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ajánlás
„Állhatatosankitartottakazapostoloktanításábanésközösségében,akenyértörésbenésazimádságban.”(ApCsel2,42)
NagyonfontosrésztolvasunkittaSzentírásból.Bennevan
az Egység a tanítványok, Krisztus követőinek az egysége,
amely„aKenyértörésben”azazazOltáriszentségbenvalóságosanjelenlévőJézusKrisztusaFiúistenkörészerveződik.
Ebben elsődleges példaképünk az Istenanya kell, hogy legyen,akimindig,mindenkörülményekközöttIstenakaratát
keresteésvalósítottamegéletében.
MáriaJuliannalelkinaplójábantalálkozhatunkazÚrJézusésazŐÉdesanyjaüzeneteivel,amelyaKözösség,az
Egység fontosságára, az Oltáriszentség mind mélyebb
megtapasztalásáraéstiszteletére,azimádságszükségességére,aSzűzanyaszeretetéreésazÚrJézussalvalószoros
kapcsolatkialakításárairányítjaafigyelmünket.
Szeretettel ajánlom mindenkinek figyelmébe e sorokat, –
természetesen szem előtt tartva az Egyházi Tanítóhivatal
azon megnyilatkozását, miszerint a magánkinyilatkoztatásokelfogadásanemkötelező,ésmindenesetbenakinyilatkoztatás fényében megvizsgálandó – akinek Istennel való
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
égiüzenetekközlésévelnemóhajtjukvégsődöntésétmegelőzni.
A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki
naplójábannincssemmiolyan,amiellenkezneazEgyház
tanításával.Ettőlfüggetlenülaszerzőmindenbenaláveti
magátaRómaiKatolikusAnyaszentegyháztanítóhivatalának.
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,rozsdásvízcsapom,élőtabernákulumomlégy.Telégyalámpa,amelynekfényeÉnvagyok.Mindazok,akikefényben
megfürödnek,újfényáradatbanfogjákolvasnievangéliumomat, mert szeretetem és tanításom megvilágosítja elméjüket. Hitük és bizalmuk révén megtapasztaltatom
velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet. Beavatomőketmegváltásomtitkába.Haőkisúgyakarják,munkatársaimmálesznek.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,akiterjeszti,Engemszolgál.ÉnpedigasztalomhozültetemszolgáimatAtyámországában.”
(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,amelymegvilágította számomra Istenem törvényét, és megváltó Jézusom
őrajtukkeresztülsugároztarámsegítőkegyelmét.Azelső
Lelkivezetőm Váry József, szervita rendi nevén, Bonajunktaatyavolt.Őt1984augusztusábanálmombanláttam
meg először. 1999. márc. 2-án bekövetkezett haláláig –
mennybevételéig–Ővezetett.Amikormáregyretöbbet
döntötteágyba,ésszólítottaakórházbasúlyos–halálos–
betegsége, akkor Jézusom új Lelkivezetőt jelölt ki számomra, aki minden területen méltó utódja Bonajunkta
atyának.Mivelőrejtvekívánmaradni,ezértnemírokróla
többet.
Köszönetetmondokfiamnakazáldozatkészsegítőmunkájáért, mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes
szövegfelviteltelvégezni.
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tartalmiismertető
A Szentlélek megvilágosított a lelkinapló tartalmát illetően.
MindháromkötetközéppontjaalegméltóságosabbOltáriszentség tisztelete,imádása,ésatisztalelkekregyakoroltkegyelmi
hatása.
Jézus:„Mindenbetű,amelyetveledleírattam,megújultEgyházambanteljesülbe.AkkorfogEngemalegméltóságosabbOltáriszentségben úgy tisztelni, szeretni és imádni egységben
Egyházam,ahogyelváromtőle.Deehhezelőbbmegkelltisztulnia.”
A lelkinapló 13. oldalán leírt álmomban láttam meg először
VáryJózsefatyát,akiezután15évigaLelkivezetőmvolt.Álmombanragyogófehérruhátadottrám.Ezvoltazéletfelajánlás, ahogyan ő mondta: az életáldozati örök fogadalom, amit
elsőgyónásomalkalmávalJézuskérttőlemáltala,ésőnálatettem le. Álmomban eggyé váltam a tabernákulummal, vagyis
Istenem kegyelméből én is szentségtartóvá váltam. Ez 1985benvolt.
MáriaJuliannalelkinaplója–alegméltóságosabbOltáriszentség tisztelete.EzvoltMáriaJuliannaküldetése,hogyeztleírja,erreéletévelispéldátadjon,ésterjessze–valaminthalála
utánterjesszékmindazok,akiketmajderreindítaSzentlélek.
Én az egyházszakadás miatt meg voltam fosztva a szentségektől,ígyalegméltóságosabbOltáriszentségtőlis.Jézusvágyatadottaszívembe,hogyŐtazOltáriszentségbenalelkembefogadjam.Őnemcsakbeteljesítetteeztahatalmasszomjamat, hanem igaz tanújává tett, hogy az Ő kegyelméből az Ő
tanításátleírjam.Jézusomelsőszavaezvolthozzám:„Áldozz
meg!”KezdettőlfogvamindigalegméltóságosabbOltáriszent9

ségbőlkapomakinyilatkoztatásokat.Úrfelmutatáskormindig
szólhozzámhőnimádottUram,éshahosszabbüzenetetdiktál, azt mindig a tabernákulumból érzékelem.Amikor nem a
templomban szól hozzám, akkor a lelkemből hallom Őt,Aki
mindig emlékeztet rá, hogy az Oltáriszenségben a szívemben
lakik.1983.aug.7-én,aMennyeiAtyanapjánhívottmeg.Azótarendszeresenjárulokszentáldozáshoz.Egyhétentöbbszöris
aszívembefogadtamŐt,demivelgyermekemetegyedülneveltem,kiskorábannemtudtammindennapeljutniatemplomba.
AMáriaJuliannalelkinaplójaháromkardinálisüzenetettartalmaz:
1.AzEgyházegysége.
2.AlegméltóságosabbOltáriszentségtisztelete.
3.SzűzMáriatisztelete.
Az Úr Jézus így imádkozik főpapi imájában MennyeiAtyjához: „Legyenek mindnyájan egyek. ...amint mi egyek vagyunk.”Vagyismindenleszakadttagtérjenvisszaazapostoli
egyetemesKrisztusalapítottaEgyházba,aminteztazÚrrajtam
keresztülmegvalósította.AzÚrJézuselsőszavaiezekvoltak
hozzám:„Áldozzmeg!”Majdőszintebűnbánatomután:„Bűneidelvannakvéve.”Szentáldozáskorpedig:„Térjélbeközéjük!” Miután engedelmeskedtem hívásának, csak azután beszélthozzám.
Miért tértem vissza az apostoli egyetemes Anyaszentegyházba?
Azért,mertŐvágyatadottaszívembealegméltóságosabbOltáriszentségután,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.OttisazEgyházcsakúgytudgyőzelmetaratniazellenségfelett,hogyapápaazEgyházat,minthajót,amelyaviharostengerenhánykolódik,szorosanhozzákötiakétoszlophoz:alegméltóságosabb
Oltáriszentséghez, és a Szűzanyához. Ezt mondta erről Don
Bosco:„Annyiveszélyközöttkéteszközzellehetmegmenteni
azEgyházat:AbuzgóMária-tisztelettelésagyakoriszentáldozással.” Ezt a kettőt kéri tőlem, és mindanynyiunktól a lelki
naplóbanazÚrJézus.
EháromüzenetamegújultEgyházbannyerielbeteljesülését.
EztígértemegalelkinaplóbanazÚrJézus:„MegújítomEgyházamat.Egyházamújraegylesz.Ittfogjákméltóképpentisztelni az Oltáriszentséget. Megújult Egyházam középpontja a
legméltóságosabbOltáriszentséglesz.”
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lelkiönéletrajz
Máriaabérmanevem.Attólakedvesatyátólkaptam,Akimegbérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édesanyámneve.Juliannaaharmadrendiszerzetesinevem.Aszervita világi harmadrend női ága alapítójának, Szent Falconieri
JuliannánakésakeresztmamámnakisJuliannaanevük.Irántukvalószeretetbőléstiszteletbőlválasztottameztanevet.A
továbbiakbancsakezthasználom,mivelalelkiatyámésazén
óhajomisaz,hogyrejtvemaradjak.
elhívásomtörténete
Reformátuscsaládbaszülettem.Aszüleimcsaknagyonritkán
vittektemplomba.Otthonazonbanrendszeresenimádkoztunk,
ésolvastukaBibliát.Mivelazötvenesévekbenvoltamgyermek,ígytitokbanjártamhittanra.Mégazédesapámsemtudott
róla, mert ő nem akart nekem „kettős” nevelést adni. Azt
mondta,hogyelégaz,amitaziskolábantanulok.HálaajóIstennek,Akiarraindítottaédesanyámatésanyainagymamámat
– aki szintén velünk lakott – hogy hittant tanuljak. Titokban
konfirmáltam,édesapámcsakutánatudtameg.Mindignagyon
szerettemolvasniaSzentírást.Főlegazevangéliumot,közülük
isSzt.Jánosétésazsoltárokat.Maisezekalegkedvesebbek
számomra.Amikorolvastamgyakransírtamameghatottságtól,
hogyennyireszeretminketajóAtya.Énisigyekeztemteljes
szívembőlviszonozniazŐszeretetét.AmikorÚrvacsorátvettem, úgy fogadtam, mint Jézus valóságos Testét és Vérét.
Egyébkéntakkormégnemtudtam,hogyaprotestánsokcsupán
jelképnek tekintik. Nagyon szerettem az Úr Jézust már 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 fényességtöltöttebeakisszobát,aholfeküdt.Megjelentnekia
Szűzanya a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt
mondtaneki:„Nefélj!Meghallgattatottatekönyörgésed,75
éveskorodigfogszélni.”Ezzelajelenéseltűnt.Anagymama
pedigfokozatosanfelgyógyult.Ekkor39évesvolt.A75.születésnapját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam
vele. (Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a
kórházból,hogyanagymamaéjfélutánnemsokkalörökálomraszenderült.
10éveskorombanaszüleimelvitteknyaralniegykishegyvidékifaluba,aholmegismerkedtemegykorombeliottlakókislánnyal.A későbbi években rendszeresen nyaraltam náluk.A
házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként
megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és közben
Istenrőlbeszéltnekünk.
16évesvoltam,amikorsehogysemtudtammagamnakelképzelniajóIstent.Akkorezazatyaeztmondta:„Istenavégtelen
energia,Aki mindent megtehet. Ő a végtelen szeretet és bölcsesség,Akinekünkjótakar,ésmintTeremtőnkalegjobban
tudja,hogynekünkmiajó.EzértteljesenhagyatkozzunkRá.”
Azistenigondviselésmárakkorelőkészítetteeztatalálkozást,
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melynekkapcsán22évvelkésőbbjöttemidetanácsotkérni.Itt
lettemelsőáldozó,ésezazatyabérmáltmeg.
22éveskorombanférjhezmentemés30évesenvilágrahoztam
egyetlen gyermekünket. A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyik délután rosszul lettem, és le kellett feküdnöm.
Ekkorálmotláttam.Egybuszonutaztunkaférjemmel.Abusz
megállt.Énleakartamszállni.Aférjemmindenerejéveligyekezettvisszatartani,deénkitéptemmagamakarjaiból,ésleszálltam.Őabuszonmaradt,amitovábbmentvele.Énelkezdtem futni majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt kiáltottam: „Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!” Nem
láttamsenkit,dekimondhatatlanédesvonzástéreztem.Utána
az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szembenültafiam,ésmégnéhányismeretlenember.Ottígy
imádkoztam: „Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat
fölneveltem.Megtanítottamőt,hogymegismerjenésszeressenTéged.18éves,mostmárátadomNeked,Teviddodatovábbtanulni,ahovájónaklátod.”Amikorezeketimádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982.áprilistírtunk.
Aházasságombólkifolyólagsokproblémámvolt.Közösgyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk.A férjem, aki egyébkéntrómaikatolikushitű,nemgyakoroltaavallását.
Az álom beteljesült.A férjem 14 évi házasság után elvált tőlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta,hogybeadjamaválópert,deismerveelviselhetetlenterheimet,azttanácsolta,hogyhaaférjemkezdeményezia
válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezéből. Előtte
azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem, de ha nem
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akar,akkorvigyeelajóIstenazéletemből.Aválóperalattaz
álmomerősítettmeg,hogyközösgyermekünketénfogomfelnevelni.Megvoltamgyőződveróla,hogyakisfiunknálamvan
alegjobbhelyen.Amikorazügyvédemsemmijóvalnembiztatott,ígyimádkoztam:„Jézusom,TégedPilátushalálraítélt.
Értem átszegzett Kezedbe ajánlom ügyemet. Mindenekfölött
bízomBenned!”Gyermekünketénnevelem,csodálatosbékébenésszeretetbenélünk.Aférjemértsokatimádkozom.Őtovábbraismegmaradtarégiéletstílusában.Gyermekünkrévén
akapcsolattartásunkbékés,normális.
Mégaházasságomfennállásaalatt,lelkiszenvedéseimközepettegyakrabbanjártamareformátustemplomba.AzegyikifjúságibibliaóránegyfiatallelkészJézusÉdesanyjárólbeszélt.
Körülbelülezeketmondta:„Máriaugyanolyanbűnösasszony
volt,mintatöbbi.Szükségevoltamegváltásra.Jézusonkívül
még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva mentem haza.
Mérhetetlenülfájtalelkemezektőlaszavaktól.SzámomraJézusomÉdesanyjamindigSzentvolt,ésmintilyen,sérthetetlen
is.Eztmondtammagamban:sohatöbbénemmegyekbeabba
atemplomba.Akatolikusvallástnemismertem,báraférjemmelgyakranjártunkmisére,amígudvarolt.Ezazeset1983koratavaszántörtént.Ellenállhatatlanvágyatéreztem,hogymeglátogassamaztarómaikatolikusatyát,akivelgyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu
annyirabeépült,hogynemismertemrá.Szállásunknemvolt.
Aférjemmelésamásféléveskisfiammalvoltam.Egyparkolómelletttisztaegyszerűkisházállt.Rajtafelirat:Szobakiadó!Vonzástéreztem.Becsöngettem.Egyszerűidősnéninyitottkaput.
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Ottmaradtunk.Aférjemmégaznaphazautazott,mertnemvett
ki szabadságot. A néni később elmondta, hogy imádkozott,
hogyJézusküldjönnekivendéget.ÉnpedigszállástkértemJézustól.Anénibuzgókatolikusasszony,aki22éveskoraótaözvegyenneveltefelkétgyermekét.30évedíszítivirágokkala
templomot.Elmondtamnekilelkiproblémámatésmégaznap
felkerestemaplébánosatyát.Beszámoltamnekikeserűtapasztalataimról,ésválasztkértemtőleJézusÉdesanyjáravonatkozóan.Válaszulegykönyvetnyomottakezembe,melynekcíme:JézusbensőéleteBaijMáriaCecíliafeljegyzéseiszerint.
KőváriKárolyjezsuitaszerzetesatyafordításában.Ezegyháromköteteskönyvelsőrészevolt,amelyaJézusrejtettéletealcímetviselte.Mivelazelőttmégsohasemolvastammagánkinyilatkoztatást,ezértmegkérdeztemJézustaSzentírásból.Az
ÉnekekÉnekébőlakövetkezőketolvastam:„MegtaláltamAkit
igazánszeretalelkem,megragadoméselnemengedem.”Ezek
utánelkezdtemolvasniakönyvet.Jézusfogantatásátólamegszületéséig. Csodálatos volt az a bensőséges lelki kapcsolat,
amelyAnyaésisteniMagzataközöttzajlott.AmikorMáriavilágrahoztaisteniGyermekét,SzentJózseffelegyüttföldreborulvaimádtákamegtestesültisteniKisdedet.Mivelméltatlannaktartottákmagukat,ezértnemmertékŐtérinteni.EkkorJézuslelkébenszólítottaAnyját,hogyfázikéséheséskéri,hogy
gondoskodjonRóla.ABoldogságosSzűzanyaekkorazÉnekek
éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: „Megtaláltam,
Akitigazánszeretalelkem,megragadoméssohaelnemengedem!”
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Amiténekönyvolvasásakorátéltem,aztmegfogalmazninem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre
sírvaborultamapadlóra,éskönnyekközöttkértembocsánatot
JézusÉdesanyjától,amiértnemtiszteltemésnemszerettemŐt
Hozzáméltóan.Úgyéreztem,hogySzűzanyámkarjaimbaadtaegyszülöttGyermekét,Akinekkimondhatatlanulörültem.
Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielőtt belenéztemvolna,kértemaSzentlelket.Ígytaláltamráarraarészre,amelybenJézusarrólbeszél,hogymilyennagykegyelmeketadazoknakalelkeknek,akikŐttisztaszívvelmagukbafogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy Jézust a
legméltóságosabbOltáriszentségbenaszívembefogadjam.
Másnap,vasárnapreggelmiséreindultam.Öltözködésközben
belülalelkembenegyszelíd,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!”Miseutánazonnalelmentemazatyához.Mindenélményemrőlrészletesenbeszámoltam
neki.Őakövetkezőhétenmindennaptanítottmajdeztmondta:„NagyonjólismeredaSzentírást.Hacsakatizedrészéttar17

tod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni fogsz.” Egy hét
múlvaéletgyónástvégeztemnála.Elsőáldozóvoltam,ésmegbérmált. A házinénim lett a bémakeresztmamám. Amíg csak
hazanemszólítottamennyeiÉdesatyánk,nagyonjókapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a lelki életem. Úgy
gondoltam,hogyhaavasárnapotmegünnepelem,akkorkötelességemapéntekinapokonengesztelni.Ugyanisakereszthalálutánjöttafeltámadás.Egyévenkeresztülbuzgónjártama
szentmisékre.Közbenmegismerkedtemegyteológussal,akitől
megtudtam,hogyhollehetjelentkeznihitoktatóitanfolyamra.
Nagyindíttatástéreztem.Megiskerestemazatyát,akivezette,deőelküldöttazzal,hogyelőbbelkellvégeznemateológiát. Mondtam, hogy én nem magamtól jöttem. Végül megengedte,hogyacsoportbantanuljak.Félévtájánfelolvastakegy
felkérőlevelet,amelybenkisegítőhitoktatótkerestek.Megadtákacímet,hogyholkelljelentkezniareggelidiákmiseután.
Előttevalónapsokatdolgoztam,ésnagyonkésőnfeküdtemle.
Hívástéreztem,deteljesenalkalmatlannaktartottammagamat,
ígySzűzanyámrabíztamadöntést.Aztkértem,hogyhaŐazt
akarja,hogyelmenjek,ébresszenfel.Megistette.Akisfiamálmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön eszembe jutott,
hogyindulnomkell.Odaisérkeztempontosan.Miseutánmindentmegbeszéltünkazatyával.Háromévenátoktattamtanítványaimat,akik8-10évesgyermekekvoltak.Nagyonszerettükegymást.Amisztérium-játékokatisbetanítottamnekik,és
karéneketvezettem.Mindendiákmisénazoltárnálmagyargregoriánénekeketénekeltünk.Ezenkívülakarácsonyiéjfélimiseelőttegyórásműsortadtunk.Azenéketegyedülszerkesztettem. Alig fértek el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság
volt.Mindennagyonszépensikerült.
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Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti lepléről tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni.A gyermekekvelemsírtak.Szűzanyámatkértem,segítsenmegtartaniaz
órát. Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim számára mély benyomástkeltettezatéma.Utánaazatyais–akimindenórámonbentült–elismerőennyilatkozott.
Minden órám előtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket,hogyőtanítsonrajtamkeresztül.Azórákonfilmet
isvetítettem.Mindigszenteltemidőtazegyháziévaktualitásainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Májusban litániára
mentünk.Tanítványaim óhajára közös utat akartam szervezni
Medjugorjéba. De ezt a templom plébánosa megtiltotta azzal
azindokkal,hogyazEgyházmégnemfoglaltállástezügyben.
Pedigakkormégbékevolt.1985-ötírtunk.Későbbénelutaztamakisfiammalegymásiktemplomszervezésében.Nagyon
sokkegyelmetkaptunk.
Amikor megszűnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézusomeztmondta:„Mindiglesznektanítványaid!”Akkoreztúgy
értettem,hogyazutánisfogokhitoktatni.Deerrenemnyíltalkalom,ésegyideigemiattszomorkodtam.Mostmárértem.Jézusüzeneteinekleírásaáltalmégföldiéletembefejezéseután
islesznektanítványaim,akiketMagaAzÚrJézustanítkinyilatkoztatásairévén.
1985nyaránálmotláttam.Egyikkedveskistanítványommala
Golgotánvoltunk.Jézuséletnagyságúkeresztjeelőtttérdepeltünk.Mellettevoltakétlator.Nagyonsírtam.Utánafelálltam,
ésegytemplombantaláltammagamat.Ittegyidőspapegycso19

dálatosragyogófehérruhátadottrám,amelyafejemtetejétől
a talpamig betakart. Ennyit mondott: „Megkeresztellek.” EzutánvisszanéztemaGolgotára,aholakeresztekeltörpültekés
egyszínaranytabernákulumotláttam.Ellenállhatatlanulédességesvonzástéreztemiránta.ValósággalrepültemFelé,ésegygyéváltamVele.
Akkoribanrésztvettemegylelkigyakorlaton,aholmegismerkedtemegylelkitestvérrel,akitőlérdeklődtem,tudna-eajánlaniegylelkivezetőt.Ajánlottvalakit.Amikorelmentemhozzá
először gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy milyen
nagykegyelmeketkaptamajóIstentől.Aztmondta:„Szentté
kelllenned!Hanemleszelszentté,hiábaszülettél!Jézuskér
tőled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg,
hogymit,mertmostmégsokanvárnakrám.”Acsukottajtón
keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én bementemsenkisemvártutánam.Azelkövetkezőkétéjjelalig
tudtamaludniavágytól,hogymindentJézusnakadjak,bármit
iskérjentőlem.Akárazéletemetis.Őazéletemetkérte.AmikorlegközelebbmentemújLelkiatyámhoz,aszentmiséndöbbenten ismertem fel, hogy ő az, aki néhány héttel azelőtt álmombanrámadtaaztagyönyörűfehérruhát.Sírtamameghatottságtól. Mise után letettem nála az életáldozati örök
fogadalmat.Akkormagamnakmegfogadtam,hogyamígőél,
nemmegyekmáshozgyónni.Ettőlkezdveéletemnekújértelmevan.Jelszavam:„MindentIstenemnagyobbdicsőségérea
lelkekért!”Rengetegkegyelmetkapok.Életemmindenpillanatátaláthatatlan,demégisállandóanmegtapasztalhatóJézusom
irányítja.Végtelensokcsodatörténikvelem.Jézussugallatok
általtanít,mintegyjóságosAtyaegykb.3éveskislányt.1983
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ótahallomsugallatait.Mégakezdetenaztmondta:„Majdelhozom számodra a megfelelő időt, amikor le kell írnod tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen. A
hátralévőéletedetteljesenszenteldNekem!Írdmegnaplónkat!
Anevedmaradjonelrejtve–eztLelkiatyádonkeresztülisígy
kértem.Azíráscímeezlegyen:Márialelkinaplója.”Amásodiknevemet,aJuliannát–Jézusomjóváhagyásával–éntettem
hozzá,azért,hogyazolvasóelsőlátásranehogyfélreértésmiattaSzűzanyánaktulajdonítsaeztazírást.
Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: „Írd meg üzeneteimet!”AzédesÚrelsőmegszólításaóta–sőtmárelőtteis–
életemetésgyermekeméletétisteljesenátadtamNeki.Aszürkehétköznapokkisésnagydolgaibanmaximálisanigyekszem
az evangélium szellemében megmaradni. Lehetőleg minden
napmiséremegyekésszentáldozáshozjárulok.Havontavagy
gyakrabban gyónok. Istenben találom minden örömömet, és
Őbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott.
MindezeketazŐkegyelmiajándékaibólteszem,merténmagamsemmivagyok.
Báranevemrejtvemarad,azértfontosnaktartottamegyrövid
életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját átszövik
drágaJézusomcsodálatoskegyelmiajándékai,amelyeketazŐ
mindnagyobbdicsőségéreadokközre.
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azÚrJézusésaSzentléleküzeneteiéstanításai
2008.okt.4.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időelközelgett.Márlátszanakajelek.Mostmégtöbbetimádkozzatok! Csak egyet kérjetek, azt, hogy hűségesek legyetek
mindhalálig. Virrasszatok, mert minden nagyon hirtelen jön.
Márelőrefelkészítettelekbenneteket.Ti,akikEngemválasztottatok, különleges védelmem alatt álltok. Nem hagylak
elvesznititeket.Oltalmazlakbenneteket,hogyelnetévedjetek
azúton.Hatiisúgyakarjátok,megmentitekalelketeket,sőt
mindazokét, akikért állhatatosan imádkoztok és engeszteltek.
Én az üdvösség Ura és Istene vagyok. Én azt akarom, hogy
minden lélek üdvözüljön. Csak azok kárhoznak el, akik nem
akarnak Engem, a Megváltót ismerni, tisztelni, szeretni és
követni.Azok, akik mindvégig nemet mondanak hívásaimra,
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
acsarkodvajárkörbe,hogykitnyeljenel.Álljatoknekiellen
keményenahiterejével!AkiBennembízik,megnemszégyenül. 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).KérjétekégiÉdesanyátokvédelmét!HívjátokaSzentlelket,hogyŐvezessentiteket!Gondol22

jatokRám,Akitapusztábanmegkísértettasátán.Mindigellene mondtam minden kísértésnek. De ezt csak úgy tehettem,
hogymindenekfölöttszerettemAtyámat,ésmindenbenengedelmeskedtem Neki. Ti is cselekedjetek Hozzám hasonlóan,
akkormegdicsőítitekaSzentháromságot,éselnyeriteklelketek
üdvösségét.”
Utána szentmisén, szentáldozáskor Jézus: „Szeretlek. Meghaltam érted a keresztfán. Magamat adom nektek, hogy ti is
Krisztus-hordozókká legyetek, és alakuljatok át Belém, 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,alegtöbbkegyelmetnyerielTőlem.Minden
tőletekfügg.Attól,hogymennyireengedtekEngemműködniaz
életetekben.Aki Engem választ Urának, Istenének, és teljesen
csakRámhagyatkozik,annakalegtöbbettudomadni.Szentté
teszem.Akicsakegykisrésztisfenntartmagának,azrésthagy
az ördögnek, aki nem engedi, hogy szentté tegyem. Én nem
tudokosztozniasátánnal.Ezért,haEngemakartok,kikellteljesensöpörniaszívetekszobáját.Megkelltisztítanimindenvágytól,mindenfölöslegeskötődéstől.CsakHozzámkellragaszkodni,ésazÉntörvényemmegtartásához.Megkellismerniazevangéliumot, és életté, tettekre kell váltani annak minden betűjét.
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,ésakkorrövidútonszentekkéformállakbenneteketis.Eztszigorúanbízzátokegyedül
Rám!CsakÉntudommegtenni,tisohasem.TicsakengedelmeskedjetekNekem,ésezrészetekrőlelégNekem.”
2008.okt.15.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Aza
legkedvesebbimaElőttem,hamegteszedakaratomat,éselfogadod a körülményeket úgy, ahogy adom, ill. megengedem, és
vakonhiszelésbízolBennem,hogymindentateéskörnyezeted
üdvösségéreadok,ill.engedekmeg.Adjhálátjóértésrosszért
egyaránt, mert mindent a te megszentelődésedre adok. Szentté
akarlak tenni már itt a földön. Egy szent soha nem zúgolódik.
Nem kérdezi, hogy miért. Hálát ad a szenvedésekért is, mert
méltónakbizonyultarra,hogyEngemkövessen.Dehálátadaz
örömökértis,mertgondviselőAtyjátlátjaBennem,Akigondoskodomróla.Nepanaszkodj,nefoglalkozzanegatívdolgokkal,
úgyis elmúlik! Itt minden elmúlik. Csak egyedül Engem láss,
Rámgondolj,Akiörökkévalóvagyok.Lásdmeg,hogyszeretlek. Szeretetem hívott létre téged. Szeretetem gondoskodik
rólad.SzeretetemvittfelEngemértedakeresztfára,aholmegnyitottamszámodraazörökéletkapuját.Ennekörülj,atöbbit
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.Csakmagátlátja,csakasajátérdekelétezik,ésa
sátánűzi,hajtjaasokbűnelkövetésére.Csakabűnnélkülélő
emberláttisztán.Előbbmegkelltisztulniabűnbánatszentségében. Őszintén bevallva önmaga és a gyóntató előtt minden
bűnét, minden mulasztását. Csak miután megtisztult a lélek,
akkor tudja befogadni a Szentlelket, ésAnnak ajándékait.Adj
hálátNekem,hogyvigyázokrád,ésmegőrizlekasátáncselvetéseitől. Figyelmeztetlek, vezetlek, hogy hűségesen kitarts
Mellettem,AkiateMegváltóIstenedvagyok.”
2008. okt. 26. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a
korszaknakavége.Márbenneéltekavégsőidőkben.Ezaztjelenti,hogyszüntelenkészenlétbenkelllennetek,nehogymeglepjenazanap,amelyrőlmárannyitbeszéltemneked.Ezanap
a nagy figyelmeztetés napja, forróbb lesz minden másnál.A
lelkétfogjaégetnimindazoknak,akikbűnbenélnek.Abocsánatosbűnisbűn.Nagyonjóknakkelllennetek!Nemaztkértem,hogysúlyosbűntnekövessetekel,hanemazt,hogyszentüléljetek!Mindenéletformábanlehetszentülélni,csakakarni kell. Mindazok, akik eddig halogatták az életszentséget,
nagyon sokat fognak szenvedni. Gyermekeim!Az élet rövid.
Csupánapillanatokadtalehetőségekbőláll.Nektekkellválaszolnirá.DönteniIstenésazŐtörvényemellett,vagyismindigmindenélethelyzetbengyakorolnikellmindenkivelafelebarátiszeretetet.Szabadakaratotésértelmetkaptatok.Aszerint
lesztek megítélve, hogy hogyan cselekedtetek.Aki ellenáll a
kegyelemnek,azmárkimondtamagafölöttazítéletet.SzeressétekIstent,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,amitaszentekéreztek,amikoraföldönéltek.Jajazoknak,akiknemgyakorolják
a szeretetet és az irgalmasságot, amikor alkalmakat adok rá!
Sajátmagukatfosztjákmegalegnagyobbjótól,azIstenirgalmától.Mindenemberaztkapjaazisteniigazságosságtól,amit
őadottafelebarátjának.Sokszoregyjószóissokatjelent,ha
megvigasztaltokegycsüggedőlelket.Nesajnáljátokráazidőt!
Higgyétekel,ÉnMagamkárpótollaktiteketérte.Hamegteszitek,Énfoglakmegvigasztalnihasonlóhelyzetbentiteket,ésÉn
oldommeggondjaitokat.Akikszeretetbenélnek,éstörekszenekazéletszentségre,azokörömmeltelnekmajdel,amikora
nagy figyelmeztetéskor látják jócselekedeteiket és azt, hogy
ezekáltalazÉnakaratomattették.Minélinkábbbelesimultok
azÉnakaratomba,annálboldogabbakéselégedettebbeklesztek.MagasztalnifogjátokazÉnnevemet,éshálátfogtokadni
kegyelmeimért.DeminéltávolabbállegyemberéleteazÉn
törvényemtől, annál jobban fog szenvedni és égni. Lesznek
olyanok, akik beleőrülnek vagy belehalnak, amikor felfogják
bűneikrettenetessúlyátésannakfelmérhetetlenkövetkezményeit.Mertmindenszónakésmindencselekedetnekkövetkezményevan.Ilyenpl.agyermeknevelés,vagyfontosdöntések,
amelyekazegyénill.aközösségéletétbefolyásolják.Értsétek
megvégre:azönszeretet,azönmegvalósításmagaakárhozat.
CsakakifeláldozzaéletétÉrtem,vagyisakiszeretetbenél,az
mentimegasajátéletét.Mosttombolasátán.Tudja,hogymár
nagyonkevésazideje.Vigyázzatok!Nagyonravaszésfondor26

latos.Neálljatokveleszóba!Mielőttbármittesztek,imádkozzatok!NyissátokkiaSzentírást!Istenélő,elevenszavaezhozzátok,amelyittésmosthangzikel,útbaigazítvatiteketazörök
életösvényén.Használjátokfelazidőt,amígakegyelemideje
tart! Ne a világ eseményeivel foglalkozzatok, mert az úgyis
elmúlik.Ismerjétekmeginkábbazevangéliumot,váltsátoktettekre,ésörökéletetszereztekvelemagatoknak,mertÉncsak
atibeleegyezésetekkeltudlakmegváltanititeket.Imádkozzatokegymásért!Azimamegkötözi,tehetetlennétesziasátánt.
Széttiporjaafejét,ésszabadulásthozannak,akiértimádkoztok.Öröküdvösségethozszámára,deannakis,akimásokért
imádkozik.AzimasegélykiáltásIstenhez,amelyreIstenazonnalválaszol,mégakkoris,hatieztnemveszitekészre.HahittelteliimávalkéritekIstent,akkorŐirányítjaakörülményeket,
úgy,ahogyazalelketekjaváraszolgál.Egyetjegyezzetekmeg:
minden körülmény csak eszköz Isten kezében, hogy általa
szenttétegyen.Ezértsohaseessetekkétségbe!Hittelimádkozzatok,éshiggyetekabban,hogyIstenmindenható,ésalegroszszabb helyzetekből is a legjobbat fogja kihozni. Nézzetek a
keresztre!MielőttÉnmeghaltamrajta,aszégyenfájavolt.Az
ÉnkiomlóVéremazüdvösségdrágajelévéváltoztattaszámotokra.Ígytekintsetektiisasajátszenvedéseitekre!Hatürelemmel viselitek, lelkek százait, ezreit menthetitek meg az örök
üdvösségre.Deabecsületes,áldozatosmunkávalis.Ezeketúgy
fogadjaelAtyám,Akiamennybenvan,mintjóillatúimákat,
amelyekfelszállnakHozzá.Mindigaszándékszámít.Az,hogy
mivanaszívetekben.Ajóindulatú,segítőszándék,pl.azalamizsnálkodás ugyanúgy lelkeket ment, mint az ima, vagy a
türelemmel és Istenre hagyatkozással elviselt szenvedés.
Mindigaztfogadjátokel,amitkaptok.Énistanítottam,imád27

koztam, gyógyítottam, szolgáltam, és végül a keresztre szálltam.Alényegaz,hogyéletetekmindigösszhangbanálljonIsten
akaratával. Látod, mennyire szeretlek benneteket. Figyelmeztetlek,tanítalak,óvlak.Azért,hogymegmentsemalelketeket.
Ó,halátnátokésélvezhetnétek,milynagyboldogságrateremtetteIstenazembert!MégEngemisleküldöttatimegváltásotokra! 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!Sohanezúgolódjatok!Szüntelenülimádkozzatok,ésAtyámörökboldogsággaljutalmazmegtiteket,haszeretitekŐt.
Most örök szeretetemről beszélek neked. Szívem eleped a
vágytól, hogy ti is ott legyetek, ahol Én vagyok, és lássátok
dicsőségemet.EztkértemAtyámtól.Ezértmentemfelérteteka
keresztre,Magamravettematibűneiteket,hogymegnyissam
előttetekországomkapuját.Ó,tikicsinyhitűek!EkkoraszeretetláttánmiértnembíztokBennem?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,merttiolykonokulragaszkodtokbűneitekhez,örökrekizárvamagatokatezáltalafelkínált üdvösségből. Koldusként zörgetek szívetek ajtaján. Ha
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ideig-óráigbeisengedtek,elhalmoztokkérésekkel,amelyeka
földijólétreirányulnak.Haaztadommeg,amialelketeküdvéreválik,ésezakereszt,elfordultokdacosanTőlem,éskizártokazéletetekből.Pedighatudnátok,hogyKitésmitutasítotokvissza!Aföldilétröpkepillanatcsupán.Hamarvégetér.És
utána… Mindannyian meg lesztek ítélve cselekedeteitek szerint. Odaát rettenetes szenvedés vár minden bűnösre.Akár a
pokolban, akár a tisztítótűzben. Ha onnan visszajöhetnétek a
földre,mindszentülélnétek.Deazidőlezárult.Változni,javulnicsaktestiéletetekbenlehet.Szívleljétekmegteháttanításomat, amely lélek és élet. Nézzétek, mennyire szeret az Isten!
Szeressetekviszontúgy,hogyszakítotokabűnnel,ésmegtartjátoktörvényeimet!
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. Csak Neked akarok mindig megfelelni. Csak
Tevagyfontosszámomra,ésaz,amitTeakarsz,hogymegtegyek.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 lelket mentünk meg mi ketten. Én
meg te, mert benned folytatom, a te szenvedéseid által meg29

váltásomszentművét.Erreválasztottalakki,errehívtalakmeg,
ésteigentmondtálmeghívásomra,amikorletettedazéletfelajánlást.”(Az I.-II. kötet végén található.) „LégykisdedazÉn
keblemen!Fogadjelmindentúgy,ahogyvan!Arosszdolgokat
is.Énmindigeszedbejuttatom,amitszolgám,SzentPálleírt:
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” Csak egy a
fontos:mindig,mindenbenengedelmeskedjNekem,merterről
kérlek számon.A mai 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.Szereteteméskeresztáldozatomtartjafenneztavilágot.Abűnökmárazégbecsapnak.Nemnézhetemtovábbeztatengernyibűnt.Bekellavatkoznom.Ezati
érdeketekben történik. A nagy figyelmeztetés jön. Mindenki
meglátjatetteit,egészéletét,ésszembesülannakkövetkezményeivel.Ezegynagykegyelmiadomány.Léleklátás,tisztánlátás, amely az üdvösségre visz. Imádkozz a hit adományáért
mindazokszámára,akikmégnemhisznekBennem!Ahitalegnagyobb 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.Anagyfigyelmeztetéskorennekfényébenfogjátoklátnitetteiteket,egészéleteteket.
Amikorezaléleklátástörténik,mindenegyesembernekmegadom a hit kegyelmét, hogy higgyen Istenben, és az Ő törvényében,ésebbőlaszempontbólítéljékmegsajátéletüket.Ezért
leszannyimegtérőbűnösakkor.Éppezértadomeztaléleklátást,mertnagyonsoklélekrohanakárhozatba.Ezegymentőövaszámukra.Természetesenmegmaradaszabadakarat.Aki
meg akar maradni a hitben, az megmarad, de aki elveti, arra
nemkötelezem.Figyelmeztetlektiteket,ezekamegátalkodottaklesznekasátáneszközeiésmindenrossznakazokozói.De
mindenkiEngemszolgál.Mégasátánis.Mertcsakannyiroszszatkövethetel,amennyitÉnmegengedekneki.Imáitokkalés
áldozataitokkal megtörhetitek a sátán hatalmát. Erre adom a
kegyelmeket.Tartsatokkiazimábanakkoris,hanemaztkapjátok, amit kértek. Higgyetek Bennem! 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,demégmindigmegadomazesélytalelkeknekamegtérésre.Managyonsokabűnös.Sokatudatlan.
Nemakaromavesztüket.Eztulajdonképpenegynagykegyelem-kiáradás, ami most következik. Megláttatom a lelkekkel
cselekedeteiksúlyát,ésannakkövetkezményeit.Megmutatom
mindenkinek külön-külön, személyre szólóan a helyes utat,
amelyazüdvösségrevisz.Megadomaléleklátáspillanatában
ahitkegyelmét.Utánaadöntéstazemberrebízom,merttiszteletbentartomaszabadakaratot.Nagyonsúlyoséselviselhe31

tetlenülnehézórákésnapoklesznekezekmindazokszámára,
akik tudomást sem vesznek Rólam, ezért teljesen váratlanul
fogjaőketérni.Anagyfigyelmeztetésmárittvanaküszöbön,
és nagyon hirtelenül fogja érni mindazokat, akik nem élnek
készenlétben,éscsakazélvezeteknekhódolnak.Nagyonszeretemnépemet,azegészemberiséget.Énkivételnélkülmindenegyesembernekazöröküdvösségétakarom.Ezérthaltam
kínhaláltakeresztfán.EzértesedezemszüntelenülAtyámelőtt,
hogykönyörüljönrajtatok.Atyámvégtelenülirgalmas,ésminden megtérő bűnösnek nagyon örül. Azért, hogy Szentséges
Véremazértazemberértnemomlotthiába.Atyámnagyonszeret Engem, és minden kérésemet teljesíti. De Nekem szükségemvanatiimáitokra,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 mindenhatóságommindenéletállapototmegszentelt.Aszerzetest,apapot,a
családot,azegyedülállót.Mindenkit.Mindenembermegkapja
a kegyelmet, hogy szentté váljon, ha akarja. Én nem vagyok
erőszakos.Éntiszteletbentartomaszabadakaratot.Ellenfelem
azonban ravasz, hazug, sunyi. Rászedi, becsapja, behálózza
áldozatait,éselgáncsolja.DeÉnmindigmegadomamenekülésútjátmindenkísértésből.Rajtatokmúlikaválasztás.Alehetőséget mindig megkapjátok a jóra. A lelkiismeret minden
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embertfigyelmeztet,magaaSzentlélekintiajóra.Hamégisa
rossz kell, a bűnösnek viselnie kell annak következményeit.
Mert minden döntésnek következménye van. Ha az emberek
szüntelenül imádkoznának, és kérnék a Szentlélek vezetését,
mindigcsakjódöntésekethoznának,ésboldogoklennénekők
ésmindazok,akikrekihatnakjódöntéseik.
Mostazabortuszrólbeszélekneked.Azemberiséglegnagyobb
bűneagyermekáldáskioltása.Istenáldásánakdurvavisszautasítása,amelyneksokszorazaggodalmaskodásésakishitűség
vagyahitetlenségazoka.Ó,hatudnákezekaz„okosok”,hogy
Istennek minden egyes megfogant élettel öröktől fogva terve
van!Hátnemlátjátok,hogymindenhivatásIstenajándéka?Az
egyikfodrász,amásikszakács,aharmadikszabó,anegyedik
orvos,ésvannakkiválasztottak,Istenszolgálatára,aszerzetesek és a papok. Ez különösen nagy kegyelem. Ez azt jelenti,
hogy Isten arra rendelte őket, hogy az Ő jelenlétében, az Ő
közelébenéljenek.ImádjákésszolgáljákŐt.BemutassákNeki
alegszentebbáldozatot,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!Ésmennyicsaládapaéscsaládanya!Haőkmindélhetnének,mostnemtarta33

naittazország.Nemlennepaphiány,ésszentéletűszerzeteseimgondjátviselnékabetegeknek,azöregeknekésazárváknak. Sokkal jobb lenne a világ, ha áldásomat nem utasítanák
vissza,hanemelfogadnák.HahinnénekBennem,Akiszerető,
gondviselőésmindenhatóAtyavagyok.MérhetetlenülfájvégtelenülszeretőSzívemnekmindenkismagzathalála!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… Én nem kellek, de
hagyjákmagukatelbuktatniellenfelemáltal.Ó,ezekaszerencsétlenek,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.Őkmegtapasztaljákgondviselőszeretetemet,mertRámhagyatkoznak,ésnem
szabnak határt teremtő hatalmamnak. Itt kezdődik a kereszténység, amikor a mindennapi életben és minden döntésetekbenEngemakartokkövetni.Nekemakartokengedelmeskedni
úgy,hogymegtartjátoktörvényemet,amelyegyetlenszócsupán:szeretet.Szeretniannyitjelent,hogynemzáromelmagam
Istenörökterveelől.Havalakiházasságralép,vállaljaagyermekeket, 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 kislányom!Szüntelenimádkozzatok!ImáitokatajánljátokfelazÉn
irgalmasSzíveméségiÉdesanyátokszeplőtelenSzíveszándé34

kaira. Soha nem látott keserves napok köszöntenek erre a
világra.Acunamik,aföldrengések,azesőzések,aszélviharés
atűzvész,mindeltörpülnekamögött,amimostköszönterrea
világra.Ittcsakamegtérésésazimasegít.Csakezakettőenyhíthetiacsapásokat.Elmindenevilágigonddal,tobzódással!
Csak az önmegtagadás és a kereszthordozás segíthet. Karom
lesújterreabűneibenfetrengővilágra.Megsemmisítekminden
bűnt.Elnémítokmindenhazugszájat.Csakegyigazságlesz,
azevangélium.Csakegytörvénylesz,aszeretet.Végeatürelmiidőnek.Ahaladéklejárt.Amimostkövetkezik,azelnémítja a gonoszt.A világra – jóllehet, súlyos szenvedések árán –
egyúj,szebbjövőkövetkezik.Úgyismondhatnám,hogyegy
paradicsomiállapotjön.Ezmégnemamenny,demindenképpenaszeretetésazigazságuralma.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,hogyŐimádkozzonbennetek,végetnemérőhozsannákat,TeDeumokat,mert
sohanemlátottkegyelemkiáradásjönmostaföldre.Jóllehet,
mindezt megelőzi a megtisztítás, ami elkerülhetetlen. Jól jegyezzétek meg: minden a ti javatokra, örök üdvösségetekre
válik.Ígytekintsetekajövőelé,amelymáraküszöbönvan,és
olyhirtelensújtleabűnösökre,mintsasazsákmányára.Deti,
akik olvassátok és megfogadjátok szavam, elteltek mennyei
erővel.MagaaSzentlélekfogvezetnititeket.Tifogjátokmegerősíteni a még hitükben gyengéket. Ti fogjátok felkarolni a
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kétségbeesetteket.Sohanemlátottegységésszeretetfoguralkodniavilágon,mertmindezazÉnkegyelmem,Akikereszthalálthaltamésfeltámadtamazegészvilágösszesbűnöséért,
ésnemakarom,hogycsakegyiselvesszenközülük.Ígytekintsetek a jövőre, mint égi beavatkozásom nagy pillanatára. Ne
csüggedjetek, ne lankadjatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
Imádkozzatok!Odaátmajdmegértitekmindennekazokát,és
elnyeritekméltójutalmatokat.Köszönöm,hogykövetitekfelhívásomat. Megáldalak titeket azAtya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
2008.dec.2.SzentségimádásonJézus:„Nagyonszeretlek.Ne
féljsemmitől!Énmindigveledvagyok,ésmindazokkal,akik
hisznekBennem,ésátadtákazéletüketNekem.Azilyenlelkekről Én magam gondoskodom. Nem látnak hiányt semmiben.Életükmindenpillanatábanélvezikaztabiztonságot,amit
azÉnállandójelenlétemnyújtszámukra.Tartsatokkimindhalálig,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 bízzatok Bennem,Aki
Mindenhatóvagyok,ésszeretlektiteket.Úgyszerettelek,hogy
azéletemetisodaadtamértetek.Aderűtésareménytsohane
engedjétekkiaszívetekből!AkiBennembízik,nemcsalódik,
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mert Én hűséges, szerető, gondviselő, megváltó Istenetek
vagyok, és az is maradok mindörökké.Aki a sírókat megvigasztalja, a szomorkodóknak enyhülést ad, a szenvedőknek
erőtakitartáshoz,ahűségeseknekpedigöröküdvösséget.Én
legyekati
reményetek,örökboldogságotok.Amiavilágbanvan,aztmindet itt kell hagyni, de Én mindörökre a tiétek vagyok. Én
vagyok az igazgyöngy, Akiért érdemes mindent eladni.
Tanításom örök élet mindazoknak, akik tettekre váltják. JöjjetekHozzám!ÉnmindenkitMagamhozvonzok.Boruljatokle
keresztem előtt, mert a kereszt a ti üdvösségetek. Soha ne
lázadjatok,hakereszteketkaptok.Senkineksemadoknagyobbat,mintamekkoraszükségesahhoz,hogyörökéletrevezessemáltala.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,aszentmaradék,akikanagykeresztényüldözésésavilágnagymegtisztítása után megmaradnak. Most már megtanultad, hogy az idő
csupánpillanatokhalmaza.Mindenpillanatbandöntenedkell
Mellettem,haengedelmeskedniakarszNekem.Azutolsópillanatban is így lesz. De ami azután következik, az minden
vágyadat,mindenelképzelésedetfelülmúlja.Egyegészörökkévalóságonátfogodmagasztalniésdicsőíteninagyirgalmamat és szeretetemet, és vég nélkül fogsz örvendezni annak,
hogyigentmondtálmeghívásomra,ésmindvégigengedelmeskedtél Nekem. Ezért kérem még imáidat és engeszteléseidet,
hogysokmegtérőbűnöslegyen,akikigentmondanakmeghí37

vásomra,éshűségesekmaradnakHozzámmindhalálig.Énaz
ilyenlelkekbengyönyörködöm.Mindenmegtérőbűnösértelmetadszenvedéseimnek.Demindenmegátalkodottcsalódást
okozNekem,ésmérhetetlenültetéziszenvedéseimet.Egykis
idő,éseljönazújvilág,amelyszéplesz,mintaVőlegényének
felékesítettmenyasszony.Méltónéstisztánfogjavárnidicsőségesvisszajövetelemet.KülönösenEgyházamfogújfényben
ragyogni.Sokleszközöttükaszent.Papjaiméshíveimegyütt
zengenekhálaéneketszentangyalaimmal.ASzentmiselesza
legnagyobb ünnep, amelyet mindig méltó tisztelettel fognak
bemutatni.ValóbanIstenimádásaleszaSzentmise,amelynek
avégénmindigleszSzentségimádás.AhívekésapapokimádnifognakEngem,Akitalelkükbefogadtak,ésimádnifognak
a kitett Oltáriszentségben. Papjaim és híveim olyan tiszták és
szenteklesznek,hogyleesdikcsodáimatamennyből.Szentségi
áldásomraabetegekelnyerikgyógyulásukat,ahitetlenekmegtérnek, a hitükben gyengék pedig megerősödnek. Tudod kislányom,aholigazánésőszinténszeretnekEngem,ottamenny
egyesül a földdel, mert Én leszállok közéjük, és ott vagyok
közöttük.”
2008.dec.13.Szentmisén,szentáldozásutánJézus:„Irgalmas
Szívembevagyelrejtve.Jóllátommindengondodat.Énmegoldom azokat. Te csak törődj az Én dolgaimmal! Szeress és
imádjEngemszüntelen!Ezlegyenegyedülifeladatod!”
2008. dec. 17. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Nagyonszeretlektéged.Tartskimindhalálig!Aderűtsohane
engeddkiaszívedből!Légykedvesésszeretetteljesmindenkihez!Engemszolgálszafelebarátban.Hanehezedreesik,kérj
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Engem,ésÉnmegerősítelek.Csakaszeretetszámít.Ezthozod
magaddal.Amikor nem tudsz szeretni, a sátán lázad ellened,
hogyneEngem,hanemőtszolgáld.Nemnehézszeretni.Csupánkérnikell,ésÉnmegadomhozzáakegyelmet.Haszeretetbenélsz,békevanaszívedben.Innenismeredfel,hogyjóúton
haladszFelém.Száműzzmindenharagotéskeserűségetaszívedből!Nefoglalkozzvele!Úgyiselmúlik.DeazÉnszeretetemörök.MerüljelBennem,mertÉnörökvagyok.Énszerettelek téged előbb. Még mielőtt lettél volna, Én öröktől fogva
kiválasztottalak.KedvesebbvagyNekem,mintazegészteremtettvilág.Azért,mertmeghaltamérted,ésaztakarom,hogyott
légy, ahol Én vagyok, és meglásd dicsőségemet. Most imádj
Engem, adj hálát mindenért, azért, hogy kiválasztottalak.
NemsokárameglátszEngemszínrőlszínre,ésegyegészörökkévalóságonátnemfogsztudnibetelniszentszínemlátásával.”
2008. dec. 18. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Elérkezikatürelmiidővége.Márlátszanakajelek.Abűnökaz
égbecsapnak.Ellenfelemúgybeszőttegyilkoshálójávalavilágot,hogykisemlátszikbelőle.Ittmárcsakegynagytisztítás
segít,egyistenibeavatkozás.Demégmielőtteztmegtenném,
adok egy utolsó esélyt az emberiség számára. Megmutatom
nekik, hogy milyen pocsolyában hemperegnek. Megmutatom
nekik lelkük bűzlő hulla állapotát, amelyet halálos bűnök
szennyeznek koromfeketére. Gyermekem, imádkozz! Nagyon
komolyan mondom neked, rettenetesek lesznek azok a napok
mindazokszámára,akikabűnszennyébenélnek.Ti,drágakislányom,akikengesztelőáldozatokvagytokebűnösvilágfenntartására,nagyonboldogoklesztek.Atilelketekragyognifoga
boldogságtól, mert meglátjátok a lelketekben világító, fénylő
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Istent,Akithordoztoknapmintnapazimában,ajócselekedetekbenésaszeretetben.MegláttokalelketekbenEngem,Akit
napontavagyhetentefogadtokaszívetekbe,éshagyjátok,hogy
Én éljek általatok, és Én vezesselek benneteket. Ez titeket
mennyei boldogsággal fog eltölteni, és úgy ragyogtok majd e
bűnös nemzedék között, mint a csillagok.Vigyázzatok magatokra! Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Sohase
feledjétek: minden az Én kegyelmem. Nekem adjatok hálát!
Tőlem kérjetek segítséget! Nagyon-nagyon szeretlek benneteket, Véremen megváltott drága gyermekeim! Tudjátok meg,
hogy a ti imáitokra kapják a világ fiai ezt a nagy kegyelmet.
Azért, hogy megtérjenek. Szerető Szívem nem akarja, hogy
akárcsak egy is elvesszen közületek. Nem tudjátok felfogni,
milyenapokol.Kimondhatatlankínzószenvedés,amelyörökkétart.Vagyissohanemleszvége.Ti,amikorittaföldönszenvedtek,aligvárjátok,hogyvégelegyen.Deazörökkévalóságbansohasemmineksincsvége.Nincsaszenvedésnek,ésnincs
a boldogságnak.Az üdvözültek serege többek között ezért ad
hálátNekem,hogyörökkétartóéletetésboldogságotszereztem
nekikakeresztfán,amikorMagamravettembűneiket,éselégtételt adtam érte, és megnyitottam számukra a mennyország
kapuját. Ti is, drága kicsi gyermekeim, amíg a földön éltek,
kövessétek nagy testvéreiteknek, a szenteknek a példáját. LegyetekállhatatosakAtyámtörvényeinekamegtartásában,kitartóakaszenvedésektürelmeselviselésében,áldozatosakaszeretetben, és akkor elnyeritek az örök boldogságot. Atyám úgy
tekintrátok,mintazÉnszolgáimra,akikalelkeküdvénmunkálkodtok, és ezért igen nagy megtiszteltetésben 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,deelzárkózomagonoszoktól.Általuktanítombölcsességrearászorulókat.Kisdedekőka
lelkükben, mert Bennem bíznak, ezért Rám hagyatkoznak.
Úgy,mintmostteis.Figyelsz,éskérdezel:„Uram,mitírjak,
mert kizárólag a Te szavaidat akarom leírni, én semmi vagyok.”Nagyonszeretlekezért,ésmegjutalmazlakérte.
Nagyonközelvanapróféciákbeteljesülése.Éljetekszüntelen
készenlétben! Tartsatok bűnbánatot! Gyónjatok, áldozzatok!
Életetekmindenpillanatábantegyétekmegakaratomat!Akkor
beteljesítitekAtyámrátokvonatkozóörökszenttervét.Csakez
afontos,csakezértazegyértimádkozzatok,hogymindigfelismerjétekésmegtegyétekIstenakaratát.Akieztmegteszi,az
nemélthiábaezenaföldön,mertIstenazértteremtettemeg,
hogyazŐörökszenttervétvégrehajtsa.Jajannak,akinemezt
teszi.Mondomneked:sokveréstkap.Büntetéseannakfüggvényében 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.Ezértmindigajómellettkelldöntenie.Méghaazőserdőmellettszületikisegyember,éssohasemhallottRólam,abbanisszólalelkiismeretszava,ésszabad akarata szerint dönthet a jó vagy a rossz mellett. Ezért
kapjaajutalmatvagyabüntetést.
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Mindaz,akiamegszentelőkegyelemállapotábanél,boldogés
békességgelteljes.Bizalmát,reményétBelémveti,ésÉnmindig gondoskodom róla. Nem így a bűnösök, akik Lucifert
követik, aki azt mondta: „Nem szolgálok Istennek.” Nem is
nyerikellelkükbékéjét,éssohanemismerikmegaztatiszta
szent örömöt, amit az Engem szolgálók, az életszentségben
élők élveznek. A bűnösök csak acsarkodnak, káromkodnak,
erőszakoskodnak, de nem mennek semmire. Mindazt, amit a
földön megszereztek, itt kell hagyniuk, és koldus szegényen,
üreskézzeltávoznakelebbőlavilágból.Hanembánjákmeg
bűneiket,azöröktűzre,hamegbánják,atisztítótűzbejutnak.
Tudodkislányom,vannaklelkek,akiketmásokimádkoznakbe
atisztítótűzbe.Ezekamennybenkicsinyfénypontok,akikaz
egészörökkévalóságonátazérthálálkodnakNekem,ésazoknak, akik imádkoztak értük, hogy nem kárhoztak el, hanem
üdvözültek.KérjetekTőlembátran,kérjeteksokat,mertminden kegyelmet megadok bizalommal teli imáitokra! Legfőképpenlelkeketkérjetek,mertebbentalálomlegfőbbörömömet,mertalelkeküdvösségeadértelmetretteneteskínszenvedésemnekakeresztfán.”
2008.dec.21.SzentségimádásonJézus:„Nagyonszomorúaz
ÉnLelkem.Abűnökazégbecsapnak.Népemvakéskonok.
Nem akarnak megváltozni, megtérni Hozzám. Görcsösen ragaszkodnakvétkesszokásaikhoz.Énnemszámítok,számukra
nemislétezem.Csakavilágnakakarnakmegfelelni.Csakaz
számít,hogymitmondamásikember.Az,hogyIstenlétezik,
ésvantörvénye,nekiknemszámít.Pedigazéletetmindannyianazértkaptátok,hogybizonyítsatok.Csakittésmosttudjátokbebizonyítani,hogyméltóakvagytokazörökéletre,deha
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nemakarjátok,akkorelkárhoztok.Nagyonsokabűnösember,
ésegyikamásikatvisziabűnbe.Azabaj,hogyazemberek
nemismernekEngem.Kevésapasztoráció.Úton-útfélenhirdetnikelleneazigét.Mindenmegkereszteltemberazáltalános
papsághoz tartozik. Nektek, keresztényeknek világító gyertyákként kellene élni e bűnös nemzedék között. Be kellene
ragyognotok a bűn sötétségét szeretetetekkel, jócselekedeteitekkel, derűs mosolyotokkal, és ahol lehet, a szavaitokkal is.
Életrekelleneváltanotokanyolcboldogságot.Deehhezsokkalnagyobbhitrevanszükségetek,hogyarosszdolgokközepette 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.
Hívogatom őket Szentség látogatásra, Szentmisére.A lelkiismeretükáltalszólokhozzájuk,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.
Ez az igazi megtérés. Átalakulás Belém, a Megváltó Istenbe.
Eztkéremmindnyájatoktól.Ezaboldogságtitka,ésezmaga
azüdvösség.Hamindenkiígyélne,aföldmennyországgávál43

tozna. Ezt tanítottam nektek a Miatyánkban: „Jöjjön el a Te
országod.”Eztimádkozzátoknapontatöbbszörisarózsafüzérben.Aztkérem,hogynecsakimádkozzátok,hanemváljatokti
isszeretetté!Ígyszenteljétekmegmagatokatésakörnyezeteteket is. Értsétek meg végre: csak a szeretetnek van értéke a
földönésamennybenis.Szeretetnélkülalegnagyobbcselekedetisértéktelenésüres.Aszeretetalélekélete.Aholnincs
szeretet,ottalélekhalott.Egyhullávalpedigundorítóegyütt
élni.Ezértkérlektiteket,hogytámadjatokfelaszeretetre,és
akkormárittaföldönazüdvösségbenéltek.
Nagyonszeretlektiteket.SzentSzívemértetekdobbantelőször
SzentÉdesanyámméhében.Értetekszülettemmeg,hogyemberkéntélveszeressek,dolgozzak,szenvedjek.MivelMagamra
vettemazemberitermészetet,megtapasztalvaasátánkísértéseitis,sokkalelnézőbbvagyokazemberigyengeségekiránt,mint
ahogyazttieltudjátokképzelni.Amikorítéletetmondokegy
emberfölött,beszámítomveleszületetttermészetét,gyengeségeitvagyerősségeit.Akörülményeket,másokráhatását.Irgalmas Szívem minden embert meg akar menteni a kárhozattól.
Ezért adom a szenvedéseket, a próbatételeket, mert a kereszt
viszazüdvösségre.Sokszorabetegségmentimegalelket.”
Az Úr Jézus megkért, hogy írjam le azt a megtörtént esetet,
amitBonajunktaatyátólhallottam.Mostőtidézem:„Egyszer,
amikoregykórházbanegybeteghezhívtak,miutánmeggyóntattam,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)levetteafalrólakeresztet,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.Ajókelnyerikméltójutalmukat, a rosszak megkapják méltó büntetésüket. Kivétel nélkül
mindenkiszámotadElőttemcselekedeteiről.Mindenhirtelen
jön.ASzentírásbeteljesül.Jelekvannakazégen.Édesanyám
többmint28évemegjelenikMedjugorjéban,hogyazevangéliumigazságáraoktassagyermekeit.Szerteavilágbanmegjelent, hogy figyelmeztessen: imádkozzatok a békéért!
SzeressétekavégtelenülmegbántottIstent,ésŐtállítsátokaz
első helyre az életetekben! Úgy imádkozzatok, hogy az ima
örömmé váljon a lelketekben! Templomaimban Édesanyám
képeiésszobraisírnak.Egyházamnakvilágszertehirdetnikelleneazilyencsodajeleket,hogyazemberekelzarándokoljanak
oda,ésmegtérjenek.Gyermekeim!Nincsmáridőavárakozásra!Nelegyintsetek,ésnevárjatokamegtérésetekkel!Legyetek
éberek, éljetek szüntelen készenlétben, mert abban az órában
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jövök,amikornemissejtitek!Akkorazokosszüzekbejönnek
Velemamenyegzőre,abalgákpedigkintmaradnak.Ottlesz
sírásésfogcsikorgatás.Gyermekeim,értsétekmeg,Éntiteket
egyjobbvilágra,azörökboldogságrateremtettelek.Ezérthaltam kínhalált, hogy kitárjam előttetek országom kapuját. Ne
hagyjátok magatokat megvakítani a hamis csillogással! Ne
legyetekönzők,kapzsik,fösvények!Énaszeretetetéltemelétek.Azt akarom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan Én
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,
annak van értéke előttem. Ez a főparancs. Előttem mindenki
annyiértékethordozmagában,amennyiszeretetvanbenne.Az
értéktelenpelyvátazaratóktűzrevetik,azértékesbúzátcsűrbe gyűjtik. Kicsinyeim, ez a korszak hamarosan véget ér.
Azért,mertnincsbenneszeretet,csakönzésésbűn.Énaszeretet világát hoztam el közétek, amikor megalapítottam a
Keresztény Egyházat, amelyet a világ végezetéig a saját
Testemmel és Véremmel táplálok. Gyermekeim, készüljetek!
Sohanemlátott,éseddigmégsohanemtapasztaltdolgoknak
lesztek tanúi. Nagyon nehéz idők következnek rátok. Csak
azokfognakállvamaradni,akikneksziklaszilárdahitük.Csak
azokfognakmindhaláligkitartani,akikéletükmindenhelyzetében,mindenerejükkeligyekeznekAtyámtörvényeitmegtartani.AtierőforrásotokaBelémvetetthitésbizalom,ésamegélt 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
Szentlélek kiáradásával egy új és szebb világ következik. De
eztaszépvilágotnektekkellfölépíteniúgy,hogybefogadjátok
aSzentlelket,ésIstentörvényeiszerintéltek.Előremegmondtam: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
korszaknak a vége. Megkezdődik a nagy tisztítás.A próféták
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 bűn nyomorúságában fetreng. Kislányom imádkozz! Közel
van mindannak a beteljesülése, amit neked mondtam. Eljön
egynemvártórában.Nagyonhirtelen.Én,azÚrnyilatkoztattamkineked,ésáltaladmindenkinekajövőt.Sokszorkértem
aTőlemelpártoltembereket,térjenekmegHozzám.Mostmár
csakmaguknaktehetnekszemrehányástegyegészörökkévalóságon 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.
Erőszakkal bedugják fülüket, hogy Engem ne halljanak. Erre
valóazállandózenebona,rádió,TV,internet.Ezaltatjaelalelkiismeretüket. Jaj lesz nekik, amikor kilépnek testükből, és
szembesülnek mulasztásaikkal és az ebből fakadó tengernyi
bűnükkel,ésannakkövetkezményeivel.Egyegészörökkévalóságon át bánni fogják, de ott már csak gyűlölni tudnak.
Kislányom!Ti,akikszüntelenülimádkoztok,soklelketmentetekmegazörökkárhozattól.Mindenimátokatajánljátokfelaz
ÉnkínszenvedésemörökérdemeivelegyesítveégiÉdesanyátok hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által az Én
SzentségesSzíveméségiÉdesanyátokszeplőtelenSzíveszándékaira. Így a leghatásosabb. Csak Én és Édesanyám tudjuk,
hogykinekvanrászüksége.ÉdesanyámazŐimáivalegyesítve Elém hozza a tiéteket, és így bőséges kegyelem árad ki a
földre.Imáitokhatásárasoklélektérmeg.”
2009. jan. 22. Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom!
Nagyonszeretlektéged.Karjaimbanhordozlak.Mindigmegtapasztalodsegítőkegyelmemet.MindenügyedetbízdRám,a
tegondviselőIstenedre.AdjhálátNekemakapottkegyelmekért. Merülj el Bennem! Csak Én legyek számodra a fontos
úgy, mint eddig, és törvényeim megtartása.Az idő közel.Az
események felgyorsulnak. Megfizetek ennek a bűnös nemzedéknek. Ti legyetek továbbra is olyanok, mint a galambok.
Szelídek és egyszerűek. Boldogok a lelkükben szegények.
Ilyenekéamennyekországa.Keressétekazigazságot,ésBennemmegnyugsziklelketek.Nefoglalkozzatokaföldidolgok48

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. Tulajdon Véremet, és az életemet.
SzeressviszontEngemteljesszívedből,teljeslelkedből,egész
elmédből és minden erődből! Csak Nekem szolgálj! Csak
Engem imádj! Nagyon szeretlek téged. Csak az Enyém légy,
csakRámgondoljmindenpillanatban!Nehagyd,hogyanegatív dolgok elszomorítsanak! Az utolsó szó az Enyém. Kiragadlak 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.Szeretetemörökhajlékotkészítettnekedamennyben,aholszínrőlszínremeglátsz
Engem,Akit–bárnemláthattál–aföldönimádtál.Alegnagyobb 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! Nagyonnagyonszeretlektéged.Megadomakegyelmet,hogygyakrabbanjöjjHozzám,hateisakarod.
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Most papjaimról beszélek neked. Papjaimat különösképpen
példaképeknekakaromállítaniahívekésavilágelé.Őnekik
kelllenniavilágvilágosságánakésaföldsójának.Kérvekérlektiteket,kicsigyermekeim,imádkozzatokmégtöbbetpapjaimért! Hozzatok értük még több áldozatot!Akkor is, ha nem
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 papjaimat. Őket választottam ki arra, hogy kiszolgáltassák szentségeimet. Őáltaluk mutatom be a legszentebb áldozatot, a
Szentmisét.Azőimájukraszállokleazoltárra.Hamásértnem,
legalább ezért tiszteljétek őket, és imádkozzatok még többet
értük,hogytökéleteseklegyenekazerényekbenésaszeretetben.Amennybennagymegtiszteltetésöveziaszentpapokat,
deatisztítótűzbenvagyapokolbanalegnagyobbkínokatők
szenvedik el, ha hanyagul teljesítik kötelességüket, mert ők
tudják, hogy mi az Isten akarata. Újra mondom, hogy imádkozzatokértük,mertnagyafelelősségük.
Most szentségeimről beszélek neked. Szentségeimet a legnagyobbszeretettelalapítottamnektek,hogymegvédjenektiteket
asátántámadásaitól.Szentségeimáltalmintegyvédőburokba
vagytokzárva.Asátántehetetlenveletekszemben.Kizárólag
szabad akaratotokon múlik, hogy beleegyeztek-e vagy sem a
kísértésbe. Én mindig figyelmeztetlek titeket a lelkiismeret
szava,mintegygondolatáltal,ésmegadomameneküléslehetőségét.Kizárólagrajtatokmúlik,hogyelzárjátok-ealelkete50

ketTőlemasúlyosbűnnel,vagyéletszentségbenéltek,ésezáltalmegnyitjátokElőttemalelketeket,ésakkorÉnaszívetekbentrónolok,mintlelketekboldog,szeretőKirálya.Aztalelket,akimegnyitjaFelémaszívét,abbanaboldogságbanrészesítem,amilyenbenNekemvanrészemazáltal,hogybefogadott
Engemalelkébe.Ezértaszentekmárittaföldönmindboldogok. Jóllehet, a világ nem méltó rájuk, ezért üldözi őket, de
reményük,szeretetükÉnvagyok,ezértboldogok.Őkmegélik
anyolcboldogságot,ésavilágnemtudjaelvenniszívükbőla
békét és a derűt, mert a szívük Királya Én vagyok. Ó, mily
nagyonvágyomarra,hogymindenembermegnyissaElőttem
a lelkét, hogy boldoggá, kiegyensúlyozottá tegyem. Az Én
békémetadjamneki,amitavilágnemadhat.Ti,akikbirtokoljátokekegyelmeket,kérlektiteket,imádkozzatokbűnbenélő,
Tőlem elszakított testvéreitekért, hogy lelkükben megtérve
örökéletretámadjanak.”
2009. jan. 29. Szentségimádáson Jézus: „Kislányom! Figyelmeztetéseimet vedd nagyon komolyan! Használj ki minden
percet,mertazidőrövid.Jóllehetazengesztelőimádságokra
ésáldozatokramégmindigkaptokhaladékot,defigyelmeztetlek,hogyegyszerahaladékislejár.Hanemtérmegavilág,
haragom lesújt a földre. Imáitokkal és engeszteléseitekkel
csökkenthetitek a büntetés mértékét.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,akiktörekszenek az életszentségre, megtapasztalják az életükben az Én
áldottjelenlétemet.Nagybékétésörömötéreznekalelkükben,
amelyetkiárasztanakmindazokra,akikbefogadják.Devisszaszállrájukmindazokrészéről,akikelutasítják.Mindazok,akik
nyitott lélekkel fogadják be kegyelmeimet, feltöltődnek isteni
erőmmel,örömésbékeforrásaiváválnakakörnyezetükszámára.Céltésértelmetadokéletüknek,betöltömőketSzentlelkemmel. Így alakítom át őket, hogy testi emberekből lelki emberekkéváltozzanakát,ésmunkatársaimmálegyenekazüdvösség
munkálásában.
Mostalélekjövőjérőlbeszélekneked.Azalélek,akibefogadtakegyelmeimet,nagykincsetkapott.Ezakincsmagaazörök
élet. Eleinte oly kicsi, mint egy mustármag: a legkisebb az
összesmagközül.Dehahagyjáknövekedni,vagyisegyüttműködnekakegyelemmel,nagyfávánő,úgyhogyazégmadarai
fészketraknakrajta.Énvégtelenülbőkezűvagyok.Mindenhova szórok magot. Oda is, ahol nincs esély rá, hogy gyökeret
verjenésszárbaszökkenjen.Demégisvetek,abbanareményben, hogy a szabad akarat folytán egy-két mag mégis szárba
szökken.Azoknakalelkeknek,akiketnagyonelcsábítésmegvakít e világ mulandó és csalóka fénye, kereszteket, vagyis
csalódásokat engedek meg, hogy csalódva ebben a világban,
Felém forduljanak. Befogadják tanításomat, megtérjenek, és
üdvözüljenek.Ezekalelkekazok,akikértmásoksokatimádkoznak a földön, a mennyben vagy a tisztítótűzben. Most is
találkoztál egy igazi megtért lélekkel. Ő is megjárta a bűnök
poklát, a szenny mélységeit, de megfürdött SzentVéremben,
megtisztult,ésmegszentelődött.AkiEngemválaszt,aztÉnrö52

vidútonszenttéteszem.Ezszámomranagyonegyszerű.Csak
annyitkérektőletek,hogykeressétekéstegyétekmegakaratomat.Akieztteszi,azmárazéletszentségútjánjár.Mondjatok
lemindenről,amiellenkeziktörvényeimmel,éstegyetekmeg
mindent, amiben Engem követtek! Jelszavatok ez legyen:
MindentIstennagyobbdicsőségéreésalelkekért!ÍgykövessetekEngemazönmegtagadásban,akereszthordozásban,ésha
úgykérem,akárazéletetekfeláldozásaáránis.Egyetsohane
felejtsetek:Énvezetlekbenneteket.Énteszlektiteketkövetőimmé,ésazÉnkegyelmemformáltiteketszentekké,vértanúkká.Hamindvégigegyüttműködtökkegyelmeimmel,elnyeritek
az örök életet. Ne lázadjatok, és ne keseregjetek, ha néha
nagyobb keresztet teszek a vállatokra! Örüljetek, ha nehezetekreesik!NézzetekakkorfelRám,Akiakeresztentrónolok
köztetek!MerítsetekBelőlemerőt!AkarjatokHozzámhasonlókkáválni,akkorrengeteglelketmentetekmegazörökéletre!Higgyétekel,sohanempróbállaktiteketerőtökönfelül,és
szenvedéseitekelviseléséhezmindigmegadomakegyelmet.”
2009. febr. 4. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyonszomorúidőkkövetkeznek.Éljétekmegaszeretetet!
Sohanemlátottgonoszságtöraföldre.Embertpróbálónehézségeklesznek.DeÉnveletekvagyok.Neféljetek!Hamindvégigkitartotok,örökboldogsággaljutalmazlaktiteket.”
2009.febr.15.SzentségimádásonJézus:„Amimosttörténik,
olyatmégnemlátottaföld.SzentségesSzívemésÉdesanyám
SzeplőtelenSzíveesdettekiAtyámtóleztanagykegyelmet.Ez
anagykegyelemanagyfigyelmeztetés,amelyáltalsoklélek
megfogtérni.Gyermekeim,hatudnátok,hogyapokolbanés
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atisztítótűzbenmennyirenagyonmegkellszenvedniminden
bűnért, kivétel nélkül mindannyian szentül élnétek.
Gondoljatokbele:IstenMagaaszeretet.AzŐvégtelenszeretetébőlteremtettemegazembert.TiavégtelenSzeretetgyermekei vagytok. Arra lettetek teremtve, hogy szeressetek.
SzeressétekazIstent,Akitőlazéletet,ésveleegyüttmindent
megkaptatok,ésszeressétekembertestvéreiteketúgy,ahogyan
Énerrepéldátadtam,amikorkínhalálthaltamértetekakeresztfán.Ezafőparancs.Mindaz,amitnemszeretetbőltesztek,bűn.
Miérthallgattokasátánra,akihazug,ésaveszteteketakarja?
TiaSzeretetgyermekeivagytok.Nektekcsakszeretniszabad.
Erre lettetek teremtve. Mindannyian szeretetre szomjaztok.
Csakakkorlehettekboldogok,haszerettek,éshaszeretetetekreválaszulszeretetetkaptok.AlelketekvágyátegyedülIsten
tudjacsakbetölteni.Atyámúgyteremtettbenneteket,hogyŐrá
szomjazzatok,Őtkutassátok.CsakVeleésBennelegyetekboldogok.LelketekbékéjétcsakŐbennetaláljátokmeg.Legyetek
szeretőkisdedekAtyámölelőkarjaiban!HagyatkozzatokRá!
Ővégtelenülszerettiteket,ésgondotviselrátok.
ŐMindenhatóAtyaésIsten.BízzatokBenne!AdjátokátNeki
azéleteteket!Őazörökéletre,azörökboldogságravezettiteket. Velem mindent nektek adott. Egyszülött Fiát adta oda
áldozatulértetek.Ó,hafeltudnátokfogniazt,hogymennyire
nagyonszerettiteketavégtelenüljóságosésirgalmasAtya,sírnátokameghatottságtól,ésszentülélnétek,Irántavalószeretetből.Azért,hogyNekiörömötszerezzetek.Aszívetekizzana
a vágytól, hogy Őt színről színre meglássátok, és a szent
angyalok és szentek milliárdnyi karával egyesülve örökkönörökké dicséretet zengjetek, és hálát adjatok neki. Ilyen a ti
MennyeiAtyátok. De Őt színről színre csak az láthatja meg,
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akierreméltó.Akiéletszentségbenélaföldön,csakazjöhetfel
fénylőtrónusához.IgyekezzetektettekreváltaniAtyámtanítását,azevangéliumot,amelyetÉnhoztamlenektek.Ezazéletszentség. Ha ezt megteszitek, boldogok lesztek már itt a földön,ésmindörökkéamennyben.
Most arról beszélek neked, hogy mennyire szeret az Isten.
AmikormegfogantamaSzentlélektőlSzentAnyámméhében,
teljesenelrejtettemistenségemet.Egészenkiszolgáltatottáváltam a teremtményeknek. Szükséges volt, hogy Édesanyám
fogantatásától meg legyen óva az áteredő bűntől, mert másképp méltatlan lett volna ekkora kegyelemre. Csak így tudta
magában tartani a titkot, Engem, Aki az Isten Fia vagyok.
Mivelnemvoltbennebűn,alázatosésengedelmesvoltmindhalálig.Undorodottmindenfélebűntől,éssohasemálltszóbaa
sátánnal.AzŐkincseazIstenvolt,AkimegajándékoztaŐtaz
ŐegyszülöttFiával.ÉdesanyámörömeazIstenimádásavolt,
AkielhalmoztaŐtvégtelenszeretetével,örömével,ésáldásával.Csakígytudtaelviselnianagyfájdalmakatésszenvedéseket,amikorszületésemtőlfogvanélkülözniésszenvednilátott
Engem,Akitmindenkinéljobbanszeretett.Mivelkezdettől,a
fogantatásomtól fogva tudta, hogy Én engesztelő Áldozat, a
világMegváltójavagyok,ígyértettemegasoknélkülözéstés
szenvedést, amelyen születésemtől kezdve keresztülmentem.
Csak Isten gondviselő szeretete adott Neki erőt ahhoz, hogy
elviseltemegváltóiszenvedéseimet.Amegostorozás,agúnyáradat,akereszthordozás,ésakeresztrefeszítésiszonyatoskínjait. Nagy alázata nem engedte lázadni. Ő magát 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 az Ő anyai szerető gondoskodása
általnövekedtemfelnőttEmberré.
IlyenazIstenszeretete.AzAtyaelküldteegyszülöttFiát,hogy
egylegyenazemberekközül.Gyógyítson,tápláljon,halottakat
támasszonfel,ésvégülÁldozattálegyen.Mindeztazért,hogy
helyrehozzaazt,amitazemberabűnáltalelrontott.Tiislegyetekegyabűnösökközött,hogyéletszentségetekkeltanúságot
tegyetekRólam,Akinekazörökéleteteketköszönhetitek.Ha
kell,legyetekáldozattáÉrtem,ígybizonyítsátokIrántamvaló
szereteteteket.
Most szentségeimről beszélek neked. Szentségeim és a
Szentmisetartjákfennavilágot.ASzentmiseazÉnkeresztáldozatom megújulása. Valóságosan jelen vagyok az oltáron
SzentTestemmelésSzentVéremmel.AkiesziazÉnTestemet,
ésisszaazÉnVéremet,annakörökéletevan.Azért,mertÉn
élektovábbabbanazemberben.AzilyenlélekBelémistenül,
Én pedig őbenne folytatom megváltásom szent művét. Ezért
olyanfontos,hogycsaktisztalélekkeljáruljatokaszentáldozáshoz. Mert mindaz, aki megtisztította magát a bűnbocsánat
szentségében,méltóerreanagykegyelemre.Dejajazoknak,
akik bűnös lélekkel közelednek Hozzám! Mondom neked: a
kárhozatukravesznekEngemmagukhoz.Ezértakisúlyosvagy
halálosbűntkövetettel,jobb,hamegfürdikakegyelemvizében, 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,ésmeghallgatjátokahozzátokszólóIstent.Ilyenkorneaföldidolgokkalfoglalkozzatok,
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hanem éljétek át ezt a nagy titkot, ezt a fenséges csodát: az
Isteneggyéválikateremtményével.Mélységesalázattal,megsemmisültenadjatokezérthálát.Amennyirecsaktudjátok,szítsátokfelaszívetekbenazIrántamvalószeretetet.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
és más látnokok által közöltem.A föld soha nem látott még
ilyen eseményt, amit most készítek. Belerendül a föld, megszakadnakaszívek,megtisztulnakalelkekabűnmocskátólés
szennyétől.Ítéletjönmostaföldre.Azítéletmérlegeaszámból kijövő kétélű kard, Atyám igéje, Akit az Én személyem
által megtestesített, leküldött a földre, hogy megtanítsam e
tudatlan népet a szeretetre. Példát adtam rá egész életemben,
míg végül a keresztfán kínhalált szenvedtem értetek. Mégis
csakkevesenválasztanakEngem,azéletUrát.Helyettembálványokelőtthódolnak.Demostvégetvetekennekazállapotnak. Minden lélek megkapja a tisztánlátás kegyelmét Tőlem,
MegváltóIstenétől.AzÉnszememmel,azÉnmércémmelfogják látni lelkük állapotát. Mindenki abban a fokban lesz boldog, 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,akikkövettekEngemtörvényeim megtartásában, az önmegtagadás és a kereszthordozás
útján,ragyognifognak,mintanyáriégenacsillagok.MegvilágítvabűnbenélőembertársaikelőttazÉnjogoselvárásomat,
azt,hogyéletszentségbenéljenek.Abűnösökviszontkimondhatatlanul fognak szenvedni, mert Szentlelkem könyörtelenül
kiégetilelkükbőlabűnt,agőgöt,agonoszságot,akapzsiságot,
a paráznaságot, és mindent, ami nem illik bele tanításomba,
amely az életszentségre viszi a lelkeket.Természetesen, mint
mindig, most is messzemenően tiszteletben tartom az ember
szabadakaratát.Mégezekutánis,akiakar,azmegmaradhata
bűnben,sőteliskárhozhat.ÉnnemerőltetemráMagamatsenkire. Ez egy hatalmas kegyelem, a Szentlélek kiáradása.
Lehetőség a megtisztulásra, az üdvösség elnyerésére. De természetesenmagaazegyéndöntiel,hogyakarja-evagynem.
Ti ezért kicsinyeim imádkozzatok e megátalkodott bűnös
világért, hogy kamatoztassa talentumaimat, és éljen a lehetőséggel,amelyetmostfogokadniaSzentlélekkiáradásaáltal.”
2009.márc.4.SzentségimádásonJézus:„Ítéletjönmostavilágra. Mindenki meglátja 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.Azigazakegyüttfognakszenvedniabűnösökkel.Mostjönelmindaz,amirefelkészítettelek.Eljönanagyfigyelmeztetés,amelya
legnagyobbkegyelem,mertkivételnélkülmindenkinekmegadja a tisztánlátást. Utána megmutatom Magamat mindenkinek.Megjelenekazégen,hogymegerősítsemahitükbengyengéket,ésahitetlenekethitretérítsem.Csakazok,akikelutasítjákaSzentlelket,vagyisamegismertigazságellentusakodnak,
őklesznekatiüldözőitek.Vigyázzatok!Báránybőrbebújtfarkasokezek.Színes-mázosszavakkaltőrbeakarnakcsalnititeket.Detinehiggyeteknekik!Úgymutatják,minthamegtértek
volna,befurakodnakközétek,éselárulnaktiteket.Cselekedeteikrőlismeritekfelőket.Akibenigazszeretetlakik,azönzetlen,adakozó,segítőkész.Ezekszínlegnagyokatimádkoznak,
dealelkükromlott,ésacselekedeteikgonoszak.Szüntelenül
kérjétekaSzentlelket,hogyŐvezessentiteket,ésadjamega
tisztánlátáskegyelmét.”
A Szűzanya: „Sírok. Siratom gyermekeimet. Nagyon sokat
fognakszenvedni,mertelfordultakIstentől.”
Az Úr Jézus: „Kislányom, Lelkemnek gyöngyszeme! Hamarosan lehull lelked szeméről a lepel. Kirepülsz testedből.
Meglátsz Engem színről színre,Akit teljes szívedből imádsz.
Boldogságodvégtelenlesz.Elképzelnisemtudodaztazörömet,amitnekedkészítettem.BízzálBennem,ésteddmeg,amit
kérek. Már nem tart soká. Bevezetlek égi otthonodba. Oda,
amit álmodban megmutattam neked.” (Kb. 7-8 hónappal ezelőttaztálmodtam,hogyaztakisfiamat,akiaméhembenmeg59

halt, egy gyönyörű üvegpalotába hazavittem.A gyermek élt,
csecsemővolt.Ezazálomkétszerismegismétlődött.KorábbanaztmondtanekemazÚrJézus,hogyamennybenmindenkinekakkoraházavan,amennyilelketmentettmegaföldön,
hogy mindazokat vendégül tudja látni.) „A Kisatyával való
álmodiseztjelenti.”(Nemrégaztálmodtam,hogybementem
Kisatyaházába,ésalegbelsőszobábanhosszanbeszélgettünk.
Ő azonos Bonajunkta atyával, akiről a III. kötetben írtam.)
„Együtt lesztek mindörökké.A tanító a tanítványával.A Lelkiatyalelkigyermekével.”
Kisatya:„AzÚrállelőtted.Belehalnálaboldogságba,hamegláthatnádŐt.AzértrejtielMagát.”
AzÚrJézus:„Írjtovább!ALelkemetadomneked.Lelkemaz
örökélet.Mostírjanagyfigyelmeztetésről.Máraküszöbön
van.Mindennappal,mindenperccelközelebbvagytokhozzá.
Éljetek szüntelen készenlétben! Tartsátok meg Atyám törvényét!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,aztmegtiszteliazAtya.
Mostarrólbeszélekneked,hogykialegnagyobbIstenországában.Azakisdedlélek,akiteljesenráhagyatkozikIstensze60

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, hogy mit ad neki. Úgy imádkozik, mint Édesanyám a
kánaimenyegzőn:„Nincsboruk.”Feltárjaaproblémát,ésteljesen Rám bízza, hogy mit válaszolok rá. Nyitott a lelke.
Mindent elfogad Tőlem, mert tudja, hogy szeretem. SzüntelenülkeresztreszegezettSzentTestemetlátja,ésebbőlfelismeri,hogymármindentnekiadtam.Azéletemet,hogymegszerezzemlelkeüdvösségét.Ezekutáneltörpülmindenevilági
gond.Ittúgyiselmúlikminden.Amiörökkétart,azörökboldogságot 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 tart mindent az Én fölséges ismeretemhez képest.
Én vagyok életének értelme és célja. Csak arra van gondja,
hogyEngemkövessenazönmegtagadásésakereszthordozás
útján.Jólismeritanításomat,azEvangéliumot,ésmindenerejével arra törekszik, hogy azt tettekre váltsa. Nem törődik a
világgal,mertazúgyiselmúlik.Degondjavanfelebarátjára,és
mindazokra,akiketeléjevezetek,hogyszükségükbenmegsegítseőket.AzilyenlélekfogjahallaniTőlem,amikoralelke
kiszáll a testéből: Jól van, derék és hűséges szolgám, jöjj be
Uradörömébe!Ti,akikeztelolvassátok,igyekezzetekhason61

lókkálenniazilyenkisdedlélekhez,hogyelnyerjétekazörök
boldogságlegmagasabbfokát,ésmárittaföldönismegéljétek
anyolcboldogságot.”
2009.márc.15.SzentségimádásonJézus:„Nagyonnehézidők
következnek.Csakúgyfogjátokkibírni,haelőtte,mármost,a
bűnbánat szentségéhez járultok. Ez a nagyböjt legyen figyelmeztető,intőjelarra,hogybánjátokmegszívbőlbűneiteket,és
javuljatokmeg!Nehalogassátokeztmegtenni,hanemkeljetek
föl bűneitekből! Rázzátok le magatokról a sátán által rátok
rakottbilincseket,abűnbéklyóit.Mertabűneitekkötnektiteketgúzsba,ésemiattvagytokasátánelkeseredettrabjai.Éljetekszabadon!Azigazságszabaddátesz.Énvagyokazút,az
igazság és az élet. Én oldozlak fel titeket bűneitek alól, felszenteltpapjaimkezeáltal.Énhaltammegértetekakeresztfán.
Az Én Szent Testemmel és értetek kiontott drága Szent Véremmel erősítelek meg benneteket minden Szentmisén, hogy
felvértezzelekanagyharcra,amelyazördögéscsatlósai,ésaz
Énszentnépemközöttdúlszakadatlanul.Értsétekmegvégre:
Nélkülemsemmitsemtehettek.Halevágjátokmagatokat,mint
szőlővesszőketRólam,aszőlőtőkéről,elszáradtok.Nemhoztokgyümölcsöt.Tűzrevetnekbenneteket.Dehamegmaradtok
Bennem,ésmegtartjátoktanításomat,bőtermésthoztok,amelyet szent angyalaim betakarítanak, vagyis jócselekedeteitek
által léphettek be országomba, az örök életre. Ne várjatok
tovább! Még ma, még most bánjátok meg gonosz tetteiteket,
mertnemtudjátok,hogyakövetkezőpercbenlesz-erálehetőség,hogyaholnapfelvirrad-erátok!Értsétekmegvégre,mindenkegyelem!MindenlehetőségaszentségekhezvalójáruláshozazÉnüdvözítőkegyelmem,mertÉnkivételnélkülmind62

nyájatokat üdvözíteni akarlak. De rajtatok múlik a válasz. Ti
döntitekel:üdvösségvagykárhozat.Döntéseitekkövetkezményeittiviselitekmindörökké.Gyermekeim,azidőlejár.Ennek
akorszaknakvégetvetek.Ezígynemmehettovább.Nagyon
eltávolodtatokTőlem,éstörvényeimmegtartásától.Aszeretetből 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.Nemkellaszületendőgyermek,mertteher.Pluszkiadás,elfoglaltság.Helyettea
tárgyakat és a pénzt bálványozzátok. Nem ismeritek az 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.Aztsugallva,hogyettőlfüggatiboldogságotok.MegmondomÉnnektek:ezekkelatárgyakkalsemti,semazok,akikrátoktukmálják, nem lesztek boldogok.A boldogság a lélek szárnyalása,
amitcsakÉntudokmegadninektek,hatisztaszívvelbefogadtokalelketekbeEngem.Énvagyokazörökélet,azörökboldogság. Velem mindenre képesek vagytok. Eltapossátok a
kígyófejét,amikorellenemondotokmindenkísértésnek,minden bűnnek. Énbennem és Énvelem kimondhatatlanul gazda63

gokvagytok,mertÉnvagyokazadrágagyöngy,amelyértérdemeseladnimindent,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,akikkinnrekedtekamenyegzőről.Ezakorszakhamarlezárul.Egyújkövetkezik.Deezt
csakkevesenérikmeg.Éljetekhalálrakészen,mertnemtudjátoksemanapot,semazórát!Csakegyabiztos,ahalál.Csak
egymennyországvan,deaztneaföldönkeressétek!Itt,atesti
életetekben kell kiérdemelni, hogy bejussatok arra a felsőbbrendű 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,akikbecsukjákfülüket, hogy süketek legyenek felhívásomra. Behunyják szemüket,hogynevegyékészrefigyelmeztetéseimet,aztarengeteg
jelet,amelyetazégenlehetlátni,ésprófétáimáltalleírtszavaimat,hogynekelljennekikabbanhinni.Tinemtudjátokfelmérniaztaveszélyt,amitőlÉnmegakarlakóvnibenneteket.
Ugye,halátjátokközeledniarobogóvonatot,megálltok,mert
tudjátok,hogyhaelémennétek,feldarabolnabenneteket.Miért
nemfogadjátokelfigyelmeztetéseimet,amígmégnemkéső?!
Egyedül Én tudom, milyen borzalom készül e bűnös világ
megbüntetésére. De mindezt 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 aki mindhalálig kitart, az
üdvözül. Én mindnyájatoknak megadom a kegyelmet, a lelki
erőt,hogyhakell,akárazéletetekáránisvalljatokmegEngem
az emberek előtt. Rajtatok múlik, hogy befogadjátok-e, vagy
nem.Nehiggyetekasátánnak,akifélelemmelrémiszttiteket,
hogymeghátráljatok!Nekemhiggyetek!Énsohasempróbállak
titeketerőtökönfelül.Ittaföldönmindenelmúlik.Aszenvedés
is. De ha kitartotok mindhalálig, örökre szóló boldog élettel
jutalmazlakmegtiteket.Neféljetekazoktól,akikatestetmegölik,deazutánsemmiegyebetnemtehetnek.Országombanvértanúszentjeimalegboldogabbak.Azért,mertnagyobbszeretetesenkineksincsannál,mintakiazéletétadjaÉrtem.Avértanúság nagy kitüntetés, nagy kegyelem. Ebben részesültek
apostolaim, akik a legközelebb álltak Hozzám. Szent Édesanyámtöbbszörösenvértanúvolt,mertalelkéthéttőrdöfteát,
látva kínszenvedéseimet. Neki százszor könnyebb lett volna
meghalni, mint élve maradni. De a születő Egyház érdekében
Nekimégélnikellett,hogytanítsaapostolaimat.Együttimádkozott velük, és az Én tanításomat mélyítette el bennük.
Mindazok,akiketmeghívokavértanúságra,vegyéknagykitüntetésnek,mertavértanúságalegszorosabbKrisztuskövetés.Az
Énlábamnyomábanjárnak,ésúgyszeretnek,mintÉn.”
2009.márc.24.SzentségimádásonJézus:„Ezakönyvszeretetemkiáradásaazegészvilágra.Sajnálomeztatudatlanbűnbe
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esettnépet.Ezértoktatom,tanítomőketáltalad.Lefoglaltalak
Magamnak,hogyélőceruzám,rozsdásvízcsapom,élőtabernákulumomlégy.Telégyalámpa,amelynekfényeÉnvagyok.
Mindazok,akikefénybenmegfürödnek,újfényáradatbanfogják olvasni evangéliumomat, mert szeretetem és tanításom
megvilágosítjaelméjüket.Hitükésbizalmukrévénmegtapasztaltatom velük végtelen irgalmasságomat és szeretetemet.
Beavatom őket megváltásom titkába. Ha ők is úgy akarják,
munkatársaimmálesznek.Velemegyesülvelelkeketmentenek
megazörökkárhozattól.Halálukutánpedigragyognifognak
országombanörökké,mintacsillagok.
Ez a könyv nagy kegyelem. Kincs mindazok számára, akik
befogadják,éstettekreváltják.Devádolnifogjamindazokat,
akik elutasítják. Szeretném, ha az egész világ megismerné
eztakönyvet,amelyélő,elevenszavam,ésteljesösszhangbanállazevangéliummal.Mindaz,akiterjeszti,Engemszolgál.ÉnpedigasztalomhozültetemszolgáimatAtyámországában.”
(Ez a lelki napló összes kötetére vonatkozik.)
„Népem vak és konok.A vesztébe rohan. Nem akar Nekem
szolgálni.Nemtetsziknekiazönmegtagadásésakereszthordozás.Csakabűnútjátjárják.Keresikatestiélvezeteket,amelyekasátáncsapdáiazért,hogyelveszítséklelküküdvösségét.
Hiábaasokfelhívás,asokjel,nemakarjákészrevenni,mert
fülükre nagyot hallanak, szemüket pedig becsukják, hogy ne
lássanak. Bűneik teszik őket süketekké és vakokká. Amikor
pedig megengedem életükben a kudarcokat, Engem hibáztatnak.Amikor jól megy soruk, és vétkeznek, istentagadók. Ha
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bajba jutnak, akkor istenkáromlók. Pedig Én világosan megmondtam:Nálamnélkülsemmitsemtehettek.Semmijót,csak
rosszat. De a rosszat Én nem akarom. Csupán megengedem,
mert tiszteletben tartom az ember szabad akaratát, amely az
emberméltósága.Ezekaszegénybűnbeesettemberekrengetegetfognakszenvedni.Ittaföldönsemismerikazigaziboldogságot,mertnemismernekEngem.Ó,milynagyonfájszerető Szívemnek, hogy a bűnt, ami lelkük, testük kárára van,
előtérbe helyezik, Engem pedig megvetnek!Amikor a lelkük
kimegy a testükből, meglátnak Engem,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. Nem tudnak változni. Marad az elkeseredett lelkiismeret-furdalásésagyűlölet.Gyűlöliasátánt,akibecsaptaés
idejuttatta.Gyűlölisajátmagát,amiérthagyta,hogyellenfelem rászedje. Gyűlöli a környezetét, akik bűntársai voltak.
VégülpediggyűlölEngem,Akitmindvégigelutasított.Akkor
hallja mennydörgő szavam:Távozz! Ekkor belezuhan abba a
tűztengerbe,amelyetpokolnakhívnak,ésamiégetni,kínozni
fogja örökkön örökké. Ettől akarlak megóvni titeket gyermekeim. Ne legyetek makacsok! Engedelmeskedjetek hívó szavamnak!AkarjatokmegismerniEngem,Akiszerető,megváltó
Istenetekvagyok!Működjetekegyütttúláradókegyelmemmel!
EngedjetekbeEngemaszívetekbeszentigémáltal,éshagyjátok, hogy átformáljalak titeket!Atyám mindnyájatokat az Én
képemreéshasonlatosságomrateremtett.Detieltorzítottátok
bűneitekkeleztaszentIstenképet.Tartsatokbűnbánatot!Élje67

tektörvényeimszerint,ésakkorfelragyogbennetekArcom,és
Rámismernekbennetekazemberek.Haszeretetbenéltek,boldogoklesztekmárittaföldönis.AlelketekIstenélő,eleven
lelke,amelysohasemhalmeg.AlelketekIstenreszomjas,mert
úgyteremtettemegAtyám,hogycsakIstenneltudjonkielégülni.Mindaddignyugtalanokvagytok,amígbenemtöltekeztek
Istennel,mertegyedülIstennélvanabéke,azörömésamegváltás. Engedjetek lelketek vágyának! Töltekezzetek be
IstennelésazŐkegyelmével!Akkormegnyugsziklelketek,és
elmerültök Isten végtelen szeretetében. Mondjatok ellene a
sátán kísértéseinek! Minél többször ellene mondotok, annál
jobban megerősödik a lelketek. Gyermekeim! Az idő hamar
lejár.Fogadjátokmegszavaimat,hogyboldogoklegyetek,és
elkerüljétekakárhozatot!!!
Most írj szeretetem kiáradásáról! Szeretetemet kiárasztom az
egészvilágra.Általamélmindenélő.Deazembertkülönösképpen szeretem. Hasonlóvá lettem hozzá, amikor megtestesültem Szent Anyám méhében. Elrejtettem dicsőségemet és
mindenhatóságomat. Olyanná lettem, mint egy az emberek
közül.Istenihatalmamatcsakakkorgyakoroltam,amikorcsodákat tettem. Betegeket gyógyítottam, halottakat keltettem
életre,megszaporítottamazélelmet.Demindencsodámatahit
ésamegtérésfüggvényébentettem.AholnemhittekBennem,
ottnemtettemcsodát.Ezmaisígyvan,ésígymaradavilág
végezetéig.Akisüketésvakkegyelmembefogadására,annak
azéletébennemteszekcsodát,mertnemméltórá.Csakazalázatos, Rám hagyatkozó és szeretetteljes kérést nem utasítom
vissza.Ittvanpl.azevangéliumileprás:„Haakarod,meggyógyíthatsz 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,aföldiéletbennemalegfontosabbazegészségésajólét,ahogyaneztmasokanállítják.
Nem. Azért, mert a földi lét elmúlik. Higgyétek el Nekem,
hogysemmisemvéletlen.MindenmögöttÉnállok,Akimegváltottamavilágot,ésaztakarom,hogyüdvözüljön.Ezértkapjátok a kereszteket, a betegségeket és a szenvedéseket, hogy
elszakítsonbenneteketabűntől,ésazüdvösségútjáratereljen
titeket.A Nekem tetsző ima pedig ez: „Jézusom, ha Te akarod...Leborulvaimádlak,szeretlekTéged.HálátadokNeked
akkor is, ha megadod, amit kérek, akkor is, ha nem.
Teljességgel Rád hagyatkozom. Tudom, hiszem, hogy Te az
üdvösségemetakarod.EgyedülTetudod,miválikajavamra,
ésaztmegisadod.EzértdicsőítelekTégedmostésmindörökkön örökké. Hálát adok mindenért. Önmagadért szeretlek,
imádlakTégedteljesszívemből,mertTemindenekfölöttszeretetre méltó vagy.” Ha ilyen lelkülettel imádkoztok, nagyon
megörvendeztetitekSzívemet.Kiárasztomrátokkegyelmemet,
és mindent megadok, ami az üdvösségetekre válik. Megéreztetemveletekistenijelenlétemet.Bármikorhívtok,megsegítelek.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.Énazéletemetisodaadtam,
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értük. Ők még egy órát is sajnálnak Velem eltölteni. Hamarosanmeglátjáktetteiket.Szembesülnekbűneikkel.Amulasztás is bűn, méghozzá igen nagy. Ennek a nemzedéknek ez a
legnagyobbbűne.Elmulasztjákajócselekedeteket,aszentmiséket, az imádságokat. Helyette hiábavalóságok után futkosnak.Eztnemszabadelhagyni,aztmegkelltenni.Rámpedig
sohanemjutidő.Ígymúlikelazéletük,amelynekavégénüres
kézzelállnakmegElőttem.Megtennénekmárakkormindent,
deazidőlejárt,lekéstek.Kinnmaradnakamenyegzőről.Pedig
haÉnállnékazelsőhelyenazéletükben,milyenmáslenneaz
életük!Céltésértelmetnyerne.Boldogokéselégedetteklennének.AzÉnbékémetadnámnekik,amitavilágnemadhat.
Ígyüresek,kedvetlenek,éscéltalanulbolyonganakavilágban.
Kislányom, imádkozz! Imáidra és áldozataidra sok lélekkel
jutalmazlakmeg.SokanmegkapjákTőlemamegtéréskegyelmét, sőt még haláluk óráján is megadom nekik a bűnbánat
kegyelmét,ésígymegmenekülnekazörökkárhozattól.Életetek értelme és célja ez legyen: maradéktalanul teljesítsétek
rátokvonatkozóörökszenttervemet!Tudjátokmitjelentez?
Azt,hogyéletetekmindenpillanatábanlegyetekkészekmindig ellene mondani a sátánnak és minden kísértésének, és
tegyetekjótmindenkivel,akiketelétekhozok.DöntsetekmindigMellettem,vagyisteljesítsétektörvényeimet,amelyaszeretetfőparancsa,ésatízparancsolat.
MostLelkemédességérőlbeszélekneked.Lelkemédességeti
vagytok, ti kisded lelkű, kiválasztott drága gyermekeim.
Bennetek gyönyörködöm.A ti áldozatos szeretetetek meghódítjaSzívemet.Kiosztomkegyelmeimetnektek,ésmindazoknak,akiknekkéritek.Nemfordulokelsohatőletek.Bármitkér70

tek, megkapjátok, ha az a lelketek és mások lelkének üdvére
válik.Legyetekjók!Tartsatokkimindhalálig!Ti,akikVelem
együttvállaljátokazáldozatokatésszenvedéseketalelkekért,
különösennagyjutalombanfogtokrészesülniországomban.A
legmagasabbfokúörökboldogságrészeseilesztek.Ó,timegváltott 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,hogyhogyanszolgáljatok Engem a felebarátban, akiket elétek hozok. Példamutatóanteljesítenétekállapotbelikötelességeiteket.Gyermekeitek
szeretetteljes és lelkiismeretes nevelését, és odaadóan szeretnétek hitvestársatokat. Nem az érte járó jutalomért, hanem
Irántamvalószeretetből,mertcsakígyvanértéke.Mertminden 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
Testem ésVérem alapításának az ünnepe. Szeressetek Engem
teljesszívetekbőlésteljeslelketekből,Akimeghaltamatibűneitekért,ésÖnmagammaltáplállaktiteketbűneitekbocsánatára.
Tekintsétekeztalegnagyobbajándéknakéskegyelemnek,mert
nagyobbatsenkisemadhat,mintakiazéletétadjaodamásokért. 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!AzÉnkínszenvedésemörökérdemeivelegyesítveajánljátokfelmagatokatAtyámnakégiÉdesanyátokhétfájdalmasszeplőtelenSzíve-éskönnyeiáltal.Ígyamiérdemeinkkelegyesülvemégnagyobbértékevanáldozatosésimádságos életeteknek, és sok lelket menthettek meg a kárhozattól.
Ma, amikor elhatalmasodott a bűn, még több ilyen áldozatos
lélekrevanszükség,hogytúláradjonakegyelem.Drágakicsinyeim,Szívemnekválasztottjai!Ígytekintsetekszenvedéseitekre,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!Jobbanvigyázzatok 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.Földiéletetekbendöntitek el örök sorsotokat.A ti szabad akaratotoktól 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 legnagyobb kegyelem, az örök élet Kenyere, amely Én Magam
vagyok. Nagyon szeretlek titeket. Ó, ha tudnátok, mennyire,
belehalnátokameghatódottságbaésazörömbe.Atyámcsodálatosországotkészítettnektek,deidecsakazokjöhetnekbe,
akikméltóknakbizonyulnakráéletszentségükrévén.
Most kínszenvedésem titkáról beszélek neked.Amikor kihirdették felettem a halálos ítéletet, beleremegtem. Jóllehet, Én,
mint Isten, mindent előre tudtam, mégis nagy hatással volt
Rám.Tudtam,hogyavilágösszesbűnéértNekemkellelszenvedni az elégtételt. Megostoroztatásomkor rettenetes kínokat
álltam ki.Az ólomgolyók, amelyek az ostor ágainak a végén
voltak, valósággal felszaggatták Testemet. Minden csapás
helyénlyukakkeletkeztek,amelyekbőlömlöttavér.Voltolyan
csapás, amely húsdarabokat tépett ki a Testemből. Ez akkor
volt,amikornagyerővelvertek.Egyoszlophozkötöttek,mert
egyébként elzuhantam volna. Szemem elhomályosult, és szédültem a sok vérveszteségtől és a rettenetes kínoktól. Ó, ha
tudnátok,hogybűneitekkeltiishozzájárultatokmegváltóikínszenvedésemhez!Haazistenierőnemtámogatottvolna,belehaltamvolna.Deabűnökóceánjamégtöbbáldozatotkívánt.
Atigőgötökéskevélységeteknyomtaártatlanfejemreatöviskoronát, amely olyan volt, mint egy sapka, vagyis az egész
fejemetbefödte.Ahatalmastövisekegészakoponyámighatoltak.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.Amikorakeresztutatjártamazötvenkilósgerendávalavállamon,akkorazerőmmárnagyonelfogyott.Arengetegvérvesztésmiattalábaiminogtak,reszkettemagyengeségtől. 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.Őeleintezúgolódott,deamikorRámnézett,elfogtaarészvét,ésszívesenvitte.
Ó, ti vak bűnösök! Hogy tudtok vétkezni, amikor látjátok
keresztre feszítettTestemet, hogy mi volt az ára?!! Keresztre
feszítésemkínjairólmárbeszéltemneked.(III. kötet 81. old.)
Aztnemlehetkifejezni,amitakkorszenvedtem.Avilágösszes
szenvedésenemmérhetőhozzá.Nincsazazáldozat,amitÉn
meg nem hoztam a ti lelketek üdvösségéért. Ha mégis elkárhoztok,aztkizárólagmagatoknakköszönhetitek.Nehalogassátokmegtéréseteket,mertahalálnemkopogtat,hanemhirtelenjön!Hívogatlaktiteketkegyelmemmel.Sokanúgytérnek
meg,hogyszenvedéstbocsátokrájuk,amiáltalHozzámfolyamodnak.Hahajlandóakmegtérni,leveszemrólukakeresztet,
és boldogokká teszem őket. De ha nem, akkor még több
keresztetadok,hogyezáltalkényszerítsemőketamegtérésre.
Gyermekeim! Ne legyetek vakok! Mindent a ti üdvösségetekértadok.NeEngemhibáztassatok,harosszulmegysorsotok,
hanemmagatokat,mertbűneitekkelvontátokmagatokraabüntetést.Adjatokinkábbhálátszenvedéseitekért,abetegségekért,
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mertezsegítfelbenneteketeleséseitekből,hogyőszintebűnbánatra 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,amitelőremegmondtamneked.Hamarosankitörakeresztényüldözés.Elhurcolnak,
és megölnek titeket az Én nevemért. Készüljetek fel erre!
Tudjátok,hogyan?Tisztuljatokmegabűnbánatszentségében,
értetekkiontottdrágaSzentVéremben,ésjáruljatokgyakrana
szentáldozáshoz, hogy Szent Testemmel és Szent Véremmel
megerősítselektiteketanagyharcra,hogyletudjátokgyőzni
önmagatokatésasátánmindenkísértését,ésmindhalálighűségesekmaradjatokHozzám.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!Neféljetek!Énolyanékesszólástadokajkatokra,amilyenremagatoktól képtelenek lennétek. Eltöltelek titeket az Én erőmmel,
hogymegvalósítsátokmagatokbanIstenörökszenttervét.Már
amikor megfogantatok az anyaméhben,Atyámnak örök terve
voltveletek,éshogyeztbeisteljesítsétek,egészéletetekenát
megkaptátokaszükségeskegyelmeket.Istennélazidőolyan,
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mintegynyitottkönyv.AzÚrnálvanajövő,amitŐelőreeltervezett. Rajtatok múlik, hogy beteljesítitek-e vagy sem. Az a
kereszt, amelyet Én helyezek a vállatokra, könnyű és édes,
mertÉnviszemasúlyosabbikfelét,ésállandójelenlétemmel
megédesítemazt,mertértelmetadokneki.Áldozatotokértelme és célja az Én követésem. Gyümölcse pedig örök boldog
életetek,ésarengeteglélek,akiketmagatokkalfogtokhoznia
mennybe.ÍgytekintsétekAtyámöröktervét,mertŐmindenbőljóthozki.
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 kereszthódolatkor.) Ezt 24 éve megtapasztalod. Most is folytasd így az életedet,amígcsakélsz,ésÉngondotviselekrád,ésarádbízottakra.ÉnMindenhatóvagyok.Előttemnincslehetetlen.Amit
Rámbízol,aztÉnelintézem.Úgy,ahogytesohasemtudnád.
TepediglégyazÉneszközöm,akiáltaltovábbfolytatoméletemet a földön.Akkor örömömet találom benned, és mindig
megtapasztalodgondviselőszeretetemet,amelysemmimáshoz
sem hasonlítható. Az Én békémet és derűmet adom neked.
Nincsmásfeladatod,mintaz,hogyeztőrizdmegmagadban.
Haellenfelemelakarjarabolnitőled,bízdRámaproblémát,és
higgyed, hogy Én megoldom. Hited és bizalmad mértékében
adomakegyelmet.Majdcsakországombanfogodmegtudni,
mennyirenagyonszeretemazembert,akineköröküdvösségéértkínhaláltszenvedtem.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
lett volna szenvedés, a föld ma is paradicsom lenne. Minden
rossznakésszenvedésnekazokaabűn.Deamikorvégelesza
világnak,akkoramennyleszállaföldre,ésújraparadicsommá
változik. Nem lesz többé bűn.Az üdvözültek megszámlálhatatlanseregefogjalakniazÉndicsőségembenörökkönörökké.
Ez a Szentírás, a Jelenések könyve, amely beteljesül a maga
idejében.
Kislányom,szeretlektéged.Aztakarom,hogynefoglaljanakle
avilágigondok.ÉnfoglaltalakleMagamnak,hogyazÉnakaratomatteljesítsd,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 becsületes munkának, amiért
mindenkitmegjutalmazokországomban.
Nagyonszeretlek.Meghaltamértedakeresztfán.Márottelőre
láttam hűségedet és engedelmességedet. Nagyon jól esnek
Nekem könnyeid, amelyeket akkor sírsz, amikor szenvedéseimrőléskínhalálomrólelmélkedsz.Nagyonmegörvendezteted
Szívemet,amikoralelkeküdvösségéértimádkozol.Nagyonjól
teszed, hogy minden imádat és áldozatodat az Én Szentséges
SzívemésÉdesanyámSzeplőtelenSzíveszándékairaajánlasz
fel.Mitudjukigazán,kinekmilyenkegyelemrevanszüksége,
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ésÉnmegisadom,amiazüdvösségükreválik.ImádkozzXért, mert váratlanul fogja érni a halál. Mondd el érte minden
napazirgalmasságrózsafüzérét,ésSzentVéremlitániáját!(A
Szent Vér litánia a Hozsanna 66. oldalán található. A válasza:
Üdvözíts minket.) Imáidra és áldozataidra megmentem őt.
Imádkozzacsaládjáértis!”
NagyonvágyomazÚrJézusSzentszínelátására.Őeztválaszolta:„Addigkellittlenned,amígbenemteljesítedöröktervemet.Sohatöbbénemjöhetszvisszaaföldreebbenatestben.
Mostkellteljesítenedakaratomat.Nagyonbölcsenimádkozol,
amikoreztmondod:KérlekUram,addkegyelmedet,hogymaradéktalanulteljesítsemrámvonatkozóörökszenttervedet.”
2009. ápr. 13. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!A
keresztényüldözés a küszöbön van. Védekezzetek! Fegyverkezzetek fel a szeretet pajzsával! Mindenek fölött szeressetek
Engem,atiMegváltóIsteneteket!HelyezzétekBelémminden
bizalmatokat!Járuljatokgyakranaszentségekhez,aszentgyónáshoz és a szentáldozáshoz! Viseljetek el Értem mindent!
Belőlemmerítsetekerőt!Irántamvalószeretetbőladjátokoda
mégazéleteteketisÉrtem!Nagyjutalomvárrátokezértországomban.Szemnemlátta,fülnemhallotta,emberiszívaztföl
nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Nagyobbszeretetesenkineksincsannál,mintakiazéletétadja
oda.VegyetekRólampéldát!Énisazéletemetadtamértetek.
Aztkértem,hogyúgyszeressétekegymást,ahogyanÉnszerettelektiteket.Gyermekeim!Azidőrövid.Hamarosanbeteljesülnek szavaim. Éljetek szüntelen készenlétben!Aki kereszténynek vallja magát, az ne éljen többé bűnben! Sem súlyos, sem
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bocsánatosbűnben,haneméletszentségben!Arrólismernekfel
titeket,hogyHozzámtartoztok,haszeretetbenéltekegymással.
Aszeretetpedignemtudrosszattenniafelebarátjának.Szeretni
annyit jelent, mint szüntelen jót tenni önzetlenül.Az önzetlen
szeretetnemvárviszonzást.MennyeiAtyátoktólnyerjutalmat.
Erre törekedjetek! Legyetek tökéletesek, mint Mennyei
Atyátok!Tegyetekjótmindenkivelkivételnélkül!Akárszeretetreméltóvalaki,akárnem.Ticsaktegyetekjótmindenkivel,
ésimádkozzatokmindenkiért!Nefelejtsétek,mindentNekem
tesztek,ésÉnmegjutalmazlakértebenneteket.
Édeskislányom!Beteltapohár,haragomkelyhe.Avilágnagyon
elfordultTőleméstörvényeimtől.Megkellfenyítenem,hogyjó
útratérítsem.Mindazacsapás,amimostériavilágot,alelkek
megmentésérevan.Eddigkizárólagazimádkozókisdedlelkek
kicsinyseregéérttartottamfenneztavilágot.Mostsemsemmisítem meg, hanem megmutatom neki az igazi értéket, és elveszemtőleehamismammont.Azigaziértékazember,akiértÉn
azéletemetáldoztam.MindenemberegykincsazÉnszememben, akivel már a fogantatása pillanatától kezdve örök tervem
volt.Ennekérdekébenmindengyermekkelmegkellismertetni
azigazhitet,aszentevangéliumot,hogytudjonválaszolnihívásomra.Acsaládokbanaszülőknekjópéldátkellmutatnigyermekeiknek.Nemelégelengedniatemplomba,hanemazegész
családnakrésztkellvenniaSzentmisén.Maazemberekszemében az anyagi jólét az érték, amiért mindent odaadnak. Pedig
mindentittkellhagyni.DeaVelemtöltöttórákat,napokatmagatokkalhozzátokazörökéletre.Maaztmondják:azidőpénz.Én
aztmondom:azidőlehetőség,hogyfelkészüljetekazörökéletre. Ha hagytok rá magatoknak időt, jól fel tudtok készülni a
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szentgyónásra, és azt el is végezhetitek. Ha megkéritek a
Szentlelket,hogymutassamegbűneiteket,felismeritekazokat.
HamegkértekEngem,hogyÉngyóntassalakmegapapáltal,Én
ellátlak benneteket jó tanácsokkal, bölcs tanítással.
Gyermekeim!Életeteklegfontosabbcselekedeteajószentgyónás.Életetekutolsópillanatábanennekfogtokalegjobbanörülni. 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 nem megy. Egyedül Én tudlak megvédeni titeket a
sátántól,akiravaszfondorlatokkalelakarveszejtenibenneteket.
Nenekihiggyetek,hanemNekem!Énhaltamkínhaláltértetek,
ígybizonyítottamirántatokvalóvégtelenszeretetemet.Gyertek
Hozzámgyakran,hogyagyakoriszentáldozásokáltalmegerősítselektiteketasátántámadásaiellen.CsakVelemegyütttudjátok őt legyőzni, Nélkülem elbuktat titeket. Tagadjátok meg
magatokat,ésfogadjátokelavállatokrahelyezettkeresztet.Eza
tiüdvösségetek.CsakezzeltudtokkövetniEngem.Énakeresztenhaltamkínhaláltértetek.Nektekisosztoznikellszenvedéseimben, ha el akarjátok nyerni az örök életet.Az Én keresztem
nem nehéz, mert Én nem próbállak titeket erőtökön felül. Én
csakannyiszenvedéstengedekmeg,amennyifeltétlenülszükséges ahhoz, hogy üdvözüljetek. Ha valaki nagylelkű, és felajánljaazéletétáldozatulalelkekért,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,amiértőknemteljesíthetik 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!Bízzatokazisteni gondviselésben! Atyám bőkezűen gondoskodik minden
Benne bízó gyermekéről. Ne öljétek meg a magzatokat! Ők
ugyanolyanemberek,mintti.Tiisígykezdtétekelazéleteteketazanyaméhben.Nemondjátokazt,hogynekiknincsjoguk
az élethez, pusztán azért, mert ők védtelenek. Gondoljatok
arra,hogyhatiteketismeggyilkoltakvolnaanyátokméhében,
nemgyönyörködhetnétekavilágszépségében.Nemörülhetnétek a kirándulásnak, nem ízlelhetnétek a jó falatokat, és nem
élvezhetnétekcsaládtagjaitokésbarátaitokszeretetét.Gyermekeim! 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,hogyegymegfogantéletbenkitsemmisítetek meg. Egy orvost, vagy betegápolót, egy mérnököt, vagy
egy munkást, aki embertársai javára dolgozik, aki által Isten
jobbá és szebbé akarja tenni a világot. Lehet egy zseni,
művész,vagyfeltaláló.Csakakkorismeritekmeg,hahagyjátokőtélni,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, hogy a legelőn melyik növényt eheti meg, és
melyiketnem.Csakazember,akiabűnmiattelszakadtTőlem,
Alkotójától,mérgezimagát,sőtahalálbataszítja.Ó,hatudná,
hogy a sátán adja ezeket a szereket a kezébe, hogy mielőbb
megölje,ésakárhozatbataszítsa!Gyermekeim!Ragadjátokki
ezeketalelkeketasátánkarmaiból!Imádsággalésönmegtagadássalsikerül.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 legrosszabb a bűn, amit az ember elkövethet, mivel szabad
akaratotkapott.MegkapjákTőlemamegvilágosítókegyelmet,
hogyhogyankerülhettékvolnaelmindazt,amitrosszultettek,
ésamialelkükkáráravolt.Megéreztetemvelükirántukérzett
végtelen szeretetemet, amellyel meg akarom menteni őket az
örökkárhozattól.Nagyonmegátalkodottnakkelllenniannak,
akimégekkoranagykegyelemláttánsemtérmeg.Mondom
neked,akielutasítjaeztanagykegyelmet,aznemkaptöbbé,
és elkárhozik. Ti, gyermekeim, akik kegyelmemben éltek,
elkerülitekazítéletet.Márátmentetekrajta,amikormagatokat
ítéltétekelagyóntatószékbenésabűnbánatban.Tinagyonboldogoklesztek,éshálátfogtokadniNekemaszentségekért,a
szentgyónásértésazEukarisztiáért.Azért,hogyÖnmagammal
táplálomalelkeket,hogyvédőpajzsuklegyekasátántámadásaival szemben. Nagyon szeretlek titeket kicsi gyermekeim!
Nehagyjátokmagatokatfélrevezetniasátántól!Eljönazóra,
sőtmárittisvan,amikormegítélemavilágot.Aszámbólkijövőkétélűkard,azIgeaz,amiáltalítélek.Csakegymércevan:
az életszentség. Erre adtam példát. Csak egy törvény van: a
szeretet.Ezértadtamodaazéletemetértetek.Mindaz,akibűnt
követel,megleszítélve.Hamegbánja,ésjóváteszi,megmenti a lelkét az örök életre. Ha nem, elkárhozik. Imádkozzatok,
gyermekeim, hogy ne érjen készületlenül senkit az a nap,
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amelyégetnifogjaabűnösöketkegyetlenül,legalábbannyira,
mintamennyikártéskeserűségetokoztakmindazoknak,akikkelnemgyakoroltákaszeretetet.Szánjátokőketgyermekeim,
neirigyeljétekőket!Mondomnektek,hamegnemtérnek,úgy
járnak,mintafösvénygazdag,akinemgyakoroltaafelebaráti
szeretetetakoldusLázárral,ezértelkárhozott.
Kislányom! Azt kérem tőled, hogy szeresd ellenségeidet!
Szeresdmindazokatis,akikellenállnakateszeretetedbefogadásának.Tudod,hogyan?Úgy,hogyimádkozolértük.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!Nekorholjsenkit!Tecsakhallgassésszeress!Énmindentelintézek.Ígyteljesítedörökszenttervemet.MosthozzElémmindenkit,akik
imáidatkérték.KérjTőlemsokat!Szentéletűpapokat,szerzeteseket, és családokat. Így szentelem meg imáidra a világot.
Kérjetek,ésadatiknektek!Kérjetekhittel,reménnyel,alázattal
ésszeretettel!Azilyenimahegyeketmozdítel,éshaállhatatosankitartotokbenne,mégaleglehetetlenebbdolgokatiselnyeritek.Ilyenabűnösökmegtérése.Ezalegnagyobbcsoda,amikoregybűnösbőlszentetcsinálok.Deezértimádkoznikell!”
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2009.ápr.21.SzentségimádásonJézus:„Mostírjakicsinylelkekről,akikmegvigasztaljákSzívemet,ésakikmiattfenntartom ezt a világot. Én, a Megváltó Isten arra vágyom, hogy
mindannyian ilyenek legyetek. A kicsiny lelkek alázatosak.
Elégedettek,nemzúgolódnak.Tudnakszűkölködni,debővelkedniis.Afölöslegüketmindigodaadjákarászorulóknak.Sőt,
mégáldozatokatishoznakértük.ŐksugározzákazÉnszeretetemet. Nem nézik tétlenül, ha valaki szükséget szenved.
Sokszoregyjószó,egymosoly,egyútbaigazításIstenmagasztalására indítja a lelkeket. Mindig mindenért adjatok hálát,
mert minden kegyelem.A kisded lelkek mindig imádkoznak.
Nem szűnnek meg hálát adni és dicsőíteni az Istent. Egyszerűek,alázatosak,ésengedelmesek.ŐkazÉnhűképmásaim.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,azÜdvözítőleszállokértetekmindenszentmisénazoltárra,hogyÖnmagammaltápláljalakbenneteket.Adjatokezérthálát!Magasztaljatokésimádjatok!Nagy
kegyelem az Én jelenlétem. Mindazok részesülhetnek benne,
akikeljönnekHozzámésimádnakEngemalegméltóságosabb
Oltáriszentségben. Mindenki abban a mértékben részesülhet
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kegyelmemben,amennyiremegnyitjalelkétElőttem,ésamenynyireszeretEngem.EzakulcsazÉnSzívemhez:aBelémvetett
hit, és az Irántam való szeretet. Minden más elsikkad. Legyen
akáralegnagyobbbűnös,hahittelésalázattalleborulElőttem,
ésIrántamvalószeretetbőlmegbánjabűneit,megmentettealelkét. De szerezzen bárki akármennyi érdemet, ha kérkedik, és
magánaktulajdonítjaazokat:mondomneked,semmifélekegyelmet nem kap. Csak a szeretet és az alázat tesz megigazulttá.
CsakazIstentszeretőknyerikelazöröküdvösséget.
Nálamnélkülsemmitsemtehettek.Kérjetekéskaptok.AzÉn
kegyelmem a legnagyobb kincs.Többet ér, mint az egész teremtettvilág,mertazanyagnemtudszeretni,üdvözíteni,de
akiBennemél,márelnyerteazörökéletet.
BízdRámmindenügyedet!Énalegjobbatadomneked.Ajánlj
felmindenszenvedésedet!Énátváltoztatomazokatkincsekké.
Lelkeketmentekáltaluk.Csakazáldozatésazimamentimeg
a bűnben élő lelkeket. Ha nem így lenne, soha nem mentem
volna fel a keresztfára. Légy türelemmel!Viseld el sorsodat!
Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Gondolj Rám,
mennyit szenvedtem a ti üdvösségetekért!Azonosulj Velem!
Szeresdakeresztet!AzÉnakaratomatlásdésszeresdbenne!
Azért engedem meg, hogy hasonlóvá tegyelek Magamhoz.
Akit nagyon szeretek, azzal megosztom keresztemet. Csak a
kereszt tisztít meg a bűntől, csak ez visz az üdvösségre. Egy
szép napon Nálam leszel. Gondolj erre! Minden nappal és
perccelközelebbkerülszehhezanaphoz.Akkornagyonfogsz
örülnimindenVelemtöltöttpercnek,áldozatnakésszolgálatnak.Sokatbíztamrád.Sokróladszszámot.Beteljesülminden
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a maga 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!BízzRámmindent! Higgyed: Én mindenkor cselekszem.A te életedben is.
Eztfolyamatosanmegtapasztalod.Énjóvagyok.Arosszatnem
Én akarom, csupán megengedem, mert tiszteletben tartom az
ember szabad akaratát. De Én minden 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.Atyám hallja őket.Atyám véget fog vetni ennek a
tengernyiigazságtalanságnak.Elnémítjaörökreahazugszájakat.Atyámmegújítjaeztavilágot.Mostegyújpünkösdelőestéjénálltok.AtyámkiárasztjarátokSzentlelkét,Akiberagyogjaeztavilágot.AzÚristenragyográtok.AzŐtanításaiszerint
fogtokélni.Ő,aSzentlélekbeleültetiIstentörvényétaszívetekbe.Boldogoklesztek,mertszeretetbenfogtokélni.Magaaz
Istenleszveletek,ésaderűsohanemfogjaelhagynilelketeket.
Én, az Úr mondom ezt. Jaj azoknak, akik vagyont vagyonra
halmoznak,miközbenkizsákmányoljákaszegényt.Én,azÚr
a koldussal, a szegénnyel azonosulok.A mennyország nem a
gazdagokkiváltsága,hanemazIstentszeretőembereköröksége.Atyámazoknakkészítette,akikŐtszeretik.Szeretniannyit
jelent,mintmegtenniparancsaimat.AkiEngemszeret,annak
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kinyilatkoztatom Magam. Így neked is. Én többféle módon
nyilatkoztatom ki Magam. Elsősorban gondoskodó szeretetemettapasztaltatommegmindazokkal,akikbíznakBennem.Én
alakítom a körülményeket. Én indítom az embereket. Ezt te
mársokszormegtapasztaltad.Mindazokról,akikRámhagyatkoznak,ésEngemszolgálnak,csodálatosmódongondotviselek.Nemhagyomelcsüggedni,elkeseredniőket.Sőt,minden
gondtól megszabadítom, hogy az Én dolgaimmal törődjenek.
Azaggodalmaskodástmindenkinekmegtiltottam.Énvégtelenüljóésmindenhatóvagyok.Aztkéremcsupán,hogyhagyatkozzatok Rám, mint egy kisgyermek. Bízzatok Bennem!
Adjátok át Nekem minden gondotokat, és Én cselekszem.
BizalmatokmértékébenkapjátokTőlemakegyelmet.Eznem
aztjelenti,hogynekteksemmitsemkellcsinálni.Nem.Mindazt,amirajtatokmúlik,megkelltennetek.Denemkellbelerokkanniagondoksúlyába.Énaztakarom,hogyRám,éstörvényeim megtartására figyeljetek. Engem kövessetek és szeressetek. 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.Énmajdmegtisztítalakbenneteket,csakhagyjátokmagatokat.Tineegymáshibáivalfoglal88

kozzatok, hisz valamennyien tökéletlenek vagytok. Inkább
imádkozzatokegymásért,hogyabűnrabláncalehulljonrólatok,ésazÉnszeretetemragyogjabealelketeket.Kicsinyeim!
Én nem róttam fel tanítványaimnak azt, hogy szétszéledtek,
amikorÉnszenvedtemértetek.Pétertsemszidtammeg,amiért
háromszor megtagadott. De alkalmat adtam neki arra, hogy
megvalljaIrántamvalószeretetét,ésrábíztamazEgyházvezetését.Titeketsemszidlakmeg.Denektekismegadomalehetőséget, hogy hirdessétek az evangéliumot, és megvalljatok
Engem az emberek előtt. Életviteletekkel, szavaitokkal és jócselekedeteitekkel.Tiseszidjátokegymást!Fogadjátokelegymástolyannak,amilyen.Deabűnösöketintsétekmeg,mertez
alelkiirgalmasságjócselekedete.”
2009.máj.11.SzentségimádásonJézus:„Avilágegynagyváltozáselőestéjénáll.Ezaváltozásalelkekjaváratörténik.Sok
szokatlandologfogtörténni.Ezakorszakletűnik,hamarosan
végetér.Egyúj,szebbjövőkövetkezik,amelybenazemberek
emberimódonfognakélni.Eltűnnekagépek.Azemberekújra
atermészetben,természetesmódonfognakélni.MegsemmisítemaTV-t,arádiót,ésazinternetetis.Egycsapásraösszeomlikminden.Nemhazudoznaktöbbé,ésnemfertőzikazártatlan
lelkeket.Újraanagymamákésazanyukákfognakmesétmondaniagyermekeknek,ésleszráidejük,hogybeszélgessenek
velük.Újraértékleszazember,ésörülnifognakagyermekáldásnak.Azasszonyokújravisszatalálnakasajáthivatásukhoz.
Családanyák és hűséges feleségek lesznek.A férfiak pedig a
gyermekeiknekfognakörülni,ésacsaládfenntartásleszalegfontosabbfeladatuk.AzEgyházszerepemegnő.Élőközösségekfognakalakulni,ésújramegnőapapihivatásokszáma.Új
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szerzetes-rendekalakulnak.MindenüttEngemfognakimádnia
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Elveszem tőlük bálványaikat, és megtöltöm szívüket az igaz értékkel, törvényemmel.Alegnagyobbünnepaszentmiselesz,ésalegboldogabb
pillanataszentáldozás.MindeztÉn,aMindenhatóIstenfogom
művelniazért,hogyalelkekeltaláljanakHozzám.Betöltekezzenek szavaimmal, a szent evangéliummal, és üdvözítsem
őket. Drága gyermekeim! Erre a nagy változásra nagyobb
szükségetekvan,mintalevegőre.Asátánmindeneszköztfelhasznál arra, hogy elbuktasson benneteket. De Én, a ti Megváltótok kiragadlak benneteket az ő karmaiból. Megmutatom
nektek nagy irgalmasságomat és szeretetemet. Újra boldoggá
teszlektiteket.Veletekleszek,ésbennetekfogoklakni.Mindez
márnagyonközelvan.Legyetekéberek,mertúgyjövök,mint
a tolvaj. Éljetek szüntelen készenlétben, mert akkor jövök,
amikornemszámítotokrá.”
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekapróféciák. Tartsatok ki Mellettem, ha kell, akár az életetek árán is.
Mondjatokelleneasátánnak,akimegakarfélemlítenibenneteket.TicsakEngemlássatokakeresztfán.Hozzámakarjatok
hasonulniazalázatban,aszeretetbenésazengedelmességben.
Jajannak,akinemeztteszi.Azmárkimondtamagafölöttaz
ítéletet. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de semmi
egyebetnemtehetnek.Boldogörökéletetekakkorkezdődikel,
amikorkijöttöktestetekből,decsakakkor,hamindvégighűségesek maradtok Hozzám és törvényeim megtartásához. Most
nagyon támad a sátán. Legfőképpen a katolikus Egyházat.
Azért,merttimásértékeketképviseltek,mintavilág.Timegtartjátoktörvényeimetésőrzitekaszentségeket.Aszentségek
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erősítenek, és köteleznek tanításom megtartására. Ellenfelem
titeket nem tud elbuktatni, mert Én veletek vagyok minden
nap,avilágvégezetéigazigében,abűnbocsánatszentségében,
az Oltáriszentségben, a szentáldozásban és az önzetlen tiszta
felebaráti szeretetben.A pokol kapui nem vesznek erőt rajtatok, 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.ÉnaVéremenváltottalakmegbenneteket. Magamra vettem minden bűnötöket, és Én adtam érte
elégtételt.Nekemhiggyetek!Énazönmegtagadásésakereszthordozásútjárahívtalakeltiteket.EzvoltazÉnutamisezena
földön.HaEngemkövettek,tiisodajöttök,aholÉnvagyok.
Az örök boldogságba, az örök dicsőségbe. Ne hallgassatok
ellenfelemre,akiaztmondja:élvezdavilágot,atestet,agyönyöröket! Egyik sem ad igaz boldogságot, és hamar elmúlik.
Eztazéletetazértkaptátok,hogyelnyerjétekáltalaaztamagasabbrendűéletet,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, akkor kinyilatkoztatom Magamat nektek. Megismer91

tetem veletek Szívem édességes, végtelen, mindeneket felülmúlószeretetét,amelyateljesboldogság,ésnektekadomaz
Énbékémet,amitavilágnemadhat.AzÉnbékémaszívbékéje,örömeéselégedettsége,amikornemvágyiksemmire,mert
Bennemmindentmegtalált.”
2009. máj. 24. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekapróféciák.Mindennagyonközelvan.Nagyonszomorúvagyok,mert
nagyonhirtelenésfelkészületlenülfogjaérnimindazokat,akik
figyelmen kívül hagyják felhívásomat, akik elutasítják a magánkinyilatkoztatást,vagyelvetiksugallataimat.Pedigezvana
Szentírásban:„NeoltsátokkiaLelket,saprófétaibeszédetmeg
nevessétek!Vizsgáljatokfelülmindent,ajóttartsátokmeg!”
(I.Tessz.5,19-21.)Jajazoknak,akikelutasítják,mertvádolni
fogjaőketszeretetteljesfigyelmeztetésem,amelyetkinyilatkoztattam prófétáim által, így teáltalad is. Mondom neked: égni
fognak,jobbesetbenatisztítótűzben.Nagyonszomorúeseményekfogjákkövetniegymást.Azért,mertavilágelutasítEngem
éstanításomat.Énnemkellek,csakabűn.Ezavilágapusztuláselőestéjénáll.Csupánidőkérdése,hogymikoromlikössze.
Az Én türelmem sem végtelen. Olvassátok el a Szentírást!
Mindig, amikor a választott nép nem engedelmeskedett Isten
törvényének,Istenharagjátésbüntetésétvontamagára.Abüntetésmáranyakatokonvan.Demindenhiába:népemvak,süket
éskonok.Nemfigyelajószóra.Amikorpedigveréstkap,az
Istentokolja.HolvanilyenkorazIsten?–kérdezik.Pedignem
Énbüntetek.Abüntetésabűnkövetkezménye.Éncsupántiszteletbentartomaszabadakaratot,ésmegengedemarosszdolgokat,merttudom,hogyezválikabűnösöküdvösségére.
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Most azokról a dolgokról beszélek neked, amelyek az életszentségrevisznek.CsakazIstenrenyitottlélektudmegújulni,
újjászületni, formálódni. A megtérés alapvető feltétele a hit.
Csakannaktudomadni,akibefogadja.Ahitreépülaremény,
aBelémvetettbizalom,amelynekpróbájaazima,megerősítésepedigazÉnjutalmam,azimameghallgatás.Amikorteljesen
átadja magát Nekem egy lélek, akkor jut el a szeretet csúcspontjára. Akkor tud úgy szeretni, ahogyan Én szerettem őt,
amikorkiszolgáltattamMagamatértehóhéraimnak.Ilyenazok
szereteteis,akikteljesönmegtagadásbanélnek.Lemondanak
Értemerrőlavilágrólésmindencsábításáról,ésezáltalmegnyernekEngem,ésazÉnsemmihezsemhasonlíthatóvégtelen
szeretetemet.Akiketpedigkiválasztok,azoknakkinyilatkoztatomMagam.Ilyenvagyteis.Kimondhatatlanulboldogvagy,
nemcserélnélsenkivel.Számodraavilághalott,mertittmindenelmúlik.Csupánaszeretetörök,ésmindigélő,mertaszeretetÉnMagamvagyok.AzilyenlélekÉnbennemszeretmindenkitszemélyválogatásnélkül,akiketeléhozok.Ezatökéletes szeretet, amely nem méricskél, nem tesz különbséget,
hanem elfogad, és szeret mindenkit úgy, ahogy van. Megbocsátjaasértéseketazért,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.
Ezek a szavak kincsek, amelyek az Én számból származnak.
Örülj, és ujjongj, mert lelkek százait, ezreit táplálom általad,
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elszórvaazörökéletrevivőtanításmagvait.MajdcsakNálam,
azörökhazábanfogodmeglátniennekakönyvnekmegszámlálhatatlangyümölcseit,azüdvözültlelkeket.
Ezavilágelmúlik,ésminden,amirajtavan.Újéletekkeletkeznek, és azok is elmúlnak. Csak a szeretet örök, csak a
mennybenélhettekörökéletetÉnáltalam,mertazÉnmegváltóikereszthalálomszereztemegeztaszámotokra.ÍgytekintsetekmindigRám,mintlegnagyobbJótevőtökre!EngedelmeskedjetekNekem,mertegyedülÉnakaroknektekjót.Szeressetek viszont Engem, mert Én szerettelek titeket előbb, és arra
választottalakkibenneteket,hogykövessetekEngemakeresztúton,ésazéleteteketisadjátokodaÉrtem.”
2009. máj. 30. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Pünkösd van. A Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Nagy
kegyelem ez mindenkor. Az Engem megtagadó, félelemmel
teliPéteraSzentlélekkeleltelve,bátranhirdetteazevangéliumot.Azapostolok,akikkeresztrefeszítésemutánújravisszamentekhalászni,aSzentlélekerejébőlharcoshithirdetők,igazi
lélekhalászok lettek. Most egy új pünkösd jön erre a beteg,
halottvilágra.KiárasztomráSzentlelkemet,hogyfeltámadjon
ésmeggyógyuljon,hogyasüketekhalljanak,ésavakoklássanak. Meghallják Isten igéjét, és a szívükbe zárják. Kamatoztassák,éstettekreváltsák.Nagyünnepelőestéjénálltok.Egyúj
Pünkösd jön a világra, hogy feltámassza, talpra állítsa, megerősítseésboldoggátegye.Imádkozzatokezértanagykegyelemkiáradásért,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 szólítsátok meg Őt:
Végtelenülszerető,jóságosMennyeiAtyánk!ImádunkTéged,
AkiMagadvagyaszeretet,ahűség,ajóságésabéke!Kérünk,
ne hagyd elveszni ezt a vesztébe rohanó világot! Kérünk,
áraszd ki ránk Szentlelked ragyogó lángját! Világosítsd meg
elménket és szívünket! Adj tisztánlátást, hogy meg tudjuk
különböztetniajótarossztól!Vésdszívünkbeéselménkbetörvényedet,ésadd,hogyattólsohaelnetérjünk!SzentFiadnyomábaszegődveŐtkövessükazönmegtagadásbanésakereszthordozásban.Őtszolgáljukafelebarátban,ésmindentaszeretetfényébentegyünk,ésattólsohaelnetérjünk.Adjnekünk
nyitott szívet, hogy befogadjuk tanításodat, és észrevegyük
gondokkal küzdő, nehéz keresztjüket hordozó gyermekeidet.
Testvéri szeretettel segítsünk nekik. Mi legyünk Cirenei Simon,akiJézusnaksegítettvinnianehézkeresztet.Milegyünk
Veronika, aki Jézus Arcát letörölte. Mi legyünk a tanítvány,
Jánosapostolakeresztalatt,akinekeztmondtaJézus:Ímeate
Anyád,ésÉdesanyjának:ÍmeaTefiad.Szent,ésszeplőtelen
égi Édesanyánk, segíts minket, hogy mindig jó tanítványai
legyünk Szent Fiadnak, és hűséges követői maradjunk mindhalálig.Ámen.
SzeressmindenkitÉrtem!Nekedcsakszeretniszabad.Bocsáss
megszívbőlellenségeidnek,akikazértgyűlölnek,mertazÉn
követőmvagy.Vakokők,éssüketek.Hatudnák,hogyVelem
milyboldogéstartalmaslenneéletük,hozzádmennénektanulni.Demegvetnektéged,ésEngemisbenned.Szánjadőket,és
95

imádkozz értük! Tartsd tiszteletben szabad akaratukat! Ők
elhatárolódtak tőled, aki igaz és tiszta vagy, és mindig csak
Rólamtudszbeszélni.Nekeresdatársaságukat!Jobbabékesség.Tearejtekbenimádkozzértük!Atyámhalljaatekönyörgésedet,ésmegadjanekikamegtérésükhözszükségeskegyelmet.Ígyimádkozz:„VégtelenülSzent,jóságos,irgalmas,szerető Örök Édesatyám! Te látod őket. Te tudod, mire van
szükségük.SzentFiaddrágakereszthaláláraésértünkkiontott
drágaSzentVérérekérlek,égiÉdesanyámszeplőtelen,hétfájdalmas Szíve és könnyei által, add meg nekik a kegyelmet,
amelyazöröküdvösségrevezetiőket.”AtöbbitbízdazAtyára.
SzentVéremkiontásaáránőketismegváltottamakeresztfán.
Légy nyugodt. Ha ezt az imát elmondtad, mindent megtettél.
Szavaidat úgyis megvetették. Te magad utálatossá lettél
Miattam a szemükben. De ne félj! Én legyőztem a gonoszt.
Akiértvalakiimádkozikazmármegmenekült.Nagyerejevan
ahittelteliimának.Mondomneked:mindenhatóerejevan.Ezt
temártöbbszörismegtapasztaltad,amikorlelkeketimádkoztálbeatisztítótűzbe,akikimáidésáldozataidhíjánelkárhoztak volna megátalkodottságuk miatt. Most pedig borulj le
Előttem! Szeress és imádj! Adj hálát mindenért! Mondj el
Nekemmindent!Énmeghallgatlak.KérjTőlemsokat,rengeteget!Énmindentmegadok,amiazüdvösségetekreválik.Te
csakbízzál,ésfolytasdazimát!Csodákatfogszmegtapasztalni.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.
96

Magamba formállak, mintegy Belém istenülsz, mert eggyé
válsz Velem. Ez mindazokra 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, az örök élet Szerzőjét, a Megváltót hordozzák a szívükben.Teisezértvagyolyboldogéselégedett,mertannak,
akiIstené,semmisemhiányzik,Istenegymagaelég.
Kislányom!Látod,elmúlnakazévek,apercek.Ahogytelikaz
idő,úgysietsz,száguldaszFelémazörökölelésbe,azörökszeretetbe.Nefélj!Énittis,ésodaátismindigveledvagyok,és
szeretlektégedörökkönörökké.”
2009. jún. 2.  Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Légyjó!Légyhűésengedelmesmindhalálig!Dicsőítsdmeg
azÉnnevemetazáltal,hogybeteljesítedművemet,rádvonatkozóöröktervemet.Ezúgylehetséges,haéletedmindenpillanatábanigentmondaszNekem,ésellenemondaszasátánnak.
Ha mindig kutatod akaratomat, és teljes szívedből arra
vágyódsz, hogy mindig megtedd, amit elvárok tőled. Az Én
akaratom mindig a szeretet. A lelkiismeret szava mindig ezt
mondjabenned:szeresdUradat,Istenedetteljesszívedből,teljes lelkedből és minden 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 ünnepeljük meg. Este
résztvettünkaSzentmisén,majdelmentünkvacsorázni.Csak
napokkalkésőbbjutotteszembe,hogyakkoresteSzentségimádásvoltatemplomunkban,amirőlénteljesenmegfeledkeztem,
pedigrendszeresenrésztszoktamvennirajta.Ezhavontaegyszer van. Haragudtam magamra, amiért elfelejtettem. Az Úr
Jézusalelkembencsakennyitmondott:„Énakartamígy.”A
főparancsaszeretet.HarésztvettemvolnaaSzentségimádáson,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
minden mértéktelenséget!A szívedben mindig Engem imádj!
RöpítsFelémfohászokat!Engemszolgáljafelebarátban!Így
mindigÉnleszekazelsőazéletedben.Kérd,hogyÉnosszam
be az idődet! Így minden percedet kamatoztatom, és lelkeket
mentekáltalad.Amennybennagyonmegfogszlepődni,mert
minden semminek látszó apró jócselekedetedet megjutalmazom,mertÉnelőrelátomezekpozitívkövetkezményeitis.Így
mindenaprólemondásissoklelketmenthet,ésazállandóima,
amelyeketHozzámröpítesz,lelkeketóvmegasátántámadásaitól. Ha egy emberért imádkozol, azt beburkolod kegyelmembe.Asátántehetetlenazzalazemberrelszemben,mertő
az Én mindenható védelmem alatt áll. Ó, ha tudnátok, hogy
milyennagyhatalomazima,akkorállandóanimádkoznátok!
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Mindengondolatotokat,mindenszabadperceteketazimatöltenéki.Ezértkértem,hogyszüntelenimádkozzatok,merteza
tökéletesvédelemasátánellen.Akinemimádkozik,azkiszolgáltatja magát az ördögnek és csatlósainak. Mikor láttatok
olyan katonát a csatatéren, aki ledobja fegyvereit, és odaáll
ellenségeielé,hogylelőjék?Soha.Inkábbmegragadjafegyverét,ésvédiazéletét.Akinemimádkozik,azodadobjaéletéta
sátánnak,akicudarulelbánikvele,ésapokoltüzéretaszítja.
Atiimátokezlegyen:Istentörvényénekamegtartása,aszeretet.Haeztteszitek,ezbetöltiéleteteket,ésnemtudtokrosszat
tenni.Töltekezzetek fel szentségeimmel, amelyek által az Én
erőmmelerősítelekmegbenneteket,ésVelemegyüttlegyőzitek a sátánt. Vigyázzatok! A legnagyobb ellenfél ti magatok
vagytoksajátmagatokszámára.Ezértkértem:akikövetniakar
Engem, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét minden
nap,ésúgykövessenEngem.AholÉnvagyok,ottleszazÉn
szolgámis.Hol?IttaföldönaGolgotán,akereszten.Amennyben pedig az örök dicsőségben, az örök boldogságban.
Legyetekjó,engedelmes,szelídkisgyermekeiAtyámnak,Aki
örökboldogságotkészítettmindazoknak,akikszeretikŐt.
Közel van mindannak a beteljesülése, amit mondtam neked.
Légy türelmes! Légy késedelmes a szólásra, és készséges a
hallgatásra! Ne szólj elhamarkodottan! A szeretetlen szavak
mint nyilak hatolnak be a szívbe, és sebeket ejtenek.A megfontoltság, a hallgatás megakadályozza e nyílzáport. Csak a
szeretetnyelvétismerd,éscsakezthasználd!Ítélőszékemelőtt
ezértnemfogszszégyenkezni.Aszeretetnyelveamosoly,balzsamalelkeknek.Begyógyítjaarégisebeket,feledtetiarossz
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emlékeket.Kérd,hogyÉnszóljakésÉnmosolyogjakáltalad.
Akkornagylelkibékétnyersz,amelyetakörnyezetedisélvezni fog. Boldogan telnek napjaid, és kiegyensúlyozottan, biztonságban élsz.Tanításom lélek és élet. Csak a lélek az, ami
éltet.A test nem használ semmit. Minden itt marad.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.Szabadakaratotésértelmetkaptatok.FeltártamnektekAtyámtörvényeit.Mindenütthirdetikaz
evangéliumot.Szentírástisvehetbárki.Mindenrajtatokmúlik.
Énszüntelenülzörgetekszívetekajtaján,hogyengedjetekbe.
Örömöt,békét,biztonságotviszekMagammal,ésmegosztom
azzal,akibeenged.Énkésztetlektiteketarra,hogykeressetek
Engem.Csakaznemkeres,akimegvet,mertszámárafontosabb a világ, a teremtmény, mint a Teremtő, a mindenható
Isten.IlyenkorÉnkívülrekedekaszívekajtajaelőtt.Énnem
erőltetemMagamatsenkire,merttiszteletbentartomaszabad
akaratot. De Nélkülem sohasem ismeritek meg az igazi boldogságot és békét. Nem tudjátok, mit jelent szeretni, és
viszontszeretvelenni.Énszerettelektiteketelőbb,amikorfelmentemértetekakeresztre.AkiviszontszeretEngem,aztudja,
mitjelentazigazszeretet,amelyazéletétadjaafelebarátért.
Ennélnagyobbszeretetnincs,ezmagaatökéletesboldogság.
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Nagyonszeretlek.SzeressÉnbennemmindenkitúgy,ahogyÉn
szerettelek téged, hogy az életemet adtam érted. Ha így szeretsz, 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,mertNekemöröktervemvanveletek 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,ésirányítommindengondolatodat,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,hogylelkeket mentsünk, te meg Én, Aki a rejtekben működöm.
Gondtalan az életed. Nem aggódsz, mert azt Én az evangéliumban megtiltottam. Rám bízod minden gondodat, minden
ügyedet. Nem izgulsz. Csupán figyeled az eseményeket, és
bízol abban, hogy Én mindent a javadra fordítok.Tudod, aki
Bennem bízik, az soha nem csalódik. Szeretetem soha nem
engedi, hogy megszégyenüljön. Engem nem lehet felülmúlni
semmiben, különösen nem a bőkezűségben. Én csodákat
művelekott,aholEngemkérnek.Eztasajátéletedbenisszámtalanszormegtapasztaltad.
Szeress mindenkit Énértem! Én mindenkiért meghaltam a
keresztfán.Énaztakarom,hogymindenkiüdvözüljön.Alegnagyobbszenvedéséscsalódásszámomra,havalakielkárhozik,mertazértazemberérthiábavalóvoltkínszenvedésemés
kereszthalálom.
Ma megdicsérlek, amiért az Én Szívem és Édesanyám Szíve
szándékáraajánlottadfelaszentmisét.Akiértkértem,üdvözítem.A mennyben nem fogsz ráismerni, de nagyon boldogok
lesztek.Őazért,mertmegmenekültapokoltól.Teazért,mert
megmentetted.HozdElémalelkeket,ésimádkozzértük!”
2009.jún.8.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Élj
életszentségben! Így nem ér meglepetésként a halál. Minden
nagyon hirtelen jön.Az időpontot nem tudhatjátok.Vak hitet
kérektőletek.Énirányítomazeseményeket.Higgyélszavamban, és tedd meg, amit kérek. Nem kérek mást, mint amit a
Szentírásbantanítottam.Teljesengedelmesség,önátadás,nagy
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alázat,életszentség.Ezaszüntelenkészenlét.Ígyvárddicsőséges visszajövetelemet, amely bekövetkezik minden egyén
életébenahalálapillanatában.AkkormegláttokEngem,aszelíd,puhaFényt,aSzeretetetésazIrgalmasságot.Meglátjátok
egészéleteteketleperegni,mintegyfilmet.Abölcsőtőlasírig.
Akkor örülni fogtok minden szeretetből fakadó jócselekedetnek,éshálátfogtokadnimindenszentmiséértésszentáldozásért, amire időt szakítottatok. Minél több időt fordítottatok
Rám, annál boldogabbak lesztek.Aki Engem állított az első
helyreazéletében,azleszalegboldogabb,mertEngemmagatokkalhoztokazörökhazába.AkiEngembirtokol,azelnyerte
azörökéletet.Dejajazoknak,akikazevilágihívságokatállították az életükben az első helyre. Engem megvetettek, Rám
időtnemfordítottak.Ellenemondtaklelkiismeretükszavának,
akihívogattaőketaszentmisére,akibűnbánatotsugalltnekik,
éskésztetteőketaszentgyónásra.Mondomneked,azilyenlelkeknagyonszomorúaklesznek,mertmindentittkellhagyniuk, és üres kézzel, üres lélekkel lépik át a halál küszöbét.
MeglátnakEngem,Akibennemhittek,Akitfélredobtak.Akkor
márkellenéknekik,deváltozninemtudnak.Olyanokmaradnak, amilyenek földi életükben voltak. Én pedig, tiszteletben
tartva szabad akaratukat, átengedem őket a sátánnak, akinek
hittek,ésakibecsaptaőket.Ellenfelemmindigjószínbentüntetifelabűnt,amiakárhozatbavisz.Deottvanalelkiismeret,
amelyfurdal.Szabadakaratotésértelmetkaptatok.Tiválasztotok.Dedöntéseitekkövetkezményétörökkéviselnetekkell.
Aki ellene mond a lelkiismeretének, azt behálózza a sátán,
végülapokoltüzéretaszítja.Akimegfogadjalelkiismereteszavát,azellenemondasátánkísértéseinek,egyreerősebblesza
lelke,ésmegnyíliktanításomelőtt.Befogadjaazt,tettekrevált103

ja,ésüdvözül.Vigyázzatok!Életetekmindenpillanatábandöntenetek kell Mellettem vagy Ellenem. Aki átadja az életét
Nekem,aztÉnirányítom,ésteljesvédelmemalattáll.Demég
azilyenlelketispróbánakvetemalá,hogykipróbáljamahűségét, ezért megengedem a kísértéseket, de megadom hozzá a
kegyelmet, hogy győzelmet arasson fölöttük. Minél többször
döntöttMellettem,annáledzettebbéserősebbleszellenfelemmelszemben.Életevégénpedigkirályigazdagon,sok–általa
–megmentettlélekkelérkezikhazaországomba.Ezértkérem
tőletekaszüntelenkészenlétet,hogymindignyitottaklegyetek
kegyelmeimbefogadásáraésszázszorostermésthozzatok.
Mostírjazokrólalelkekről,akikcsakrészbenadjákátazéletüket Nekem. Az ilyen emberek nem bíznak Bennem. Nem
hagyatkoznak Rám. Nem engednek be az életükbe. Nem
ismernek Engem. Ők egy saját maguk alkotta isten-képzeletbenhisznek.FélnekbeengedniEngemazéletükbe.Úgygondolják,hogyproblémáikategyedülnekikkellmegoldani.Azt
hiszik,hogyÉncserbenhagyomőket,vagynemvagyokképes
rá,hogygondjaikatelvegyem.Ezértmondtaszentéletűpápám,
II.JánosPál:„NeféljetekátadniazéleteteketKrisztusnak!”Én
nemveszekeltőleteksemmit,hanembeteljesítemazéleteteket.Mindazok,akikmegtértek,ésátadtákNekemazéletüket,
megtapasztalták,hogyNélkülemmilyenüres,siváréscéltalan
volt előző életük. Miután szabad akaratukból igent mondtak
hívásomra, beteltek a Szentlélekkel, Aki vezeti őket, célt és
értelmetadmindenpercüknekéscselekedetüknek,éskimondhatatlanul boldogokká tesz őket. Olyan új területekre vezeti
őket, amelyeket addig nem ismertek. Például soha meg nem
tapasztaltörömötokozmagánakazakeresztény,akiönzetle104

nülsegítegyrászorulón,akiteléhozok.Mindenjócselekedetre a Szentlélek indít benneteket.Az ilyen ember új 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,ésÉnfizetekmegnekiezértörökjutalommal. Mondom nektek: szem nem látta, fül nem hallotta,
emberiszívaztfölnemfoghatja,amitIstenazoknakkészített,
akiŐtszeretik.Istentszeretnipedigabbanáll,haőérteirgalmasságot gyakoroltok minden bajba jutott emberen, rászorulón,akiketelétekhozok.Személyválogatásnélkül.Haellenséged bajba jut, azon is segíts Istenért, az Ő nevében, mert a
MennyeiAtyaisgondoskodikjókrólésgonoszokrólegyaránt,
függetlenül attól, hogy megérdemlik-e vagy sem. Így lesztek
tökéletesek,mintMennyeiAtyátok:haszemélyválogatásnélkülirgalmasságotgyakoroltok.
Legyetek hűségesek, tartsatok ki mindhalálig, mert csak így
nyeritek el az örök életet. Ha időnként megengedem ellenfelemnek,hogykísértsen,fussatokazonnalHozzám!Neálljatok
szóba vele! Ne kalandozzon el a gondolatotok! Ha tisztán és
szentülakartokélni,akkorelőszörisagondolataitokatkellszigorú kordában tartani. Ha gondolataitok 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,hogymegszülettemértetek.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
Belőle erőt!Annyit, mint Ő, egyetlen anya sem szenvedett a
földön.KérdmegŐt,hogyvezessenelHozzám!Őközbenjár
érted,hiszteisazŐgyermekelettélakeresztemalatt.Mindent
nektekadtam:Atyámat,Anyámat,Magamat,ésvégülelküldtemaSzentlelket,Akimegtanítmindenre.Ővezetelazüdvösségre,ésŐimádkozikbennetekkinemfejezhetővággyalteli
sóhajokkal, hogy elnyerjétek az örök életet. Mindent nektek
adtam.Azéletemetis.SzentTestemmelésVéremmeltáplállak
benneteket. Ha mégis a világ, a szemét, a múlandóság kell,
magatokra vessetek. Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat.Mindörökreahhozfogtoktartozni,akitittaföldönválasztottatokmagatoknak.Jólvigyázzatok,Énelőrefigyelmeztettelekbenneteket!
Kimondhatatlan fájdalmat érzek minden elkárhozott lélek
miatt.Ezértnagyonörülök,amikorönzetlenimádkozókratalálok,akikkönyörögnekabűnösökért,ésáldozatokatishoznak
amegmentésükre.Ilyenkorazőáldozatukértésimájukjutalmakéntüdvözítemazokat,akikbűnbenélnek,ésnemműködnek együtt kegyelmemmel. Nagy dolog az életfelajánlás, az
áldozatok elfogadása, a szüntelen ima.Aki így él, az Engem
követ,merterreadtampéldát.Azüdvözültlelkekabbanafokban élvezik az örök boldogságot, amennyire megnyitották a
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lelküketaföldönkegyelmeimbefogadására.Demindtökéletesenboldogok.”
2009. júl. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyonszeretlek.Énvagyokafény,Akiberagyogjaéletedet.
Énvagyokaszeretet,Akiátölellek.Énvagyokacél,Akifelé
haladsz.ÉnvagyokateMegváltód,Akitőlörökéletetkapsz.
Nagyon jó lenne, ha mindig erre gondolnál. Ne hagyd, hogy
lefoglaljanak a földi gondok. Add át azokat Nekem. Mondd
Nekemgyakran:Jézusom,bízomBenned.Tegondoskodj,Te
cselekedj. Emlékszel, 24 évvel ezelőtt, 1985 nagypéntekén,
amikorakereszthódolatkormegcsókoltadlábamat,eztmondtam 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.Legyetekengedelmesek,mintÉnvoltam.Szeressétekegymástúgy,ahogyÉnszerettelektiteket.Mindentszeretetbőltegyetek!Hanincsszeretet
a szívetekben, nem ér semmit jócselekedetetek. Rosszat soha
senkineknetegyetek!Úgyviselkedjetekmásokkal,ahogyszeretnétek,hogyveletektegyenek.Csakazamegoldásjó,amely
szeretetbőlfakad.Alegjobbmegoldásaz,haátadjátokNekem
aproblémát,ésmegkértekEngem,hogyÉnoldjammeg.Úgy,
ahogy Én akarom. De ehhez feltétel nélkül bíznotok kell
Bennem,ésnemszabadragaszkodnotoksajátelképzeléseitekhez.Boldogokalélekbenszegények.Énsokszor,sőtmajdnem
mindig mást adok, mint amit kértek. De ha ezt elfogadjátok,
nagyon megdicsőítitek az Én nevemet. A legkedvesebb
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Előttemazalázatésazengedelmesség.Legyeteklélekbenkisdedek!SzeressetekEngemúgy,ésbízzatokBennemúgy,mint
csecsemőazédesanyjában.Mindentelfogad,ésörülmindennek.LegyennyitottaszívetekazÉntanításaimbefogadására.
Haígyéltek,lélekbenmármostazIstenországábanvagytok,
mertmegtapasztaljátokazÉnsemmihezsemhasonlíthatójóságosszeretetemet.AzilyenlelkektetszenekIstennek.Őkmáritt
aföldönelnyerikazörökéletet.
Beteljesülmindaz,amitmondtamneked.Éljszentül!Éljszüntelen készenlétben, mert nem tudhatod sem a napot, sem az
órát.MindenazÉnkegyelmem.MindeneseménymögöttÉn
állok.Egyetjóljegyezzetekmeg:mindenbeígértbüntetésfeltételes.Abüntetéstugyanistimagatokhívjátoklemagatokra,
habűnbenéltek.Hamegtértek,elmaradabüntetés.Ilyenegyszerű.Legyetekszentek,mertÉnSzentvagyok!”
2009. júl. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!Az
időközel.Éljszüntelenkészenlétben!Nemtudhatjátoksema
napot,semazórát.Úgyjövök,mintatolvaj.Éljetekúgy,mint
az okos szüzek! A lámpásotok mindig legyen tele olajjal!
Világítsatokebbenabűnökkeltelisötétéjszakában!Ativilágosságotoklegyenbűnnélküliéletetek,ésönzetlentisztaszeretetbőlfakadójócselekedeteitek,hogymagasztaljákésdicsőítsékmiattatokazIstent.ÍgydicsőítetekmegEngem,Akimeghaltamértetekakeresztfán.Engem,Akiegészföldiéletemben
csakjóttettem.AkiEngemkövet,nemjársötétségben,mertÉn
vagyok a világ világossága.Ti is, akik Engem követtek, úgy
világítotok ebben az éjszakában, mint fényes csillagok. Most
aztkéremtőletek,hogymégtöbbetimádkozzatok!
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Többszörözzétek meg imáitokat, mert a sátán most még
dühödtebberőveltámad.FőlegaNekemszenteltekettámadja,
merttudja,hogyhaelbukikapásztor,elszéledanyáj,ésígy
könnyenafarkasokmartalékalesz.Kicsinyeim!Mostazokat
szólítom meg, akik gyakorta fogadnak Engem a szívükbe az
Oltáriszentségben. Ne vegyétek ezt természetesnek! Ahhoz,
hogyÉnleszálljakazoltárra,afelszenteltpapimájaszükséges.
Őketválasztottamkiarra,hogyaszentmisétbemutassák.Ezért
kicsinyeim,necsakazértadjatokhálát,hogyittmaradtamköztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben, hanem azért is,
hogy gondoskodom papokról, akik bemutatják a szentmisét.
Nagy kegyelem az elhivatottság. Minden papomat életszentségrehívtammeg,mertcsakígyválnakméltóváIstenszolgálatára.Hamégsemélnekszentül,böjtöljetekésimádkozzatok
értük, hogy szentek legyenek, mert nagyon megsértenek Engembűneikkel.Rajtatokkéremszámon,hogymennyitimádkoztatokértük.
Most azokról beszélek, akik imáitokra megmenekülnek a
pokol tüzétől. Imáitok gyümölcsét majd csak országomban
fogjátokmeglátni.Alegértékesebbjócselekedetazima.Alegtökéletesebb,ésezértalegnagyobbimaaszentmiseésaszentáldozás.Ezenkívülmindenmásszívbőljövőimaisnagyértéket képvisel Előttem. Minden kegyelmet megadok az ilyen
imára.Eztazegyetkértem,hogyszüntelentegyétek,szüntelen
imádkozzatok.Szüntelenimádkozniannyittesz,mintállandóanazÉnjelenlétembenélni.Dolgozni,tanulni,enni,pihenni.
HacsakegypillanatragondoltokRámmunkaközben,ésröpimával kéritek a segítségemet, mindig segítek. Elalvás előtt
teremtsetekcsendet,kintis,ésbentisalelketekben.Nehagy109

játok, hogy gondok nyomasszák a lelketeket!Adjatok át Nekem mindent, és többé ne gondoljatok rá! Bízzatok Bennem,
majd Én elintézem. Természetesen, ami rajtatok múlik, azt
nektekkellmegtenni.DeakörülményeketÉnirányítom,hogy
kedvezőeklegyenek,ésmindazt,amiretiképtelenekvagytok,
mindenhatóságomban megteszem nektek. Bizalmatok mértékében tapasztaljátok meg kegyelmemet. Azt kérem, azt akarom,hogyúgyaludjatokel,hogyimádtokésszerettekEngem
teljesszívetekből.Hálátadtokazelmúltnapért.Havalamibűnt
követtetekel,aztszívbőlbánjátokmeg,éserősenfogadjátok
meg,hogytöbbénemteszitek.DekérjétekhozzáazÉnkegyelmemet, mert ti magatok igen gyengék és esendőek vagytok.
Végülkérjétek,hogyakövetkezőnapotisÉnirányítsamúgy,
hogyazatiüdvösségetekreváljon.Haígyfejezitekbeanapot,
nyugodt, békés álmotok lesz, a lelketek pedig boldog, mert
Bennemnyugszikel.Kicsinyeim!Értsétekmeg,azimafontosabbszámotokra,mintalevegő,mertlevegőnélkülatesthal
meg,deimanélkülalélekleszhalott.Azimávalegyvédőburkotalkottokmagatokköré,amelyazÉnszeretetem.Azimával
elűzitek,éstehetetlennéteszitekasátánt.Azimaésaböjt,az
önmegtagadásatifegyveretekagonoszszellemihatalmasságokellen,akikszüntelenellenetektámadnak,ésakárhozatba
akarnaktaszítanititeket.Ahittelteliimánakmindenhatóereje
van,mertmindentmegadokazilyenimára,amiazüdvösségetekreválik.Ó,halátnátok,milyenfélelmetesenrútésocsmány
asátán!Milyenravaszéshazug!Elfutnátokelőle.Védelmem
alá menekülnétek, és szüntelenül imádkoznátok. Vértezzétek
felmagatokataszentségekkel,mertezatilegnagyobberőforrásotok!Járuljatokgyakranabűnbánatszentségéhez,ésfogadjatokEngemnapontaaszívetekbe!Azilyenemberrelszemben
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tehetetlen a sátán, mert Én, a mindenható 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,haakülsőlátszateztmegcáfolná. Ne irigyeljétek tőlük a külső csillogást, a jómódot, a
pénzt,afényűzőéletet!Hiszbármelypillanatbankiereszthetik
akezükből,alelkükpedigcsupaszon,koldusszegényenzuhan
bele a kárhozatba.Az evangéliumban ezt mondtam: mit ér az
embernek,haazegészvilágotmegnyeri,dealelkekártszenved?Mitadhatnacserébelelkéért?Mondomneked,kimondhatatlanulgazdagazazember,akibűnnélkülél.Mégakkoris,ha
koldusésszegény,mertSzentVéremmegszerezteszámáraaz
örök boldogságot, amit senki sem vehet el tőle. Tudjátok,
hogyannyerhetitekelazörökéletet?Úgy,hogyőszinténmegbánjátok és meggyónjátok bűneiteket, és feloldozást kaptok.
Utánapedigrésztvesztekaszentmisén,ésszentáldozáshozjárultok. Ilyen egyszerű. Gyermekeim! Minden itt marad. Úgy
távoztok ebből a világból, ahogy ide születtetek: mezítelenül.
Deacselekedeteiteketmagatokkalhozzátok.Ezekszerintlesztek megítélve.Amikor kiléptek testetekből, és megálltok Színemelőtt,kétkérdéstteszekfelnektek:Szerettél-e?Követtéle?Ezértigyekezzetekszeretetbenélni.SzeretniazIstentteljes
szívetekből,teljeslelketekből,teljeselmétekbőlésmindenerőtökből.A felebarátot pedig úgy, ahogy Én szerettelek titeket.
EzentúlpedigkövessetekEngemakeresztútonazönmegtaga111

dásbanésakereszthordozásban.Ezazértszükséges,mertaszeretetáldozat.Nemlehetszeretniáldozatnélkül.Azazember,
akiígyél,márelnyerteazörökéletet,mertIstenMagaaszeretet,AkiazoknakkészítetteazŐországát,akikŐtszeretik.”
2009.júl.8.SzentségimádásonJézus:„MegáldalakazAtya,a
FiúésaSzentléleknevében.Nagyonszeretlek.Fogaddelezta
helyzetet! Minden mögött Én állok. Úgy lásd, hogy Én mindent a te és a házad népe üdvösségére engedek meg. Nálam
nélkül semmit sem tehettek. Szüntelen imádkozzatok!Az az
Énakaratom,hogyimáitokáltalüdvözítselektiteket,sőtmég
másokat is. Nagyon szeretlek téged. Én mindent a te javadra
fordítok.Egyetsohasefelejtsel:azÉnirgalmamésszeretetem
felülmúljaavilágösszesemberénekaszeretetétegyüttvéve.Én
mindig veled vagyok. Merülj el végtelen, gondviselő, jóságos
szeretetemben! Látod, tegnap is a szívedbe tértem. Én a tied
vagyok.Azértszakítalakelateremtményektől,mégalegkedvesebbtőlis,hogymindigcsakRámgondolj,csakEngemláss,
csak Engem imádj, csak Előttem hódolj, hogy minden percet
csakVelemtölts!Amennybenmindörökkéegyüttleszünk.Már
mostfelkészítelekaVelemvalóegyüttlétkimondhatatlanboldogságára.Szeressésimádj!ElégnekedazÉnkegyelmem.Te
azEnyémvagy,ésÉnatiédvagyok.Annak,akiIstené,semmi
semhiányzik,Istenegymagaelég.ÉsmostboruljleElőttem!
Imádj,imádj,imádj!Szomjazomateszeretetedre,aszívedre,
hogy befogadj Engem a szentáldozásban! Rád szomjazom, és
külön-külön minden emberre, mert Én mindannyitokért meghaltam,ésmindnyájatokatüdvözíteniakarlak.Ezértlégynagylelkűazáldozatokésszenvedésektürelmeselviselésében,mert
Velemegyesítettáldozataidraésszenvedéseidrementemmega
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lelkeket.Ígylásdkönnyeidetésszenvedéseidet!Amikorterheketcipelsz,ezekaszavaimlegyenekenyhülésedre.Énmindig
veled vagyok. Megvigasztallak, szeretlek. Te pedig maradj
hűséges, mindent elfogadó kisgyermekem, mert az ilyeneké a
mennyekországa.MostajánldfelmagadatNekemengesztelő
áldozatul! Fogadd el mindazt, amivel még megajándékozlak.
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 is megjelenik. Sok keresztény testvér kap kinyilatkoztatást. Többek között te is.
Szüntelenfigyelmeztetünktiteketamegtérésre.Édesanyámés
Én meg akarjuk menteni a lelkeket. Ennek ellenére sokan a
vesztükberohannak,mertabűnelvakítottaéssüketekkétette
őket.Devannakjógyümölcsökis.Sokamegtérés,éssokfiatalcsatlakozottazEgyházhoz.Minéltöbbentérnekmeg,annál
kevesebbcsapásériaztahelyet,(aholmegtérnek).Ajánljátok
felmagatokatazÉnSzentségesSzívemnek,éségiÉdesanyátok szeplőtelen Szívének! Ha ezt megteszitek, biztonságban
vagytok,mertmikettenazüdvösségútjánvezetünkbenneteket. Ne higgyetek a sátánnak! Kerüljétek a bűnt! Jóllehet,
ellenfelemjószínbentüntetifel,deNekemhiggyetek:abűnben sohasem lesztek boldogok!A bűn a legrosszabb nektek.
Kerüljétek mindazt, ami ellenkezik a tíz paranccsal! Csak az
igazszeretetvezetelazüdvösségre.Csakatisztagondolatok,
ésazevangéliumismereteésmegtartásaviszazéletszentségre.Márnincstöbbidő.Sürgetlektiteket.Mégmatérjetekmeg,
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mertnemtudhatjátok,hogymithozaholnap!Csakapillanat
atiétek,azthasználjátokki!Azéletrövid.Utánamárnemlehet
változtatni. Éljetek halálra készen! Aki így él, az boldogan
hagyjaelavilágot,mertjóltudja,hogyezcsakegysiralomvölgy,dehajólélteleföldiéletét,akkorelnyeriazörökboldogságot.Istenbenlesz,ésIstenőbenne.Istennincstávoltőletek.AzŐlelkeélbennetek,amelyetbeléteklehelt.AlelkiismeretetekszavaazŐszava.Istenabéke,azöröm,atisztaság
ésafény.Járjatokmindigebbenafényben,ésakkortilesztek
avilágvilágossága!Aderűtsohaneengedjétekkialelketekből!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 ti megváltó Istenetek. Mindenhatóvagyok,ésvégtelenülszeretlekbenneteket.Higgyetek
Nekem,Énmegváltottamavilágot!Éljetekbűnnélkül,akkor
megtapasztaljátokirgalmasszeretetemet!”
2009.júl.14.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
idő közel. Légy mindig mindenkihez szeretetteljes! Szelíden
válaszolj,akkoris,hasietsz,akkoris,hanemetmondasz.Légy
tündöklő, fénylő fáklyám, így vonzzad az embereket Egyházamba! 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 vagy Nekem. Rád bíztam
114

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.Éljszentül,szüntelenkészenlétben!Nemismerhetedsemanapot,sem
azórát.Azidőpontokatésazeseményekettudninematidolgotok.Deazt,hogymivárható,márelőremegmondtamnektek. Nem az számít, hogy mikor lesz, hanem az, hogy sietve
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.Jobbnekünkittaföldönideigóráigvezekelnünkavétkeinkért,mintegyörökkévalóságonát
égni.DrágajóJézusom!Kérlek,addmegmindnyájunknakaz
üdvösségrevezetőkegyelmet!Kérlek,bocsásdmegbűneinket!
TisztítsmegminketértünkkiontottdrágaSzentVéreddel!ATe
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Véred a mi megváltásunk és menedékünk. Egyetlen reményünk, üdvösségünk csakTe vagy. Kérlek, ne hagyj elveszni
egyet sem közülünk, hisz mindannyinkért a véredet ontottad.
Őrizz meg bennünket a gonosz cselvetéseitől! Add meg
nekünkmindenkoratisztánlátáskegyelmét,hogyfelismerjük
ellenfeledfondorlatait,ésellenemondjunkmindenkísértésnek
ésbűnnek.DrágajóJézusom,kérlek,adjnekünkTégedszeretőszívet,amelycsakTégedimád,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.Azt mondom neked: élj úgy, mint ha már ma
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,azörökéletforrásához!Nektek,akikaszívetekben
hordoztok Engem az Oltáriszentségben, Engem kell sugároznotok az emberek felé! Legyetek derűsek és segítőkészek!
Éljétekmeganyolcboldogságot!Énmegfizetekmindenkinek
atetteiszerint.AkiEngemszolgál,aztmegtiszteliazAtya,és
megfogjalátnidicsőségemet,amelyetúgyhullatokvisszará,
mintanyárizáport.Legyetekolyanok,mintakisded,akianyjárahagyatkozik!Éngondotviselekrátok.AkiBennembízik,
aznemvallszégyent.AkikérTőlem,azkap.Engemsemmibensemlehetfelülmúlni,különösennemanagylelkűségben.”
2009.júl.23.SzentségimádásonJézus:„Nélkülemsemmitsem
tehettek.Semmijót,csakrosszat.CsakBennem,azÉnkiomló
Véremáltalvanüdvösségetek.Ezértjólteszitek,haszüntelen
imádkoztok,ésakkorsikerreviszemalegkisebbcselekedeteteketis.Ezaztjelenti,hogyörökértéketadokneki,vagyislelkeket mentek általatok. Értsétek meg, drága gyermekeim!
EzértazegyértteremtettmegtiteketAtyám,hogyazÉnképmásaimmálegyetek.Engemutánozzatok!Imádjátokésszeressétek mindenek fölött az örökkön örökké Élőt, az egy igaz
Istent, Benne a Szentháromságot. Szüntelenül tegyétek a jót,
Engemlássatokmindenkiben!Agonoszokmegtéréséértszív117

bőlimádkozzatok!Hanemtudtokbűneikmiattrájukgondolni,ajánljátokfelimáitokatazÉnSzentségiSzívemszándékára,ésÉnazőjavukraisfordítomazokat.Abűntőlundorodjatok!A bűnöst szánjátok! Imádkozzatok mindenkiért!A hittel
teliimacsodákatművel.Megkötöziasátánt,ésmindenrosszat
jóra fordít. Ezért mondtam: szüntelen imádkozzatok, mert az
ördög nem alszik. Állandóan ott ólálkodik körülöttetek, és
leselkedikrátok,hogykitnyeljenel.Haszüntelenülimádkoztok,ésellenálltoknekikeményen,ahiterejével,legyőzitek.De
ha elhanyagoljátok az imát, a hitetek is gyengül, és akkor ő
kerekedikfölétek.Legyetekéberek!Éljetekszüntelenkészenlétben,mertahalálhirtelenjön.Utánamárnemlehetváltoztatni.Csakaddigtudtokfejlődniahitbenésazéletszentségben,
amígetestbenéltek.Fontoljátokmegszavaimat!Nehogyúgy
járjatok,minabalgaszüzek,akikörökrekinnrekedtekamenyegzőről.”
2009. júl. 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
NagyonsértEngemavilágbűne.Énaztkértem,hogylegyetek
tökéletesek,mintMennyeiAtyátok.Legyetekszentek,mertÉn
Szent vagyok.Az életszentségre teremtett benneteketAtyám.
Ezkellene,hogylegyenazéletetekértelme.Ehelyettcsakbűnt
bűnre halmoznak. Úgy élnek, mint akiknek elment az eszük.
Nemgondolnakarra,hogyegyszermeghalnak,ésmindentitt
hagynak,hogyszámotkelladniuktetteikrőlElőttem,azörök
Bíró előtt. Kislányom! Már nem bírom tovább nézni, tűrni,
hogy gúnyt űznek a szentségekből. Akiket megkereszteltek,
úgy élnek, mint a pogányok, pedig ők a MennyeiAtya gyermekei.Aházasságszentségébenpedigúgyélnek,mintaparáznák,pedigÉnszentségirangraemeltemaházasságot.Úgykel118

lene egymást szeretniük, ahogy Én szerettem az Egyházat:
hogyazéletemetadtamérte.Gyermekeiketpedigönfeláldozó,
igaz szeretettel kellene szeretni, ehelyett már az anyaméhben
megöletik őket. Jaj azoknak, akik ezt teszik! Ha nem bánják
meg,örökreelvesznek.
Apápameghirdetteapapokévét.Mostkülönösensokatimádkozzatokpapjaimért,hogyszenteklegyenek,éséletpéldájukkalvonzzákHozzámahíveket.Papjaimnaknagyafelelőssége.
Teissokatkaptálszentéletűpapom,Bonajunktaatyaáltal.Így
fel tudod mérni, milyen sokat jelent egy életszentségben élő
pap.Magátazéletetjelentiazoknak,akikmegfogadjáktanácsaikatéskövetikpéldájukat.Hacsakegypapomtérazéletszentségútjára,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.ÉnMagamóvommegőtagonosznyelvektől,ésÉnerősítem,mertaszívébenhordozEngem.Imádkozzatok főpapjaimért, hogy alázatban és életszentségben
vezessékarájukbízottnyájat.Elnevakítsaőketagőg.Minden
adományértadjanakhálát,mertfelülről,vagyisIstentőlkapták.
Rangjukattekintsékszolgálatnak,amelyrőlszámotkelladniuk
egykor.Legyenekjópéldaképekahívekelőtt.Legyenekszentek,türelmesek,odaadókésszeretetteljesek.Engemtükrözzenek,Engemkövessenek.Imádkozzatokpapjaitokért,akiknap
mintnapbemutatjáknektekaszentmisét!Adjatokértükhálát,
hogyvanEukarisztia,hogyazőkezükáltaltáplálomalelketeket Szent Testemmel és Szent Véremmel. Imádkozzatok új
papiésszerzetesihivatásokért!Imádkozzatok,hogymeghall119

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,hogyüdvözítelek téged. Ne keserítsenek el tökéletlenségeid és hibáid! Én
végtelenül irgalmas vagyok. Vesd magad bele irgalmas Szívembe! 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! Nem kérek
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 az Atya, 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.Éljetekszüntelenkészenlétben,mertmindenhirtelenjön.Ajelek
márlátszanak.Avégsőidőkbenéltek.Mirőlleheteztfelismerni?Olvassátokelazevangéliumot!Abbanmindenlevanírva.
Avilágonmindenütthirdetnifogjákazevangéliumot.Ezati
napjaitokban zajlik.A technika segítségével az egész világon
vannakrádiók,televíziók,azinternet,aholfoghatókakatolikus keresztény adások.A Szentírást a világ minden nyelvére
lefordították,ésterjesztik.Márcsaktikelletekhozzá.Atijó,
példamutató,hiteleséletetek,hogyvonzóvátegyétekakeresztény hitet. Az első keresztényekre ezt mondták a pogányok:
„Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” Igyekezzetek úgy
élni,hogyrátokiseztmondják!Legyetekegymáshoztürelmesek, és segítsétek egymást! Úgy viselkedjetek a felebaráttal,
ahogyan szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek! Mindenki
ugyanaztkapjavissza,amitamásiknakadott.Jóértjóvalfizetek.Rosszértrosszal.Ezérttineakarjatokigazságotszolgáltatni!BízzátokaztRám.ÉnvagyokazigazságosBíró,Akimegítélekmindenkitszemélyválogatásnélkül.Ticsakszeressétek
egymást!Mégazellenségeitekértisimádkozzatok!Ígylesztek
méltógyermekeiMennyeiAtyátoknak,Akigondoskodikjókról és gonoszokról egyaránt. Ti is legyetek irgalmasok, mint
Mennyei Atyátok! Dicsőséges visszajövetelem közel van.
VárjatokEngemszüntelenkészenlétben!Szíveteklángolószeretete legyen az olaj a lámpásotokban! Éljetek úgy, mint az
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okosszüzek!Nefeledkezzetekbeleavilággondjaiba!Inkább
nefoglalkozzatokvelük!TörődjetekinkábbazÉndolgaimmal,
atietekreÉnMagamviselekgondot.Hirdessétekazevangéliumotmindennépnek!Életpéldátokkal,szavaitokkalésjócselekedeteitekkel.Errőladtokszámot,mertmindenmegkeresztelt
ember az általános papság része. Az igazak üdvözülnek, a
gonoszokelkárhoznak.Ezértfontoljátokmegmindencselekedeteteket!Csakjóttegyetek!”
2009. aug. 3. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot,
sem az órát. Minden hirtelen jön. El nem tudod képzelni, mi
várabűnösökre.OlvassátokcsakelaSzentírást!„Ottleszsírás
ésfogcsikorgatás.”Ticsakéljetekszüntelenkészenlétbenúgy,
hogymegtartjátokparancsaimat.Éljetekmindenkivelszeretetben!Mégellenségeitekértisimádkozzatok!Jajazoknak,akik
kapzsimódonharácsolnak,éscsakerreaföldilétregondolnak!
Kártyaváratépítenek,amelyazonnalösszedől,mihelystkiszáll
alelkükatestükből.Mindenittmarad,deaszámadásazövéké.
Mindencselekedetükrőlszámotkelladni.Utánapedigabüntetéskövetkezik.Közelvananagyfigyelmeztetés.Akkormindenkilátnifogjaegészaddigiéletét.Mindengondolatát,szavát,cselekedetét.Csakaznemesikítéletalá,amittiszta,önzetlenszeretetbőltettetek.Mindenmásértfelelni,szenvednikell.
Térjetekmegmégmost,ebbenazórában,mertmondomnektek,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. Szabadok törvényeim megtartására, az Isten szeretetére, és arra,
hogy szeressetek, és ti is szeretetre méltóak lehessetek. Még
mategyetekelegetfelhívásomnak!Térjetekmeg,ésboldogok
lesztek!
Mostaszeretettüzérőlbeszélekneked.AzÉnszeretetemhatalmas tűzoszlop.A tieitek kicsiny szeretetlángok. De ha a sok
kicsiszeretetlángösszeér,nagytűzleszbelőle.Ilyenaszentmise, amelyen sokan imádkoznak. A szentmise nagy kegyelem. Különösen azoknak, akik tiszta lélekkel vesznek részt
rajta.A szentáldozás egyesülés Istennel, a teljes Szentháromsággal.Ezalegnagyobbkegyelem.Védőpajzsmindengonosz
ellen.Gondviselés,szeretetmindenszükségben.Ó,hatudnátok,hogymekkoranagykegyelemaszentmise,mindigotttérdelnétek,ésáldoznátok!”
2009.aug.4.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom,Szívemnekgyöngyszeme!Életetekbenalegértékesebbkincsaszeretetésabéke.Viseljétekelegymástszeretetben!Törekedjetek
abékeegységére!Haígyéltek,boldogleszéletetek.Nemtud
felhasználni a sátán benneteket, és egyenes úton haladtok az
Istenországába.Köszönöm,hogyteiserretörekszel,hogyelfe123

lejtedatégedértsérelmeket,ésnemfizetszrosszalarosszért.
Énadommindehhezakegyelmet.Afelejtésnagykincs.Felejtsétekelmindazokatalelkisebeket,amelyeketellenségeitektől
kaptatok!Nenyalogassátokőket!Azönszeretetboldogtalanná
ésnyugtalannátesz.FeledkezzetekmegmagatokrólIstenszolgálatára, és a felebarát javára!Akik így élnek, betelnek Isten
békéjével és szeretetével.A szeretet és a béke gyógyít. Meggyógyítjaalelkisebeket,ésnemengedikifejlődniatestibetegségeket. Gyógyítsátok egymást mosollyal, jó szóval. Imádkozzatokegymásért,ésszeressétekegymást!Ígylesztekméltó
gyermekeiMennyeiÖrökÉdesatyátoknak.
AzÉnországombacsakazokalelkekjöhetnekfelegyenesen
aföldről,akikmaradéktalanulteljesítikrájukvonatkozóörök
szent tervemet. Ezért imádkozzatok! Ez legyen életetek legfőbb célja! Ne akarjatok egyetlen pillanattal sem előbb, sem
későbbodajutni.MennyeiAtyátokelőreelhatároztamindnyájatokról, hogy ki mikor hagyhatja el ezt a földet. Mindenki
akkor, amikor azAtya hívja. Csak abban a pillanatban, mert
Atyátoknaköröktervevanveletek,ésmindaddig,amígŐazt
akarja,hogyittlegyetek,addignemhagyhatjátokeleztatesteteketésaföldet.Inkábbazonlegyetek,hogytisztaszívből,
szeretetbőlszolgáljátokIstentésafelebarátot.Azördögigyekszikelgáncsolnibenneteket,hogymegakadályozzonfeladatotok elvégzésében. Ezért imádkozzatok, hogy megkapjátok az
erőt,akegyelmet,hogymindenkor,mindenélethelyzetbenfelismerjétek és megtegyétek Isten akaratát. Ha így éltek, százszoros termést hoztok, és kimondhatatlan boldogságban lesz
részetekörökkönörökké.Jelszavatokezlegyen:Mindentszeretetből,Istenmindnagyobbdicsőségére.”
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2009. aug. 5. Havasboldogasszony ünnepén, Szentségimádáson Jézus: „Édes kislányom! Közel van mindennek a vége.
Hamarosan megállsz Színem előtt. Lepereg előtted az életed,
mintegyfilm.Egyetsohasefelejts:nekedcsakszeretniszabad.
Csakaszeretetszámít.Akritikamegöliaszeretetet.Amegbocsátásfelerősítiazt.Aszeretetsokbűnteltakar.Tesenézdaz
emberek tökéletlenségeit, hiányosságait. Inkább Szent
Véremetlásdrajtuk.Gondoljarra,hogyértükismeghaltama
keresztfán,úgy,mintteérted.Őketismegváltottam,úgy,mint
téged.Ígylásdazembereket,ésimádkozzértük,habűntkövetnek el. Neked csak szeretni szabad. Ezt hozod magaddal.
Mindenittmarad.Csakaszeretetszámít.Ezenállvagybukik
örök életetek. Előttem csak a szeretetből fakadó jócselekedeteknekvanörökértéke.Erretörekedj!KérdTőlemazerőt!Én
vagyokaszeretet.Énmegerősítelek,hogyéletedmindenhelyzetébentudjszeretni.ElsősorbanazIstent,azutánafelebarátot
úgy,ahogyanÉnerrepéldátadtam.Énazéletemetadtamoda
értetek.NektekisazéleteteketkellodaadniÉrtem,ésÉnbennem a felebarátért. Csak ha ezt megteszitek, akkor vagytok
méltókIstenországára,amitAtyámazoknakkészített,akikŐt
szeretik.
MaSzentÉdesanyámrólbeszélekneked.KövessétekŐt,azŐ
életpéldáját! Ő maga volt a szeretet, a béke, a bölcsesség. Ő
Atyám ajándéka volt ennek a bűnös világnak. Szeplőtelen
fogantatásaméltóvátetteŐtarra,hogyazIstenFiának,aMegváltónakazÉdesanyjalegyen.AmikorŐavilágrajött,azangyalokujjongóörömmelénekeltek,merttudták,hogyŐfoganja a Megváltót a Szentlélektől. Édesanyámat nagyon-nagyon
szerettem.AzŐhitesziklaszilárdvolt.Jóllehet,jólismertea
125

zsidó törvényeket (tudniillik azt, hogy ha egy nő gyermeket
fogan, de a gyermeknek nincs törvényes apja, akkor a nőt
halálra kövezik),mégiselfogadtaazangyalajánlatát.Mindent
Istenrebízott.MégJózsefneksemszóltazÉnmegfoganásomról. Elment Erzsébethez, hogy segítsen idős rokonának. Őt
eltöltötte a Szentlélek, és vele együtt Máriát is, az Én drága
Anyámat. Együtt magasztalták és dicsőítették az Istent.
Szeressétek és tiszteljétek Őt! Minden imátokat Vele együtt
mondjátok!Adjatokértehálát,hogyakeresztfánnektekadtam
Őt.Használjátokfeleztanagyajándékot,hogyŐatiAnyátok.
Engedelmeskedjetek Neki, Aki mindig Rám irányítja figyelmeteket, és azt tanítja, hogy tegyétek meg, amit Én mondok
nektekazevangéliumban.Legyeteknagyon-nagyonboldogok,
hogyilyenszeretőAnyátokvanamennyben,Akileszállközétek, tanít, védelmez benneteket, és Hozzám, az örök életre
vezet.Kicsinyeim!AdjatokhálátNekem,amiértnektekadtam
Őtakeresztfán!Őeztnagyonkomolyanveszi.Mindentmegtesz, hogy üdvözüljetek. Szeressétek Őt teljes szívetekből, és
kövessétekfelhívását:Szüntelenimádkozzatok!Ajánljátokfel
magatokatazŐSzeplőtelenSzívének,ésŐNekemadbenneteket,hogyüdvözüljetek.”
2009. aug. 10. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Nagyon szomorú az Én lelkem. Hiába figyelmeztetem gyermekeimet, 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
felül mindent, a jót tartsátok meg!” (I. tessz. 5, 19-21.)Akik
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elutasítjáküzeneteimet,azokaSzentírástsemolvassák.Majd
bánni fogják, de akkor már késő lesz. Én nem mondok újat,
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,akiktettekreváltják. De akik süketek és vakok üzeneteim befogadására, azok
csakmagukathibáztathatják.Azidő,azalkalomelszáll.Ahalál
hirtelen jön.A küszöböt át kell lépni, és nem mindegy, hogy
hovajutalélek.Tisztítótűz,vagypokol,vagyegyenesenfela
mennybe.Mindenrajtatokmúlik.Szabadakaratotésértelmet
kaptatok.Tidöntitekel,hogyengedelmeskedtek-etanításomnak,vagymegvetitek.Mamégatiétekadöntés.Aholnap,de
mégakövetkezőpillanatisismeretlen.Szívleljétekmegszavaimat, amíg még nem késő! Csak a ma a tiétek. A holnap
bizonytalan.Énmegváltottalaktiteket,denektekkellMellettemdönteni.Csakakihisz,azüdvözül.Amennyországazoknakkészült,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?OlvassátokelazevangéliumipéldabeszédetafösvénygazdagrólésakoldusLázárról.Mondomnek127

tek,ezatörténetörökérvényűigazság.Azazember,akinem
gyakorol irgalmasságot azokkal, akiket elé hozok, ő sem kap
irgalmasságotTőlem.Örökreelvész.”
2009. aug. 11. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom,
Szívemnekgyöngyszeme!Nagyonszeretlektéged.AVéremet
ontottam érted. Fel nem tudod fogni azt a végtelen lángoló,
semmihezsemhasonlíthatószeretetet,amiEngemfelvittértetekakeresztfára.Értsétekmeg:elepedekavágytólazért,hogy
mindenkiüdvözüljön.Ó,hafelfognátokeztanagyszeretetet
ésvágyat,ésaztaretteneteskínszenvedéstésáldozatot,amita
tilelketekmegváltásáérthoztam!Kivételnélkülmindszentül
élnétek.Nelegyeteksüketekésvakok!Nehagyjátokmagatokatelkábítaniavilágszennyétőlészajától!Keressétekacsendet!Teremtsetekcsendetalelketekmélyén,ésakkortalálkoztokVelem, a Feltámadottal. Semmihez sem hasonlítható boldogságésbékeaVelemvalóegyüttlét.Szólítsatokmegbátran
sajátszavaitokkalazimában!Énmeghallommindenszavatokat,sőtismeremmindengondolatotokat.Énottvagyokalelketekmélyén.Énmindigveletekvagyok.Énvagyokatilelkiismeretetek.Énfigyelmeztetlekvagybuzdítalaktiteket.AzÉn
jelenlétemsemmihezsemfoghatótitok.Éncsöndbenvagyok.
SenkitsemerőltetekaVelemvalótalálkozásra.Várom,hogy
elinduljatokFelém,mintegykorPéteravízen.Énmegtanítalak
titeketjárniavízen.AzüdvösségrevezetőszűkösvényenÉn
megyekelőttetek.NemláttokmástBennem,mintegyvéresre
vert,keresztjéthordozóSzentet.Áldozatot.Aztakarom,hogy
tiisáldozattálegyetek.Azönmegtagadásraésakereszthordozásra hívtalak meg benneteket. Ha megteszitek, amit kérek,
szenteket formálok belőletek. Jöjjetek Hozzám!A tabernáku128

lumban várlak titeket. Engedjétek, hogy saját Testemmel és
Véremmeltápláljaméserősítsemalelketeket!Egyetlenszentmiseésszentáldozástöbbetér,mintavilágösszeshívságaés
kincse. Én örök vagyok, és mindig veletek maradok. Rajtam
kívülmindenmásmúlandó.Énvagyokazörökéletkenyere.
Aki Engem eszik, örökké élni fog. Szeretlek titeket. Kell-e
ennélnagyobbszeretetésáldozat?Rajtamkívülnincsszeretet.
ÉnvagyokazIsten,aszeretet.ÉnvagyokatiMegváltótok,a
szentekSzentje.JöjjetekHozzámmindnyájan!Énfelüdítelek
titeket. Bennem nyugalmat talál lelketek. Ne halogassátok az
alkalmat!Jöjjetekmégma,mertmostszomjazomalelketekre!
Szeretlek titeket. Ne vessetek meg! Szeressetek viszont, és
akkornektekadomazörökéletet.”
2009.aug.12.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időrövid.Teddmeg,amitrádbíztam!Nemszabadateremtményekregondolni,mertazelcsüggeszt,ésakadályozamunkádban. Boldogok a lélekben szegények. Ne ragaszkodj itt a
földön semmihez és senkihez! Minden itt marad. Te mindig
csakRámgondolj!Akkorszárnyalsz,ésgondtalanulélsz,mert
ategondjaidatÉnveszemavállamra.Éngondoskodomrólad.
TecsaktörődjazÉnszolgálatommal!Aztakarom,hogygondtalanul csak Engem szolgálj. Semmi ne nyomasszon, adj át
mindent Nekem! Légy vidám és boldog! Én a derű Istene
vagyok.Aderűtsohaneengedjétekkialelketekből!Éncselekszem, Én mindenható vagyok, és mindent megadok a
Bennembízóknak.Mindazt,amiazüdvösségetekreválik.Akik
Bennem bíznak, meg nem szégyenülnek.Te továbbra is csak
ígyimádkozz:Jézusom,bízomBenned.Tegondoskodj,Tecselekedj.Folyamatosanmegtapasztalodgondviselőszeretetemet.
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Ne lepődj meg a botrányokon. Aki megvet Engem, és
Nélkülemakarélni,azkiszolgáltatjamagátasátánnak.Ezért
vannakavilágbanarosszdolgok.Deakiszüntelenülimádkozik,azazÉnvédelmemetélvezi.Azértimádkozzatokabűnösökért, 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,önzetlen,tisztaszeretetben,ésőrködjeteklelketektisztaállapotafölött!Tisztuljatokmegmindenbűntől!Bocsássatokmegszívből
egymásnak!Adakozzatokbőkezűen!Amilyenmértékkelmértek,olyannalmérnekvisszanektekis.Énnagyonbőkezűvagyok mindazokhoz, akik irgalmasságot cselekszenek. De
kegyetlenül megfizetek minden fösvénynek, kapzsinak, főleg
azoknak,akikarájukbízottakrólnemgondoskodnak,vagya
szegények nyomorán nem enyhítenek, sőt, még nagyobbítják
azt.Mondomnektek,azilyeneknemkerülikelakárhozatot.
Hamégis,akkornagyonsokatkellszenvedniükatisztítótűzben. Legyetek irgalmasok, akkor nektek is irgalmaznak.
Azokhoz,akikigyekeznekszentülélni,nagyonbőkezűleszek.
Megfizeteknekikmégalegapróbbésalegjelentéktelenebbnek
tűnőjócselekedeteikértis.Igyekezzetekjóttenni,éskerüljetek
mindenrosszat!Rosszértrosszalsohanefizessetek!Arosszat
jóvalgyőzzétekle!ArrateremtettbenneteketAtyám,hogyaz
áldáslegyenazosztályrészetek.Ígylesztekáldottakazemberek között, így foglalhatjátok el országomat, amely azoknak
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készült, akik Atyám törvényeit megtartva az Istent szeretik.
Legyetekjók,hogyjóságotokatlátvamagasztaljákazIstentaz
emberek.Mondomnektek,mindaz,akiteljesítiAtyámtörvényeitaföldön,nagyjutalombanrészesülamennyben.Denea
jutalomért,hanemIstenirántiszeretetbőlfáradozzatok!”
Szentmisén Jézus: „Mondd Nekem: Szeretlek! Arra gondolj
mindig,hogyÉnszerettelekelőbb.Kiválasztottalak,Magamhoz 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 közbelépésemet!Eztkérjétek:„Jézusom,Királyom!JöjjönelaTekirályságod! Kérünk, nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy befogadjunkTéged,amindenségKirályát,ésTelégyamiszívünk
KirályaésUra.Jézusunk,kérünk,töltsdmegamiszívünketaz
Irántad való végtelen szeretettel! Te légy a mi Urunk és
Istenünk,drágaMegváltónk,Akitteljesszívünkbőléslelkünkbőlimádunk!CsakElőttedborulunktérdre,csakNekedhódolunk,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.Csakegyúrleszavilágon:aszeretet.Mindenbálványtelsöprök.Aszeretetmindent
betölt.Aszívetekcsordultigleszszeretettel,ésúgyfogtokszeretni, ahogyan Én 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,amenynyit Én megengedek. Még az ördögök is Engem 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!Mindazokra,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!Aszűkösvényazevangéliumitanítástettekreváltása.Mindenekfölött:aszeretet.Azállapotbeli
kötelességönzetlen,maradéktalanteljesítése.Aszükségesáldozatokmeghozatala.Azönmegtagadásésakereszthordozás.
Ezmagaazéletszentség.Akimegtartjatanításomat,azüdvözül. Most lesz egy nagy megmérettetés. Különválasztom a
búzát a konkolytól. Elválasztom az igazakat a bűnösöktől.
Térjetek meg, amíg még nem késő! Ne halogassátok! Minél
előbbmegtértek,annálgazdagabbanérkeztekmegországomba.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, ha önzőek és szeretetlenek vagytok, és
ezzel kitaszítjátok magatokat a paradicsomból.Az igazi boldogságez:segíteniarászorulókon,önzetlen,tisztaszeretetből.
Meghallgatniamásikembert,feláldoznimagatokatacsaládotokért,vagyahivatásotokért(papok,szerzetesek).Haszüntelenönmegtagadásbanéltek,ésszeretettelhordozzátokmindennapjaitok keresztjeit, Engem követtek. Én megadom hozzá 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.TiteketpedigboldogokkáteszlekÉnbennem,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,hogymegmutassamMagamatnektek színről színre úgy, amint vagyok, teljes dicsőségemben.
Mármostadjatokhálátazért,hogyhívőkeresztényekvagytok,
akiketMagamhozvonzok,ésdrágaSzentTestemmelésértetek
kiontott Véremmel táplálok. Higgyétek el, nincs ennél nagyobb kincs. Ezt magatokkal hozzátok az örökkévalóságba.
Mindenmásittmarad.Ittkellhagyni.Odaátsemmiresemlesz
szükségetekabból,amitittbirtokoltok.Mégatestetekresem.
Dejólvigyázzatok,hogyhogyanéltek,mertacselekedeteiteketmagatokkalhozzátok,ésezekszerintlesztekmegítélve.Ha
szeretetbenéltek,ésmindentetteteketazönzetlensegítőszeretetvezeti,akkornemestekítéletalá.Dehaaszeretetellencselekszetek,vagyisnincsbennetekszeretet,akkormártiítélitek
elmagatokat.Éljetekszentül,merthamarosanmegrostálomaz
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egészemberiséget!Nehasonlítgassátokmagatokatmásokhoz!
Mindenkicsakmagáróladszámot,akapotttalentumaialapján.
Igyekezzetekszentülélni,hogynetaláljakbennetekkifogásolnivalót, és akkor nem kell szégyenkeznetek Előttem és szent
angyalaim előtt. Őrangyalaitok állandóan terelnek benneteket
Hozzám. Elhárítják a Felém vezető úton az akadályokat.
Némán,dehathatósancselekszenek.Ismerikmindengondolatotokat, és tiszteletben kell tartaniuk szabad akaratotokat. Jól
teszitek,haszövetségetköttökvelük.Kérjétekmegőket,hogy
mindenélethelyzetbenvezessenektiteketazöröküdvösségre,
a kísértéseket hárítsák el tőletek, és készítsenek számotokra
simautatHozzám.Haeztteszitek,sokkalkevesebbbosszúság
és balszerencse ér benneteket. De ha magatok akartok járni,
akkorasátánkelepcéjébezuhantok,ahonnannehézkilábalni.
Kicsinyeim!Annyimindenretanítalakbenneteket!Fogadjátok
megszeretőszavaimat,ésengedelmeskedjetektanácsaimnak!
Haszerintükéltek,boldogoklesztekmárittaföldönis,ésmég
boldogabbakamennyben.”
2009. aug. 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekjövendöléseim. Azt mondom nektek: éljetek szüntelen készenlétben,
mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!Amikor nem is
gondoljátok,akkorjönanagyszámonkérés.Egyénilegéscsoportosanis.Bölcsazazember,akimegfogadjatanácsaimat,és
szerintük él. De nagyon balga, aki halogatja a megtérést, és
nemakarszakítaniabűnnel.EgyedülabűnválasztelTőlem
titeket.Ezértdöntenetekkell:vagyÉnésazéletszentség,vagy
abűnésabüntetés,végülazörökhalál.Mostmégatiéteka
döntés.Decsakaddig,amígetestbenéltek.Mihelystmeghal135

tok, kirepül a lelketek a testetekből, és olyan marad örökre,
amilyentestiéletetekbenvolt.Ezértfigyelmeztetlekbenneteket: éljetek szüntelen készenlétben! Térjetek meg, amíg még
nemkéső!Anapotésazórátnemismeritek,deazttiistudjátok,hogymindennappal,mindenórávalközelebbjuttokhalálotok pillanatához. Gyermekeim! Ez az élet kegyelem. Isten
Végtelenszereteteéstürelme.DehavisszaéltekIstenjóságával, csak magatokra vessetek. Mert minden percben megtérhetnétek,detiragaszkodtokbűnösszokásaitokhoz,ezértsüketekvagytokfelhívásomra.Odaátmártudják,mitjelentez:kincset, magát az örök életet, amit ti oktalanul eldobtok. Ha a
tisztítótűzből és a pokolból visszajöhetnének a lelkek, mind
szentülélnének,mertcsakaszenteknyerikelazörökboldogságot.Mégegyszermondom:fontoljátokmegszavaimat,mert
az idő rövid! Közel van a nagy figyelmeztetés, amikor mindenkimegleszrostálva.Lesznek,akikbelehalnakbűneiklátásába. De lesznek, akik örömujjongásban törnek ki, úgy adva
hálátkegyelmemért,azért,hogymegtértek,ésélnek,éselnyerikazörökéletet.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 ki minden percet, mert
hamar lezárul a kegyelem ideje. Irgalmasságomat felváltja
igazságosságom.Amennykapuimostmégnyitvaállnakmindenbűnétmegbánógyermekemelőtt.Deigazságosságomórájábanmindazokateléribüntetésem,akikpróbáratesziktürelmemet, és nem akarnak megtérni Hozzám, Alkotójukhoz és
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MegváltóIstenükhöz.Kicsinyeim!Olyrövidaföldilét!Arra
kaptátok, hogy szeretetetek által kiérdemeljétek a mennyet,
amelyörökkétart.Nesüppedjetekbeleatestélvezeteibe!Értsétekmeg,ittmindenelmúlik!Inkábbazörökéletelnyerésére
törekedjetek,amelyörökkétart.Azégésföldelmúlnak,deaz
Én igém örökké megmarad. Beteljesülnek szavaim, és égetni
fogják mindazokat, akik figyelmen kívül hagyták. De örvendezni fognak mindörökké mindazok, akik megtartották, és
szentüléltek.Kicsinyeim!ÉnIgazvagyok.Szavamút,igazság
ésélet,decsakazEngemkövetőknek.Nelegyeteksüketekés
ostobák!Következtessetekazidőkjeleiből!Olvassátokelüzeneteimet,amelyeketkiválasztottgyermekeimenkeresztüladok
nektek!Vizsgáljátokmegőket,vessétekösszeaSzentírással!
Hatartalmilagmegegyezikvele,fogadjátokel!Gyümölcséről
ismeritekmegafát,ugyanígyüzeneteimetis.Hajógyümölcsöket 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!Életetekmindenpillanatábanéljetekúgy,ahogyhalálotokpillanatábanszeretnétek,hogyéltetekvolna!Nevétkezzetek!Nezsarnokoskodjatok!Éljetekmindenkivelszeretetben!Bocsássatok
megszívbőlegymásnak!Áldjátokazokat,akiküldöznektiteket, vagy akik ártanak nektek! Áldjátok őket, ne átkozzátok,
mertarrateremtetttiteketAtyám,hogyazáldáslegyenatiosztályrészetek. 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!”Imájameghallgatásratalált.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,deatúlvilágonIstenigazságosanmegfizetmindenkinekcselekedeteiszerint.Ittaföldönhazudhatnakegymásnak
az emberek, de Istennek nem lehet hazudni. Előtte nyitott
könyvekvagytokmindnyájan.Istenelőttnincstitok.Őagondolataitokatisismeri.Erremondtam:havalakibűnösszándékotmelengetaszívében,olyan,minthamáreliskövettevolna.
Kicsinyeim!Agondolataitokattartsátokmakulátlanultisztán!
Asátánnagyonravasz.Behálózbenneteketfilmekkel,zenékkel,hogybűnrehangoljonbenneteket.Nehagyjátokmagatokat
lépre csalni! Ha megteszitek, amit kértem, ha szüntelenül
imádkoztok, vagyis lefoglaljátok gondolataitokat tiszta, szent
dolgokkal, akkor nem tud hozzátok férkőzni, és tehetetlen
veletek szemben. Az ima égeti a sátánt. Ahol imádkoznak,
onnanfutvamenekül,mertnembírjaatisztaésszentdolgokat.
Égeti a szeretet tüze, és Isten fényességének és szentségének
jelenléte. Értsétek meg végre: ez a föld nem a ti hazátok. Itt
csak vándorok vagytok. Ez az élet csak felkészülés arra a
magasabbrendűörökéletre,amelyreteremtetttiteketAtyám,
aholúgyfogtokélni,mintazangyalok.Deeztanagyajándékotkikellérdemelni.Megkellállniahelyeteketapróbatételekben.Csakegyafontos:azéletszentségmindenélethelyzet138

ben.Neaföldikarrierretörekedjetek,merthamegisnyeritek,
hamarelveszítitek.Használjátokfelazidőtarra,hogyEngem
megismerjetek,Atyámtörvényeitteljesítsétek,aszentevangéliumottettekreváltsátok!Akieztteszi,bölcsember,éselnyeri
azörökboldogságot,amelyetsohanemveszítel.Kicsinyeim!
Istenboldogságraésszeretetreteremtettbenneteket.Azanyagi
dolgoknemtesznekboldoggá.Azigaziboldogságabbanrejlik,
ha teljes szívetekből szeretitek az Istent, Aki előbb szeretett
titeket, és meghalt a ti bűneitekért, hogy az élete feláldozása
áránmegnyissaszámotokraamennyországkapuját.Haeztfelfogjátok, végtelenül boldogok lesztek, és vég nélkül Te
Deumot(Istent dicsőítő ének) fogtokzengeni.Szeretetetekés
örömötök pedig arra indít benneteket, hogy másokat is
Hozzám vonzzatok, és úgy szeressétek egymást, ahogyan Én
szerettelek titeket: hogyha kell, az életeteket is feláldozzátok
embertestvéreitekért.Ezaboldogságtitka.Deehhezlélekben
szegénynekkelllenni,vagyisnemszabadragaszkodnisemmihezéssenkihez.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 egyedül Hozzámkötődjetek,ésazégiekhezragaszkodjatok.Nemazszámít,
hogyezenaföldönboldogokvagytok-evagysem,hanemaz,
hogy elnyerjétek az örök boldogságot, és vágyakozzatok azt
elérni.Hacsakegyetlenpillanatraisláthatnátokazt,amitIsten
azörökkévalóságbannektekkészített,mindenszenvedéstzokszó nélkül, boldogan vállalnátok, csakhogy azt elnyerjétek.
SzentPálelragadtatottaharmadikégig,vagyisamennybe,és
utánaeztírta:aföldösszesszenvedésenemmérhetőamenny
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örökboldogságánakegyetlenpillanatához.Ezértvállaltőminden szenvedést Értem, Irántam való szeretetből. Ezért írta:
mindenkinek a mindene lettem, csak hogy Krisztusnak megnyerjem a lelkeket. A szenteknek nincs magánéletük. Őket
utolsóleheletükigcsakezazegyvágyűzi,hajtja,hogymindenkitmegtérítsenekakeresztényhitre,hogyöröküdvösségre
vezessékanépeket.Ezértparancsoltam:hirdessétekazevangéliumotmindennépnek!Ezafeladatamindenmegkeresztelt
embernek. Hirdessétek életpéldátokkal, mert csak így lesztek
hitelesekazemberekelőtt!Hirdessétekszavaitokkaléscselekedeteitekkel!Deahhoz,hogyeztmegtegyétek,nektekismeg
kell ismerni az evangéliumot, és gyakran kell járulnotok a
szentségekhez(szentgyónás,szentáldozás),hogymegerősítselek 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.Deszabadakaratot és értelmet kaptatok. Ha el akartok szakadni a bűntől, és
Hozzám akartok csatlakozni, Én ehhez minden kegyelmet
megadok.Denektekkelldönteni.Helyetteteksenkisemdönthet.Aszerint, ahogy döntötök, viselnetek kell a következményét,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 akarlak megóvni
titeket.
Kislányom!Az élet rövid. Hamarosan megállsz Előttem. Élj
szentül!Légykészenlétben!Anapotésazórátnemtudhatod,
de azt igen, hogy közel van. Addig is csak Engem láss a
keresztfán. Belőlem meríts erőt. Ha bántanak, ne fájjon.Adj
értehálát.Tudd,hogyVelemisígybántak.Gondoljarra,hogy
Énszeretlek.Jobban,mintaföldösszesembereegyüttvéve.Én
gondoskodomrólad,ésnemhagyom,hogyelkeseredj.Nagyon
szeretlek.A Véremet ontottam érted.Az életemet adtam oda
érted.Légyboldog!NemsokárameglátszEngemszínrőlszínre. Mindörökké együtt leszünk, és örömödnek soha nem lesz
vége.”
2009.szept.1.SzentségimádásonJézus:„Mostjönelanagy
figyelmeztetés.Amikorasátánazthiszi,hogygyőzött,akkor
jövök Én. Megadom a tisztánlátás kegyelmét mindenkinek,
hogy megkülönböztessék a jót a rossztól, az életszentséget a
bűntől.Asátánmármindentösszekavart.Márolyanzavarosa
szellemilégköravilágban,hogyavilágfiainemtudjákmegkülönböztetni a jót a rossztól, a bűnt a kegyelem állapotától.
Ellenfelem az egész világot félrevezette. Csak a Szentlélek
adjamegatisztánlátást.ŐtárasztjakiAtyámmindenemberre,
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külön-különmindenszemélyre.Akkormegkapjákatisztánlátást,ésennekfényébenkelldönteniükaddigibűnöséletmódjukmellet,vagyMellettem,AkiSzentvagyok,Akimegváltottam,éséletszentségrehívtammegőket.Sohanemlátottkegyelemköszöntavilágra.Azelsőpünkösdkorcsakapostolaimra
áradt ki a Szentlélek. Ők adták tovább mindazoknak, akik
készekvoltakbefogadni.Mostmindenemberrekivételnélkül
kifogáradni.Megadjaatisztánlátást,hogyfelismerjékbűneiket, és megbánják azokat, az életszentségben élőket pedig
tökéletesítse.Azevangéliumbanmondtam,hogyavégsőidőkben jelek lesznek az égen. Ilyen jel Édesanyám megjelenése
Megjugorjéban, ahol soha nem látott hosszú ideig, már több
mint28évenapontamegjelenik.Ennekhatalmasokavan.Az,
hogyavilágeltávolodottIstentől,éssohanemlátottbűntengerbenfetreng.Édesanyámszelíden,szeretettel,jelenlétévelés
üzeneteiáltalmegakarjamentenigyermekeitazörökhaláltól.
Örüljetekannak,hogynektekadtamŐtakereszten,hogyvan
közbenjárótok Nálam a mennyben, Aki lejön közétek, hogy
megerősítsehiteteket,hogyvanéletahalálontúl,éshogyezaz
életörökkétart.Denektekkellkiérdemelnihitetekésszeretetbőlfakadójócselekedeteitekáltal.Édesanyámmegjelenésének
rengetegjógyümölcsevan.Jóllehet,asátánsokáigtámadta,de
errőllehetfelismerni,hogyIstentőlvaló.Gyermekeim,higygyetekazégiüzenetekben!VessétekösszeaSzentírással!Ha
tartalmilag megegyezik vele, vagyis az életszentségre, az
imádságrahív,akkoraztmegkellfogadni,mertezatiüdvösségetek.Ellenfelemsohasemfogerrebuzdítani.”
2009.szept.19.Szentmisén,szentáldozásutánJézus:„Eljönaz
óra,sőtmárittisvan,amikormegölnektiteketMiattam.Al142

kossatok egy nagy családot! Imádkozzatok egymásért! Így
nemtudréstütniközöttetekasátán.Nagyonnagyszükségetek
vanegymásimájára.”
2009. szept. 27. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom!
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.Deazttidöntitekel,hogyigennelvagynemmelválaszoltokrá.Kicsinyeim,
értsétekmeg,hogycsakegyéletetekvanittaföldön.Ittdőlel
a folytatás, amely örökké tart. Ezért nagyon fontos minden
döntésetek,hogyMellettemvagyEllenemfoglaltokállást.Ha
Engemválasztotok,asátántehetetlenleszveletekszemben.De
haEngemelutasítotok,kiszolgáltatjátokmagatokatellenfelemnek.Éntiszteletbentartomszabadakaratotokat.HaNélkülem
akartok élni, Én átengedlek titeket ellenfelemnek, aki ravasz,
rászed,ésegyáltalánnemtartjatiszteletbenszabadakaratotokat. Egyetlen rossz döntésetekkel az egész életeteket, sőt, az
örökéleteteketiselronthatjátok.Ezértmondtam:éljetekszüntelenkészenlétben,vagyistartsátokmegtörvényeimet,ésmindigdöntsetekaszeretetmellett,mertezafőparancs.Aszeretet
kizár minden rosszat. Ha szeretsz, nem tudsz bűnt elkövetni,
csak jót tenni. Ha a jót teszed, az neked a legjobb, mert Én
megjutalmazlak érte, sokszor már ebben az életben is, de az
örök hazában mindenképpen. Imádkozzatok egymásért, hogy
szüntelenültegyétekajót.Adakozzatok,segítsetekaszűkölködőkön, és akkor a föld mennyországgá változik, és mindenki
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,csakéskizárólagtörvényeimmegtartásához!Értsétekmeg:csakaszeretetszámít.Ezaz
egyetlenbelépőamennybe.Szeretetbőlontottamkiérteteka
Véremet,amelymindnyájatoklelkénottcsillog,mintmegváltásotok pecsétje. Nektek is szeretnetek kell egymást, mert
továbbkelladnotokTőlemkapottajándékaitokat.Minéltöbbet
adtok, annál gazdagabban tértek haza országomba. De minél
többettartotokmegmagatoknak,annálszegényebbeklesztek
azörökhazában.Nélkülemsemmitsemtehettek.Azért,mert
Énvagyokaszeretet,ajóság,azirgalom,ahűségésabéke.
Ezért csak Bennem cselekedhetitek a jót. Csak aki elkötelezi
magátNekem,csakaz,akitörvényeimszerintél,lehetszentitt
aföldön,ésnyerielazörökéletet.Vigyázzatok!Virrasszatok!
Ezaztjelenti,hogyszüntelenültegyétekajót,éstartsatokki
Mellettem,mertcsakahűségeseknyerikelazországot.”
2009.szept.30.SzentségimádásonazÚrJézus:„Drágakislányom!Azidőközel.Írjál!Használjkimindenpercet!AkörülményeketÉnirányítom. Haakarod,nemsokára kiadodkönyvünket. Tegnap is megláthattad, mennyire tanácstalanok és
vezetésre szorulók még a Nekem szenteltek is. Ezért nagyon
fontos,hogytanításom,amelylélekésélet,gazdagítsaésútba
igazítsa testvéreidet. Te nagyon sokat kaptál. De ők rajtad
keresztül kapják tanításomat. Ezért sürgetlek, mert az idő elszáll,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,amitTőlemhallasz,írdle,ésaddközre!Eztkéremtőledszámon,mertírásaidáltalfelakaromráznieztatudatlannépet.Aztakarom,hogy
megismerjenek Engem,Aki a végtelen szeretet vagyok, mert
ellenfelem torz istenképeket fest Rólam, hogy távol tartsa
Tőlemalelkeket.PedigÉnszomjazomRájuk,ésmindenkegyelmetmegadoknekik,hogyüdvözüljenek.”
2009.okt.12.Szentmisén,ÚrfelmutatáskorJézus:„EzazÉn
értetekátdöföttSzívem,amelybőlVérésVízfolytki.Végtelenülszeretlekbenneteket.Kimondhatatlankeserveskínszenvedésem és kínhalálom által szereztem meg nektek az örök
üdvösséget.Aztakarom,hogymindenkiüdvözüljön.Tisesajnáljatokáldozatokathoznialelkekmegmentéséért.Azértengedemmeg,hogyszenvedjetekésáldozatokathozzatok,hogy
részesítselektiteketdicsőségembenáldozataitokésszenvedéseitekmértékében.Amennybenazalegboldogabb,akimindig
igentmondottföldiéletébenazÉnakaratomra.”
2009.okt.15.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Az
időrövid.Készülj!Beteljesülnekapróféciák.Szüntelenimádkozzatok! Most még többet imádkozzatok! Ellenfelem érzi,
hogy közeledik a veszte, ezért elszánt dühvel támad rátok,
hogy minél több lelket rántson magával a pokolba. De irgalmamvégtelen.Készenállok,kinyújtomjobbomatmindenbűnösfelé,hiszSzentVéremetlátomlelkükön.Elégegyfohász,
egy sóhaj, ha kimondjátok: Jézus segíts! Én megmenekítem
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őket.Mosthatványozottankérlektiteket,imádkozzatok,imádkozzatok,imádkozzatokaszegénybűnösökért,demindenekelőttazEgyházért,mertnagyüldözéselőttáll.KérjétekmagatokraésazEgyházmindentagjáraazállhatatosságkegyelmét,
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,éstermést
sarjaszt belőle, úgy az Én igém is beteljesíti küldetését.
Szavaimlélekésörökéletmindazoknak,akikmegtartják.De
öröktűzéspokolmindazoknak,akikmegvetik.Jólvigyázzatok!Énnemvagyokszemélyválogató.Nálamcsakacselekedetek számítanak. Erre adok örök jutalmat, vagy örök büntetést.Tartsátokmegparancsaimat,akkorüdvözültök.
Azidő,ahaladéklejár.Nagyonrossznapokkövetkeznek.Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot,
semazórát.Apróféciákbeteljesülnek,mertazemberiségnem
akar letérni bűnös útjáról. Csak a rosszat választja. Imádkozóimkicsiseregérevalótekintettelmársokhaladékotadtam.
Vannak büntetések, amelyeket visszavontam. Folytassátok az
imát!Titeket,akikbefogadtátokahitkegyelmét,errőlkérlek
számon.”
2009. okt. 22. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekszavaim.
Most még írod őket, holnap már valóra válnak. Készüljetek,
mertolyanidőkjönnek,amilyenekmégnemvoltak,ésnemis
lesznek.Készüljetek!Alelketeketkészítsétek,hogykitudjátok
inniakelyhet,amelyetÉnkiittam.Legyetekkészekarra,hogy
megvalljatok Engem az emberek előtt. Meghurcoltatás, üldö146

zéséskivégzésleszazosztályrészetek,denagyleszjutalmatok a mennyben. 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.Családtagjaitokonésakörnyezetetekenkeresztülgyötörtiteket,merttifelismertétekahelyesutat,amelyen
Engemkövettek,ésnagyszívfájdalmatokoznaknektekmindazok, akik a sátán kelepcéjében vergődnek. Kicsinyeim, ne
bánkódjatok, csak kitartóan imádkozzatok! Én cselekszem.
Mindenimátokatésfohászotokatmeghallgatom,ésmegadom
nektek az üdvösségre vezető kegyelmet. Én mindenható vagyok,ésaszívekmélyén,arejtekbenműködöm.Nemvagyok
személyválogató. Megítélek mindenkit cselekedetei szerint.
Nálamcsakaszándékszámít.Haszándékotokattiszta,önzetlenszeretetvezeti,örökértékevan.Kérvekérlektiteketgyermekeim, szeressétek egymást úgy, ahogy Én szerettelek titeket! Osszátok meg egymással javaitokat! Én gondoskodom
rólatok.Minéltöbbetadtok,annáltöbbetkaptok,mertEngem
nemlehetfelülmúlnisemmiben,különösennemabőkezűségben.Vigyázzatok!Legyetekéberek,mertmindenhirtelenjön.
Zárjátok be szívetek ajtaját minden kísértés előtt, akkor nem
árthatnektek.Denyissátoktágraakegyelemözöneelőtt,hogy
átjárjon és átalakítson titeket az Én fényem és szeretetem.
Krisztusilelkűemberekkékellválnotok!Eztjelentiakereszténynév,amelyetviseltek.Nemelégahetiegyszentmise.Az
evangéliumtanításaszerintkellélnetekahétköznapokbanis!
Ezazevangéliumiéletszentség.Lelkilegszüntelenülfejlődni,
tökéletesednikell.Csakígynyerhetitekelazországot,éscsak
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így tudtok segíteni szegény, bűnökben raboskodó testvéreiteken.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
Bűnök már az égbe csapnak. Nem nézhetem 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!SzenvedéseiteketésáldozataitokategyesítsétekazÉnretteneteskínszenvedésemmeléskereszthalálom
örökérdemeivel,éségiÉdesanyátokszeplőtelenhétfájdalmas
Szíve és könnyei által ajánljátok fel a dicsőséges Szentháromságimádásáraésengeszteléséreavilágvégezetéigelkövetettösszesbűnökért.Atyám,tekintettelSzentVéremre,nagy
szeretettelnézlerátok,éssoklélekmenekülmegakárhozattólegyilyenfelajánlásnyomán.Atyámvégtelenülirgalmas,és
mindenlelketüdvözíteniakar.Haegylélekneksemmiérdeme
sincs,hogyüdvözítse,akkoratiáldozataitokért,amelyetSzent
Véremmelegyesítetek,megmentiabűnöst,akiapokolhelyett
atisztítótűzbekerül.Ottmegtisztul,ésbemehetamennybe.De
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atiáldozataitoknélkülörökreelveszne.Nemtudjátokfelfogni, milyen nagy öröm és dicsőség ez az Én számomra, hogy
SzentVéremnemomlotthiábaazértabűnösért.
Elérkezett az óra. Meg kell büntetnem ezt a világot. Hiába a
szépszó,azüzenetek,aszeretet.Nemszívesenteszem.Olyan
ezNekem,minthaMagamatbüntetném…Nincsráemberiszó,
amit érzek. Darabokra szaggatják szerető Szívemet... Atyám
mindent szépnek és jónak teremtett. Tökéletesnek.A Szabad
akaratotésazértelmetazemberméltóságáraadta.Azért,hogy
tudjon választani a jó és a rossz között.Azért, hogy viszontszeressen Engem, Megváltóját, Atyámat, Teremtőjét, és a
Szentlelket,AkiMagaimádkozikalélekben,feltéve,habeengedikoda.Ehelyettazemberabűntválasztotta.Akapzsiság,a
hatalomésaszexföldreterítette,megvakította,elborítottaaz
elméjét.Felkellvilágosítanomőket.Mivelaszónemhasznál,
tettekkel.Megfosztomőketazanyagijavaktól,ahelyébeMagamat kínálom fel nekik. Templomaim még nyitva állnak.
Minden nap felmutatnak Engem az oltáron. Ha Hozzám jönnek,Éngondoskodomróluk,ésmegmentemalelküket.
Megfosztom őket a hatalomtól, helyette örök dicsőségemet
kínálom fel nekik. Megnyitom szemüket a Szentírásra, hogy
abbóltáplálkozzanak,kavicsokhelyettigazgyöngyötbirtokoljanak.
Végülundorttámasztokbennükaszexiránt.Helyettefelkínálomnekikisteniszeretetemet.Alelkükbeárasztomszeretetem
lángját,ésazÉnbékémmeltöltömbeőket.EzazÉn„büntetésem”.Mindeznagykegyelem,mertalelkekmegmentéséreirányul.Decsakazokrészesednekbenne,akikbefogadják.Ezért
imádkozzatok gyermekeim, hogy ha kereszteket adok, meg149

nyissáklelküket,éskegyelmeimetbefogadvamegtérjenek,és
elnyerjékazörökéletet.
Fogadjelmindentúgy,ahogyvan.MondjTeDeumot(hálaadó
ima, Hozsanna 276/A) mindenért.Akkor nem tud támadni a
sátán. Tudod, hogy mennyi lelket mentek meg 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,szavatokéscselekedetetekfelvanjegyezveazégben.Előttemsemmisemmaradhat
rejtve. Életetek végén, mielőtt a lelketek kijön ebből a földi
testből,azegészéletetekleperegelőttetekúgy,ahogyleéltétek,
deakkormárazÉnszememmelfogjátokvégignézni,éstudni
fogjátok,hogyholvanahelyetek.Nagykegyelematisztítótűz.
Enélkülszintemindannyianelkárhoznátok.Deneelégedjetek
megazzal,hogyodakerülhettek,hanemtörekedjetekazéletszentségre,mertatisztítótűzbenrendkívülnagygyötrelmeket
élnekátatisztulólelkek.Mégabocsánatosbűnöktőlistartózkodjatok! Irtózzatok minden bűntől!A sátánt lássátok benne,
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.Ti csak maradjatok meg törvényeim megtartása mellett.Ebbőlsemmikárotoknemszármazik,sőtezöröküdvös150

ségetekzáloga.Nézzetekfölakeresztre!Alegszörnyűbbkínszenvedéseimáránszereztemnektekörökéletet.HaNekem,az
ártatlannakésSzentnekennyitkellettszenvednematimegváltásotokért,mertMagamravettematibűneiteket,ésÉnszenvedtemhelyettetek,nektekmagatoknakmennyitkellszenvedni, 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.Deörökhaláléskínszenvedés 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.Erretörekedjetek! Személyválogatás nélkül mindenkit szeressetek!
Mindenkinek segítsetek, akiket elétek hozok! Mindenkiben
Engemlássatok,mertÉnfizetekmegnektekörökjutalommal.
Mindennapimádkozzatokajóhalálkegyelméért!”
2009. nov. 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Eljönazóra,sőtmárittisvan,amikorbeteljesülnekszavaim.
Az idő rövid. Éljetek készenlétben, mert nem tudjátok sem a
napot, sem az órát. Hamarosan megmutatom hatalmamat, és
igazságosságombanítélemmeganemzeteket.Akkormegtudják, 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 szeretetre pedig Én Magam
adtam példát a keresztfán azzal, hogy az életemet adtam oda
értetek.Avilágfiainakmégisabűnkell.Amammontimádják,
amit itt hagynak. A testi élvezeteknek hódolnak, ami hamar
elmúlik. Hatalmaskodnak a népek fölött, kizsákmányolják és
megölikőket.Nemszámolnakazzal,hogyvanIstenazégben,
Aki számon kéri őket. Kicsinyeim! Ti, akik szerettek, és
engesztelitekazÉnhalálrasebzettSzívemet,éljetekszeretetben és egyetértésben! Imádkozzatok a 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.Dehamarosanmegtisztítom, mert rengeteg lélek elvész a tengernyi bűn miatt.
Legyetek éberek! Éljetek szüntelen készenlétben, hogy ne
érjenváratlanul!Járuljatokrendszeresenabűnbocsánatszentségéhez!Nehalogassátokaszentgyónást!Nemelégmegbánni,megiskellgyónnibűneiteket!AzutántisztalélekkelfogadjatokEngemaszívetekbe,mertrengetegkegyelmetadoknektek.ÉnleszekaszívetekKirálya.ÉnMagamvezetlektiteketaz
örökéletre.AkiEngemeszik,azörökkéélnifog.”
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MáriaJuliannaáltalkapottimák
2008.okt.26.SzentségimádásonJézus:„MonddNekemgyakran: Jézusom, Szerelmem! Kedvesebb vagy nekem, mint az
egészteremtettvilág.CsakNekedakarokmindigmegfelelni.
Csak Te vagy fontos számomra, és az, amit Te akarsz, hogy
megtegyek. Légy az én Királyom, Uram és Istenem! MindenemTevagy.Tégedszeretlekteljesszívemből.CsakTeutánad
epedek.MindengondolatomTevagy.Ölelőkarodbavágyom,
hogyszeretőSzívedenvalljammegNekedörökszerelmemet.”
2009. márc. 24. Szentségimádáson Jézus: „A Nekem tetsző
imapedigez:Jézusom,haTeakarod...Leborulvaimádlak,szeretlek Téged. Hálát adok Neked akkor is, ha megadod amit
kérek, akkor is, ha nem. Teljességgel Rád hagyatkozom. Tudom, hiszem, hogy Te az üdvösségemet akarod. Egyedül Te
tudod,miválikajavamra,ésaztmegisadod.Ezértdicsőítelek
Téged most és mindörökkön örökké. Hálát adok mindenért.
Önmagadért szeretlek, imádlak Téged teljes szívemből, mert
Temindenekfölöttszeretetreméltóvagy.
Ha ilyen lelkülettel imádkoztok, nagyon megörvendeztetitek
Szívemet. Kiárasztom rátok kegyelmemet, és mindent megadok,amiazüdvösségetekreválik.Megéreztetemveletekisteni jelenlétemet. Bármikor hívtok, megsegítelek. Az ítéletkor
pedigjobbomraállítalakbenneteket,mertengedelmesésalázatosgyermekeimvoltatok,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,azbölcsességetad.Céltésértelmetkapazéletem.Értelmemszeme
pedigmegkapjaatisztánlátást.MindigcsakVeledvágyódom
együttlenni!Olyanjó,hogyTesohasemtagadodmegMagadat
tőlem!Kérlek,sohanetávozzelaTekisostyádtól,tőlem!Te
vagyazélet,aboldogságésazörökkévalóság.ÓimádottvégtelenSzeretet,gyógyítsmegengem!Add,hogykigyógyuljak
mindenönzésemből,türelmetlenségembőléskételyemből!Te
légybennematűzszikra,amelylángralobbantjaszívemet,lelkemet,amelyegyrecsakUtánadeped!Ókérlek,formálj,alakíts Magadba engem! Add, hogy meghaljak magamnak, és
csakNekedéljekörökkönörökké!Ámen.”
2009. ápr. 21. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Drága Jézusom, imádlak Téged! Szívem csak arra vágyik,
hogy Téged láthasson. Értelmem csak Téged szomjaz. Légy
velemmindig,mindörökké,óáldott,óédesÜdvözítőm,egyetlenKirályom!”
AzÚrJézus:„Nagyonszeretlektéged.Imádjésszeress,mert
csak ennek az egynek van értéke itt lenn a földön, és fenn a
mennyben. Az angyalok és a szentek mind ezt teszik.
Szüntelenimádnak.”
ASzentlélek:„Légyáldott,ószentekSzentje!Te,Akiamagasságosmennyből,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,embertestvéreinkért.Ámen.”
2009.máj.1.Elsőpéntekendu.3órakor,akegyelemórájában
itthonakeresztutatimádkoztam.EkkorazÚrJézusezeketaz
elmélkedéseketmondtaalelkemben:
I.állomás:Jézusthalálraítélik
„Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Nemsokára titeket is
halálraítélnek,mertazÉnkövetőimvagytok.”
II.állomás:Jézusmagáravesziakeresztet
„Magamravettemértetekakeresztet.Tiismagatokraveszitek
másokterhét–Énértem.”
III.állomás:Jézuselőszöresikelakereszttel
„Elsőesésemazértvolt,hogytiteketfelsegítselek.Tiissegítsétekfelmindazokatabűnből,akiketelétekhozok.”
IV.állomás:JézustalálkozikÉdesanyjával
„Édesanyám megvigasztalt Engem. Nektek adtam Őt, hogy
titeketismegvigasztaljon.”
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V. állomás: Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a
keresztetvinni
„Amikormárteljesenkimerültem,CireneiSimonsegítettvinni
a keresztet. Mellétek is adok segítőket, hogy beteljesítsétek
öröktervemet.”
VI.állomás:VeronikakendőjétnyújtjaJézusnak
„VeronikamélyrészvéttelvoltIrántam.Tiislegyetekrészvéttelbajbajutott,szükségetszenvedőfelebarátaitokiránt.Engem
lássatokmindegyikben!”
VII.állomás:Jézusmásodszoresikelakereszttel
„Amikormásodszorestemelakereszttel,eztamegátalkodott
bűnösökérttettem.Engeszteljetekértük,hogyfelkelvéngyengeségükből,megerősödjenekahitben,éséletszentségrejussanak!”
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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fel azáltal, hogy szemérmesen öltözködtök, és megtartjátok a
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.
TiisfogadjatokEngemaszívetekbemindenszentáldozáskor
olyannagyszeretettel,ahogyaneztŐtette.KérjétekmegŐt,
tanítson meg titeket Engem szeretni. Kérjétek el az Ő
SzeplőtelenszeretettőllángolóSzívét!”
XIV.állomás:Jézustsírbahelyezik
„Amikor sírba helyeztek, Szent Édesanyámat csak az 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:„MonddNekemgyakran: 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!TöltsdbeszívemetazIrántadvalószeretettel és imádással! Foglalj le Magadnak engem, hogy mindig
csakRádgondoljak,ésegyedülcsakaTiédlegyek!Ragadjki
engemebbőlasiralomvölgyből!EmeljMagadhoz!Öleljakebledre, hogy dobogó Szíveden ismételjem örökkön örökké:
Szeretlek Jézusom, és hálát adok Neked mindenért!
Köszönöm, hogy Veled lehetek, és Veled maradhatok mindörökké.Ámen.”
2009. máj. 8. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága, imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött
szeretlekTéged!Aszívemelepedavágytól,hogyszínrőlszínrelássalak!DenemcsakTéged,hanemhőnimádottMennyei
ÖrökÉdesatyámat,aSzentlelket,ésaTeSzűzAnyádat,Akiaz
énégiÉdesanyámis.SzentJózsefApukámat,aszenteketésa
szent angyalokat. Nagyon vágyom hazamenni Hozzád, Jézusom! 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,amígvágyakozomeboldog, örömteli beteljesülésre, Szent Színed látására, a szívem
folytonosháladalténekelNeked,Megváltómnak,ésIstenemnek. Elfoglalom magam a szolgálattal, amivel megbíztál, és
legfőbbfeladatomaz,hogysugározzamszeretetedet,amellyel
betölteszmindenszentáldozásban,mindenimábanmindazokra,akiketelémhozol–kivételnélkül.Jézusom,Temondtad:
boldogok,akiknemlátnak,ésmégishisznek.Valóban.
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Kimondhatatlanulboldogvagyok,mertélőhittelhiszem,hogy
Te velem vagy, és minden, amit adsz, a jó és a rossz is a Te
kegyelmed, amely az örök életre vezet. Ezért megköszönöm
Nekedakereszteketésazörömöket.Köszönökmindent,éshálát
adokNekedmost,ésazegészörökkévalóságonát.Ámen.”
2009.máj.24.SzentségimádásonaSzentlélekimájabennem:
„HőnimádottédesjóJézusom!SzeretlekTégedteljesszívemből,teljeslelkembőlésmindenerőmből!Tevagyafény,amely
megvilágosítjaelmémet.Tevagyatűz,amelylángralobbantja
szívemet.Tevagyazörökbölcsesség,amelymegtanítmindarra,amiegyedülfontos,hogyhogyannyerhetjükelazörökéletet.Te vagy az élet kenyere, és az erősek bora, amely táplál,
felüdít,éséltetörökké.Tevagymindenjóságörökkútfeje,Aki
úgy szerettél minket, hogy Önmagadat adtad értünk. Kérlek,
add nekünk a Te szeretetedet, hogy kövessünk Téged, a jó
Pásztort,Aki az örök élet ösvényére terelsz minket, engedelmes juhaidat, és leszállsz a legmélyebb szakadékba is, hogy
megkeresd az elveszettet. Ma különösen kérünk, hogy hozd
visszaelveszettbárányaidatazéletösvényére,mertigensokan
elcsatangoltakTőled, és veszélyes, ingoványos talajon keresnek élelmet, ahol nem találnak, és az örök halál leselkedik
rájuk.KérlekTéged,jóPásztorunk,Akiazéletedetadtadjuhaidért,mentsdmegelveszettbárányaidat,hogyőkisdicsőíthessékmajdSzentNevedetörökkönörökké.Ámen.
ImádottBárányom,éltetőKrisztusom!IstenBáránya,Akiáldozattálettélértünk,mertúgyszerettélminket!Kérlek,tisztíts
megbennünketmindenbűntől!Mosdtisztára,ragyogófényesre lelkünket, hogy méltó hajlékaid lehessünk! Vigyázz ránk,
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hogymindigellenemondjunkasátánnakésmindenkísértésének,hogymegőrizvelelkünktisztaságát,aTeországodatépítsük, a Te nevedet dicsérjük szüntelen. Jézusunk,Aki Önmagaddal táplálsz minket az Oltáriszentségben, védj meg bennünket,hogyméltóhajlékaidlehessünkegészföldiéletünkön
át,országodbanpedigvégnélküldicsőítsükSzentnevedet,és
mindörökké hálát adjunk Neked, az Atyának és a Szentléleknek.Ámen.
ÓéltetőKenyér,Akiamennybőlszállottalá,hogyéletetadjon
avilágnak!MagasztallakésdicsőítelekTégedaszentangyalok
ésszentekmilliárdnyiseregévelegységben.HálátadokNeked,
Aki lejöttél közénk, hogy megtaníts a szeretetre, mert csak a
szeretetéltet.TeszeretetbőlformálódtálEmberréSzentAnyád
méhében,mertúgyszerettedazembert,hogyfelvettedazemberi testet. Azért, hogy majd feláldoztassál a keresztfán.
Karodat kitárva, ajkaddal ezt mondva: Atyám, bocsáss meg
nekik,mertnemtudják,mitcselekszenek.Óvégtelenmegbocsátás,végtelenszeretet!Elállalélegzet,elfogynakaszavak,
haRádnézek,isteniMegváltóJézusom!Semminemszámít,
semmi sem kell többé, csak Te, a Te kereszted, a Te lábad
nyoma, az ösvény, amelyen előttem haladsz. Szent Tested és
Véred,amellyeltáplálsz.CsakTekelleszegyedülnekem,mert
Rádszomjazikszüntelenülalelkem.HaTégednézlek,betelik
aszívemszeretettel.HaTégedfogadlakazOltáriszentségben,
megújulalelkem.Márenyémazörökélet.Mármost,máritt
elkezdem örök dicsőítő himnuszomat, amelyet vég nélkül
fogokzengeniamennyben:szeretlekJézusom,imádottMegváltóm!HálaésdicsőséglegyenNekedmindörökkönörökké.
Ámen.”
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Szentségimádáson Jézus: „Most egy imát diktálok neked:
Jézusom,Megváltóm!Kérlek,add,hogyszeresselekTégedteljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből, és minden
erőmből.Kérlek,add,hogyTégedlássalakmindenemberben,
barátban, ellenségben, és úgy szeressem őket, ahogyan Te,
hogy ha Te úgy akarod, akár az életemet is odaadjam értük.
Mindenkin segítsek, akit elém hozol. Ellenségeimért pedig
szívből imádkozzak, hogy megtérjenek és üdvözüljenek.
Jézusom!Te a keresztútra hívtál meg mindenTéged követőt.
KéremaTeerődetéskegyelmedet,hogymagamatmegtagadva,keresztemethordozvakövesselekTégedakeresztúton.Ne
nézzek se jobbra, se balra, mindig csak Rád, Aki előttem
haladsz. Nem kérek örömöket a földön, mert tudom, hogy
múlandó.Telégyazénegyedüliboldogságom,mertTeigazés
örök vagy.Aki Benned bízik, az nem csalódik. Jézusom! Én
eddignemismertelekTéged.Kerestemaboldogságot,denem
találtam.Élőhittelakaromhinni,hogyTevagyazút,azigazságésazélet.Örökboldogságotígértélazoknak,akikszeretnekTéged.Szeretniakarlak!Önmagadért.Azért,mertmeghaltálazénbűneimértakeresztfán.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,nehagydelvesznieztavesztéberohanóvilá161

got! Kérünk, áraszd ki ránk Szentlelked ragyogó lángját!
Világosítsdmegelménketésszívünket!Adjtisztánlátást,hogy
megtudjukkülönböztetniajótarossztól!Vésdszívünkbeés
elménkbe törvényedet, és add, hogy attól soha el ne térjünk!
SzentFiadnyomábaszegődveŐtkövessükazönmegtagadásbanésakereszthordozásban.Őtszolgáljukafelebarátban,és
mindent a szeretet fényében tegyünk, és attól soha el ne térjünk.Adjnekünknyitottszívet,hogybefogadjuktanításodat,
ésészrevegyükgondokkalküzdő,nehézkeresztjükethordozó
gyermekeidet.Testvériszeretettelsegítsünknekik.Milegyünk
Cirenei Simon, aki Jézusnak segített vinni a nehéz keresztet.
MilegyünkVeronika,akiJézusArcátletörölte.Milegyünka
tanítvány, János apostol a kereszt alatt, akinek ezt mondta
Jézus:ÍmeateAnyád,ésÉdesanyjának:ÍmeaTefiad.Szent,
ésszeplőtelenégiÉdesanyánk,segítsminket,hogymindigjó
tanítványailegyünkSzentFiadnak,éshűségeskövetőimaradjunkmindhalálig.Ámen.”
Így imádkozz: „Végtelenül Szent, jóságos, irgalmas, szerető
ÖrökÉdesatyám!Telátodőket.Tetudod,mirevanszükségük.
SzentFiaddrágakereszthaláláraésértünkkiontottdrágaSzent
Vérérekérlek,égiÉdesanyámszeplőtelen,hétfájdalmasSzíve
és könnyei által, add meg nekik a kegyelmet, amely az örök
üdvösségrevezetiőket.”AtöbbitbízdazAtyára.SzentVérem
kiontásaáránőketismegváltottamakeresztfán.Légynyugodt.
Haeztazimátelmondtad,mindentmegtettél.Szavaidatúgyis
megvetették.TemagadutálatossálettélMiattamaszemükben.
Denefélj!Énlegyőztemagonoszt.Akiértvalakiimádkozikaz
mármegmenekült.Nagyerejevanahittelteliimának.Mondomneked:mindenhatóerejevan.Ezttemártöbbszörismeg162

tapasztaltad, amikor lelkeket imádkoztál be a tisztítótűzbe,
akik imáid és áldozataid híján elkárhoztak volna megátalkodottságuk miatt. Most pedig borulj le Előttem! Szeress és
imádj! Adj hálát mindenért! Mondj el Nekem mindent! Én
meghallgatlak.KérjTőlemsokat,rengeteget!Énmindentmegadok,amiazüdvösségetekreválik.Tecsakbízzál,ésfolytasd
az imát! Csodákat fogsz megtapasztalni. Mondd el az irgalmasságrózsafüzérét!”
2009.júl.6.SzentségimádásonJézus:„Mostazokrólbeszélek,
akikimáitokramegmenekülnekapokoltüzétől.Imáitokgyümölcsétmajdcsakországombanfogjátokmeglátni.Alegértékesebbjócselekedetazima.Alegtökéletesebb,ésezértalegnagyobbimaaszentmiseésaszentáldozás.Ezenkívülminden
másszívbőljövőimaisnagyértéketképviselElőttem.Minden
kegyelmetmegadokazilyenimára.Eztazegyetkértem,hogy
szüntelen tegyétek, szüntelen imádkozzatok. Szüntelen imádkozni annyit tesz, mint állandóan az Én jelenlétemben élni.
Dolgozni, tanulni, enni, pihenni. Ha csak egy pillanatra gondoltokRámmunkaközben,ésröpimávalkéritekasegítségemet,mindigsegítek.Elalváselőttteremtsetekcsendet,kintis,
és bent is, a lelketekben. Ne hagyjátok, hogy gondok nyomasszákalelketeket!AdjatokátNekemmindent,éstöbbéne
gondoljatokrá!BízzatokBennem,majdÉnelintézem.Természetesen, ami rajtatok múlik, azt nektek kell megtenni. De a
körülményeketÉnirányítom,hogykedvezőlegyen,ésmindazt,amiretiképtelenekvagytok,mindenhatóságombanmegteszem nektek. Bizalmatok mértékében tapasztaljátok meg
kegyelmemet.Aztkérem,aztakarom,hogyúgyaludjatokel,
hogy imádtok és szerettek Engem teljes szívetekből. Hálát
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adtokazelmúltnapért.Havalamibűntkövettetekel,aztszívbőlbánjátokmeg,éserősenfogadjátokmeg,hogytöbbénem
teszitek.DekérjétekhozzáazÉnkegyelmemet,merttimagatokigengyengékésesendőekvagytok.Végülkérjétek,hogya
következőnapotisÉnirányítsamúgy,hogyazatiüdvösségetekreváljon.Haígyfejezitekbeanapot,nyugodt,békésálmotok lesz, a lelketek pedig boldog, mert Bennem nyugszik el.
Kicsinyeim!Értsétekmeg,azimafontosabbszámotokra,mint
a levegő, mert levegő nélkül a test hal meg, de ima nélkül a
lélekleszhalott.Azimávalegyvédőburkotalkottokmagatok
köré,amelyazÉnszeretetem.Azimávalelűzitek,éstehetetlennéteszitekasátánt.Azimaésaböjt,azönmegtagadásati
fegyveretekagonoszszellemihatalmasságokellen,akikszüntelen ellenetek támadnak, és a kárhozatba akarnak taszítani
titeket.Ahittelteliimánakmindenhatóerejevan,mertmindent
megadok az ilyen imára, ami az üdvösségetekre válik. Ó, ha
látnátok,milyenfélelmetesenrútésocsmányasátán!Milyen
ravaszéshazug!Elfutnátokelőle.Védelmemalámenekülnétek,ésszüntelenülimádkoznátok.Vértezzétekfelmagatokata
szentségekkel, mert ez a ti legnagyobb erőforrásotok! Járuljatokgyakranabűnbánatszentségéhez,ésfogadjatokEngem
napontaaszívetekbe!Azilyenemberrelszembentehetetlena
sátán,mertÉn,amindenhatóIstenvagyokazőereje,ésVelem
győzelmet arat a sátán felett. Ilyen egyszerű és nagyszerű az
életszentség. Mindent megkaptatok hozzá. Rajtatok múlik,
hogyéltek-evele.”
2009. júl. 15. Szentségimádáson a Szentlélek 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,ésmindigdicsőítselekésmagasztaljalakTéged!Szükségbenésjólétbenegyaránt.Mertnemazszámít,hogyittaföldönmilyensorsunkvan,hanemaz,hogyTemeghaltálértünk,ésörökéletet
adszaBennedbízóknak.Kérlek,add,hogyhiggyünkBenned,
hogyteljesenRádhagyatkozzunk!Neamagunkfejeutánmenjünk,hanembízzukRádasorsunkat.Jézusom,Jegyesem!Kérlek,űzzkibelőlemmindenkétségbeesést!Növeldbennemaz
Irántadvalóbizalmatéshitet!Kérlek,neengedd,hogyaderűt
akárcsakrövididőreiselveszítsem!Telégyazénderűmoka,
Értedtudjakelviselnimindent.Telégyazénéletemközpontja. CsakTe légy a fontos, és kívüled szemétnek nézzek mindent.Add,hogyneragaszkodjamehhezavilághoz,csaktörvényeid megtartásához! Kérlek, foglalj le Magadnak engem,
hadd legyek a Te hűséges, mindig engedelmes szolgálóleányod, és mindent aTe dicsőségedre tegyek. Éljek többé nem
én,hanemTeéljbennem!Szeretlek.SzomjazomSzentSzíned
látására!ElepedekÉrted!Jézusom,Jegyesem!Mikormehetek
már Szent Színed elé? Vezess engem a szűk ösvényen, hogy
Rádtaláljak!VonzzengemmégjobbanMagadhoz,hogyelepedjek Érted! Jézusom, köszönöm, hogy naponta a szívembe
fogadhatlak Téged. Nem tudnék élni Nélküled. Köszönöm,
hogybearanyozodeztasiralomvölgyet.Köszönöm,hogykiveszelalelkembőlmindenkeserűséget,ésbelehelyezedaderűt,
aTemindeneketfelülmúlógondviselőszeretetedet,amelyfelvidítjalelkemet.Biztonságotad,ésarraindít,hogyviszontszeresselek Téged. Jézusom, Jegyesem, köszönöm, hogy a szívembenlaksz,hogybeszélgethetekVeled,ésTeválaszolsz.
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AlegboldogabbórákéletemVeledtöltötttársalgásai.Nagyon
szeretlek, és teljes szívemből imádlak Téged. Az életemet
adomÉrted,mertTeisodaadtadértem.Nemakarokmásörömöt,csakTégedKedvesem,most,ésazegészörökkévalóságonát.Ámen.”
2009.júl.16.SzentségimádásonJézus:„ÍgykérjetekEngema
szegény bűnösökért: Imádott Jézusom! Igazad van, ha fenyítesz. 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. Őrizz meg bennünket a
gonoszcselvetéseitől!Addmegnekünkmindenkoratisztánlátáskegyelmét,hogyfelismerjükellenfeledfondorlatait,ésellene mondjunk minden kísértésnek és bűnnek. Drága jó Jézusom, kérlek, adj nekünk Téged szerető szívet, amely csak
Téged imád, csak Érted dobog, és csakTéged szolgál! 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.”

166

2009. júl. 22. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„DrágaJézusom!ImádlakTéged!Köszönöm,hogyittmaradtálköztünkalegméltóságosabbOltáriszentségben.Köszönöm,
hogyszeretszminket.Köszönöm,hogydrágaSzentTesteddel
ésVéreddel táplálod a lelkünket. Köszönök minden szentmisét.Köszönöm,hogyvelünkvagymindennap,avilágvégezetéig. Köszönök mindent, minden kegyelmet, amelyeket sem
felfogni, sem felsorolni nem vagyok képes. Jézusom, kérlek,
tégyengemegészentökéletessé!Olyanná,amilyenbenkedved
telik.Tégedakarlakkövetni,egészenRádakarokhasonlítani.
Kérlek,addmegakegyelmet,hogymindaztmegtegyem,amit
Teakarsz,éssemmiolyatnetudjaktenni,amitTenemakarsz.
TeljesenátadommagamatNeked.TeljességgelRádhagyatkozom.Teljesedjékberajtamszentakaratod.Azalegkedvesebb
számomra,haakaratodteljesülberajtam.Bármilegyenisaz,
mindenérthálátadok.VakonbízomBenned,hogyTemindiga
javamatakarod.HiszTevagyazéndrágaMegváltóm,Akia
Véredet ontottad értem a keresztfán. Tégy engem Magadhoz
hasonlóvá! Hadd adjam én is az életemet Érted.Azért, mert
szeretlek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből,ésmindenerőmből,énUram,énIstenem,énimádottMindenem!Légyazénmenedékem,örökboldogságom!
Légyazénbékém,szeretetem,örökéletem!Ámen.”
2009. júl. 23. Szentségimádáson a Szentlélek hálaadó imája
bennem:„Jézusom,imádlak!Köszönöm,hogyittlehetekElőtted.Köszönöm,hogyittvagyalegméltóságosabbOltáriszentségben.Köszönöm,hogyTerámnézel,ésénnézhetlekTéged.
Köszönöm,hogyTebelémlátsz.Látodmindengondolatomat,
szívem szeretetét, amely csak Érted lángol. Köszönöm, hogy
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Teformáltálilyennéengem.Köszönöm,hogyBennedboldog
vagyok most és egy egész örökkévalóságon át. Köszönöm,
hogyTeszeretsz.Teszerettélelőbb,mégmielőttanyámméhében megformáltál. Te annyira szerettél, hogy értem leszálltál
égi trónusodról a Szűz méhébe, és Te, az Isten áldott Igéje
megtestesültél.Megszülettél,tanítottál,végülakeresztreszálltál. 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.Köszönöm,köszönöm,köszönöm.MindentköszönökNekedénhőn
imádottdrágaSzentKirályom,örökboldogságom.Ámen.”
Ima az ifjúságért, a világért.
2009. júl. 28. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Egyetlen Szerelmem! Örök Boldogságom, 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! Szűnjön meg a gyűlölet, és a
helyétfelváltsaaszeretet!Jézusom,Temeghaltálamibűneinkért, Te megváltottál minket. Kérlek, ragadj ki bennünket
bűnösszokásainkból!Add,hogymegtérjenezabűnösnemzedék! Szólj hozzá, ha Te úgy akarod, jóllehet nem méltó 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.
Tisztítsd meg őket értük kiomló drága Szent Véreddel! Hívd
meg őket szent szolgálatodra! Te, Aki a kövekből is tudsz
Istennek dicsőítő híveket támasztani, formáld ifjúságunk szívét!AkőszíveketváltoztasdátTégedszeretőlángolószívekre!
Jézusom,Temindentmegtehetsz.Hallgasdmegkönyörgőimámat! Tégy rendet ebben a siralomvölgyben! Amiképp a Miatyánkbanimádkozzuk,ahogyanTetanítottad:„JöjjönelaTe
országod.LegyenmegaTeakaratod,amintamennyben,úgy
aföldönis.”Jézusom,eztkérjükTőled,hogyaföldmennyországgá változzon.A bűnösökből formálj szenteket! Jézusom,
Temondtad:kérjetek,ésadatik.Ahittelteliimaelnyeribeteljesülését. Hiszem, hogy amit kérek, megegyezik a Te szent
akaratoddal.Hiszmindentmegadsznekünk,amiazüdvösségünkre válik. Kérlek, add meg, amit kérek. Hadd legyünk
mindnyájanszentek,aTemindnagyobbdicsőségedre.Ámen.”
Jézus:„Eztírdbeazimákhoz!Aztakarom,hogysokanimádkozzák.”
2009. aug. 3. Szentségimádáson a Szentlélek ezt imádkozta
bennem:„DrágaimádottédesjóJézusom!Szívemneköröme,
vigasza,édessége!Lelkemörvendez,haRádgondolok.Aszívemcsordultigvanszeretetedédességével,haRóladelmélkedem.MindenSzentmisénszárnyalokaboldogságtól,haSzent
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Igédethallgatom,deacsúcs,alegmagasabbfokúörömteliboldogságomaz,haSzívedetszívemnekadodalegméltóságosabb
Oltáriszentségben.Akkorlángragyulladaszívem.Hatudnék,
kirepülnékatestembőlfel,egyenesenHozzádamennybe.De
Teszállszlehozzám,ebbeaporsátortestbe,mertannyiraszeretsz,hogyvelemakarszlenni,bennemakarszélni.Ó,milyen
vakok,akikerrőlazigazgyöngyről,aSzentáldozásrólmegfeledkeznek, helyette poros kavicsokat gyűjtögetnek. Ó,
Szerelmem,Krisztusom,édesMegváltóJézusom,Akiminden
Szentmisében vértelenül megújítod Szent keresztáldozatodat,
amelyáltalminketmegváltottál!DeNekedmégezsemelég.A
mi szívünkbe vágyakozol. Nálunk időzöl, bennünk laksz.
Végigkísérsz bennünket életünk vándorútjain.Te vagy a biztonság, az erő, a béke, a szeretet.Te vagy a mi Istenünk. Ha
Rád hagyatkozunk, megvan mindenünk. De ha elfordulunk
Tőled,éhenésszomjanhalunkebbenakietlenpusztában.Te
vagy az élet.A Te drága Szent Tested az örök élet kenyere.
Drága Szent kiontott Véred végtelen szereteted záloga. Felfogninemtudjuknagyszeretetedet.Csakcsodálunk,imádunk,
éstérdrehullunkfélelmetesnagyságodelőtt,amelyetegyparányikisKenyérberejtettél.”
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
Te mindenható, szerető, gondviselő Istenünk vagy,Aki mindent 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! Ujjongó szívvel adok hálát mindenért, amit megadsz, és mindazért, amit nem adsz meg. Határtalanul bízom
Benned. Hiszem, hogy Te mindig megadod mindazt, ami az
üdvösségünkreválik,éssohanemteszelavállunkranagyobb
keresztet, mint ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy
elnyerjükáltalaazüdvösséget.”
„Jézusom, tudom, hogy tökéletlen féreg, nyomorult bűnös
vagyok, de köszönöm, hogy Te így is szeretsz, és elfogadsz
engem. Köszönöm, hogy engem is lélekhalásszá teszel, mint
egykorazegyszerűhalászokat.Mertnematudásésaműveltségszámít,hanemcsakahitésaszeretet.KöszönömUrama
lehetőséget,hogyTégedkövethetlek,ésszolgálhatlak.Kérem
kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitarthassak a Te nagyobbdicsőségedre.”
2009. aug. 6. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: „Drága imádott Jézusom! Nagyon szeretlek Téged!
Szeretetemizzótűztenger,amiótalángragyújtottadszívemet.
Szereteteműz,hajtengem,hogymindigfelismerjem,ésmegtegyem akaratodat. Csak Neked akarok mindig megfelelni.
Semmimásnemszámít.Ezavilágszámomrahalott,ésénis
meghaltam a világ számára.Amíg e világban élek, szolgálni
akarokNeked,óimádottisteniJegyesem,mindazokban,akiket
elémhozol.Szűzanyámmalegyüttmondom:„ÍmeazÚrszolgálóleánya, legyen nekem a Te akaratod szerint.” Elfogadok
Tőledjótésrosszategyaránt.Teljesenközömbösakaroklenni
mindaziránt,amiengemér.Nemazszámít,hogyörülök,vagy
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szenvedek,hanemcsakalelkek.Mindentelakarokfogadnia
Te értem átszegzett Kezedből a lelkek megmentésére. Teljes
önmegtagadásban akarlak követni Téged a keresztúton. Ó,
Jegyesem!Temindentmegtehetsz.Kérlek,formáljengemaTe
képmásodra,éshamajdazénidőmvégetér,öleljengemisteni Szívedre, hadd magasztaljam mindörökkön örökké isteni
irgalmadat.Ámen.
Ó,Jegyesem!IstenimegváltóJézusom!Kérlek,tudasdvelem
mindig isteni szándékodat! Te, Aki mindent tudsz, ismered
mindengondolatomat,hogyegyedülcsakNekedakarokmegfelelni.Kérlek,tégyengemakaratodmegvalósulásánakeszközévé. Használj engem, mint egy tárgyat, hogy megvigasztald
általam embertestvéreimet, hogy segítségére legyek minden
rászorulónak, hogy a Te reményedet és szeretetedet sugározzamazemberekre!Ó,istenimegváltóJegyesem!Tégedakarlakszéthordozniazemberekközött!Engedd,óJézusom,hogy
aTehűképmásodlegyek,hogyrámnézve,engemhallgatva,
Tégedimádjanakazemberek.Ámen.”
2009.aug.18.SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!A
földmégnemlátottolyancsodát,amilyetmostkészülöktenni.
Ti csak imádkozzatok szüntelenül!Abba ne hagyjátok! Folytassátokazimát!VárjátoktürelmesenazÉnközbelépésemet!
Ezt kérjétek: Jézusom, Királyom! Jöjjön el aTe királyságod!
Kérünk, nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy befogadjunk
Téged,amindenségKirályát,ésTelégyamiszívünkKirálya
ésUra.Jézusunk,kérünk,töltsdmegamiszívünketazIrántad
való végtelen szeretettel! Te légy a mi Urunk és Istenünk,
drága Megváltónk,Akit teljes szívünkből és lelkünkből imá172

dunk! Csak Előtted borulunk térdre, csak Neked hódolunk,
csak Téged imádunk, és Szent Véredre kérünk, add meg nekünkazüdvösséget!Ámen.”
2009. aug. 26. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem:„DrágaimádottUram!Nagyonszeretlek.Kérlek,töltsd
bemindannyiunkszívétazIrántadvalótisztaszeretettel!Kérlek,
add, hogy lángoló gyertyák legyünk szent oltárodon, hogy mi
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,hogycselekedeteinkáltalfölismerjenekTégedbennünkazemberek.Végülkérlek,addmeg
nekünkaztabölcsességet,amelyáltalmegnyerjükNekedalelkeket,hogyelvezessükőketHozzád,ésszomjukatbetöltveaz
örökéletreszökellővízforrásbirtokosailegyenek.Ámen.
Jézusomimádlak!NagyonszeretlekTéged!Köszönöm,hogy
Te szerettél engem előbb.Te választottál ki Magadnak, hogy
szeresselekésszolgáljalakTéged.Nincsennélnagyobböröm,
mintTégedaszívembenhordozni,imádni,szeretni,szolgálni.
Ha majd kegyelmedből elérkezem az örök hajlékba, amelyet
Tekészítettélnekem,mindörökkéhálátfogokadniNeked,én
drágaMegváltóm,imádottIstenemésMindenem.Ámen.
Jézusomimádlak.EgyetlenSzerelmem,IstenemésMindenem!
MindengondolatomTevagy,csakRóladelmélkedem.Tevagy
afény,amelyátjárjalelkemet.Tevagyaszeretet,melycsordul173

tigbetölt.Tevagyazértelem,melyértelmetéscéltadéletemnek.Tevagyaminden,mertBennedmindenmegvan,amiszép,
jóéshasznos.Tevagyazélvezet,mertaVeledtöltöttéletbéke,
nyugalom és derű. Te vagy az örök élet,Aki már itt és most
ebben a siralomvölgyben is Magadat adod nekünk, hogy aki
esziaTeSzentTestedet,ésisszaaTeSzentVéredet,annakörök
életelegyen.HálaésdicsőséglegyenmindenértNeked!Ámen.
ÓJézusom,örökimádottKirályom!Kérlek,töltsdbeaszívemetmindazzal,amiTevagy!Szorítskionnanmindenszomorúságot, sértést és bosszúságot. Kérlek, emelj Magadhoz
engem,hogymindenkísértésenésszenvedésenfelülemelkedve 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, hogy Benned örvendezzek minden szorongatás,
üldözésésszenvedésközepette,mertTefölötteállszmindennek.Temindenhatóvagy,ésénígymegélhessemanyolcboldogságot.Ámen.”
2009. szept. 30. Szentségimádáson a Szentlélek: „Jézusom!
ImádottKirályom!IstenemésMindenem!Tevagyazéletforrása.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 elbuktatni minket!Adj nekünk
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bölcsességet,hogymindenkorfelismerjükésmegtegyükakaratodat! Add meg nekünk a mindennapi kenyeret, Szent
TestedetésVéredet,hogyerősítselelkünket,testünket,éséletünklegyenTebenned!MertSzentTestedésVéredazazételés
ital,amelyet,hamagunkhozveszünk,Bennedélhetünk,ésTe
mibennünk. Add nekünk mindig az Eukarisztiát! Alakíts át
Magadbaminket,hogyTégedmagunkhozvéveBelédistenüljünk,ésmárittésmostelkezdődjékBennedörökéletünk!Te
édesMegváltónk,Akiakeresztfánkínszenvedésedéshalálod
által adtál nekünk örök életet, mert annyira szerettél minket,
hogyfeláldoztadMagadatérettünk.Segítsnekünk,hogymiis
viszontszeressünkTéged,ésáldozattálegyünkÉrtedésembertestvéreinkért! Segíts, hogy megértsük: a szeretet egyenlő az
áldozattal, mert áldozat nélkül nincs szeretet, csak önzés és
hazugság! Ments meg minket a bűntől, és minden Számodra
visszatetsződologtól!Csakegyafontos,hogyTégedszeressünk, és Neked szolgáljunk. Embertestvéreinkben Téged lássunk,ésBennedszeressükőket,önzetlen,tiszta,szolgálószeretettel.Töltsdmegszívünketalázattal,hogyméltóképmásaid
lehessünk!Miismegmossukegymáslábát,éshaeztkívánod,
akkorazéletünketisodaadjukfelebarátainkért.MindentaTe
nagyobbdicsőségedre,Irántadvalószeretetből.Ámen.”
2009. okt. 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom!
Szeress Engem mindenekfölött! Mondd Nekem gyakran:
Istenem, én Mindenem! Megváltóm, örök Szerelmem! A Te
végtelen szeretetedből fakadó áldozatod hozta meg nekem,
méltatlannakazöröküdvösséget.TégyengemNekedszentelt
örök áldozattá minden Szentmisében, hogy én is, amiképpen
Te,áldozatlehessektestvéreimért,aTedicsőségedre.Jézusom,
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örök megváltó Királyom! Nincs más vágyam, csak az, hogy
IrántadvalószeretetbőladjamodaazéletemetÉrted,Akielőbb
szerettélengem,éskínhaláltszenvedtélértem.Szeretlek,ésez
a szeretet arra indít, hogy teljesen átadjam magamat Neked.
Tégyvelemazt,amitcsakakarsz.Nemkérekmást,csakegyet:
Veled szeretnék lenni most és az egész örökkévalóságon át.
Szünet nélkülTéged imádni, szeretni, gyönyörködni Benned.
Kimondhatatlanul örülni, ujjongani Tebenned. Ezt add meg
nekem,ésmindenTégedszeretőgyermekednek,óörökÜdvözítőm,Királyom,IstenemésMindenem.Ámen.
Haeztimádkozod,megnyílikazég,ésleszóromkegyelmeimet
nekedésmindazoknak,akikáldozataidraésimáidraüdvözülnek. Légy boldog, mert imáidra rengeteg lelket üdvözítek.
Mondd Nekem gyakran: Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy
minden várakozásomat felülmúlóan megjutalmazol a lelkekkel, akiket üdvözítesz. Elemészt a vágy, hogy Szentséges
Vérednehulljonhiába.SzentVéredrekérlek,üdvözítsdalelkeket!Addmegnekikkegyelmedet,hogymegtérvemegismerjenekésszeressenekTéged.KérlekJézusom,neengedjegyet
sem elveszni közülük! Jól tudom, bűnösök, és éppen ezért
közömbösekIrántad.DeUram,Teismeredőket.Látodlelküket,ésTetudodalegjobban,milyentudatlanokezekaszegény,
szerencsétlenlelkek.KérlekUram,adjnekikkegyelmet,tisztánlátást, hogy megundorodva bűneiktől, Hozzád, a szentek
Szentjéhez forduljanak. Bűneiket megbánva, Szent Véredben
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,amilyen vagy. Ha teljesen átadod az életedet Nekem, szentté formállak. Neked elég minden élethelyzetben Engem követni a
keresztúton.AtöbbitÉnvégzemelbenned.Éngyújtomlángra
szívedet az Irántam való szeretetre. Én indítalak, Én adom a
vágyataszívedbe,hogymegteddakaratomat.Ezazarándokútis
azÉnkegyelmemvoltszámotokra.Mégsokkegyelmettartogatokszámodra,hogyegészenMagamhozvonzzalak,ésteljesen
meghódítsam szívedet. Azt akarom, hogy szereteteddel csak
Rajtam csüngj. Ne foglalkozz magaddal, ne érdekeljen semmi
más, csak az, hogy kutasd és megtedd akaratomat.A szentek
mindezttettékelőtted.Kövesdőket!Csakegyafontos:mindig
Istenakaratátkövetni.Mindenélethelyzetetfogadjelúgy,ahogy
van, mert Én állok mögötte.A rossz dolgokat is Én engedem
meg,azért,hogyajavadrafordítsam.MagasztaljésdicsőítsEngem mindenért! Adj hálát azért, hogy letekintettem rád. Kiválasztottalak,megóvlakmindenbajtól,ésüdvözítelektéged.”
SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Neféljajövőtől!
Semmitőlsefélj!Énmindigveledvagyok.Fogomakezed,sőt
akarjaimbantartalak.Énhoztalakide.Édesanyádnakisgondjátviselem.Hamegishal,nemvészel,csakatisztítótűzbejut.
Azőhelyeamennybenvan,mertteletettedazéletfelajánlást.
ImádkozdelértenapontaaSzentVérlitániát(amelynek a válasza: Üdvözíts minket! A Hozsannában a 66. oldalon található)
177

ésazirgalmasrózsafüzért.Nagyerőforrás.Megmenekülakárhozattól,akiérteztrendszeresenimádkozod.
Te mindig testvérek között leszel. Amikor pedig erőszakkal
kiszakítanakközülük,Hozzámjösszamennybe.Nálamörök
menedékretalálsz.
Akiértimádkozol,nagyonszeretem.Megfogjahallanihangomat.KiválasztottamőtMagamnak.Olyanőszámotokra,mint
afényeshajnalcsillag,amelybevilágítjaasötéteget.AragyogásbenneÉnvagyok.Engemsugározkiebbenabeteg,eldeformált világban. Engem szeretsz benne. Nagy tervem van
vele.Azújvilágbansokfeladatotszántamneki.Megvédemőt.
Soha nem hagyom el. Én vagyok, Én leszek az ő erőforrása.
Imádkozz érte, hogy maradéktalanul teljesítse rá vonatkozó
örökszenttervemet.”
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Nagyon szeretlek. Kiválasztottalak Magamnak. Azt akarom, hogy csak az
Enyém légy. Én irányítom lépteidet. Én alakítom sorsodat.
Megengedem,hogyvívódj,hogyezáltalisközelebbjussHozzám.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.Nekematiszeretetetekbőlfakadóválaszotokravanszükségem.Rajta!Nevárjtovább!Mondjigenthívásomra,ésÉngyönyörködnifogokbenned.Mindensegítséget
megadok. Kegyelmem beragyogja életedet.Aki Engem szolgál,aztmegtiszteliazAtya.Légyáldott!Énvonzalak.Várom
válaszodat.”
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Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Én nagyon szeretlek 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.Haegyetérteszvele,elmondod:„Jézusom,Megváltóm!Kérlek,add,hogy
szeresselek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből,ésmindenerőmből.Kérlek,add,hogyTégedlássalakmindenemberben,barátban,ellenségben,ésúgyszeressem
őket,ahogyanTe,hogyhaTeúgyakarod,akárazéletemetis
odaadjam értük. Mindenkin segítsek, akit elém hozol.
Ellenségeimért pedig szívből imádkozzak, hogy megtérjenek
ésüdvözüljenek.Jézusom!Teakeresztútrahívtálmegminden
Tégedkövetőt.KéremaTeerődetéskegyelmedet,hogymagamat megtagadva, keresztemet hordozva kövesselek Téged a
keresztúton.Nenézzeksejobbra,sebalra,mindigcsakRád,
Aki előttem haladsz. Nem kérek örömöket a földön, mert
tudom, hogy mulandó. Te légy az én egyedüli boldogságom,
mertTeigazésörökvagy.AkiBennedbízik,aznemcsalódik.
Jézusom!ÉneddignemismertelekTéged.Kerestemaboldogságot,denemtaláltam.Élőhittelakaromhinni,hogyTevagy
azút,azigazságésazélet.Örökboldogságotígértélazoknak,
akik szeretnek Téged. Szeretni akarlak! Önmagadért. Azért,
mertmeghaltálazénbűneimértakeresztfán.Megakarokváltozni.Kérlek,tisztítsmegengembűneimtőlSzentVéreddel,a
bűnbánatszentségében,aszentgyónásban.Kérlek,Tefeddfel
bűneimet a gyóntató előtt, és Te oldozz fel a pap keze által.
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Tisztíts meg, hogy méltó legyek Hozzád! Hisz aTe 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 Én Magam leszek. Ha
nem,akkorasátánmartalékaleszel,ésrengetegetfogszszenvedni.Mostmégválaszthatsz.Denehalogasdadöntést,mert
azéletrövid.Énmindnyájatoktólszüntelenkészenlétetkértem.
Megáldalakistenigondviselőszeretetemmel:azAtya,aFiúés
aSzentléleknevében.”
SzentségimádásonJézus:„Drágakislányom!Látomnagyterhedet.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 újra meg újra
átadjak Neked mindent, és mindenkit úgy, ahogy van, és Te
megoldodsorsunkat,mertTemindenható,szerető,gondviselő
Istenünk vagy,Aki mindent a javunkra fordítasz. Köszönöm,
hogytemegtiltottad,hogyaggódjunk,ésfelajánlottadminden180

hatóságodat, hogy adjunk át Neked minden terhünket.
Köszönöm,köszönöm,köszönöm!Ujjongószívveladokhálát
mindenért, amit megadsz, és mindazért, amit nem adsz meg.
HatártalanulbízomBenned.Hiszem,hogyTemindigmegadod
mindazt,amiazüdvösségünkreválik,éssohanemteszelavállunkranagyobbkeresztet,mintamielengedhetetlenülszükségesahhoz,hogyelnyerjükáltalaazüdvösséget.”
Így lássátok sorsotokat! Így fogadjátok el a keresztet, és ujjongjatok,örvendjetek,mertezazagyógyszer,amimegtisztítjalelketeket,ésazörökéletrevisz.”
AzÚrJézusegynővérnek:
Drága kislányom! Nagyon szeretlek. Kiválasztottalak arra,
hogyamenyasszonyomlégy.Nefelejtsdel,hogyazÜdvözítő
nyomában járni, amellett, hogy nagy kitüntetés, sok szenvedéssel jár. A sátán szüntelenül támad, hogy célt tévessz.
Megzavarjagondolataidat.AdjátNekemmindent,mindenfájdalmatésörömöt.Énjelenvagyok.HiggyjobbanBennem,és
bízz Rám mindent! 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,aszándékviszontatiszabadakaratotokdöntése.MonddNekemgyakran:Jézusom,bízomBenned.Tegondoskodj,Tecselekedj!Hateljesráhagyatkozással
ismételgeted,megtapasztalhatodgondviselő,mindenható,isteni 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,akinemkérdezi, hogy mi miért van, hanem elfogadja anyja szeretetét.
Mindig csak Rám tekints, Velem légy elfoglalva, sohase
magaddal és másokkal. Merülj el kínszenvedésem titkaiban,
időzz még többet a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt!A
gondolataidatmindigcsakRámirányítsd,ígymegtörikfölöttedasátánhatalma.Hareménytelenvagyrosszdolgokatlátsz,
azonnaladdátazokatNekem,ésrögtönszakadjeltőlük!Ne
hagyd,hogymegmételyezzelelked,mertellenfelemezzelakar
elvonniTőlem.Asajáttökéletlenségeiddelsefoglalkozz,add
átmagadatNekemeszavakkal:„Jézusom,tudom,hogytökéletlenféreg,nyomorultbűnösvagyok,deköszönöm,hogyTe
ígyisszeretszéselfogadszEngem.Köszönöm,hogyengemis
lélekhalásszáteszel,mintegykorazegyszerűhalászokat.Mert
nematudásésaműveltségszámít,hanemcsakahitésaszeretet.KöszönömUramalehetőséget,hogyTégedkövethetlek
ésszolgálhatlak.Kéremkegyelmedet,hogyebbenmindhalálig
kitarthassak a Te nagyobb dicsőségedre.” Megáldalak téged
kislányom,Szívemmindenható,mindeneketfelülmúlócsodálatosisteniszeretetével,azAtya,aFiú,ésaSzentléleknevében
Ámen.SzentTestemésVérematevédőpajzsodéserőforrásod.
Mondd Nekem gyakran: Köszönöm Uram, hogy Te ennyire
nagyonszeretszengem.”
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