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edves Olvasó, Jézus Üzeneteinek második kötetét tartod a kezed-
ben. Jézus folyamatosan ugyanazt a hívást intézi sötét korunk em-
berisége felé. Amennyiben valaki komolyan vette az első kötet „Üze-
neteit”, akkor kétség kívül elindult a szentség útján. Így akarja az Úr, 
hisz – ne felejtsük el – ezeket az oldalakat Maga Jézus Krisztus írta. 
„Françoise” csak egyszerű eszköz – nem is akar más lenni. Ezek a Jé-
zus által diktált lángoló szavak először az ő szívében találtak vissz-
hangra. „Françoise”-nak végig kellett járnia a megtisztulás útját. Jézus 
megengedte neki, hogy kiállja a hit, „a lélek sötétségének” próbáját, és 
szívében ráérzett Jézus lángoló szeretetére, amit olyan „távolinak” ér-
zett… Életünkben előbb vagy utóbb eljön a pillanat, amikor az az ér-
zésünk (de legyünk bizonyosak abban, hogy ez csak egy érzés!), hogy 
Isten lassacskán „megfosztja” Jelenlétének érzésétől azt a lelket, aki az 
érzést akarja követni. Valójában megtisztítja és gerjeszti vágyunkat, 
mellyel Feléje igyekszünk. Hisz nem azt akarja, hogy szeretetből kö-
zeledjünk  Hozzá?

Miután az alázat, a teljes bizalom és a feltétel nélküli ráhagyatkozás 
helyét a gőg és az önteltség foglalta el, Isten Szívének – annyira benső-
séges és gyengéd – szeretetével tölti be a lelket.

Igen, ebben a második kötetben Jézus megadja nekünk a kegyel-
met, hogy megérezzük Gyengédségét. Ez a nyelvezet új. Nem szoká-
sunk, hogy ezt meghalljuk. Az Úr azonban még ennél is többet akar. 
Azt akarja, hogy engedjük, hogy ez a Gyengédség teljesen átitasson 
minket. Milyen megindító látni azt a tüzet és intenzitást, amellyel Jé-



6

zus mindenki szívét meg akarja nyitni! Sokat beszélünk ui. az „igaz-
ságról”, ugyanakkor túlságosan hajlunk arra, hogy száműzzük a szere-
tetet és irgalmat…

Ezeken az oldalakon az Úr megtanít arra is, hogy mit jelent valójá-
ban „a szív imája”. Erre az útra terel minket és semmi másra nem tö-
rekszik, mint hogy az Ő és a mi lelkünk között bensőséges kapcsola-
tot létesítsen.

Jelzi „Françoise”-nak közelgő evangelizáló küldetését is: Jézus Sze-
retetének hirdetését. Egyelőre folytatja formálását és minden nappal 
Szívének mélyebb megismeréséhez vezeti. 

Újra és újra olvasnunk kell ezeket az Üzeneteket, ha teljes mélysé-
gében fel akarjuk fedezni Jézus Szívének Szeretetét (vagy újra rá aka-
runk találni). Az Úr ég a vágytól, hogy megsejtesse velünk Szereteté-
nek végtelenségét. Ezt a Szeretetet Ő maga úgy definiálja, mint „Szívé-
nek kiáradását korunk emberiségére”.

Egy „magán” kinyilatkoztatásban pedig hozzáteszi: mindazok, 
akik hittel olvassák Üzeneteimet, többszörös kegyelemben részesül-
nek: mélyebb megtérésben, a lélek megelevenedésében, állandó Jelen-
létem érzékelésében.

Igen, a Pásztor hívja a nyájat, és „Françoise”-t erre kéri: „Menj, te-
reld nyájamat Felém!”

Hogyan lehet ennek a hívásnak ellenállni?

Hogyan lehet ennyi szeretetnek ellenállni?

„Françoise” lelki atyja
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Jézus Krisztus diktálja neked: 

Ebben az üzenetben ennek a kötetnek a tartalmát adom meg...

Az első kötetben megtanítottam neked felismerni az isteni gyen-
gédséget. Ebben azt tanítom meg neked, hogy hogyan tudod befogad-
ni azt, hogyan tudsz betöltekezni vele. 

Dolgozz kicsi lélek. Nem lesz hiábavaló az, amit az emberek szá-
mára diktálok. Így újulhat meg egyházam azokon a lelkeken keresztül, 
akik megengedik Nekem, hogy oly nagy gyengédségemben belépjek 
a szívükbe. 

„Imádság és Vezeklés” lesz; „testvériség”, szeretetközösség lesz. És 
mindez örömmel és nem szomorúsággal történik, mert az imádság 
öröm a tiszta szív számára, a vezeklés pedig az Istennek átadott szív 
számára megszabadulás a szomorúságtól. 

Hidd el kicsi lélek, küldetésed nem lesz hiábavaló.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: te fejlődtél, így most bevezetlek Szívem 
titkaiba

Hamarosan elmagányosodott, szomjazó, szomorú lelkeket kell 
megvigasztalnod. Ezért azt akarom, hogy bizonyos legyél Szeretetem-
ben, és úgy tudjál munkálkodni, ahogy azt Én kívánom.
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Minden embernek a földön Én Vagyok a legjobb barátja. Azonban 
nem mindenki az Én barátom. Nem lehet az, aki jobban szereti a rosz-
szat és a gonosz cselekedeteket, mint Engem, hisz ha valakit szeretünk, 
akkor nem okozunk neki szándékosan szenvedést, nem igaz?

Ezért arra kérlek, légy azon, hogy Szívemet olyannak ismerjék meg, 
amilyen valójában, hogy az emberek úgy vágyódjanak Utánam, mint 
legdrágább barátjuk után, és ne okozzanak annyi bánatot. Akarod? 

Megadom neked, amit kérsz számukra, de ígérd meg Nekem, hogy 
felfeded előttük azt a gyengéd szeretetet, ami irántuk az Én Szívem-
ben van. 

Immár három éve hallgatod tanításomat. Két év múlva szárnyra 
kelsz, hogy szolgálj Nekem, és tíz év múlva már az egész föld ismerni 
fogja Üzeneteimet. 

A „maradék” két év alatt, mielőtt „szárnyakat” adnék neked, egy-
felől elárasztalak szeretetemmel, hogy félelmedet elvegyem, másfelől 
a világba „helyezlek”, hogy Üzeneteim terjesztésével szolgálj Engem.

A mai napra ez minden. Profitálj abból a hátralevő időből, amit 
még elszigetelve Velem töltesz, mivel a későbbiekben, a világban kevés 
pihenésed lesz.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: Gyengéd Szeretetem tüze annyira meg-
perzsel téged, hogy az lesz az érzésed, hogy elolvadsz, hogy „cseppfo-
lyóssá” válsz. Ezt a Szentlélek – minden félelmedet kioltva – hamaro-
san elvégzi benned. Így rájössz, hogy Én mindig is szerettelek, és csak 
azért gyötrődtél, mert azt hitted, hogy ez az Én akaratom…

Pedig Én megmondtam neked: azt akarom, hogy ne gyötrődj lelki-
leg, azonban nagy gyengeségedben összehasonlítottad magadat azok-
kal az Általam megáldott lelkekkel, akik az Én keresztemhez hasonló 
szenvedéseket hordoztak.
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Én, Jézus Krisztus, azonban ezt sohasem vártam el tőled. Nagyon 
is jól tudtam, milyen erkölcsi szenvedéseken megy keresztül lelked ah-
hoz, hogy arra kérjelek, vedd észre, hogy a sátán acsarkodik ilyen ádá-
zul ellened. 

Végül megengedtem, hogy ráérezzél, hogy ez soha sem az Én aka-
ratom volt. Azt akartam, hogy lássad ennek a szenvedésnek az eszte-
lenségét, amelyet a sátán mér rád ezekben az ellenőrizhetetlen gyötrel-
mekben. Csak te annyira félénk vagy, hogy remélni sem merted, hogy 
Én véglegesen megszabadítalak ezektől a szenvedésektől.

Most akkor azt mondom neked: figyelj a szívedre és engedd meg 
neki, hogy elhiggye, amit Én sugallok neki: minden öröm, ami téged 
ér, Tőlem, Jézus Krisztustól jön. Ha tudsz hallgatni a szívedre, gyorsan 
lesz szabadulásod. 

Tessék: most megáldalak úgy, hogy érezzed Szeretetemet a homloko-
don, és hogy örömöddel elűzzed a sátánt, akinek semmi hatalma nincs 
fölötted, és gyötörni sem tud, ha elhiszed, hogy nem Én akarom ezt. 

Nagyon szeretlek téged. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: ma a születésemről akarok beszélni 
 veled. 

Manapság az emberek világrajövetelem ünnepének inkább törté-
nelmi jelentőséget tulajdonítanak – a legtöbb keresztény számára ez 
egy emlék, semmi több.

Erről akarok veled beszélni kis „jegyesem”, te pedig majd elmon-
dod a világnak. 

Én minden „Karácsonykor” újra leszállok a földre azoknak a szívé-
be, akik szeretnek Engem és vágynak Rám. Minden „Karácsonykor” 
újra leszállok Máriával a Nekem felajánlott bölcsőbe. Az Én bölcsőm 
benned szívednek az az erős vágya, hogy érzékelj, hogy megismerj, 
hogy egyre jobban szeress; szüntelenül megújuló szomjúságod az élő 
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víz után. Gyengédségemre vágyó gyermeki szereteted az Én bölcsöm 
benned, miközben a többiek csak a családi étkezéseket, a fényeket, az 
ajándékokat látják. 

Téged sem a girlandok, sem az ajándékok, sem az étkezések, sem a 
családi összejövetelek nem vonzanak. Sok „vesződségembe” is került, 
hogy ezt a kis bölcsőt elhelyeztessem veled otthonodban (!), mert a te 
szíved Bennem van, nem pedig a bölcső felmutatásában. 

(A gyermekeid szempontjából azonban helyes egy bölcső felállítá-
sa otthon, úgy-e tudod?(!))

Látod, ebben az évben elhatároztam, hogy kifejezetten az általad 
Nekem készített bölcsőben – gyermeki szívedben – helyezkedem el, 
és azt soha többé el nem hagyom. Annyi gyengédséget adok neked, 
amennyit csak akarsz, és te sem hagysz el Engem többé.

Most meg kell magyaráznom valamit. Amikor lejöttem a földre, Má-
ria volt az, aki engem befogadott. Tehát engedd meg Máriának, hogy be-
lépjen szíved mélyére, és így segítsen neked teljesen befogadni Engem.

Igen, gyermek, te Máriáé vagy, mert valóban neki adtad szívedet… 
Ismerd hát fel őt szívednek Irántam – Jézus Krisztus iránt – érzett vá-
gyán keresztül. Tanuld meg észrevenni, hogy ő ösztönöz az Irántam 
érzett határtalan szenvedélyre, és értsd meg, hogy egész anyai szerete-
te arra irányul, hogy Hozzám vezessen téged. 

Ha mindezt megértetted, akkor fogadj be mindkettőnket békesség-
ben „Karácsony” éjjelén.

Jézus és Mária boldogok, hogy otthonodba léphetnek, ami csak-
ugyan a Megváltóra való igazi várakozást jelenti. Meg kell értened, 
hogy születésem valóban minden évben, minden Engem várt szív-
ben megismétlődik. Akik azonban csak emléknek – családi ünnepnek 
– élik meg az Én világrajövetelemet, azok nem válnak bölcsővé Szá-
momra; otthonuk ajtaját bezárják Előttem.

Nincs szükségem girlandokra, fényekre, kellemes családi étkezé-
sekre. Szeretetre, a szív melegségére vágyom. Arra van szükségem, 
hogy úgy fogadjatok Engem, ahogy Mária, József, az angyalok, a pász-
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torok tették ezt. Egészen egyszerűen, gyengéd szeretettel, örömmel, 
mert Én azért szállok meg nálatok, hogy életet adjak nektek.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: gyermekem, Én szerető isteni Szívemről 
akarok beszélni neked, és hozzád hasonló gyermekeimnek.

A legmegbízhatóbb, és leghűségesebb Atyai, Hitvesi és Baráti sze-
retettel szeretlek. Szívem irántad érzett nagy gyengédséggel van tele…

Ne félj hát az élet dolgaitól, a váratlanul jövő eseményektől, mert 
az egész univerzum az Én ellenőrzésem alatt áll, és Én oly nagy becs-
ben tartalak téged. 

Azt se gondold, hogy az anyagi gondok messze állnak Tőlem. Bár-
mi adódik, Én itt vagyok – főként az olyan kicsi gyermekek számára, 
mint amilyen te vagy. Ne rémülj meg, mikor azt mondom neked, hogy 
hamarosan egy másik vidékre költöztetlek, mivel – az Én akaratom 
szerint – ott van a küldetésed helye.

Bármit is teszek érted, az mind gyengéd szeretetem jele. Nem en-
gedek meg számodra megpróbáltatásokat, csak jó dolgokat, melyek 
boldoggá tesznek, mivel szerelmes szíved csak akaratomat követve le-
het boldog.

Kicsi lélek, utad a világba Bretagne-ban fog kezdődni, ott, ahol 
még a legtöbb lélek tisztel és szeret Engem. A következő évben oda-
helyezlek missziód megkezdésére. Úgy-e tudod, hogy ennek itt az ide-
je? Örülj tehát, mivel egyetlen kincsed, hogy az Én Karjaimba jöjj. Ott 
majd még jobban Szívemre szorítom szívedet, és így meg fogod érteni, 
hogy Isten csak a boldogságodat akarja.

Én melletted leszek életed minden pillanatában. Boldog vagy most, 
hogy odaviszlek, ahova akarlak? Légy áldott Én egészen kicsi gyerme-
kem. Istenedet fogod szolgálni és örömben, békességben járod utadat.

Megőrizlek Szívemben.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: béke veled, kedvenc lelkem… és figyelj 
Rám. Tudod mi a jelentése számodra és a gyermekek számára a „dol-
gozni” szónak? Nos, engedni, hogy mindenkor Én munkálkodhassak, 
egészen a legapróbb részletekig Én dönthessek mindenben. Te pedig 
eközben gyengéden szereted Istenedet. Akarod ezt? Megáldalak.

Mostantól fogva úgy osztozunk Szívemen, hogy teljesen elmerülsz 
benne, és bármi is történjék, nem utasítasz el. Ahogy mondtam, kö-
szönettel veszem ennek az évnek az első napján, Mária ünnepén, szí-
vednek ezt az ajándékát az Én Szívem számára… 

Ahhoz, hogy engedhesd Istenedet minden dologban cselekedni, el 
kell vennem minden félelmedet és azt mondani neked: Bennem van 
szabadságod. Nem akarlak „robotként” kezelni, aki mindent parancs-
szóra tesz. Azt akarom, hogy olyan szabad légy „mint a levegő”, min-
den pillanatban szíved inspirációit követve, mert Én megőrzöm azt 
minden rossztól. Így vagy szabad és így van szíved az Enyémben. 

Hogy minél jobban szolgálhass Nekem, és imádhass Engem, el kell 
felejtkezned magadról, azaz a szívedre kell hallgatnod, ami szüntele-
nül az Én gyengédségemet követeli, valamint el kell felejteni gyengesé-
geidet, félelmeidet, és úgy szeretni magadat, ahogy Én szeretlek téged. 
Vagyis tudatára kell ébredned, hogy a Szeretetért teremtettelek, mely-
lyel be akarlak tölteni, és azért, hogy boldog légy Bennem. 

Így leszel boldog attól az igazi szabadságtól, amely minden pilla-
natban a Velem való egységből áll. 

Tudod, Én nem gyötrelemre teremtettem lelkedet – egyáltalán 
nem… de szükséges, hogy ezt el is hidd.

Amint véglegesen megszabadulsz minden Velem szemben táplált 
félelmedtől, akkor Én állandóan mosolyogni fogok benned, olyan bol-
dog leszek azért, hogy egyek vagyunk.

Megáldalak. Ha tudnád, mennyire elbűvöl, mikor így, szívből 
szólsz Hozzám, akkor sokkal gyorsabban fejlődnél.
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Higgy tehát, kicsi lélek, és élj, mert Én valóban sokat akarok ne-
ked adni. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: gyermek, aludj Bennem, pihenj Ben-
nem, és élj Bennem, ahogy Én életre keltelek. Egész életed Bennem 
folyjék estétől napfelkeltéig, ébredéstől alvásig. 

Ahhoz, hogy minden pillanatban Bennem élhess, formálnom kell 
téged, megtanítanom neked, hogy semmilyen „földi” dolog miatt ne 
nyugtalankodjál...

Így tehát örülnöd kell, mikor Én azt mondom neked: „Menj oda és 
szolgálj Nekem”, mivel ott leszel boldog, ahova Én helyezlek, bármilye-
nek is a körülmények, hisz az Én akaratom, hogy így „kényeztesselek”. 

Ne kötődj házakhoz, városokhoz, személyekhez – egyáltalán te-
remtményekhez. Engem csodálj a természet szépségében, az állatok-
ban, azokban a lelkekben, akik mindent Nekem adtak, és akiket Én 
ezért dédelgetek. Azonban csak Hozzám, Jézus Krisztushoz, ragasz-
kodj minden pillanatban, örökké. 

Az olyan kicsi gyermek számára, mint amilyen te vagy, nagy ke-
gyelmeket tartogatok. Meg kell engedned, hogy ezeket Én – azáltal, 
hogy csak Rám, az Én végtelen gyengédségemre vágyakozol – neked 
adhassam.

Ha szívedben meghallod hívásomat, tegyél félre mindent, és gyere 
írni Velem. Nyílj meg szellemileg jobban, hagyj ott mindent, ami té-
ged körülvesz (ami szép, Én nem kétlem), és jöjj oda, ahova hívlak – 
ha kell, akár egy másik helyre. 

Megáldalak, hogy kegyelmem által békességet kapj szívedbe. Igen, 
Én valóban mindent megteszek benned, a kis „semmiben”, ami te 
vagy, de aki annyira vágyakozol Utánam.
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Ezentúl így hívlak „Gyengédségem gyermeke”, „Én kis hírvivőm”, 
„Én annyira szeretett kis semmim”, de úgy is, hogy „Én szenvedélyem, 
Françoise”…

Íme, ennyi az Én Szívemet tükröző üzenet.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: kicsi gyermek, Én annyira szeretlek té-
ged, hogy Szívem arról ábrándozik, hogy már most magával visz az 
égbe… Neked azonban itt lent kell munkálkodnod: ez is irántad érzett 
Szeretetem jele.

Dolgozz hát „gőzerővel”, hogy megírjuk mindazt, amit már az el-
múlt hónapokban meg kellett volna írnunk, amit azonban eddig nem 
tettünk meg, mert az idő sürget, és az Én terveim szerint kell halad-
nunk.

Megáldalak. Biztos vagyok benne, hogy mostantól fogva megértél 
az írásra, mert neked adtam az öröm, és Szeretetem megértésének ke-
gyelmét, ami eddig hiányzott belőled.

Nemrég azt mondtad Nekem: „Nem írok addig, amíg nem érzek 
örömöt, és békét, amíg nem érzem a Szeretetedet, Jézus”. Látod, meg-
hallgattalak; Én sem akarom, hogy olyan gépiesen írj, mintha az, amit 
csinálunk, irodai munka lenne.

Próbára tettelek, hogy lássam, vajon eleget tenne-e a szíved annak 
a kérésemnek, hogy veled írjak, anélkül, hogy érzékelnéd az Én Szere-
tetemet. Te azonban képtelen vagy erre; megmutattad Nekem. Szere-
tetem nélkül – ami Élet – a titkárom sem lehetsz.

Anélkül, hogy szemrehányást tettem volna ezért, ezt mondtam: 
„Boldog vagyok, hogy ő csupa szív, aki Jelenlétem nélkül nem tud 
élni.” Te viszont ezt nem hallottad meg, hanem azt hitted, haragszom 
rád, amiért nem akarsz az Én gyengédségem nélkül írni…
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Ma minden alkalommal, amikor a világ számára írunk, az Én gyen-
gédségemet ajándékozom neked. Így majd nem rendezel „jelenetet”, és 
nem fogod azt mondani: „Nem akarok a világ számára dolgozni, ha Te 
már többé nem táplálsz engem...”

Örülsz az Én ajándékomnak? Akkor legyen békesség benned, mert 
az Én gyengédségemet adom neked, amit nem veszek vissza.

Menj. Te vagy az Én kedvenc gyermekem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: látod, ha te próbálnál írni, az legfeljebb 
fél oldal légből kapott iromány lenne; „fehér lapot” adnál vissza Ne-
kem, és nullát kapnál rá!

De mivel Én „kedves” vagyok, azt mondom neked: feltéve, hogy 
sikerülne neked néhány mondatot összehoznod Rólam, azt magad-
tól nem tudnád megírni, mivel Én megfosztottalak ettől a képesség-
től! Tehát ne kételkedj többé, hanem mondd Nekem: „Köszönöm Jé-
zus, hogy három év után még eljössz, hogy elmagyarázd nekem, hogy 
semmi nem tőlem származik.” Megáldalak…

Égek a vágytól, hogy a föld minden lakóját eltöltsem azzal a gyen-
gédséggel, amire te vágysz Istentől. Szükséges azonban, hogy ezt el-
mondjad, hisz látod, a gonosz szellemnek évek óta sikerül elhitetni 
papjaimmal, hogy Én szívtelen Szellemi Lény vagyok. Sikerült elhitet-
nie a szívekkel, hogy az Én gyengédségem olyan kegyelem, ami csak 
egyesek kiváltsága, hogy azokat hitben megtartsa, és hogy az Istenhez 
vezető úton a kezdő lépéseket megtevők – akik Engem akarnak követ-
ni – csak sötétséget és szenvedést kapnak Tőlem.

Ha az Én gyengédségemből az előtted járó lelkek kevesebbet érzé-
keltek, az azért volt, mert még nem jött el ennek az ideje. Az emberek 
annyira bíztak abban, hogy saját erejükből és saját képességeik révén 
tudják életüket Nekem felajánlani, hogy Én ezt hagytam… Csak a ki-
csik, az egészen kicsinyek sejtették meg gyengédségemet, mert nekik 
szükségük volt erre…
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Amint egy lélek elfogadja, amikor ezt hallja:”Ajánljátok fel szenve-
déseteket, és ne keressétek Krisztus Szeretetének érzését” – ekkor ké-
pesek elhordozni ezt a terhet… Néhány lélek hősiesen viselte ezt, és 
Én megáldottam őket.

De manapság más idők járnak. Isten gyermekei a Szeretet után ki-
áltanak annyira gyengék és sebzettek… Erre – korunkban– te vagy a 
legjobb „példa”…

Én, Jézus Krisztus, azonban Szív vagyok és Nekem is szükségem 
van gyermekeim szeretetére. Nehezen viselem, hogy olyan messze la-
kom tőletek, és vissza akarok jönni, hogy közöttetek, a szívetekben, 
lakjam intim közelségem örömét adva nektek. 

Te leszel a szívekbe való visszatérésem „előfutára”… Azt mondod 
Nekem, ez bizony nagy szó egy ilyen kicsi gyermek számára? Igen, de 
a kicsi gyermekeknek alázatosaknak kell lenniük ahhoz, hogy öröm-
mel fogadják Isten ajándékait.

Megáldalak. Te vagy az Én legkedvesebb gyermekem!
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: Nekem ugyanolyan fontos, mint neked, 
hogy jól érezzed magad, és Isten gyermekségének örömét sugározd 
minden pillanatban.

Mondd… tisztában vagy azzal, hogy „merész” vagy Isteneddel 
szemben? Igen, Én azt mondtam neked, hogy minden pillanatban 
valld be Nekem, amit gondolsz… Ez igaz! De miért haragszol ma eny-
nyire Rám?

Életed van, ha elhiszed, hogy minden pillanatban boldognak akar-
lak látni. Ha pedig nem hiszel eléggé – mivel ez az, amit Nekem vá-
laszolsz –, akkor nincs más hátra, mint hogy sokkal követelődzőbben 
kérj Tőlem mindent!

Én, Jézus Krisztus hatalmazlak fel erre. Bátran kérd a jót, amire 
szükséged van az élethez, és Én megadom neked. 
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Igen, azt mondom, hogy „merész” vagy, amikor durcáskodsz Ve-
lem szemben, de ezt mosolyogva mondtam! Lehetsz még merészebb 
is, ha annyira vágyódsz Utánam.

Ha nem tudod, hogyan kérj bátrabban, akkor hallgass ide: vedd elő 
azt a szeretetet, amivel szívedet megtöltöttem – kifinomult gyermeki 
gyengédségedet – és nézz Rám. Ettől meghatódom… Vagy még azt 
mondhatod Nekem: „Jézus, ébredj!”

Megáldalak, mert olyan őszinte, olyan közvetlen vagy Velem. Mer-
jél még jobban közeledni Hozzám, úgy ahogy vagy, anélkül, hogy ettől 
félnél: annyira szeretlek, gyermeki nyelvezeteddel együtt…

Megáldalak, mert olyan jól nevelt vagy, mindannak ellenére, amit 
„rossznak” gondolsz. Megáldalak, hogy az Én egyszerű és szerelmes, 
Jelenlétemnek köszönhetően annyira szenvedélyes gyermekem vagy. 

Tudod, mostanában téged figyelve az tűnt fel, hogy napjaidat el-
szomorítja az a szilárd meggyőződésed, hogy „hiányérzeted Utánam” 
folytonossá válik.

Ma Én megszabadítalak ettől a félelmedtől, és azt mondom neked: 
megkapod a hit kegyelmét, hogy sokkal erősebb legyen a bizalmad 
mindabban, amit Én mondok (és ami Igazság).

Megáldalak, hogy a létező legkisebb gyermek vagy, akit találtam, 
tele félelemmel, gyengeséggel és szenvedélyes szeretettel.

Veled és benned Én leszek bátor, erős és szerelmes. Menj. Olyan 
gyengéden szeretlek, ahogy a mai időkben még soha senkit itt a föl-
dön, ebben a korban.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: Gyermek, te megosztottad Velem ennek 
a közel három évnek a magányát, mely alatt – a neked adott karizma 
ellenére – naponta Jelenlétemet hiányoltad.
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Ugyanakkor csodákat műveltem érted ez alatt a „hosszú magány” 
alatt, amikor mindentől és mindenkitől elszigeteltelek. 

Az Én megkeresztelésem napján visszahozlak a sivatagból, ahova 
Én helyeztelek téged. Mostantól egyre jobban és jobban érzed magad, 
mert a szemedre helyezett hályog lehull, hogy többé ne essél el újra. 
Erre a három évre szükségem volt ahhoz, hogy megengedd Nekem, 
hogy betöltselek az Én örömömmel, Békémmel, Szeretetemmel.

Ez alatt a hosszú idő alatt tehetetlenséged miatt azt hitted, hogy 
szomorúnak és meggyötörtnek kell lenned... Tudod, mennyire ször-
nyű volt Nekem arra gondolni, hogy te úgy hitted, hogy Én a te töké-
letlenséged miatt nem tudlak a megpróbáltatásoktól megszabadítani?

Megmutatom hát neked, mekkora volt az Én fájdalmam… igen, te 
ezt valóban meg fogod tudni. Azt az ajándékot, amit Én ma adok ne-
ked, őrizd meg a szíved mélyén.

Hogy ne kételkedj, azt mondom neked: az olyan gyermeket, mint 
te, Én elhalmozom kegyelmekkel. Vedd észre azt a Szeretetet, amit Én 
adok neked és akkor végre megszabadítalak minden gyötrelemtől.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: gyermek, béke lelkednek…

Az alatt az idő alatt, amíg Én elrejtőztem előled, eloldottam azokat 
a kötelékeket, amelyek a magány foglyává tettek. Igen, Én tettem ezt, 
Én, Jézus Krisztus, azért, hogy Nekem szolgálj, és megdicsőíts Engem 
azután vágyva, ami az Én kívánságom számodra. 

Ami az Én akaratom, az a te örömöd, mivel azt Én akarom benned.

Most, ebben az évben, írjunk a világnak, mivel későbbi elfoglaltsá-
gaid kevesebb időt engednek majd diktálásomra…

Látod… amint megszabadítalak megkötözöttségeidtől, arról ábrán-
dozol, hogy Engem szolgálsz, és az egész földgolyót megvigasztalod…



19

Most megszabadítalak minden gyötrelemtől azt mondván: Én te-
szek meg mindent benned, tökéletlenséged ellenére minden időben 
megadom neked a bizalmat, az örömöt.

Ha távollétembe beletörődve szomorúan és elbátortalanodva vársz 
Rám, kicsi, annyira szeretett gyermek, akkor Én meghatódom…

Hagyd, hogy azt mondjam neked: annyira kicsi, annyira szegény 
vagy… nincs semmid csak Én, Jézus Krisztus… Hogyan is hagyhat-
nálak magadra…

Szükséges azonban teljes egyetértésed mindazzal, amit Én kérek 
tőled. Figyelj, böjtölj újra azon a táplálékon élve, amit Én adok neked. 
Akarod?

Megáldalak. Ha van hited, akkor megkapod a kegyelmet, hogy 
meg tudjad ezt tenni. Megadom neked a hitet.

Léted megújul Bennem, azért, hogy az legyél, aminek Én óhajta-
lak: egy – gyengédségemmel és örömömmel betöltött – hírvivő lélek.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: Kis virágom – mennyire tetszik Nekem 
így szólítani téged – ne törődj bele soha Istened távollétébe. Hallgass 
mindig a szívedre és áhítozz erősen kegyelmemre, és Jelenlétemre, ak-
kor meglesz, amit kérsz, mivel Én így akarom.

Bennem lesz vigaszod az alatt az idő alatt, amikor megengedem 
Nevem ellenségeinek, hogy rád szabaduljanak. Én veled hordozok 
minden megpróbáltatást, és megadom, hogy örömmel teljesítsd aka-
ratomat.

Mivel Isten vagyok, és Istennek minden lehetséges, azt mondom 
neked: az Én gyengédségem kedvenc lelke nem nélkülözheti Jelenléte-
met képességeinek hiánya miatt. Szeretett kis virágom lesz, akit Szere-
tetem jeleként mutatok fel a világban.
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Most menj, kis virág, sugározd Istened gyengédségét. Értékeld azt 
az ajándékot, amit Ő – gyengédségét annyira szomjazó lényednek, bár 
nem érdemled meg – válaszként ad. Menj, gyermek és hirdesd Szere-
tetemet mindenütt, ahova küldelek, úgy, ahogy azt a Szentlélek sugall-
ja neked.

Légy az a szőlő, amivé Én tettelek, hogy táplálhasd az Istenre éhező 
népet. Legyen ez a betegek, az elnyomottak, a haldoklók vigasza. Azzá 
legyen minden pillanatban, amivé Én, akarom, hogy legyen – Jézus 
Krisztussá…

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: a kegyelmemről akarok ma beszélni ne-
ked. Isten kegyelme ingyenes ajándék, amelyet Én azoknak a lelkek-
nek adok, akik szeretnének kapcsolatba lépni Velem…

A kegyelem ingyen van, hallod? Nem érdemelheted ki, nem igye-
kezetednek – amivel szeretnél Engem megelégedetté tenni – függvé-
nye. Ellenkezőleg, annak a Szeretet utáni vágynak a függvényében 
adom, amit Én a lélekben találok. 

Minél jobban vágyik Rám egy lélek, annál jobban tudom betölteni 
Magammal. Minél jobban elutasít, annál kevesebbet tudok adni neki.

És látod… ahogy egy lélek a szentség útján halad, észreveszi, hogy 
mindaz, ami neki örömöt és békességet okoz, Tőlem jön. Azonban – 
különösen a gyenge lélek – gyakran mérhetetlen erőfeszítéseket tesz, 
hogy még többet érdemeljen ki. De ebben nagyon téved. Az erős lélek 
arra jut (legalábbis saját okoskodása szerint), hogy kemény munkával 
inkább „rászolgált” a kegyelemre, mivel minden nap egy kicsivel job-
ban legyőzi önmagát lelkesen küzdve a gonosz ellen… A gyenge lélek 
azonban semmit nem tud magától megtenni annyira tehetetlen… A 
gyenge lélek nagy igyekezetében, hogy sikerüljön lerázni magáról az 
ellene támadó igáját csak odáig tud eljutni, hogy azt mondja Nekem: 
„Uram, én magamtól igazán nem vagyok képes semmire.” 
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Ekkor Én, Jézus Krisztus azt mondom ennek a léleknek: Én nem 
akartam mást, csak elözönölni téged ingyen kegyelmemmel. Ehhez 
azonban az kellett, hogy alázatosan azt mondjad Nekem: „Istenem, 
semmi jó sincs bennem, így mindent a Te kegyelmedtől várok, és bí-
zom abban, hogy Te ezt megadod nekem.”

Látod, Én szeretett lelkem, milyen gyakran mondtam neked, hogy 
hagyd az erőlködést, mikor gyengeségedet tapasztalod, és ne sirán-
kozzál. Én mindent megcselekszem benned, amit te nem tudsz meg-
tenni.

Te azonban kételkedtél kegyelmem ingyenességében, ezért tudták 
a szenvedések annyira megsebezni szívedet. Ezért mondtad gyakran 
magadnak: „Jézus nem lehet elégedett velem; nem vagyok tökéletes”…

Jézus azonban elfogadja az Ő kicsi virágjainak – akik úgy vágyód-
nak Utána, mint te – gyengeségeit és hiányosságait. Jézus nem szo-
morú, amikor utálatos vagy, mert – anélkül, hogy akarnád – elégedet-
lenséggel tölt el Jelenlétének hiánya… Jézus csak az alázatodat várja, 
hogy így szólj Hozzá: „Jézus, tökéletlen vagyok és képtelen a fejlődés-
re, de annyira vágyakozom Utánad, hogy hiszem, mindenhez meg-
adod a Te kegyelmedet, hiábavaló erőlködésem nélkül is.”

És Én arra is várok, hogy szeretettel így szólj Hozzám: „Jézus, min-
den kegyelmet Tőled várok ahhoz, hogy olyanná váljak, amilyenné Te 
szeretnéd. És ha ez nem megy ebben a pillanatban, akkor ez vagy azért 
van, mert Te nem adod nekem a kegyelmedet, vagy pedig azért, mert 
én nem tudom befogadni azt. Mivel Te azt mondtad, hogy minden ke-
gyelem ingyenes, ezért tökéletlenségemben arra várok, hogy jöjj el.”

És Én azt is mondom neked: minél jobban fejlődik a lélek, annál 
kevésbé történik ez „saját magától”, sokkal inkább az „Én kegyelmem-
ből”. A nagy, személyiségükben nagyon gyenge szentek, az Én Szerete-
tem, aki Én Vagyok, kegyelmének – amit bennük lakva adtam nekik – 
köszönhetően lettek szentek. Ha életük utolsó napján minden kegyel-
met visszavontam volna tőlük, akkor egyik napról a másikra újra kis, 
mindenre képtelen semmik lettek volna. Érted?
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Tehát ne félj Engem minden gyengeségeddel együtt szemlélni és 
mondd Nekem: „Jézus, én annyira szeretlek Téged, hogy fogadj el en-
gem így.”

Ekkor Én ezt válaszolom neked: irántad érzett Szeretetem határtalan. 
Minden hiányosságoddal együtt, úgy ahogy vagy, örülök neked, mert így 
tudlak betölteni téged – aki csak Jézusért élsz – kegyelmemmel!

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: gyermek, az Én akaratomat követed, 
amikor szereted azokat a lelkeket, akik nem ismernek és nem vágynak 
Rám. Mindig a szívedet kövesd, ami szereti ezeket a lelkeket. Tudod 
miért irányítalak időnként hozzájuk? Nos, mert a gyengédség, amit Én 
általad adok nekik – jót tesz a lelküknek. 

Ezeket a pogány lelkeket Én is úgy szeretem „mint te”, és be akarom 
őket tölteni. Miért vonzódik hozzád az a két lélek, akik nem akarnak 
hallani Rólam? Mert, anélkül hogy tudnák, vágyódnak az isteni gyen-
gédség után. Tehát időnként veled kényeztetem őket. Ez így jó. Nem?

Néha arra hívlak, hogy tápláld azokat az istentelen lelkeket, akiket 
Én mutatok neked. Megvan az okom erre: azokat, akik szívük mélyén 
vágyódnak a szeretet után, az Én kis „semmijeimmel” kényeztetem, 
mert azért jöttem, hogy gyengédségemmel világosságot hozzak a földre.

Oda menj mindig, ahova Én, és a szíved küld téged: ez az Én aka-
ratomat jelzi.

Arra kérlek, hogy életed hátralevő részében vigasztald a lelkeket. 
Gyengédségem megolvasztja őket Szeretetem izzó tüzében, és vissza-
térnek Hozzám. 

Mennyire szeretlek, gyermek, hogy ezt a küldetést adom neked…

Megáldalak, és veled együtt azoknak a kicsi gyermekeknek a lelkét, 
akik drágák Nekem.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: meguntad azt a sok szenvedést, amit fo-
lyamatosan hordozol? Én is így vagyok ezzel. Nem adom meg neked a 
kegyelmet, hogy el tudjad azt viselni, mert ezt nem Én kívánom tőled.

De gyermek, mikor szánod rá magadat, hogy kikönyörögjed a go-
nosztól való megszabadításodat? Félve kéred ezt Tőlem, mert azt gon-
dolod, hogy az Én akaratom az, hogy így szenvedj. Pedig ez nem az 
Én, a mindenség Istenének akarata.

„Bizonyítsd be” – mondod Nekem? Jó, be fogom bizonyítani, ha el-
fogadod, amit mondok, hogy nem bántasz meg Engem ezzel az imával.

Elvárom, hogy légy „türelmetlen” Velem szemben, kierőszakolva 
Tőlem, amit kívánsz, és ami egyúttal az Én akaratom is.

Merjed Nekem mondani: „Istenem, nem dolgozom Veled tovább, 
ha nem szabadítasz meg ettől a szenvedéstől” – akkor Én, Jézus Krisz-
tus megáldalak, mert érzékelem, hogy többé már nem félsz Tőlem, és 
elmondod, mit kívánsz.

Mennyire szeretlek… te pedig félsz Tőlem…

Megáldalak. Legyél az Én békességemben.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: tudod, hogy Isten minden képessége 
megnyilvánulhat egy ilyen kicsi gyermekben, mint amilyen te vagy?

Ha majd megérted, hogy a gyermeki lelkület vonz Engem, hogy 
lelked ártatlansága és tehetetlensége meghat Engem, akkor fogod fel-
fogni isteni Szívem lényegét…

Hányszor mondtam neked: „Gyermekem, az isteni gyengédség ki-
választottja ebben a korban, melyben élsz…”? Sokszor…

Miután nem érted, Én megmagyarázom neked! 
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Istennek vannak kedvencei, akik számára Ő van a középpontban. 
Az a lélek, aki Istenért lelkesedik, arra „kényszeríti” Őt, hogy az Utána 
való vágyakozása miatt a többi lélekkel szemben előnyben részesítse 
őt (többet adjon neki).

Akárcsak te, aki – a földön rád árasztható minden ajándék ellenére 
– csak a neked adott Szeretet függvényében élsz és lélegzel. Ezzel arra 
„kényszerítesz”, hogy ennek a kornak minden lelkénél – akik sajnos 
nem vágynak Rám annyira, mint te – jobban szeresselek.

Annyira erős a vágy Bennem, hogy betöltselek, hisz Én arra terem-
tettelek, hogy mérhetetlen gyengeséged ellenére Isten vágya legyél…

Nekem minden lélek számára csodálatos tervem van, de kevesen 
válaszolnak Nekem azután vágyakozva, amit Én terveltem ki számuk-
ra…

Benned elsőként az Irántam, Jézus Krisztus iránt, érzett szeretet 
csíráját vetettem el. És ez a csíra nagyon is él, dacára a „rossz időjárás-
nak”, ami igyekszik megölni…

Annyira szeretlek, Én kicsiny kis „semmim”… Senki ne szakítson 
el Tőlem, a te Kedvencedtől, mert nem hagynám életben…

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: csodálkozom, mikor néhány testvéred 
önelégülten átadja magát egy olyan életnek, amit Én a csalás és ha-
zugság életének tekintek. Itt azokról beszélek, akik fogadalmat tettek, 
hogy Engem szolgálnak, és akik azt feltételezik, hogy jó úton járnak a 
böjti időszakban.

Azokról akarok neked itt beszélni, akik „részt vesznek” a böjtölés-
ben, de ezt nem teljes szívükből teszik. Azokról, akik ugyan önmeg-
tartóztatóak és böjtölnek, azt gondolván, hogy jó úton járnak, azon-
ban semmivel sem vágyódnak jobban Utánam, mint az év bármelyik 
más időszakában.
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Papjaim azt mondják: „hozzatok áldozatot”, „böjtöljetek”, „ajánljá-
tok fel szenvedéseiteket”, de senki azok közül, akikről beszélek, nem 
mondja: „Szeressétek jobban Jézus Krisztust”, „Kérjétek Tőle, hogy 
megismerjétek és imádjátok Őt”. Azt gondolják, hogy örömöt szerez-
nek Nekem azzal, ha bárányaimnak azt mondják, hogy hozzanak áldo-
zatokat a böjti időszakban, pedig minden, amit Én kérek – az a szeretet.

És te, kicsiny gyermek, aki képtelen vagy magadtól a legkisebb „ál-
dozathozatalra” is, csodálkozol, amikor Én azt mondtam neked azon a 
napon mikor együtt voltunk: „Nem nagy baj, hogy figyelmetlenségből 
nagyböjtnek ezen a péntekjén húst készítettél…” Te így szóltál magad-
ban: „De hát mit mond az Egyház?” Hát akkor Én elmagyarázom ne-
ked: az Egyháznak az a feladata, hogy megismertessen Engem az em-
berekkel, felfedve előttük Szeretetemet.” Az pedig elárul Engem ilyen-
kor, mert olyan Istennek tüntet fel, aki szeretet nélküli tetteket kíván. 
De nem, Én nem kívánok semmiféle „kierőszakolt” cselekedetet tő-
letek: sem húsevésről/alkoholról való lemondást, sem böjtöt, sem ál-
dozatokat, ha nem Én vagyok az Első a szívetekben. Elsőnek lenni a 
szívetekben azt jelenti, hogy a világon minden másnál jobban vágya-
koztok Utánam. Ekkor lesztek képesek önmegtagadásokat felajánlani 
Nekem a nagyböjti időszakban, mert megértitek, hogy ezt is szeretet-
ből kérem tőletek. És igen, az egyszerű, jó lelkiismeretet biztosító tet-
tek helyett inkább azt ajánljátok fel Nekem, ami Számomra bennetek 
a legdrágább: szíveteket, ami az Én Vetőmagom.

És neked, kicsi gyermek – akinek mindenki mással ellentétben 
– nincs kedved „böjtöt tartani”, mert egyedül a szeretet érdekel, azt 
mondom: ne vond meg magadtól az ételt, vagy bármi mást, ha Én 
azt nem kérem tőled, hanem szívből vágyakozzál Utánam továbbra 
is úgy, mint eddig, mert ezzel adod Nekem a legtöbb örömöt. Maradj 
továbbra is olyan, amilyen vagy – akaratlan és gyerekes gyengeséged-
del – ami Engem megmosolyogtat. Én ui. nem azért jöttem, hogy az 
embereket robotokká tegyem, minden ügyükben „okossá”, roppantul 
keménnyé és unalmassá. Azért jöttem, hogy az Engem szerető szívek-
nek – tiszteletben tartva különbözőségüket – szabadságot adjak csak 
azt kérve tőlük, hogy szerethessem őket.
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Ennyit tehát neked és testvéreidnek. És ha azt mondod Nekem: 
„De hát akkor az emberek azt fogják hinni, hogy nem kell visszafog-
ni magukat a böjti időszakban…” arra ez az Én válaszom: „Elsősorban 
imádni kell Szívemet, és utána Én azt kérem a lélektől, amit ő szívesen 
ad Nekem. Megáldalak. Menj. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Benned nyilvánítom ki gyengédségemet. Miért? Mert te  nagyon 
vágysz a gyengédségre… az Én gyengédségemre, mivel Én így 
 akarom…

Ehhez azonban most el kell fogadnom, amit annyira kérsz Tő-
lem: hogy minden pillanatban egészen mélyen érezzél Engem. Ked-
vesem, mielőtt még a fák levélbe borulnak, megkapod kegyelmemet. 
A kegyelmet, hogy elfogadd rád vonatkozó minden akaratomat. A ke-
gyelmet az örömre Bennem, Jézus Krisztusban: a teljes bizalom és hit 
 kegyelmét.

Azt is megadom neked, amit nem kértél. Ezt megmagyarázom: te, 
aki olyan gyenge vagy, nem merted remélni, hogy megadom neked sa-
ját magad szeretetét Bennem. Ugyan te erre nem vágysz, Nekem azon-
ban fontos, hogy szeresd magadat egyszerűen, beképzeltség nélkül, de 
úgy, hogy tisztában legyél azzal, hogy mit kaptál Tőlem ahhoz, hogy 
tiszta, és az Én nagyon gyengéd Szeretetemhez méltó gyermek legyél.

Tudom, „belefásultál” saját magad szeretetébe, mivel semmi külö-
nöset nem találsz magadban, de azért úgy-e megmutathatom neked, 
miként akarom Én, hogy szeresd magadat?

Most akkor megáldalak. Örülök válaszodnak. Boldog vagyok, 
hogy hamarosan feltámadsz Velem ez után a „hosszú kálvária” után, 
amiben éltél. 

Türelem, gyermekem. Itt vagyok melletted.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: én áldott gyermekem, tudod, mennyire 
hiányzol Nekem, mikor te hiányolsz Engem? Nem tudod…

Figyelj hát ide: Én ültettem beléd végtelen gyengédségemben, 
hogy mindenkinél jobban vágyakozz Utánam. Én gondoskodtam ar-
ról nagy gyengédségemben, hogy mindenkinél jobban hiányozzak ne-
ked, mikor nem vagy Velem…

Te mégis menekülsz Előlem – bizonyára akaratlanul – mert azt hi-
szed, hogy Én a szomorúságban való kitartásodat akarom. Te azon-
ban, gyermek, akkor nem értetettél meg semmit az Istenről, aki Én 
Vagyok, mivel Én az öröm, a békesség, a Szeretet, és az Irgalom, nem 
pedig a fásultság, és csüggedés Istene vagyok.

Ahhoz, hogy ki tudjál jönni ebből a szomorú állapotból, amiben 
még mindig vagy – mert Én hiányzom neked – azt mondom: gyere 
velem, és ne hagyjál el Engem többé. Nem akarlak megfosztani téged 
Jelenlétemtől, te pedig ne fosszál meg Engem a tiédtől. 

Azért, hogy jobban megértsél, nyisd ki a füledet és figyelj Rám: 
benned nyilvánítom ki gyengédségemet és örömömet: kifejezetten ez 
utóbbit. Azonban szükségem van arra, hogy egészen szabadnak érezd 
magad Előttem, érted?

Fel kell hagynod a kereséssel, és gyermeki szívedre kell hagyatkoz-
nod, amit Én megőrzök és megoltalmazok a tévedéstől. Sem okosnak, 
sem komolynak nem akarlak emberi értelemben. Egyszerűen csak 
Magamban akarlak tudni, és minden más léleknél különbnek, mert a 
te küldetésed nagyon egyedi…

Tehát válassz: vagy szomorú maradsz, mert harcolsz az öröm ellen, 
amit Én akarok neked adni, vagy engeded, hogy cselekedjek…

Megáldalak. Akkor megteszem, mert megengeded Nekem.

Elég néhány nap ahhoz, hogy megadjam neked a megújulást, amit 
megígértem. Igen, valóban itt az idő, hogy megismertessem veled azt 
a mérhetetlen Szeretetet, amit irántad érzek.
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Most akkor tedd le a tollat és áldj Engem azért a sok kegyelemért, 
amit adtam neked, hisz te semmi vagy és mégis te vagy az Én iste-
ni gyengédségem kedvence, mert egészen a dacosságodig meg tudtál 
maradni gyermeknek.

Megáldalak
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak, gyermekem. Tudod, mit 
csinálhatunk? Együtt, egyesülve, megyünk el mindenhova, ahova Én 
el akarlak vinni. A te utad, és a te küldetésed: imádva Engem szolgálni, 
Engem hirdetni a lelkeknek. Megteszed ezt?

Mit akarsz…? Az Én gyengédségem a kicsinyeké – és te olyan kicsi 
vagy. Nem tudok mást tenni, mint a Karomba zárni téged, és elmon-
dani neked, hogy gyengéden szeretlek…

Látod, Én boldog és elragadtatott vagyok, amikor egyedül vagy Je-
lenlétemben. Egészen Magamnak akarlak téged. Ne habozzál, ha azt 
kérem tőled, hogy hagyd el a tieidet. Ekkor, kifejezetten ekkor, felfe-
dem neked Jelenlétemet. A tieiddel pedig Én törődöm az alatt a rövid 
idő alatt, amikor „elkobozlak” tőlük…

Tudod, mi tetszik Nekem a legjobban benned? Gyermeki, alázatos, 
igaz lelked, amit megáldok. 

Megismerhetsz Engem közelebbről, csak tedd szabaddá szívedet, 
és az Enyémet is, hogy szabadjon úgy szeretnie, ahogyan Én kívánom. 

Az Én választott, Engem szerető és Rám vágyó népem között, te 
vagy az Én legkisebb – tehetetlenségből és Szívem utáni vágyódás-
ból alkotott – gyermekem. Te vagy az, akit a legjobban szeretek, mert 
semmid sincs, és mindent kérsz. 

Vajon miért mondom neked oly gyakran, hogy a legjobban sze-
retlek? Mert kérésed szerint adom Magam neked. Ez minden! Ha ke-
vesebbet kérnél, akkor kevésbé lennél a „legjobban szeretett”! De tu-
dod, a Szeretet mindenki számára végtelen, annak ellenére, hogy van-
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nak kedvenceim. Csak arról van szó, hogy vannak lelkeim, akik miatt 
meglágyulok, mert ők úgy tekintenek Rám, mint a legdrágább „papá-
ra”, akitől bármit kérhetnek. 

Annyira boldog vagyok, hogy te oly sokat kérsz Tőlem! Gyere, in-
duljunk. Menjünk, hisz te nem akarsz mást, mint az Én Életemet ben-
ned: Én meghívlak a „fényre”.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: gyermekem, tudod mit jelent „szeretni 
az Istent”? Mindenekelőtt vágyni Rá. Mikor már vágyakozol Utánam, 
akkor kezded megengedni Nekem, hogy megszelídítselek és szeresse-
lek téged. Mikor már annyira megbarátkoztál Velem, hogy többé nem 
félsz Tőlem, akkor tudom neked adni Szeretetemet, ami az Én szá-
momra lesz a tied.

Te erre azt mondod Nekem: „Az a Szeretet, amit ebben a pillanat-
ban én Neked adok, nem a Tied, mert Te még nem szelídítettél meg 
engem teljesen…” 

Én azt válaszolom: Azt a mérhetetlen gyengéd szeretetet, amit 
Irántam érzel Én már korábban adtam neked azért, hogy megdicsőíts 
Engem azzal, hogy gyengédségemet hordozod magadban.

Te még nem tudod, hogy berobbanva életedbe mindent fejre ál-
lítok nálad azért, hogy rajongva Nekem add a szívedet, végre megis-
merj, és többé ne félj Tőlem.

Meglátod majd, hogy Isten mindig teljesíti, amit megígért, és bár 
elhalmoz „földi” ajándékokkal, elsősorban szomjazó szívedet akarja 
eltölteni gyengédségével. 

Istenednek nagyon szeretett gyermeke, szíved még sokat szenved, 
de ennek aztán vége: néhány napon belül új életre, az Én – általad oly 
régóta vágyott – állandó Jelenlétemre születsz, hogy ne kelljen soha 
többé elhagynod Engem.
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Menj, kicsi bárány, akit megáldok. Istened annyira szeret téged…

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: Én Vagyok: a Minden és az Örökkévaló-
ság. Én vagyok, Aki bőségesen ki akarja árasztani erre a sivár, szeretet 
nélküli földre kegyelmeit.

Én Az vagyok, Aki megmenteni jövök titeket. Ma sokkal inkább, 
mint valaha, választanotok kell a jó és rossz között. Itt az ideje, való-
ban, mert Én itt vagyok.

Szegény lelkek, akik Engem kerestek, számotokra békét és bővelke-
dést hozok: gyengéd szeretetemmel táplállak, és kísérlek titeket min-
den pillanatban.

Nektek, lelkek, akik gyűlöltök Engem, és gyakran hangoztatjátok, 
hogy Engem szolgáltok, megmutatom bűneitek borzalmát, és igazsá-
got szolgáltatok. Mert engedelmeskedni fogtok Nekem, még ha láza-
san ellenkeztek is – ha így akarjátok –, de Én többé nem engedem, 
hogy megcsaljatok és eláruljatok.

Ez az Én isteni, Mária szeplőtelen Szívével egyesült Szívem győzel-
mének kora. Az a kor, amikor minden élőlény tudni fogja, ki Vagyok 
Én.

Ekkor a gyengédség és az Irgalom Kelyhe, akárcsak az Igazság kely-
he túlcsordul, hogy aki meg akarja hallani hallja meg, és kérjen Tőlem 
minden segítséget.

Itt vagyok Én, és itt van Mária: várjuk bűnbánó gyermekeinket, 
akik a világban látott annyi bűntől megcsömörlöttek.

Menj, gyermekem, mondd el a világnak, hogy itt az idő. Meg ál-
dalak. 

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak, szenvedélyem gyermeke. 
Istened szívét meg tudtad indítani azzal, hogy az életet kérted Tőle – 
így most jövök és megvilágosítalak Szentlelkemmel, Aki erő, bátorság, 
és remény a mindenre képes Szeretetben.

Itt az ideje, hogy gyümölcsöt teremj, hogy megdicsőíts Engem, és 
mintegy folyamatos imádásban szolgálj Nekem.

Látod… előfordul, hogy azt kérdezem Magamtól, hogyan tudnád 
terjeszteni az Üzenetemet, ha nem adnék neked semmit, hisz sem-
mid sincs. Igen, „egészen biztos”, hogy nem terjesztenéd! Fogadd te-
hát Szentlelkem ajándékát, aki rád száll, hogy az egész földön gyara-
pítsa a te, és a hozzád hasonlók gyermeki szívét. Azzal háláld meg ezt 
a Tőlem kapott ajándékot, hogy megengeded, hogy teljesen birtokba 
vegyelek azért, hogy EGY legyünk, és már nem kettő – ahogy ezt már 
annyiszor kérted Tőlem. 

Igen. Eljött az ideje annak, hogy hirdesd Üzenetemet, segítséget vi-
gyél a rabságban élőknek, elold szomorúságuk és félelmük kötelékét, 
ahogy azt Én benned és rajtad keresztül mindazokban megteszem, 
akiket megismertetek veled.

Beszélj, gyermek, minden félelem nélkül, hisz a Szentlélek rajtad 
van. Én őrzöm mindig nyelvedet, és egy tudós sem tud – legyen az akár 
a föld legintelligensebbje – vitába szállni veled, ha Én beszélek rajtad 
keresztül. Senki sem tud egy kis lélekben található Igazsággal szembe-
szállni. Akik ezt megpróbálják és elutasítanak, vesztesek lesznek ugyan, 
a sátán mégis üldözésedre buzdítja őket. Ennek ellenére menj, Isten 
keze rajtad van, és semmi bántódásod nem lesz, még szarkasztikus el-
lenségességük is megmosolyogtat téged, annyira Bennem leszel. 

Kis virág, ideje, hogy megtanulj Engem szolgálni és ezért neked 
adom, amit ígértem: Szentlelkemet, aki megújítja lelkedet az örömben. 

Törj ki örömujjongásban és így vezesd a lelkeket Szent Szívem, a 
tökéletes menedékhely és segítség felé.
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Végül Én győzedelmeskedem benned: megadom neked a győzel-
met ellenségeid felett – megígérem. 

A menny és a föld egyesülve örvendeznek Krisztusod oly gyengéd 
jóságát látva, Aki azért lett testté, hogy titeket, mindnyájatokat maga 
körül lásson.

Menj. Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak gyermekem. Engedd meg, 
hogy szomorúságodban megvigasztaljalak.

„Hiszem, hogy Te Isten vagy” – ezt kellene mondanod Nekem, 
minden alkalommal, amikor attól szenvedsz, hogy megígértem ne-
ked valamit, de még nem teljesítettem… Te azonban kételkedsz az Én 
irántad érzett Szeretetemben.

Bár lovad meggyógyul; a mennyországban, igen, de a földön is. Bár 
gyötrelmeid megszűnnek, bár megkapod gyengéd szeretetemet. Tu-
dom, hogy ebből semmit sem hiszel el… Hát majd meglátod…

Amikor a démon neked támad, a mély kétségbeesés helyett azt kel-
lene mondanod Nekem: „Igen, bízom Benned, Istenem.”

Az a probléma, hogy „Én nem teljesítem az Én ígéreteimet” – mon-
dod Nekem, és többé már nem akarsz hinni.

Tudod, Én, Jézus Krisztus, hiszek benned. Én tudom, hogy te tudsz 
és fogsz is győzni. 

Bántalak téged? Nem: gondozom lelkedet, arra várva, hogy meg-
értse, minden megvalósul, amit mondtam. Kedvesem, nem is kérem, 
hogy higgyél, mert nem vagy képes rá. Csak azt hidd el, hogy Én va-
gyok a Krisztus Jézus, aki vezet és megáld téged.

Ez minden. Gyümölcsöt hozok benned. Ezt is megígérem.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Még ha Üzeneteim a világ-
nak szólnak is, azért neked is adom azokat, Én legkedvesebb kis lel-
kem.

Amit nem értesz, azzal ne foglalkozz, amikor Én ezt kérem tőled, 
de merjél Tőlem magyarázatot kérni, amikor szívednek erre van szük-
sége. Tehát, amikor az előbb Én azt mondtam neked (tudván, hogy 
nem fogod tudni megtenni): „Próbálj megtenni egy bizonyos dolgot” 
– nem erőfeszítésedre voltam kíváncsi, ami tudom – ahogy te is tudod 
– hogy hiábavaló, hanem jó szándékodra. A jó szándék nem erőfeszí-
tést jelent, hanem igyekezetet olyankor, amikor Én ezt kérem tőled. 

A legfontosabb azonban, hogy olyan szívet kérjél, amilyenre Én vá-
gyom. Erre azt válaszolod Nekem: „Az én folytonos imám a Te gyen-
gédséged utáni szomjúságomból ered.”

Megáldalak. Nem mintha nem igyekeznél erőfeszítéseket tenni a 
jóra, de még az „igyekezetig” sem jutsz el a Tőlem kért, neked szánt 
Szeretet nélkül…

Tehát várd a Szeretetet és add át teljesen magadat Neki. Miután 
ahhoz nem kaptad meg a kegyelmet, hogy erőfeszítésekkel törekedj a 
jóra, ezért ne is próbálkozz, mivel az erőlködés azoké, akik magukban 
bíznak, nem pedig az Úrban, Istenedben.

Ennyi tehát az üzenet, amit nem értettél meg teljesen. Te csak a 
Szívemet keresed, és minden más „untat”. Ezt Én nagyon jól tudom!

Megáldalak, menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd meg Nekem, hogy ki-
gyomláljam kertedet. Az ott talált szomorúságról, és félelemről beszélek. 
Te pedig azt hiszed, hogy újra vissza akarlak taszítani ezekbe a gyötrel-
mekbe. Tehát engedd, hogy cselekedjek, és akkor meglátod… Rendben?
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Legelőször, a Teremtés kezdetén ott a gyengéd és szelíd Atyai Szív, 
amilyen egyedül csak Istené lehet. Aztán megtörténik a Teremtés, az 
Atya Szeretetének csodálatos műve. Majd jött a bűn, ami megsebesí-
tette az embereket. Én, Jézus Krisztus pedig a bűnt eltörölni jöttem. 
Azóta az embereknek megvan a szabadságuk, hogy olyan tiszták le-
gyenek, mint botlásuk előtt. Csak az kell, hogy akarják, és akkor újra 
megtalálják a békét, és felfedezik annak örömét, hogy az Én társasá-
gomban élnek. 

A tisztaságot csak attól a pillanattól kezdve kapja meg a lélek, ami-
kor bűneiért bocsánatot kér: akkor megbocsát az Atya, megbocsátok 
Én, mert Én azért jöttem, hogy életet adjak. Addig, amíg a lélek nem 
szakít a bűn akarásával – itt aláhúzom az akarás szót – Isten nem tud 
segíteni, mert a rossz nem tud együtt élni a jóval. 

Tehát, kicsi lélek, Én azt mondom neked: te igen szomorú, igen fé-
lénk vagy, és ez Isten elleni vétek, hisz Ő téged boldognak, vidámnak, 
békésnek és szerelmesnek akar. A te bűnöd abban az értelemben szán-
dékos, hogy nem hiszed el, hogy Én azonnal meg akarlak szabadítani 
téged, abban az értelemben pedig akaratlan, hogy az elmúlt időszak 
oly sok megpróbáltatásából ered.

Oda akarod adni, fel akarod ajánlani Nekem szíved bocsánatkéré-
sét, és akarod kérni Tőlem, hogy kiárasszam rád kegyelmemet és meg-
szabadítsalak annyi gyötrelemtől?

Teljes Szívemből megbocsátok neked, gyermek, mert annyira sze-
retlek. Megígérem kegyelmem működését, ami minden mély öröm 
forrása.

A következő tanácsot akarom adni neked: tartsd távol magad 
mindazoktól, akik azt mondják neked, hogy a tespedtség, és az elkese-
redés az ember mindennapi osztályrésze. Ez azok számára igaz, akik 
nem hisznek. Azok számára azonban, akik érzik Isten szeretetét, nem 
igaz, mert a szomorúság termékeny és az öröm gyümölcsét termi.

Ennyi az üzenet. Veled vagyok és megáldalak. 
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mondd… mi a fontosabb? 
A te akaratod vagy az Enyém? Az Enyém, feleled… És igazad van, 
mert az Én akaratom az, hogy boldog légy, és az olyan dolog, amit te 
az akaratoddal nem tudsz elérni.

Az Én akaratom, hogy boldogsággal töltsön el irántad érzett Sze-
retetem. Ez néha komoly megpróbáltatások átélését jelenti, de mindig 
megvan az eredménye. Ezután teljességgel adom Szeretetemet.

Soha nem akartalak béklyóba szorítani, megalázni téged, arra 
kényszerítve, hogy elfogadd a szenvedést, amit nem értesz. A démon 
az, aki ezzel próbálkozik, aki bilincsbe ver… Ha azonban elcsende-
sedsz, akkor otthagy és megkapod Szeretetemet.

Miért van benned akkora félelem attól, hogy Én megpróbáltatást és 
szenvedést adok neked… Miért oly kevés a bizalmad Bennem? Nézd 
mit adtam neked: szeretetet, mely soha nem hagy el, és melyre minden 
pillanatban szomjazol…

Te azonban sokszor fásultan elfogadod az Én akaratomat (leg-
alábbis amit az Én akaratomnak vélsz): a szív nélküli engedelmessé-
get, azt hogy „ezt meg kell tenni”.

De hát nyugodj meg, a te Istened egyáltalán nem ilyen. Ő tudja, 
mennyire szenvedsz, és nincs más vágya, mint hogy lehajoljon hozzád 
és karjaiba zárjon. Jézus Krisztus soha nem akart belőled engedelmes 
bábut csinálni.

Akkor miért mindez? „Kényszerpálya” – válaszolom Én, hogy 
megmentselek a sátán dühétől, izzó gyűlöletétől.

Később majd megérted, kicsi gyermek, akit annyira becsben tar-
tok. Most gyere. Itt az ideje.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: Béke veled. Add Nekem szívedet, hogy 
minden szomorúságában, minden félelmében, minden fájdalmában 
megvigasztaljam. 

Én vagyok Az, aki az elképzelhetetlenre is képes vagyok azon lélek 
számára, akit szeretek. Az jó, hogy a szenvedő kicsinyeket, akik min-
dent az Úrtól várnak, meg lehet vigasztalni. 

Azt mondom neked, kedvenc lélek: „Úgy vigasztald meg az Én 
szenvedő és szomorú gyermekeimet, ahogy Én vigasztallak téged 
minden szorongatásod közepette.”

Azt akarom, hogy tökéletes legyél, akár szolgálsz Nekem, akár sze-
retsz Engem. Ezért időről-időre megmetszem ágaidat, hogy ilyenné 
váljál. Így leszel képes megvigasztalni a testileg, lelkileg szenvedőket. 

Olykor nagyon kemény dolog a megtisztulás tűzét – amely olyan 
tisztává tesz, mint a sziklából fakadó víz – elviselni. Rettenetes, mikor 
a lélek sokat kap, mert célpontjává válik az őt elpusztítani akaró ellen-
ség tüzének.

Éberen őrködő és oltalmazó Istened azonban melletted van. Bár-
mit is kell elszenvednie lelkednek a démontól, az nem gyötörhet to-
vább, ha Én azt mondom neki: „Menj, lejárt az időd.”

De megkísért, megpróbál téged, szenvedést okoz neked. Ha nem 
lenne veled megtartó kegyelmem, már halott volnál. Ennek ellenére 
légy türelemmel, mert órái meg vannak számlálva. Szívedben ne le-
gyen aggodalom, mert azt Én nem akarom. Elkeseredés sem, hisz re-
mélned kell, hogy közel van ezeknek a gyötrelmeknek a vége.

Így lesz.

Hagyj fel a szomorúsággal is, hisz az Én gyengédségem kis herceg-
nőjévé válsz, és az öröm nem hagy el…

Azt kérdezed Tőlem, mikor válnak valóra ígéreteim? Ígéreteim be-
teljesülésre készen állnak.
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Gyere. Az idő neked dolgozik.

Ne tűnj el, ne engedd el a Kezem.

Békesség lelkednek. Itt vagyok.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Itt vagyok melletted, hogy 
életet adjak neked. Ne engedj a démon kísértésének, aki őrjöng az 
irántad érzett dühtől. Félelmet keltve benned fizikailag sanyargat 
ugyan, de nem tehet semmit. Keresztedet hamarosan leveszem, mert 
Én nem ezt szánom neked.

Amint bizalommal leszel – amit Én adok neked – minden szenve-
dés egy csapásra elmúlik, és te élni fogsz. Türelem tehát, és örülj ked-
vesem, mert Én ezt kívánom neked.

Bebizonyítom neked, hogy az Ég, Jézus Krisztusban, azért szállt le 
hozzád, hogy megmentsen, nem pedig azért, hogy megsemmisítsen. 
Miközben erre vársz, írjál, hisz úgysem vagy képes semmi mást tenni, 
és fogadd el, hogy így adom neked az életet.

Higgyed, hogy eljött a pillanat, amikor az emberekkel tudatnod 
kell, hogy Én gyengéden szeretem őket, és emiatt az ellenség halálodat 
akarja. Én azonban megoltalmazlak: mit is tehetne a démon gyengéd-
ségem eszközével…

Úgy gondolom, meg tudod érteni, hogy a démon Isten lelkeinek 
ront. Ez azonban csak egy ideig tart, mert neki távoznia kell, amint 
létrejön a Bennem való bizalom.

Bátorság tehát, és békesség neked. Hisz nem neked kell harcolnod, 
hanem Nekem, Jézus Krisztusnak, tehát ne foglalkozz semmivel. Egy-
szerűen és nyugodtan éld az életed, és Kezeim mindent elrendeznek. 
Hinned kell, és ezt Én adom meg neked.
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Béke veled, kicsi lélek. Semmi sem történhet veled, mert Én min-
den pillanatban itt vagyok, és őrködöm feletted. 

Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Gyermek, gyakran mondogatod Istenednek, hogy Ő nagyon meg-
várakoztatott azzal, hogy végtelen gyengédségében neked adja Magát.

Bizony gyakran „toporzékolsz” az Én hiányom elszenvedése miatt.

Most azt mondom neked: „Béke veled.” Ahogy együtt írunk, táp-
lálkozz az Én gyengédségemmel. Annyi gyötrelem után pihenj kicsit, 
hogy békességben élj Velem és teljességgel érezzél Engem.

Szabadulj meg a démon minden támadásától és találj Rám öröm-
mel, amikor Én így írni hívlak. Légy bizonyos a most már tartósan 
benned uralkodó békében, és abban, hogy nem engedem meg az el-
lened acsarkodó ellenségnek, hogy visszahúzzon téged a mélységbe.

Mostantól élned kell. A megpróbáltatásoknak vége. A békesség és 
az Isten iránti szenvedélyes vágy – amit mindig is akartál – hajtson és 
találkozz Velem. Soha ne süllyedj vissza a sátán félelmetes sötétségébe. 
Mostantól megoltalmazlak és megvédelek minden rossztól.

Menj, indulj, és légy nyugodt. Én mindig ezt akartam a számodra. 

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Vártalak. Gyere Mellém. 
Amint nem félsz Tőlem, Szívemhez szorítalak. Kérjed, amire szüksé-
ged van, és megkapod. Ne hidd, hogy Szeretetből jövő kéréseid miatt 
haragszom. Én így akarom Magamat neked adni. 
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Ahogy írásomat nézed, azt kérdezed magadtól, vajon válaszolok-e 
neked azáltal, hogy könnyebb lesz az írás. Válaszom: Fogadd be aján-
dékom, és írjál most. Megáldom munkánkat.

Nos, amikor az Irántam érzett Szeretet növekedését kéred, legyen 
számodra világos, hogy ez az, amit Én minden lélek számára kívánok, 
de csak neked tudom adni.

Higgy és kapsz. Hited azonban nem tőled van, aki semmire sem 
vagy képes, hanem Tőlem. Légy hát nyugodt! Mindent megadok ne-
ked Isten utáni vágyad miatt.

Haladj, kicsi lélek, mert vár minket a munka; a Szeretettel és öröm-
mel, egyben fáradtsággal végzett kemény munka – mert ez az lesz. Pi-
henésed kevés lesz, mert kiváltságos lelkeimtől sokat kérek. Azonban 
örömöd, sok örömöd lesz az Istentől rád bízott misszió végzésében. 

Örökre béke lelkednek, és örülj annak, hogy most szívből szemlél-
hetsz Engem.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Munkálkodj Értem, gyer-
mek, Üzeneteimet írva. Késésben vagyunk…

Fel kell ráznom az emberek szívét, hogy felébredjenek és Bennem 
új életre szülessenek. Segíts Nekem, gyermekem, és ne törődj semmi 
mással; Én mindenről gondoskodom.

Felébresztem az emberek lelkiismeretét, megtanítom nekik, hogy 
őszinték és közvetlenek legyenek Velem. Rávezetem őket, hogy meg-
érezzék azt a gyengédséget, amit Én irántuk érzek. Megismertetem ve-
lük Szívemet. 

És te, erőtlen kicsi gyermek, aki sok gyengeséged ellenére annyi-
ra vágysz szeretni, add át magad teljesen Istenednek, aki ég a vágytól, 
hogy kiszolgáltassa Magát neked.
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Csak nem szabad se jobbra, se balra nézned, sem újból kételked-
ned, sem helytelen dolgokon elmélkedned. A Tőlem kapott kevés 
erődre kell koncentrálnod, és vakon követni Engem, tudva, hogy min-
den, amit mondok igaz, és a beteljesülés felé vezet. Ne engedd el a Ke-
zemet és ne fordulj vissza: csodákat fogsz látni.

Jövök új életet adni neked is, ahogy megígértem. Így aztán többé 
nem hagysz el, az örökkévalóságig hűséges maradsz Hozzám. 

Megáldalak. Menj. Magammal viszlek.
 Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hallgass ide:

Volt egyszer egy kicsi, 
Igen fáradt virág. 
Mindig Isten, és az Ő végtelen 
Gyengéd szeretete után vágyakozott. 
Ez a vágy soha nem csitult, 
Mígnem egy napon  
Tovább nem bírva 
Így szól Isten hozzá: 
„Gyere, kicsi gyermek 
A Karjaimba: 
Annyira hiányzol Nekem 
És oly nagy szükségem van 
Olyan gyermekekre, mint te.” 
Így aztán a kis virág – a gyermek –  
Az Ő Jézusának Szívére borult.  
És ezután már semmilyen félelem 
Nem tudta hatalmába keríteni a lelkét.

Hát ez ma estére a megtérésről szóló Üzenetem. Bárcsak vigaszt és 
örömöt lelnének ebben a szívek. Megáldalak. 

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ha szomjazol Utánam, gye-
re Hozzám bármikor, bárhol is vagy, és Én válaszolok neked.

Mindenről tudok, ami benned van: Én ismerlek egészen, így tu-
dom, mi a jó neked. 

Most azt adom neked, hogy szíved mélyéből kövess Engem azért, 
hogy új élet bontakozhasson ki benned.

Ahogy indításom által Hozzám szólsz, az elbűvöl. Az Én indítá-
somra benned levő gyengédségem utáni vágyad elragadtat. Minden, 
amit Nekem adsz, megtisztul az Én Szeretetemben.

Értsd meg, amint látom, hogy lelked milyen erősen és gyengéden 
vágyódik Rám, meghatódom tőled. Szívemhez szorítalak, hogy úgy 
mondjam meg neked, mennyire szeretlek.

Te mégis oly gyakran mondod Nekem: „Nem érzem a Szeretete-
det”… Annyiszor teszel Nekem szemrehányást amiatt, hogy el akarok 
rejtőzni. Hát nem tudod, hogy Isten nem misztérium az olyan kicsi-
nyek számára, mint te vagy? Pedig szilárd hited azt mondja, ne téte-
lezd fel, hogy az Atya elrejtőzik… Értelmed azonban az ellenkezőjét 
állítja – hogy ebbe bele kellene törődni…

Hát akkor hallgass ide: egészen a hited határáig menj el. Ne hall-
gass az értelmedre, hanem a szívedre, és ha hiszel, meglátod, Isten 
nem okoz neked csalódást.

Nem, Én nem akarom, hogy szomorú és fásult legyél, mert „messze” 
érzel Engem. Nem akarom, hogy engedj az ellenség kísértésének, aki azt 
mondja neked, hogy Engem mindazok hiányolnak, akik vágynak Rám. 
Most más idők járnak, amikor fel akarom fedni Szívemet és Jelenlétemet. 

Higgy, kicsi lélek, az első azok közül, aki – Jézus uralmával a szí-
vedben – megismered „az eget a földön”. Higgy, és teljesen szabaddá 
válsz arra, hogy tudjad és érezzed: szeretve vagy.

Megáldalak. Menj. Hirdesd Üzenetem.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, add egészen 
Nekem magadat. Ne félj, hisz tudod, nem teszek neked szemrehá-
nyást, csak rettenetesen sajnállak. Ne gondold tehát rossznak maga-
dat, mert Isten akarata szerint időnként megtisztítalak.

Ne hallgass a sátánra, aki arról akar meggyőzni, hogy milyen rossz 
vagy a Szememben. Te egyike vagy az Én kiváltságos gyermekeimnek.

Hogyan is gondolhatod, akár egy pillanatra is, hogy Én nem hall-
gatlak meg, mert olyan rossz vagy? A te hibád, hogy ennyire félsz 
 Tőlem. 

Hisz tudod, hogy Isten mindazok számára, akik vágynak Rá, Irga-
lom és Szeretet, és az Ő Szíve ad neked teljes gyógyulást.

Isten nem szigorú az Ő gyengéden szeretett gyermekeihez. Néha 
rövid időre megpróbálja őket, hogy aztán megerősítse őket az örök-
kévalóságra.

Béke lelkednek, gyermek. 

Élj Nekem, Jézus Krisztusnak és tisztelj Engem minden neked 
adott jótéteményemért. 

Ne adj helyt a démonnak, aki annyi rosszat akar neked. Légy nyu-
godt, nem tehet semmit ellened, csak maradj Velem.

Megoltalmazlak és megvédelek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Kísérd figyelemmel ezt a – 
kifejezetten hozzád intézett – megtérésre buzdító üzenetet.

Lángoló lelkem – ahogy Én nevezlek –, tarts ki mindig az Általam 
beléd ültetett akaratom mellett. Légy „menydörgős”, ha azt kérem tő-
led, de végtelen szelíd lelked mélyén. Soha ne fogjon el az indulat, de 
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tarts ki szilárdan tanításom hirdetése mellett. Minden földi rossztól 
megóvlak missziód során. 

Érts meg Engem. Semmi nem történhet veled az Én engedélyem 
nélkül. Ennek ellenére nagyon gyakran vitába szállnak majd veled, 
és elkergetnek onnan is, ahol Én szeretném, hogy taníts. Akkor majd 
más helyre küldelek, ahol hirdetheted Szavam, ahol szabadon működ-
hetsz úgy, ahogy Én azt elvárom. 

Ne szomorkodj, hogy elűznek. Velem is így volt, de Én veled leszek. 
Mások is járnak így, úgy-e tudod? 

Eközben mindig adok olyan helyet, ahol tömegek gyűlnek össze. 
Majd meglátod.

Most azt is el kell mondanom neked, hogy nagy részt vállalsz szen-
vedésemből, de örömöd hatalmas lesz. Legyen hát béke lelkednek. 
Szerelmesen és főként gyengéden őrködöm feletted.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, ha eljön a pil-
lanat, hogy kegyelmeimmel elárasszalak, ezt Én legnagyobb dicsősé-
gemre megteszem, mert az Engem befogadó lélek megdicsőít. 

Nem tudod, miért pont abban a pillanatban adom, és azt mondod 
magadnak: „Bárcsak így maradna ez…” Ekkor Én azt mondom neked: 
addig marad így, amíg vágyódsz Utánam. És ha Rajtam múlik, hogy 
továbbra is vágyakozzál Utánam, akkor azt mondom neked: mivel Ne-
kem adtad akaratodat, megőrizlek az örök életre.

Ne nyugtalankodjál tovább, hanem járjad utadat. A rossz támadá-
sai nem tudnak ártani azoknak, akiket Én nagyon szeretek.

Jobban vagy? Igen, egy kicsit… Ez a talpra állás útja annyi szenve-
dés után. Az Én Szeretetemben majd elfelejted mindezt… Nem hagy-
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hattalak így tovább; Szívem majd megszakadt szenvedésedet látva… 
Később majd megérted. 

Mielőtt azonban misszióba küldelek, egészen ki kell pihenned ma-
gadat az Én Szívemben. Örökre Ő lesz a barátod. 

Az Én Szívem az a szent kötelék, mellyel Atyám kedvenc lelkeit kö-
töm össze. Ezzel olyan hálót szövök, amely soha nem szakad el. 

Veled mindenekelőtt gyengéd szeretetemet, és a világban levő 
rossz fölötti szenvedésemet osztom meg. Nem kérek tőled sem böjtöt, 
sem lemondást: itt az ideje, hogy megértsed, hogy a Szeretet ingyenes, 
és csak vágyni kell rá. 

Cserébe azt kérem, hogy hétköznapi életed minden pillanatát osz-
szad meg Velem. Ez lesz a mi imádságunk. 

Veled eljutok a világ végére, hogy tápláljam a Rám éhező gyerme-
keket. Mi megvigasztaljuk, megoltalmazzuk, dédelgetjük őket. 

Most akkor megkezdődik küldetésed és meggyógyulsz.

Lépj be az Én békémbe, gyermekem, és bocsáss meg a téged táma-
dó sokaságnak, ahogy Én is megbocsátottam nekik. 

Homlokon csókollak, hogy békességben megpihenj, és megáldalak. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Látod, gyermekem, ha tel-
jesen Rám bízod magad mindent Tőlem remélve és várva, Én „köte-
lességszerűen” itt vagyok, hogy megvigasztaljalak és betöltselek. 

Minden pillanatban mondanom kell neked: „Béke lelkednek”, 
hogy sikerüljön meghallanod Engem. És Én ezt újra és újra mondom 
neked.

Az Én szavam igazság, és beteljesedik az erre vágyó szívekben. 
Értsd meg: Én „cselekszem”– méghozzá eredményesen – amikor tu-
dod, hogy cselekedni fogok. Vésd ezt jól az eszedbe.
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Azért vagy bánatos, mert ha akaratlanul is, nem maradtál hűsé-
ges, és kételkedtél az Én segítségemben. Azonban Én itt vagyok, hogy 
megmentselek, hisz bűnöd messze nem szándékos, csak gyengeség, 
amit Szeretetemmel megszüntetek.

Ma tehát azt mondom neked, aki semmire sem vagy képes: együtt 
tökéletes boldogságra sikerül jutnunk, és ez mostantól kezdve nem 
hagy el.

Néha úgy gondolod, elrejtőzöm… Nem, Én nem rejtőzöm el. Itt 
vagyok, hogy megmentselek, hogy az Én szeretetemről biztosítsalak, 
hogy megtartsalak. Soha nem hagylak el. Ha kételkedsz, akkor nem 
érzékeled. Ne kételkedj (ezt is Én engedem meg néha) és akkor az ol-
daladon tudhatsz Engem. 

Jövök, mert mindent Tőlem vársz. És Én megteszek mindent, ne 
nyugtalankodjál. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szeretetet és békét akarok 
neked adni. Mik is a te akaratlan hibáid az Én Irgalmasságomhoz ké-
pest? Meg sem látom azokat, annyira vágyódsz Utánam és annyira 
félsz Tőlem miattuk. 

Nem tudod, hogy a démon árnyékképet fest az Én szeretteim sze-
me elé, hogy meggyűlöljék magukat, és ne merjenek rám tekinteni. 
Szegény gyermek, aki azt hiszed vétkeztél Ellenem, nézd hát az Isten 
Irgalmának határtalanságát és lásd meg, hogy nincs okod szemrehá-
nyást tenni magadnak bűneid miatt ott, ahol te annyit látsz belőlük. 

Mérhetetlen gyengeséged ellenére Én őrizlek téged, amióta csak 
vagy. Vedd már észre, kicsi lélek és indulj. Ne foglalkozz azzal, amit 
Én csak fantomnak tartok, és engedd, hogy megvigasztaljalak. Szomo-
rú vagyok, mikor azt látom, hogy félsz Tőlem. 
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Fogsz végre mosolyogni Rám, tudva, hogy végtelenül szeret-
lek és megengeded, hogy megoltalmazzalak a gonosz támadásaival 
 szemben? 

Ne szakadj el Tőlem – ezt mondom neked. Miért is kellene korlát 
közénk, mikor Én nem teszek korlátot? 

Felejtsd el akkor mindezt, és kelj új életre az Én Jelenlétemben, 
gyermek. Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy megengedjem, hogy így 
essél el.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Meg akarod tenni az Én 
akaratomat? Az Én akaratom Szeretet. Ez szabaddá és boldoggá teszi 
az embert. Add Nekem az akaratodat, hogy az Enyémmé tegyem és 
élni fogsz.

Az Én akaratom nem az, hogy a kín elpusztítson, azért, hogy bo-
csánatot nyerj… Azt akarom, hogy boldogan élj Velem Szeretetemben.

Megpróbálod megadni Nekem a szabadságot, hogy Én azt válasz-
szam, hogy saját Magamat adom neked? Lehetővé teszed, hogy az az 
Én vágyamat tükrözze?

Igen, gyermek, meg tudod ezt tenni, ha figyelsz Rám. Nem azt fo-
gom kérni tőled, hogy szolgaian engedelmeskedj Nekem ott, ahol eh-
hez nincs kedved. Megszabadítalak mindattól, ami felzaklat és zavar 
téged. Megadom neked a szabadságot. 

Azt hiszed, Én nem tudom, hogy attól félsz, hogy cserbenhagy-
lak? Gyermek, kitárom a Szívemet, hogy folyamatosan merítsél Jelen-
létemből, amellyel be akarlak tölteni.

Lesz elég hited, hogy valóban elhiggyed, amit mondok neked? Sok-
kal inkább tiéd lesz állandó Jelenlétem, mint bárki másé itt a földön, 
annyira vágyódsz Utánam…
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Add Nekem szeretettel akaratodat, szelíd gyermekem, hogy annyi-
ra kedves szíved teljesen az Enyém lehessen. 

Megpróbálod? Megáldalak. Ettől a naptól kezdve Én őrzöm majd 
akaratodat és te hálás leszel, hogy azt az Enyémmé tettem. Értsd meg, 
hogy mostantól mi életre szólóan egyek vagyunk. Szent Szívemre ölel-
lek, és megoltalmazlak minden rossztól. 

Ráeszmélsz az Én kívánságaimra, melyek irántad érzett Szeretete-
met tükrözik. Megerősödve, az Én érdekeimet képviseled, és szíved 
„királyának” fogadsz el Engem. Én pedig már itt a földön eljegyezlek 
téged az örök életre. 

Miért kételkedsz mindig? Nem az az akaratom, hogy kételkedj, te-
hát ne kételkedj többé, és értsd meg nagyságom kisugárzását, ami nem 
más, mint az irántad, és minden Utánam vágyódó lélek iránt érzett 
Szeretet.

Jövök és megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyere Velem, hogy Szerete-
temben elmagyarázzam neked, hogyan lehet szívedet Hozzám emelni. 

Tudod, hogy Én jó és szelíd vagyok. Néha hallod, ahogy a Szívem 
érted dobog. Engedd, hogy lehajoljon hozzád és felemeljen, ahogy egy 
kis virággal tesszük ezt, hogy szemügyre vegyük. 

Mindig szíved szerint cselekedj, ne búsulj az élet apró dolgai miatt 
– azok nem súlyosak.

Ha azt akarod, hogy magamhoz emeljelek, akkor meg kell enged-
ned, hogy úgy szeresselek, ahogy vagy: tökéletlenségeddel együtt. Ha 
valóban szeretsz Engem, akkor megengeded, hogy így tegyek. 

Figyelj ide: az Én tekintetemben csak gyengédség és Irgalmasság 
van irántad. Fogadd el hát tekintetemet, és ne gondold mindig, hogy 
megbántasz – ez nem így van.
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Mindig békességnek kell lennie benned, mert Én így akarom. Any-
nyira szeretlek…

Legyél az az egészen kicsiny gyermek, akit Én gyengéden szeretek, 
mert ő Nekem mindent megenged. 

Megáldalak, hogy ilyen kicsi vagy – maradj is ilyen. De azért nö-
veld önbizalmadat, hisz Én oltalmazlak. Szerezd meg az Isten gyerme-
keinek kijáró autonómiát, akik minden időben boldogok, mert meg-
oltalmazottnak tudják magukat. Végül azért is légy boldog, mert Én 
azt akarom. 

A te Jézusod, aki szeret téged. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja: megáldalak. Figyelj és hallgass ide: az Én Éle-
temet adom neked, bőségben, feltéve, ha kívánod. 

Lelkedben megújult a reménység, az öröm, a segítő szeretet is. De 
ahhoz, hogy csodákat tudjak művelni benned, kell a beleegyezésed, 
hogy teljesen az Enyémmé tegyelek – ahogy óhajtom. Akkor soha vé-
get nem érő életed lesz. 

Meg akarod engedni, hogy teljesen birtokoljalak? Akarod, hogy 
végre megszabadítsalak annyi gyötrelemtől és félelemtől? 

Akkor határozd el, hogy megengeded Nekem kimondani azt, hogy 
te Hozzám tartozol, és senki nem vehet el Tőlem. Hűséges leszel Hoz-
zám örökre. Megadom neked a szolgálatomhoz szükséges erőt és hű-
séget, és megkapod még az Én gyengéd szeretetemet is. 

Szüless újra az életre, kicsi lélek. Erre az új életre, ami meg kell, hogy 
változtassa egész egzisztenciádat, és ne hagyd el soha Szent  Szívemet. 

Azt mondod Nekem: „a Tied vagyok”. Szerezz becsületet ezek-
nek a szavaknak hűen kitartva kéréseim mellett. Érezd magad örök-
re az Enyémnek és szabadnak mindazt illetően, amire Én indítalak a 
 szívedben. 
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Szeretlek. Pihend ki magad Bennem és írd Szavaimat. Mindig mel-
letted leszek. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Látod, amint az Én akara-
tom van benned, akkor magadtól teszed, amit kérek tőled. Az Én aka-
ratom a te akaratoddá válik. Ahhoz azonban, hogy ezt a nagy kegyel-
met megadhassam neked, szükségem van teljes odaadásodra.

Úgy akarlak a Karomban tartani – lelkednek a legjobbat téve –, 
mint egy gyermeket. Úgy akarlak megismertetni Magammal – végte-
len szeretetemben –, mint egy gyermeket.

Mint egy gyermeknek, úgy akarom megtanítani neked, hogyan 
hordozzál Engem a világban.

Megkezdődik tehát küldetésed, ami földi életed végével szűnik 
meg. Aztán majd együtt folytatjuk fentről, az égből.

Figyeld, gyermek, kegyelmem hatását a jó szándékú lélekre. Nézd, 
hogyan formállak téged, Én kicsi gyermekem, olyanná, aki minden 
gondolatát el meri Nekem mondani…

Sokáig azt hitted, hogy el kell titkolnod Előlem azokat az indulatos 
szavakat, amelyek lelked mélyéből törnek fel… mindezt azért, hogy ne 
tegyél Nekem rosszat… De elfelejted, hogy Én Szív vagyok, és – mivel 
vágyódsz Rám – örömmel hallgatom meg minden imádat, legyen az 
akár fásult, akár dicsőítő. 

Soha nem ítéltelek el azért, mert kifejezted elégedetlenségedet. 
Amikor egy gyermek az Isten Jelenléte után vágyódik, nem káromol-
ja Őt, még ha eközben neveletlenné is válik! Kicsi gyermekem, szokd 
meg, hogy mindent elmondhatsz Nekem, ami a szívedet nyomja. Így 
jutunk el isteni Szívemben a totális és üdítő egységre.

Annyira szeretlek… Te vagy az Én napsugaram a föld sötétségében. 
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Menj, bájos kicsi gyermekem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudod, miért szeretlek any-
nyira? Mert sem a langyosságot, sem az unalmat nem viseled el. Ezt 
szeretem benned.

Megadom neked a lelkesedést, amit kérsz. Úgyszintén a buzgóságot, 
amire vágysz. De ehhez az kell, hogy teljesen Nekem adjad magadat. A 
Tőlem kapott életet szabadon és szeretettel állítsd az Én szolgálatom-
ba. Nem fogok neked semmi rosszat tenni. Foglalkozni fogok veled, 
és gondoskodni rólad. Te pedig hagyj Engem teljesen szabadnak. Isten 
birtoklása szabadság, és nem rabszolgaság. Téged, a szabadságot any-
nyira kedvelő gyermeket soha sem fogom erővel a hatalmamban tar-
tani. Isten szeretetét ne hasonlítsd az emberek birtoklási vágyához. Is-
ten csak annyira birtokol, hogy szabaddá tegyen Szeretete óceánjában. 

Ne nézz se jobbra, se balra, ne keresd, hogy mi elégíthetne ki té-
ged; nem találsz rá sehol. Én hívtalak téged és a lelked válaszolt Ne-
kem. Rajtam kívül nem tudsz élni. Ráadásul Én nem engedem meg, 
hogy elmenj.

Egyáltalán ne hidd azonban, hogy Isten nem enged neked szabad 
időtöltést itt a földön. Ő az ellenkezőjéről biztosít téged: minden egész-
séges kikapcsolódás jó, ha azt az ember Isten utáni vágyakozással teszi.

Most akkor azt mondom neked: az emberek iránti szereteted felül 
fogja múlni az állatok (!) iránti szeretetedet, és szükségessé válik, hogy 
az utóbbiakat kicsit elhanyagold az előbbiek érdekében. Isten segítsé-
gével, aki Én vagyok, mindent olyan jól fogunk tenni, ahogy kell. 

Most újjá fogsz születni azáltal, amit Én adok neked. Így majd 
megérted, hogy Én sohasem akartam a szenvedésedet.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Igen, komoly késésben vagyunk, gyermek, így „rákapcsolunk”. Ez 
nem lesz hiábavaló. Miközben írod Üzeneteimet, újjászületsz.

Tudod, miért hívok Én el egyeseket a szolgálatomra? Mert végtelen 
szeretetemben így akarom közel tudni őket Magamhoz. Aki Engem 
szolgál, többet tud Rólam. Az Én szenvedélyes Szeretetem hívja a lel-
ket szolgálatomra. 

Más hivatások is végtelen Szeretetemmel vannak összhangban. 
Ezek a lelkek nem közvetlenül az egyházban szolgálnak, hanem a le-
hető legjobban teszik azt, amit kérek tőlük… Ez is szolgálat…

Az Én kiváltságos lelkeim pedig egészen akarnak Engem, és lelke-
sedéssel viszik az Evangéliumot a szegényeknek. Azért ültetem beléd 
az Én isteni Szívem iránti szenvedélyt, hogy megújítsd az Én házamat, 
egyházamat, gyermekeim bölcsőjét…

Látod, szükségem van hűséges és odaadó lelkekre, akik készek En-
gem a végsőkig szolgálni. Én hívom el őket, Én dédelgetem, Én terel-
getem őket a nekik kijelölt úton. 

Barátokat és szilárd támaszt adok melléd, gyermek. Hívő lelkeket, 
akik segíteni fognak küldetésed teljesítésében és elfogadják az Én ké-
réseimet. Ne utasíts vissza senkit, akit Én küldök hozzád. Megjelölöm 
azokat, akiknek segíteniük kell neked.

Azért, hogy minden az Én akaratom szerint történjen, közösséget 
hozok létre kis harcosaimból Jézusod Szívének megvédésére. Így lesz. 

Azután az Atya felé fordulsz, akitől kaptál mindent, és minden 
rendbe jön…

Íme, üzenetem rövid, de tele gazdagsággal. 

Megáldalak. 
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Figyelj ide és értsd meg. 
Füle lesz a falaknak, hogy megértsék, amit rajtad keresztül hirdet-
ni akarok. A nagyoknál és bölcseknél elérem, hogy meghallgassanak 
téged és Bennem legyenek. Általad és benned visszaadom az életet 
azoknak, akik remélnek és meg akarják változtatni életüket. 

Elküldelek a nemzetek közé, hogy terjesszed gyengéd szeretetemet 
a világban. Mindenhova elkísérlek, amerre mész. Egyesek magasztal-
ják Nevemet, mások Rám támadnak rajtad keresztül, de senki nem 
fogja utadat állni. Ha Én azt mondom „Menj”, akkor te menni fogsz az 
Atya Isten örömében.

Látod, sokáig vártam arra, hogy misszióba küldjelek (négy év ne-
ked sok idő), és ezt azért tettem, hogy megengedjem neked, hogy egész 
kicsi légy. Azt mondod Nekem „semmi változás nem történt bennem 
a négy év alatt”. De igen, sok a változás, csak te még nem veszed észre. 

Annyira szeretlek téged, el kellene jutnod odáig, hogy egyáltalán 
ne félj Tőlem. Gyönyörködtetsz Engem anélkül, hogy tudnál róla…

Arra a kérdésedre, hogy „hogyan tudom a Te szavaidat tovább 
adni, mikor egy „kis semminek” érzem magam” Én azt válaszolom: te 
az Enyém leszel, vagy még inkább Én leszek benned és te így Én leszel 
– ilyen egyszerű ez.

Menj és ne nyugtalankodj. A te Istened valóban mindent megtesz 
érted. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek.

Gyere Mellém! Várlak.

Ha kételkedsz, nem tudja a Szeretet teljesen betölteni szívedet. Ké-
telkedés nélkül add Nekem magadat. 
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Szerinted mit tegyek, ha azt látom, hogy képtelen vagy mindarra, 
amit Én kérek tőled? Nem tehetek mást, mint örömmel megteszem 
helyetted.

Látod, ha ezt megértenék az emberek, akkor úgy cselekedhetnék 
bennük, hogy elszállna nyomorúságuk…

Képes vagy egyáltalán békességet adni magadnak? Nem, erre te 
képtelen vagy. Gyakran – nagyon gyakran – mondom neked: „Békes-
ség lelkednek.” Azonban mindig azt hiszed, hogy erőfeszítéseket kell 
tenned ezért a békességért. Nem, nincs szükség erőfeszítésre. Egysze-
rűen csak Tőlem kell azt várni, tudva, hogy ingyen megadom.

Gyermek, ha nincs még a birtokodban mindaz, amit kérek tőled, 
ez csak azért van, mert nem hitted, hogy saját erőfeszítésed nélkül 
megkapsz mindent.

Most tehát higgy, és megkapod ingyen kegyelmemet, amire oly 
nagy szükséged van.

Most akkor mosolyogj Rám. És mindig ennyire szeress Engem. 
Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Már lassan négy éve tanítalak, és négy éve te „indulatosan” „köve-
telsz” Engem. Ez azt mutatja, hogy ez alatt az idő alatt gyermeki szere-
teted nem „illant” el. Te ugyan kértél Engem, hogy vegyem el ezt tőled, 
ha ez nem lenne jó…

Én azonban semmit sem vettem el, semmit sem változtattam meg: Ne-
kem annyira tetszik így szereteted, hogy csak elmélyítettem azt, meghagy-
va Irántam érzett erős vonzalmadat. Ezt örökre meghagyom neked…

Emlékszel, mennyire féltél ettől az erős érzelemtől? Teljesen abban 
a hitben voltál, hogy nem kellenek érzések Istennel kapcsolatban… 
Dehogynem, Én olyan lángoló lelkeket akarok, akik Engem emberi 
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érzéssel szeretnek. Megadom nekik, hogy szívük mélyén érezzék sze-
retetüket Irántam, és megérezzék az Enyémet is. Ennyit az okos és ra-
cionális bölcsekről, akiknél tilos minden érzelem.

Az Én Szívem kinyilvánítja Magát mindazoknak, akiknek hiányzik 
a szeretet és gyengédség. Maga Jézus jön táplálni és vigasztalni őket. 

Bárcsak mindenki – aki szívből szeret Engem – megértené, meny-
nyire szeretem Én is őt minden „emberi” érzésemmel. Nem a köny-
vek, és az értelem Istene vagyok, hanem gyengéden szerető Isten. 

Kicsiny gyermek, te azt mondod magadban: nem vagyok méltó, 
hogy „nagyon” szeretett legyek. Értsd meg végre, Istened szenvedélyes 
Szeretetétől átitatott lélek, hogy lángoló, rád kiáradni vágyó különle-
ges szeretetemben választottalak téged.

Itt a földön senki sem mer manapság annyit kérni, mint a te szíved, 
hogy olyan közelről ismerhesse meg Jézus Krisztust, mintha Ő Isten-
emberként ott lenne a földön melletted.

Nem, te nem éltél a földön, mikor Én az utamat jártam, amit gyak-
ran sajnálsz, de Én azért jöttem most életedbe, hogy még többet adjak.

Többé ne hidd azt, hogy nem tudsz Engem megelégedetté tenni. 
Annyira szeretlek az Utánam való vágyakozásoddal. Megígérem, hogy 
betöltöm ezt a hiányt, és utána már nem leszel más, mint Isten egy an-
gyala tele örömmel és békével minden – a küldetésedet keresztező – 
megpróbáltatás ellenére.

Most menj, kicsiny gyermek, és nyugodj meg: Istened az, aki ezt 
akarja.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Ha van Számomra időd, akkor megáldom az idődet „a te számod-
ra”, hogy azt Jelenlétem örömében a leginkább hasznodra legyen. 
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Mindannak a nagy részét, amit itt a földön kértél, megadtam ne-
ked. Csakhogy te leginkább Utánam vágyódsz, és ez így helyes, egé-
szen kicsiny gyermek. 

Hamarosan felnősz. És a földi dolgoknak is meglesz a valódi értéke 
számodra. Ezzel azt akarom mondani, hogy Jelenlétemmel felfedezed 
az egyszerű dolgok ízét, és így azok a helyükre kerülnek nálad. 

Látod, az Istent szerető léleknek „minden” kell. Meg kell tanulnia 
örömben élni a földön, úgy hogy szárnyai az égben vannak. Így min-
denben osztozik Velem úgy, hogy „lakhelye” itt a földön van, de ezt 
örömmel elfogadja. 

Ha el is szakítottalak „földi” dolgoktól, az csak azért volt, hogy job-
ban tudjalak tanítani. Most azonban visszaadom a földi dolgok iránt 
érzett kedvedet egyszerűen azért, hogy olyan örömöd teljen benne, 
mint egy ártatlan gyermeknek, akivé lettél.

Az Első mindig Én leszek a szívedben, és együtt oldunk majd meg 
néhány konkrét emberi feladatot, beleértve az Általam elfogadott sza-
badidő elfoglaltságokat.

Mindent lehet Velem együtt végezni, gyermek, és mivel nem aka-
rom, hogy elfecséreld az Én időmet (a tiédet sem!), azért inkább veled 
akarok Istennek tetszően Szeretettel kikapcsolódni. 

Megengeded akkor, hogy visszaadjam az örömöt abban a tevé-
kenységben, ami szabadidődet annyira kitöltötte? Megengeded, hogy 
újra adjak neked egy lovat mindazon megpróbáltatás ellenére, amin 
keresztülmentél? Nem akarlak szenvedélyessé tenni, gyermek, ez iránt 
a sport iránt, mert ez nem több hobbinál. Mivel azonban nagyon sze-
reted ezeket az állatokat, megengedem, hogy életed végéig űzhessed 
ezt a sportot itt a földön. Nem hiszel Nekem?

Hát akkor majd meglátod.
Megáldom tervemet (amit veled ez ügyben készülök megtenni).
Nekem minden lehetséges. Ezt ne felejtsd el!
Megáldalak. Menj. 

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Azért kelhet életre Szavam a szívekben, mert a lélek elfogad En-
gem és vágyik Rám. Ehhez azonban meg kell ismernie Engem. Én ki-
nyilatkoztatom Magam benne, mire ő napról napra növekszik Velem 
és Bennem.

Kicsiny gyermek, aki mindenütt keresel Engem, Én válaszolok ne-
ked, dédelgetlek, megszabadítalak minden félelemtől, minden szomo-
rúságtól, mindentől, ami rád nehezedik és árt neked. Csodákat tettem 
és még többet is fogok tenni.

Mások számára adlak, hogy elhalmozzad őket az Én végtelen sze-
retetemmel, így megismerjenek Engem és Én bennük élhessek. 

Te, aki meg tudtad lágyítani Isten szívét és elérted, hogy Ő lehajol-
jon hozzád, kérj Engem is, hogy Én is lehajoljak mindazokhoz a kicsi-
nyekhez, akik tőled kérnek segítséget. Fogd őket kézen, és hívj hozzá-
juk Engem. Én eljövök, megvigasztalom, megérintem, az Enyémmé 
teszem őket. 

Te, aki sokat kaptál, add tovább ingyen, ahogyan Én adtam neked. 
Gondolj arra, hogy sokan szomjaznak az élet Szavára.. Menj hozzájuk 
és segíts Nekem felemelni népemet.

Én táplálom az éhezőket, és ők soha többé nem fognak megéhezni. 
Kinyilatkoztatom Magam nekik, hogy visszatérjenek Hozzám és sze-
ressenek Engem az örök életben. 

Menj utadon, kicsiny gyermekem, és készségesen add nekik, amit 
Tőlem kapsz. Itasd meg a szomjazókat, oldd el a gonosz kötelékeit ott, 
ahol erre vágynak, és állj meg az Én kicsinyeim előtt, mikor erre szólí-
talak fel: megkapják Tőlem a gyógyulást. 

Ennyi. Még nem egészen érted az Én szavaimat, de a hit benned 
lesz, és mindezt látva hinni fogsz.

Megáldalak. Légy mindig hű és szeress Engem.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Tudod, az Én vágyam az, hogy tápláljalak téged, ezért éhezel En-
gem. Meglehetős késésben vagyunk, igaz?

Hát akkor tevékenykedj, hisz azért kaptad ezt a – neked annyira 
tetsző – kegyelmet. Munkálkodj és dicsőítsd az Istent, aki ezt a külde-
tést és táplálékot adja neked.

Tudd örömmel elfogadni az Általam kieszközölt hatalmas kegyel-
meket, mert az a jó, ha a lélek egyszerűen, természetesen örvendezik. 

Még meg kell tennünk egy kis utat, hogy megtanítsam neked, mit kell 
írnod mostanában. Miután azonban az Én kegyelmemmel te kész vagy 
„éjjel-nappal” írni, élni fogok az oly kedvesen Nekem adott időddel. 

Tehát ne félj, csak annyi késésünk van, amennyi idő kellett neked 
ahhoz, hogy megértsd, Én nem kívánom, hogy lelkesedés nélkül dol-
gozzál. Most, hogy olyan makacsul mondogatod Nekem: „Nem, lel-
kesedés nélkül én többé nem fogok dolgozni a világért” – megadom 
a kegyelmet, hogy ezt megtehessed. Ez az Én ajándékom lelked szá-
mára, amely mindenekelőtt szeretni akar. Őrizzed hát az Általam ki-
eszközölt kegyelmeket, és légy biztos abban, hogy nincs szükségem az 
erőfeszítéseidre ahhoz, hogy ezeket megadjam neked. Elég, ha csak 
vágyódsz ezekre.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Szárnyakat adok neked, hogy szolgálj Engem. Megismertetem ve-
led az Én örömömet, az Én szenvedésemet, és az Én gyengéd szere-
tetemet. Napról napra meg fogod ismerni szenvedélyes szeretetemet. 
Ezért jövök a korábbinál is meghittebben otthonodba. Ezért lesz szál-
lásom abban a szívben, amely mindent Tőlem vár.
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Felfedem abban (a szívben) az emberek iránt érzett hatalmas sze-
retetet, az oly gyakran elfelejtett és visszautasított gyengéd szeretetet. 
Azoknak a jó szándékú embereknek adom ezt, akik meg akarják is-
merni a Szeretetet. 

Enyémmé teszem az okosakat és bölcseket, szembeállítva az ő lé-
lek nélküli beszédüket az Én lángoló, húsba hatoló szavaimmal. Tü-
zes nyilaim minden emberi, nem Tőlem eredő okoskodást lerombol-
nak. Támadóid ekkor megtérnek, felfogják tévedésük súlyosságát és 
azt, hogy Én mennyire szeretem őket.

Ezerszámra küldöm őket kis virágomhoz, hogy az Én hozzájuk in-
tézett szavaim elérjék őket, és – mélyen szívükbe hatolva – elültessék a 
Szeretet magját. Azt a magot, amivel sohasem rendelkeztek. 

Kicsinyeim belépnek a világba, és azt az Én képmásomra formál-
ják. Rajtuk keresztül megújítom ezt a sivár földet, hogy az pompás 
kertté változzon, ahonnan finom illatok áradnak. 

Te, kis virág, aki az Én sugallatomra, az Én vezetésemmel írsz, egy 
pillanatig se gondold, hogy hiába beszélek: mindaz, amit mondtam 
látványosan beteljesedik.

Akkor most menj. Siess hirdetni Üzenetemet úgy, ahogy azt mon-
dom neked, és soha ne hátrálj meg. 

Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Rendszerint Nekem sürgős, hogy írás vagy beszélgetés céljából fel-
keressem kiváltságos lelkeimet… Te viszont mindig előttem akarsz 
járni… Lesz időd végre megtenni a dolgokat? Nem vagy képes rá? Ak-
kor megtanítom neked. Ennek ellenére nagyon boldoggá tesz, hogy 
ezzel a gyermeki szomjúsággal közeledsz Felém.
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Látod, százak és ezrek nem vágyakoznak Utánam, nem szomjaz-
nak Engem. És itt a keresztényekről beszélek…

Tanítsd meg nekik, hogy vágyakozzanak Utánam. Akarod? Megta-
nítom neked, hogyan adhatom Magamat rajtad keresztül. Tanítsd meg 
nekik, hogy szemléljenek Engem, beszélgessenek Velem. Engedd meg 
Nekem, hogy megvigasztaljam őket, megtérítsem őket általad. Tekin-
tetemmel vonzani fogom őket, lángoló szenvedélyt ébresztek bennük, 
és az igazsághoz vezetve megváltoztatom őket.

Az ország határain túl nyugodtan beszélhetsz. Franciaországban ez 
sokkal nehezebb lesz, de azért sikerülni fog. Máshol szívesen látnak 
a templomok, itt, a te országodban csak hideg és sivár termekben te-
szik lehetővé Üzeneteim terjesztését. A francia egyház nem fog tárt 
karokkal fogadni, annál is inkább, mivel nyilvánosan kell leleplezned 
az egyházam szívében zajló szabadkőműves szertartásokat. 

Te azonban kitartó és magabiztos leszel, rendíthetetlen a Szerete-
temben. Semmi sem akadályoz meg Engem abban, hogy a francia né-
pet – már aki abból Nekem megmarad – tápláljam.

Csodákat fogok tenni rajtad keresztül. Sok lelket fogok arra indí-
tani, hogy meghallgasson Engem, és helyreállítom a rendet ebben a 
nemzetben. 

Ha az említett üldöztetések ellenére is akarsz Engem szolgálni, ak-
kor tedd magad kicsinnyé és Én megvédelek minden rossztól. 

Ha minden pillanatban imádni akarsz Engem, akkor tanuld meg 
észrevenni irántad tanúsított sok jótéteményemet, és légy Hozzám 
mindvégig hűséges, egyszerű, természetes, őszinte.

Mi most akkor együtt tesszük meg az utat – sok utat – és visszahoz-
zuk az elszéledt juhokat és bárányokat. 

Menj. Homlokodon csókolva az Enyémmé teszlek. Megáldalak. 

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ne félj kérni a Szeretetet. 
Ég a vágytól, hogy odaadja Magát neked. Indulj tekintetemtől kisérve, 
lásd meg, és enyhítsd a szenvedők fájdalmát.

Ha arra vágysz, hogy Szívem folyamatosan szenvedélyre lobbant-
son, ez egyezik az Én akaratommal. Engedd, hogy lelkedet gyengé-
den megöleljem, hogy Szeretetem tüze egyre lángolóbb szenvedélyt 
ébresszen benne.

Irántad érzett Szeretetem határtalan. Szívem állandóan beléd 
áramló Szeretetével szeretlek. Teljes lelkedből, egész lényeddel vágya-
kozz Utánam, és hidd el, hogy senkitől sem vonom meg, hogy szeret-
ve érezze magát Tőlem. 

Veled csodákat műveltem, mások számára csodás dolgokat teszek. 
Bennem megtalálható mindaz, ami az emberek sokaságát megelége-
detté teszi. Siess gyermek, menj, és kérd az embereket, hogy vágyakoz-
zanak az Én megismerésemre. 

Meg kell, hogy mondjam, kevés, nagyon kevés olyan kicsiny lélek 
van, mint te. Menj, ajánld a lelkeknek, hogy akarjanak olyan kicsinyek 
lenni, akiket Én aztán dédelgetek és megvigasztalok. Mutasd csak meg 
nekik, hogy milyen a Szíve egy Istennek, és szabadítsd meg őket attól 
a hatalmas tévedéstől, amiben élnek.

Mondd meg nekik, hogy Én őrülten szeretem őket. Azt akarom, 
hogy visszatérjenek Hozzám, és így belépjenek az örök élet boldog-
ságába. 

Megáldalak. Menj. Szeretlek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Haladj az Én utamon, kicsiny gyermek, és ne hidd, hogy ismét meg-
próbállak. Te vagy az Én napsugaram egy keményszívű nép körében. 
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Vedd rá a lelkeket, hogy jobban megismerjenek. Mindazoknak, 
akik erre vágynak, ugyanúgy kinyilvánítom Magamat, mint neked. Én 
mindent megtehetek – mondd ezt meg nekik.

Tudod, a gonosz az Engem nem szerető szegény lelkeket vakká és 
gonosszá teszi. A tisztánlátástól megfosztva elhomályosítja őket. 

Az Én kegyelmemnek, egyúttal az Én igazságomnak az ideje jön 
el. Aki megbánja az Ellenem elkövetett sértést, újra megtalálja Szívem 
mosolyát és a Szeretetet, amit soha sem kellett volna elhagynia. 

Gyermek, két személyből az egyiket felveszik, a másikat otthagy-
ják. Ezzel azt akarom mondani, hogy az egyik elutasít Engem, a másik 
visszatér Hozzám. 

Kell, hogy megtudja a világ, hogy közel van ennek eljövetele, hogy 
– a lelkére mért halálos veszélyből ébredezve – mielőbb megtérjen. 

Annyi emberélet elpusztítása, válások és házasságtörések, a go-
noszság minden formája – ez az Isten nélküli élet szomorú követ-
kezménye. Némelyek majd azt mondják neked „Miért nem tesz Isten 
semmit?” És a helyes válaszod erre: „Isten szívetek ajtajánál könyörög 
nektek, hogy engedjétek Őt belépni hozzátok. Ekkor csodákat tesz és 
megmenti a világot.”

Isten nem viseli el a lélek ernyedtségét. Nem akarja, hogy keresz-
ténynek valljátok magatokat, de Őt ne szeressétek.

Szeretni Istent, szeretni Szívemet azt jelenti, hogy megtanulni 
szüntelenül, minden másnál inkább vágyni Rá. Meg akarom adni eh-
hez a kegyelmet nektek, azonban ehhez az kell, hogy tudatosodjon 
bennetek, hogy nem éltek igaz életet Istenben. 

Ha úgy gondoljátok, hogy jó úton jártok, és nem éreztek szenve-
délyt Irántam, akkor rossz úton jártok. 

Isten nem szereti a langyosakat. „Kiköpi” őket. Közületek mégis 
annyian a langyosságra hangolódnak anélkül, hogy ez zavarná őket… 
Hányan közületek meg vannak győződve arról, hogy igazak és jók, 
amikor pedig langyosak és érzéketlenek Velem szemben. 
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Hatalmas tévedés, amit elhitet veletek a sátán, hogy nem szívből 
kell szeretni…

Azonban kicsiny lelkeimmel Én megváltoztatom a világot, új, szen-
vedélyes és gyengéd szívet adok neki. 

Menj gyermek, akit Hozzám egyre közelebb kívánok tudni: Istened 
gyengéden és szerelmesen szeret.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Gyermek, biztos jó néhányszor szenvedtél már amiatt, hogy miu-
tán hívtál Engem, nem hallottad szíved mélyén a válaszomat. Ez a sá-
tán által kikért megpróbáltatás volt, aki kap némi szabadságot, hogy 
isten lelkeit próbára tegye. 

Azonban ennek a sötét időszaknak vége. Most megtudod, hogy a 
megpróbáltatásnak immár vége, és mindig akkor fejeződik be, mikor 
a lélek Isten utáni leghőbb vágyát kifejezi. 

Csak meg kell engedned Nekem mindenütt és minden időben – 
semmiért sem aggódva –, hogy ezzel a szabadsággal élve mindent szí-
ved szerint tehessek, ahogy ezt Én már korábban kértem tőled.

Az Én Szívem megőrzi a tiédet. Ezt megígérem neked. Meg kell ta-
nulnod – ahogy azt már kértem tőled – hogy félelem, vagy különböző 
fóbiák ne nehezítsék el lelkedet, hogy szabadnak érezhessed magadat. 
Isten nem nyomorítja meg satuba fogva azokat a lelkeket, akik teljesen 
az Övéi. Kedves gyermekem, ezt hívják Isten gyermekei szabadságá-
nak, tanuld meg hát megismerni és a magadévá tenni ezt. 

…

Látod, nagyon örülök annak, amikor ilyen hangosan beszélsz Hoz-
zám, hogy ilyen szenvedélyes gyermekem van!

…
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Visszatérve ahhoz, amiről beszéltünk: megáldom minden tevé-
kenységedet, mert ezek Tőlem származnak. Rajtuk lesz jelem, hogy 
felismerd, és magadévá tehesd azokat, és ez a teljesítésük felett érzett 
örömöd és békéd lesz.

Menj áldott gyermekem, „profitálj” ebből az Isten gyermekeinek – az 
Ő kedvenceinek – kijáró szabadságból rátalálva az életre és a mosolyra. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Amint egyedül vagy, hívjál Engem. Hívásod nem talál Nálam sü-
ket fülekre.

Gyere most Mellém és találj újra Rám; hiányoztál Nekem. 

Egy semmiség mindjárt összetör és lesújt téged, Én kicsi gyerme-
kem… Milyen gyenge vagy Istened Szeretete nélkül… Vannak pilla-
natok, amikor Én kicsit elrejtőzöm, amit te sohasem viselsz el. Ezért 
többé nem rejtőzöm el, és az neked is jó lesz, hisz annyira vágyódsz 
Utánam. 

A megpróbáltatások néhány órája után szüless most újjá – a te Is-
tened nincs messze és szerelmesen szeret téged. 

Meg akarlak vigasztalni megígérve, hogy nem szomjazol soha töb-
bé, ha így átadod magad Nekem. 

Képes vagy te valamire magadtól? Nem, te nem vagy képes. Ezért 
törődök veled Én minden pillanatban, te pedig állandóan gyengéden 
Rám mosolyogsz. 

Menj, többé ne bújj el az elől az Isten elől, aki gyengéden szeret té-
ged. Én rád találok, úgy-e tudod?

Menjünk. Mosolyogsz Rám? 
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Szegény gyermek, elég neked egy szemvillanás Tőlem, hogy kigyó-
gyítsalak mély fásultságodból.

Őrülten szeretlek, Isten kicsiny lelke.

Add át magad.

Még néhány pillanat, és minden jó lesz.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyermekem, miközben arra várok, hogy Üzenetemet terjesszed a 
világban, formálnom kell téged, elérnem nálad, hogy többé ne félj Tő-
lem, bízz Bennem.

Látod, amint elrejtőzöm, alig várom, hogy újra rád találjak, te 
azonban rosszul fogadod, hogy miután „elhagytalak” téged, újra rád 
találok.

Amíg el nem hiszed, hogy Én nem akarom eltakarni Magamat a 
szemed előtt, addig szüntelenül azon leszek, hogy ezt megértessem 
 veled. 

Az Én arcomat a gonosz rejti el gyötrésével előled, gyermek, de ha 
bízol Bennem, megszűnnek a kínok, vissza soha nem térnek, és az Én 
arcom nem lesz többé elrejtve előled.

Meg akarod hallani szavaimat? Akkor várd ki, hogy megtegyem 
benned akaratomat, megszabadítsalak ezektől a támadásoktól. Ha ké-
pes vagy rá, erőltesd meg magad, hogy megőrizz Engem a szívedben.

Akarsz Engem mindig magad mellett tudni? Akkor tartsd nyitva a 
szemed és küzdj meg a nehézségekkel, gyermek: szabad vagy. Ha pe-
dig nem tudod, hogy Én mire célzok, azt mondom neked: ne törődj 
vele, csak várj mindent Tőlem.
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Ennyi. Megáldalak. Üzenetem rövid: azokhoz a lelkekhez szól, aki-
ket Én formálok.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd meg, hogy kicsit 
beszélgessek veled.

Úgy-e tudod, hogy Én sokkal erősebb vagyok a téged gyűlölő sá-
tánnál? Hát akkor sohase nyugtalankodj támadása miatt. Én megőriz-
lek az örökkévalóságra 

Két módon lehet őt legyőzni: vagy erősnek kell lenni, vagy Engem 
kell engedni cselekedni. Miután te ez utóbbit választottad, Én megvé-
delek támadásaitól. 

El tudod képzelni, mennyire gyűlöl téged azért, mert te úgy vá-
gyódsz Utánam? Ne félj semmit. Te Hozzám tartozol és nincs hatalma 
arra, hogy úgy támadjon téged, ahogy azt szeretné. 

Ne szenvedj tovább, kicsiny gyermek, Istened nem akarja azt.

Szereted a tieidet? Ugyanúgy szeresd az Enyéimet. Az Enyémek 
azok a szegények, akik vágyják a Szeretetet. Menj, vigasztald meg őket. 
Hozzájuk is küldelek téged. Hirdesd nekik az Én – világra kiáradó – 
gyengédségem örömhírét. 

Nem tudod, hogy ismerem minden gondolatodat? Adok neked bá-
torságot és erőt, a Szentlelket és szenvedélyt. Lelkesen és becsületesen 
fogsz szolgálni Engem. Nem ezt akartam számodra? 

Tudom, hogy szomorú vagy. Hamarosan nem hagylak el többé – 
megígérem.

Légy meggyőződve arról, hogy Istened soha nem hagy cserben.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak, Én kicsiny lelkem. Béke 
 veled. 

Figyelj! Azért jöttem, hogy megvigasztaljam és meggyógyítsam az 
elnyomottakat, az erőtleneket, a szegényeket és mindazokat, akik Rám 
vágynak.

Te leszel az Én csatornám, akin keresztül eláraszthatom őket gyen-
gédségemmel. Megadom neked azt, amivel felélesztheted a balgák szí-
vét, hogy visszatérjenek Hozzám 

Most menned kell, de nem egészen egyedül. Kísérőt adok melléd 
Üzenetem terjesztéséhez, amely hatalmas utat jár be, elárasztva mind 
az öt kontinenst. Így fog eljönni Krisztus gyengédségének ideje erre a 
világra. 

Menj, kicsi gyermek, itt az idő szembeszállni a világgal. Nem lesz 
veled kíméletes, Velem sem volt az, de Én leszek a pajzsod, és a végső-
kig veled leszek. 

Amint meggyógyulsz, misszióba küldelek. Igen, valóban. Örülök, 
hogy ez az idő hamarosan eljön.

Most menj vissza és köszönd meg Nekem, hogy olyan kicsivé és 
törékennyé tettelek, hogy minden pillanatban meg kelljen védenem 
téged. 

Menj, kis szeretett lelkem, Istened nem tud nélkülözni téged egy 
pillanatig sem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

„Hiányzom neked?”

Pedig, amint érzed, Én itt vagyok a közeledben. 
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Akkor hát elmagyarázom neked. Ezt az Isten utáni vágyat Én azért 
helyezem beléd, hogy még inkább a Szívemhez vonzzon téged, hogy 
imádj Engem és Nekem szolgálj. Mindig azokra a kívánságokra vála-
szolok, melyeket Én helyezek a lélekbe.

Látod, így egyesítelek Magammal a szüntelenül megújuló, Utánam 
való vágyakozásoddal, és irántad érzett Szeretetemmel. Így leszünk 
egyek a Szívemben. 

Gyengédségem irántad nem ismer határt, annyira vágyódsz erre. 
Azon első lelkek egyike vagy, akik ezt ennyire megérzik. Számodra 
minden időben csodákat kell tennem, oly nagyon kéred ezt Tőlem. 

Amint kigyógyultál a sok, téged ért szenvedésből, megtaníta-
lak másokért közbenjárni. De értsd meg jól, hogy elsősorban Engem 
kell majd szolgálnod és nem azokat, akik szüntelenül a te jelenlétedet 
 kívánják.

Odaadod nekik az Én táplálékomat, aztán továbbmész más legelők 
felé, oda, ahol Én szeretném vigasztalni a lelkeket. Ne szervezz semmit 
magadtól, Én majd veled együtt elrendezek mindent, tudtodra adva, 
amit tenned kell. Apaként hordozlak téged…

Add Nekem mindig az idődet Üzeneteim írására. Azok nagyon 
fontosak…

Ahova megyünk, ott a meglátogatott helyekre vonatkozó üzenete-
ket fogom adni. 

Gyermek, te újra ülteted virágokkal az Én kertjeimet, és az Atya 
meg Én megáldunk téged. 

Hogy mosolyogsz! Ez örömmel tölt el.

Gyere, még sok mondanivalóm van neked…

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Azért nyugtalan a lelked, 
mert kételkedsz. A kételkedés a lelked ellensége. Ne kételkedj, akkor 
békesség lesz benned, felismersz Engem…

Látod, gyermekem, Istennek egyes gyermekei számára olyan kü-
lönleges útjai vannak, melyek az emberi lélek számára kifürkészhetet-
lenek. Később majd megérted.

Isten jó és szentté formál téged. Szelíd és irgalmas veled szemben, 
aki Őt teljes szívedből óhajtod. 

Bizony, Ő szeretettel formál téged arra kérve, hogy bízd magad az 
Ő Kezére. Minden, amit Én kérek tőled, jó. Minden, amit hallasz Tő-
lem, Jézus Krisztustól, való. Ne kételkedj hát, és tudatosítsd magad-
ban, hogy Én – a megmentésedre jött Istened – ilyen gyengéden sze-
retlek.

Figyelj Rám, mosolyogj Rám és legyen békesség benned. 

Minél jobban megismersz, annál többet mosolyogsz, mert megér-
ted mennyire szeretlek egész Szeretetemmel.

Most menj. Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Végtelenül szeretlek, szerel-
mesen, szenvedélyesen, gyengéden. Ez az Én irántad érzett Szeretetem 
ezen a reggelen! De talán el is kellene hinned ezt.

Minden Tőlem jövő dolog iránt szenvedéllyel töltöttelek el. Ezentúl 
mindenben hűséges leszel Hozzám, annyira fellelkesítettelek. Szolgáld 
az Én érdekeimet, örömöt és boldogságot találva benne: semmi nem 
okoz Nekem nagyobb örömöt, mintha így szeretsz. 

Legelőször is tanítsd meg bárányaimnak, hogy gyengéden szeres-
senek Engem. Mondd meg nekik, hogy ne tüsténkedjenek „Értem” 
annyit, azelőtt, hogy szeretnének Engem. Először meg kell ismerniük 
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Engem ahhoz, hogy utána képesek legyenek „isteni módon” cseleked-
ni másokért. Ezt te jól tudod…

Közeledj a lelkekhez, beszélj nekik az Én irántuk érzett gyengéd 
szeretetemről, és arról a vágyamról, hogy megismerjék azt. Szeret-
ném, ha eljönnének a tabernákulum elé (ahol Én valóságosan jelen 
vagyok) azért, hogy meghallják hangomat és szívük megváltozzon.

Menj, kicsi lélek. Menj annak az Istennek a gyengédségét hirdetni, 
aki annyira neked adja Magát. Menj, hangoztasd úton-útfélen, meny-
nyire szeretlek és hozzád hasonlóan mennyire szeretek minden Utá-
nam vágyódó lelket. 

Ha szolgálni akarsz Engem, elsősorban az Én érdekeimet tartsd 
szem előtt, és szabadulj meg attól a félelemtől, hogy minden pillanat-
ban rosszul teszel valamit. Értsd meg, hogy mindaz a kegyelem, ami-
vel elhalmozlak, lehetetlenné teszi, hogy komoly hibát kövess el, és 
hogy Én nem ítéllek el azért, mert időnként Jelenlétem nélkül teszel 
valamit. 

Figyelj Rám. Jól kinézünk, hogy félsz Tőlem. Én megszabadítalak 
félelmedtől. Én vagyok a legbiztosabb, leghűségesebb Barátod. Min-
dent meg kell osztanod Velem, és nem bezárkózni amiatt, amit meg-
bocsáthatatlan bűnnek vélsz.

A te személyes bűnöd, a Tőlem való félelmed. A többit észre sem 
veszem, annyira vágyódsz Utánam. Akkor menj, kicsi gyermek, és ez 
a „nyilvános gyónás” ne szegje kedvedet. Annyira szeretlek!

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mosolyogj Rám, egyél En-
gem, igyál Engem és életed lesz. 

Annyira szeretett kicsi gyermekem, szerezz Nekem örömöt, és add 
magadat egészen Nekem. 
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Tartozzál teljesen, testestül-lelkestül Hozzám és légy kész mindar-
ra, amit kérek tőled. Akaratod ellenére nem kérek tőled semmit, hisz 
a te akaratod az Enyém. 

Tudatosodjon benned, hogy a szabadságot szerető szívedet azáltal 
teszem az Enyémmé, hogy Én Magam helyezem belé a szabadság utá-
ni vágyadat. Engedd meg, hogy gyökeret verjek benned, hogy oda he-
lyezhesselek téged, ahova mindig is akartalak: Szent Szívembe. 

Látod, az emberek mind megrészegülnek a világ adta boldogságtól, 
és nem tudják, hogy az igazi boldogság – a megpróbáltatások ellenére 
– az Én Szívemben van. 

Ne légy tehát soha kedveszegett és ne kívánd jobban a földi örömö-
ket, mint Engem. Annyira vágyakozzál csak utánuk, ahogy Én azokat 
Velem együtt neked adom. Így, isteni Szívemmel egyesülve lesz meg az 
az örömöd, amit Én óhajtok számodra.

Add magadat egészen Nekem, kicsi lélek, és ne fogadd el soha, 
hogy Isten elrejtőzik, hisz Én helyeztem beléd azt a makacs vágyat, 
hogy mindig bírjad Jelenlétemet, ami örömöt szerez neked és szabad-
dá tesz téged.

Menj. Hirdesd a népeknek, mennyire szeretem őket. Készülj fel a 
sátán, e világ ura, elleni harcra az Én gyengéd szeretetemet és az Én 
igazságomat hordozva magadban. Így Én győzni fogok és minden jó 
lesz.

Megáldalak. 
Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Láttál már gyíkot a napon lustálkodni? Nézd meg hát a lelkedet 
Szeretetem fényében: olyan, mint egy gyík! 

Én békességet adok neked…
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Hallgass ide: ha elmész bárányaimhoz, mondd meg nekik, hogy 
úgy pihenjenek meg Bennem, ahogy a gyíkok sütkéreznek a napon. 
Az Én Szeretetem melegíti őket és békességük lesz. 

Tudod, miért szeretlek annyira? Mert te vagy a legérzékenyebb a 
gyengédségemre, és magadtól már semmit sem csinálsz, hanem Én 
cselekszem benned.

Hogyan hiheted, hogy azzal az Isten utáni vágyakozással, ami ben-
ned van, hatalma van a démonnak megrontani téged? Ez gyengeség 
tőled gyermekem, mert a gonosz semmit nem tehet ellened: te az örök 
életre Hozzám tartozol. 

Ha látnád, mennyire örülnek a szentek most kezdődő missziód-
nak… Velük vannak az angyalok, hogy örömükben énekeljenek arról 
a boldogságról, amit Én lelkeden keresztül az emberiségnek adok…

Mit akarsz! Az angyalok és szentek örvendeznek, mihelyt kiárad 
Irgalmasságom a földre…

Legyen hát békesség lelkednek és örülj: Istened jön, hogy teljesen 
Magáévá tegyen.

„Szerelmetes gyermekem”, elhiszed Nekem, ha azt mondom, hogy 
„őrülten” szeretlek?! Tudod, el kellene hinned…

Megáldalak, hogy kicsi és engedelmes gyermek vagy, ráadásul még 
akkor is, amikor nem akarod!

Menj. Szeretlek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hallgasd meg Üzenetemet, 
ami azon lelkek számára íródott, akik fásulttá válnak, ha távol éreznek 
Engem maguktól.

Kicsi gyermekem, Én kis lelkem, gyere, meríts erőt neked nyújtott 
gyengédségem tárházából. Gyere, tanuld meg megismerni Istenedet.
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Ébredj reggelente Engem dicsőítve. Velem vagy. Légy boldog egész 
nap és mutasd ki Nekem örömödet. Veled dolgozom. Este, mikor le-
pihensz, szemlélj Engem: veled táncolok. 

Látod, Én mindent megosztok veled, és veled élek… Te pedig az 
egész nap folyamán élj Velem Engem helyezve a középpontba. Vegyél 
észre Engem melletted. Én valóban itt vagyok, itt a szívedben és mel-
letted. Megtanítom neked, hogy ráérezzél Jelenlétemre. Megtanítom 
neked, hogy Engem sugározzál, megtanítalak kibontakozni Bennem. 

Azért vagyok itt, hogy azt az örömöt adjam neked, ami – az élet 
gyötrelmei ellenére, melyeket azok okoznak neked, akik nem szeret-
nek Engem – nem hagy el soha. 

Hamarosan ismert leszel a világban, és bátran szembe kell szállnod 
a támadásokkal és vállalni az üldözést. Ezt azért kapod, hogy ezáltal 
osztozzál abban, ami Én átéltem, mert a gonosz mindig jelen van és 
az igazság ellen támad. Nem kívánom az Én szeretteim számára az ül-
dözést, de megengedem azért, hogy a lelket még közelebb terelje Hoz-
zám. Nem tudlak mindentől megkímélni.

Ne félj, Én megvédelek. Csak annyit tegyél meg, hogy Mellettem 
maradsz, és nem foglalkozol semmi mással. A te védelmedet Én ve-
szem át. Tehát te foglalkozz az Én ügyemmel én pedig a tiéddel. 

Ne törődj azzal, aki megbánt téged, hisz az halálra van ítélve. Az 
üldözések egyszer véget érnek és megtörténik az igazságszolgáltatás. 

Te arra figyelj, hogy ne szomoríts el. Maradj mindig Szívem szerel-
mese, akkor soha nem bántasz meg!

Hát ennyi ez az Üzenet. Foglalkoztatnom kell téged – ezt kéri tőled 
Irántam érzett szenvedélyed. Dolgozz hát az Én munkamódszerem-
mel, ami a Szeretet. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Írjunk a – Nélkülem haldokló – világ számára. Hallgass ide: tu-
dod, hogy megszakad a Szívem, mikor épp azok rombolják le azokat 
az igazságokat, melyeket az Egyháznak hirdetnie kellene, akik Engem 
szolgálnak. 

Hozd hát helyre az Én Házamba (Anyaszentegyházba) lépve az Is-
tened ellen elkövetett botrányokat, nem az emberi, hanem az isteni 
Igazságot hirdetve.

Azért választottalak, hogy Üzenetemet terjesszed. Sohase okozz 
Nekem csalódást, megengedve, hogy megcsonkítsák Igazságomat. 
Amint komoly tévedéseket hangoztatnak előtted, lépj fel ellenük és 
engedd, hogy Én válaszoljak helyetted. Még az Én papjaim is darabok-
ra szednek majd, olyan eszeveszetten dühösek lesznek attól, hogy egy 
kicsiny gyermek előtt lelepleződnek. 

Azonban Én kényszeríteni fogom őket, hogy meghallgassanak, és 
néhányan – akik korábban gyűlöltek – visszatérnek Hozzám. Pillan-
tásra se méltasd azokat, akik gyűlölnek téged. Továbbítsd nekik, amit 
mondok, aztán menj – Velem együtt – a többi bárányhoz, juhhoz.

Én látom el védelmedet, ha az szükséges és senki sem akadályoz-
hatja meg, hogy küldetésedet folytasd. 

Most Engem kell szolgálnod, gyermek. Hamarosan itt az ideje 
 ennek. 

Ne hagyd magad összezavarni azoktól az okoskodóktól, akiknek 
címük, rangjuk van. Velem szemben tehetetlenek, mivel csak emberi 
bölcsességgel rendelkeznek. Hirdesd nekik, hogy az Én gyengéd sze-
retetem uralma közeleg, és hogy vesztükbe rohannak, amikor azt a 
törvényt – Szívem törvényét –, amit Én tanítottam nekik fortélyokkal 
próbálják áthágni. 

Munkálkodj, kicsiny lélek, néped javán szavaimra odafigyelve és 
úgy továbbítva azokat, ahogy kapod.
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Ne ragaszkodj olyan részletekhez, melyek egyeseket támadásra 
ösztönöznek veled szemben. Az ilyen emberek a sátántól valók. 

Azonban légy mindig határozott. Ne kényszeríts arra, hogy Én 
azt mondjam neked: „Elárultál Engem mikor a hazugságok hallatán 
néma maradtál.” Ne gyúlj haragra, maradj derűs, de rendíthetetlen.

Mára akkor ez az Én tanításom számodra. Ez azok számára is hasz-
nos, akik igazán vágynak Rám és Engem akarnak szolgálni.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Védelmezd szavaimat, 
gyermek.

A népekhez jövök, hogy megtanítsam nekik újra meghallani törvé-
nyemet, Szívem törvényét, amit apostolaimra hagytam.

Látod, a Velem való találkozást, az Én megismerésemet és imádá-
somat kérem elsősorban a lelkektől. Azonban szinte senki sem figyel 
erre a szeretetparancsra. Sátán félrevezeti a lelkeket azt mondván ne-
kik, hogy a második parancsra ügyeljenek, azaz felebarátjukat sze-
ressék. Elindult egy verseny, hogy aki a legtöbb „humanitárius” tevé-
kenységet cselekszi, azé a dicsőség.

Én azonban nem azt mondtam: „Felejtsetek el Engem és munkál-
kodjatok ismertté válásotokon. Azt mondtam: „Mindenekelőtt En-
gem szeressetek, és Én megtanítalak titeket arra, hogyan szeressétek 
felebarátotokat Bennem, Értem.” 

Ti, a törvény ismerői ne csaljatok meg Engem azt állítva, hogy a 
nincstelenekért „tesztek” mindent, mikor Engem nem szerettek, En-
gem nyíltan visszautasíttok. 

Azt hiszitek, nem látom, hogy a tömegeket félrevezetitek mond-
ván, hogy jót cselekedtek és közben elfordultok Tőlem, nem szerettek 
Engem? 
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Azt hiszitek, tudtok alázatosak és jóságosak lenni, igazsággal tel-
ve akkor, amikor soha nem vagytok Velem? Amit teszek az gyűlöletes 
Előttem, mert Nélkülem teszitek a magatok számára.

Térjetek hát vissza Hozzám, csendesedjetek el, és akkor megérte-
tek Engem. Ne találjanak süket fülekre az Én szavaim. Nem tudjátok, 
hogy Én belelátok lelketekbe?

Elég egy pillantás Rám és Én megvilágosítalak és visszavezetlek a 
helyes útra titeket. Hányan közületek, Én papjaim, már nem imádkoz-
tok Hozzám, mert nincs rá időtök?!

Merjétek hát megvizsgálni lelkiismereteteket és nézzétek meg, 
hogy az a „jó”, amit tesztek, igazán megfelel-e annak a jónak, amit Én 
tőletek elvárok.

Néhányan azt mondják Nekem: „igen, tévedtem, a saját dicsősége-
met szolgáltam és nem a Tiédet.” Ekkor Én átölelem, a Szívemre szorí-
tom őket és visszaadom nekik az életet. 

Téged megáldalak, mert egyszerű és megható gyermeke vagy Is-
tenednek. Megköszönöm neked azt az igyekezetet, amivel Üzenetei-
met írod.

Istened, aki szeret téged.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ez az üzenet hozzád szól, 
még ha a világhoz is. 

Te tudod, hogy Én gyengéden, szenvedélyesen szeretlek téged. 
Gyakran mondtam ezt neked. 

Most akkor tedd meg Nekem, hogy még jobban közeledsz Hoz-
zám, hogy teljesen birtokolhassalak. 

A te jövőd az Enyém, azt Én adom neked, mert a jóakaratú embe-
rek jövőjét Én uralom. Ehhez azonban szükséges, hogy szabadon alá-
vesd magadat az Én akaratomnak, hogy teljesen az Enyémmé tegyelek. 



76

Tudnod kell, hogy mindaz, amit megengedek a számodra az jó, és 
azért van, hogy Felém tereljen. Itt nem a gyötrelmekről beszélek, gyer-
mek, hanem rád árasztott Szeretetem megnyilvánulásairól. Ezek a pil-
lanatok az Én szenvedélyes csókjaim, melyeket szíved mélyén megér-
zel. Ezek emelik fel a lelket Hozzám.

Te sohasem értetted meg, hogy Én nem akartam kínszenvedése-
det. Te sohasem értetted meg, hogy Én téged boldognak akarlak tudni, 
mert Én Szív vagyok, te pedig Isten lelke.

Ezt fogom most megértetni veled: bármennyit is szenvedtél (na-
gyon sokat), Én megadom neked, hogy az irányodban tanúsított vég-
telen szeretetem ezt elfelejtesse veled. 

Megáldalak, amiért egyszerű és önfeláldozó lélek vagy, akinek 
nincs más vágya, mint Velem lenni. Igen, megáldalak, amiért te meg 
Én Egységet alkotunk most és az örök életben. 

Amint megadom a sátán kínzása által összeroppant lelkednek a tel-
jes gyógyulást, meg fogsz érteni Engem. 

Látod, szükséges volt a megpróbáltatások néhány éve szíved erő-
próbájához. Szíved erős, még ha te nagyon gyenge is vagy. Ezt hama-
rosan megtudod. 

Most akkor te, akit annyira gyengéden szeretek, nézz Rám, állj 
talpra, és örülj: Istened itt van.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: mindaz, ami békességgel tölti el lelke-
det, testedet, egész lényedet az Tőlem, Jézus Krisztustól ered. 

Néha „őrültségeket” kell elkövetnem, hogy gyermekeim meghall-
janak Engem. 

Figyelj Rám, gyermek: légy biztos abban, hogy amint teljes szíved-
ből vágyódsz Utánam, nem engedem meg, hogy tévedjél. Kell, hogy 
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tisztában legyél azzal, hogy Isten az Ő kiváltságos gyermekének a 
Mestere.

Te azonban még mindig kételkedsz… Pedig Én sok kegyelmet 
adok neked, beleértve azt a bizonyosságot, hogy a démon már nem 
tud félrevezetni.

Még „valamit” megteszek: még jobban foglak birtokolni, hogy 
megoltalmazottnak és boldognak érezzed magadat. Sokkal inkább 
lesz Bennem szabadságod, mint bármikor korábban, gyermek.

Eszmélj hát, kérlek, és többé már ne gondold azt, hogy a gonosz 
félrevezet. Én Magam, a megdicsőült Jézus Krisztus, Isten és Mária Fia 
sietek segítségedre és azt mondom:

„minden Tőlem ered.”

Látod, ez megnyugtat. Helyes. Tanulj meg intim közelségben élni 
Velem. Én ezt akarom.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Békesség lelkednek. Hagyj 
Engem cselekedni, hogy haladjunk. Én vezetlek. 

Ne keresd, hova mennél magadtól: Én teszek meg benned min-
dent. Egyáltalán, hagyj fel a nyugtalankodással: Én vagyok a Béke és 
békésnek akarlak téged.

Soha ne félj Tőlem: Én túl szelíd vagyok veled ahhoz, hogysem fél-
ned kellene Tőlem. Engedd meg eloszlatni a körülötted levő ködöt. Én 
elrendezek mindent.

Ha van is „tartozásod” Felém, az gyermeki szereteted és őszinte 
szíved. Ha valami nem megy, akkor szólj Nekem, s Én megteszem a 
Szeretet csodáit, melyek mindent helyrehoznak.
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Ha megengeded, hogy tanítsalak, jobban fogod érezni magadat. Is-
merd el, hogy tanításom nem nehéz és unalmas – inkább szenvedély 
és Szeretet. Ezt tartogatom számodra.

Most akkor meg kell, hogy öleljelek, ha azt akarom, hogy jól érez-
zed magad ezen a reggelen. Egész Szeretetemmel teszem ezt. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Nyisd meg szívedet Szeretetemnek, mert el akarja tölteni lelkedet. 
Próbáld megtanulni, hogy Engem engedsz minden pillanatban csele-
kedni, és csodákat fogsz látni. 

Akarsz teljesen az Enyém lenni? Az Enyémnek lenni azt jelenti, 
hogy soha többé nem maradsz egyedül, hanem napról napra egyre in-
kább mindent Velem együtt teszel. 

Te már valamelyest az Enyém vagy, és teljesen az leszel, amint nem 
rejtem el többé előled az Arcomat, mert kimerült és ingerült leszel, 
amint nem látsz Engem.

Én tehát egyre inkább birtokba veszlek, azért, hogy többé ne távo-
lodj el Tőlem. Megkapod Jelenlétemet és hűséges maradsz Hozzám.

Mennyire boldog lennék, ha annyi – az Én szenvedélyemmel eltelt 
– lelkem lenne a földön, mint amennyi a mennyben van!

Szükségem van olyan szenvedélyes lelkekre, mint te vagy, aprócska 
gyermek, és meg is kapom őket, hála az Én földet elárasztó gyengéd-
ségem terjedésének. 

Nézd mivé lettél: termékeny és erős lélekké, mely oly nagyon sze-
ret. Add hát tovább bárányaimnak ezt a Tőlem kapott szenvedélyt. 
Hirdesd „mindennel dacolva”, hogy senki se maradjon ki, senki se le-
gyen kitaszított.
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Váljon mindnyájuk javára Szeretetem, töltse be szívüket, és növe-
kedjenek a békességben és örömben.

Látod, Irántam érzett szereteted Tőlem kapott nem szűnő nagy kegye-
lem. Te azonban elsorvadsz, ha nem érzel Engem egészen magad mellett. 
Így Én elözönöllek azért, hogy az Én Üzenetemet éljed és hirdesd.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szeretetem irántad határta-
lan. Tehát te se szorítsd korlátok közé szeretetedet Irántam.

Úgy szeress Engem, ahogy érzed: egyszerűen és alázatosan. Nem 
vagyok bonyolult, akármit is mondanak a tudósok és bölcsek. Egysze-
rű és jó vagyok: aki gyermeki módon keres Engem, az könnyen és sze-
relmesen Rám talál. 

Én kicsiny lelkem, te, akit gyöngéden szeretek, vezesd Hozzám 
azokat a lelkeket, akiket Én mutatok meg neked. Mondd meg nekik, 
hogy szeretem őket, jöjjenek, és igyekezzenek megismerni Engem.

(Mondd… hiányoztam Én neked ma reggel? Bizony, te is hiányoz-
tál Nekem. Akarod tudni, miért hiányollak téged? Mert te egy kis 
„senki” vagy, aki sokat kérdez, mégsem eleget. Kérdezz Engem többet, 
és megtudod mi az Én akaratom számodra.)

Folytassuk. Akarod tudni, hova rejtőzöm el, mikor a hűtlen lelkek 
gyűlölnek Engem? Ott vagyok, egyedül, és azon vagyok, hogy szeres-
sem őket, miközben eltaszítanak és darabokra tépnek. Mennyi ellen-
ségem lesz még az idők végezetéig…

Azt is akarom, hogy segíts Nekem kimenteni a tompultságból az 
összes tévúton járó lelket. Segíts Nekem, kérlek – Én, Istened, kérem 
ezt tőled – és légy tudatában annak, hogy Én teszek mindent.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudsz segítségért kiáltani? 
Megáldalak a hitedért, amiért azt mondod Nekem, hogy Én vagyok 
az, aki benned kiált. 

Engedd meg hát, hogy Én „kiáltsak Magamhoz”, magadtól semmit 
se tegyél, mindent megkapsz.

Élj Velem teljes harmóniában az Általam adott inspirációkat követ-
ve, és békeséged lesz.

Csak kevés olyan lelkem van, akik – hozzád hasonlóan – teljesen 
alárendelik magukat az Én akaratomnak, mert „semminek” tartják 
magukat. Segítsd ezeket a lelkeket, hogy tudatosítsák magukban, hogy 
maguktól semmit sem tehetnek, hogy mindent Tőlem kell várniuk ah-
hoz, hogy elárasszam őket kegyelmemmel.

Tanítsd meg a lelkeknek, hogy kegyelmemet nem kell kiérdemel-
ni, mert ingyen adom, csak nyitottnak kell lenni Szeretetből fakadó 
ajándékomra.

Nyitottnak lenni csak ennyi: vágyakozni Utánam és várni, hogy 
betöltsem Magammal a szívet, mert ha a magatok módján kerestek, 
késleltetitek kegyelmem hatását. 

Tudni kell követni inspirációimat (a Szent Lelket), melyek örö-
möt és békességet okoznak, és elengedni a saját inspirációkat, melyek 
gyakran szomorúságot és lanyhaságot eredményeznek. 

Te, gyermek, akit Én áldásommal elhalmozok, halld meg szavai-
mat és továbbítsd gyermekeimnek.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Mondd bosszús vagy? Hát akkor figyelj:
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Az Én Szívemben 
Tomboló vihar van, 
Amikor Én valamit akarok.

Ez a vihar azonban 
Szenvedély és Szeretet, 
És lázas igyekezet is.

Ne csodálkozz, hogy 
Beléd helyezem  
Az Én viharomat.

Ez azért van, mert Én 
Sokat akarok 
Adni neked. 

Ámen. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Amikor teljesen odaadod Nekem magadat, mindent Tőlem vársz, 
mosolygok. Annyira boldog vagyok…

Meglehetősen sokáig vártam arra, hogy elhatározd, hogy többé 
nem teszel semmit egyedül. Most jó, hogy mindent együtt teszünk.

Teljesen az Enyémmé teszlek most. Olyan sokat vártam arra, hogy 
félelmed elmúljon, és nyíltan beszélj Velem.

Azt akarom, hogy mindent elmondj magadról. Mindent meghall-
gatok: nemcsak örömödet, hanem elégedetlenségedet is.

Látod, merni kell egy Atyával mindenről beszélni. És Én Atya va-
gyok. Úgy bízzál Bennem, mint legjobb Barátodban, aki elől nem rej-
tegetsz semmit. 

Ne szégyellj beszélni apró problémákról. Mindent a Szívembe 
 helyezek. 
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Látod, hogyan írsz? Az Én kegyelmem teszi ezt. Kegyelmem a tied 
és mindazoké a lelkeké, akik írásaimban Rólam olvasva békére és 
örömre lelnek. 

Béke lelkednek. Úgy hiszed, messze vagyok, azonban Én közel va-
gyok. Szívednek semmi másra nincs szüksége, mint hogy megnyíljon, 
és akkor érzékelni fogja az Én válaszomat. 

Nyílj meg, kicsi lélek, és légy boldog: Istened az, aki ezt akarja.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Felfogod, mennyire szeret-
lek téged, aki annyira vágysz Rám? Megérted, hogy Én egy pillanatra 
sem tudlak elhagyni? 

Tudod, hogy Én jó és szelíd vagyok, te pedig oly gyakran kétel-
kedsz… Bár nem tettél semmit annak érdekében, hogy kiérdemeljed 
az Én karizmámat, mégis olyan boldog vagyok, hogy így együtt lehe-
tek veled.

Te nem így gondolod, mert arra tekintesz, amit Én fantomnak ne-
vezek, te pedig a bűneidnek. Azonban Én felnyitom a szemed, hogy ne 
essél többé ebbe a hibába.

Hogyan lehet öröm Számomra olyan lelkekkel lenni, akik képesek 
nagyon jól élni Nélkülem? Nem gondolod, hogy Én azokat a lelkeket 
kedvelem, akik kegyelmet kegyelemre kérnek? 

Nézz hát Rám, mosolyogj Rám, hallgass ide: te vagy az Én kedvenc 
lelkeim egyike, mert te csak a Szeretetemért élsz. Nézd mit hoztam ki 
belőled: egy, a gyengédségemhez ragaszkodó lelket.

Gyere hát Mellém. Ne utasítsd vissza békecsókjaimat, és gyengéd-
ségemet, amit megerősítésedre adok, hogy lélegezzél és éljél.
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Úgy hiszem, még soha nem ismertem olyan lelket, aki annyit kol-
dult volna, mint te, hogy éljen. De épp ezért kedvellek, végtelen gyen-
gédségemben, ennek a kornak minden más lelkénél jobban. 

Te, akit nem tudok szomorúnak látni, hívj Engem és találj Rám.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Isteni Szívem lelke, kérd 
Tőlem a számodra szükséges kegyelmeket. Mindegyiket megadom 
neked. Kérd Tőlem, hogy elmerülhess Bennem. Szívesen és örömmel 
megteszem ezt. Kérd Tőlem, hogy Bennem lélegezhess: rád fogok mo-
solyogni. Kérd tőlem, hogy árasszam rád a Bölcsesség Lelkét, és Én 
betöltelek vele.

Tudod mennyire szeretek adni? Tudod, hogy kegyelmem itt van, 
készen arra, hogy kiáradjon azokra a lelkekre, akik ezt kérik Tőlem?

Azt hiszed, nem tudom, mi mindenre van szükséged? Miért gon-
dolod, hogy Én még újra és újra megpróbállak?

Miért okozol Nekem annyi fájdalmat? Tudom, hogy hosszú időn 
át sokat szenvedtél. Én nem akarom, hogy egész életedben így legyen. 
Megszabadítalak.

Gyengédségemet egy lélek sem érzi manapság jobban, mint te. 
Megérted, hogy próbára kellett tennem téged, mielőtt mindent oda-
adok neked? 

Látod, idő kell ahhoz, hogy a lélek megértse, hogy Én őt boldoggá 
akarom tenni. Megadom neked, hogy ezt lassan megértsed.

A világnak adlak, boldogan és szeretettel telve. Nehogy azt gon-
dold már, hogy Én könyörtelen vagyok.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak téged, akit annyira szeretek. 
Hallgass ide.

„Volt egyszer egy magányos sétáló, aki olyan lakást keresett, ahol jól 
érzi magát. Mivel nem talált ilyet, elhatározta, hogy erre-arra bolyong-
va keresi azt, aminek megtalálásában igazából már nem reménykedett. 

Így aztán szomorú szívvel, arra ment, amerre a lába vitte, alig ra-
gaszkodva életéhez, semmi örömét nem lelve abban.

Aztán egy napon hatalmas fényességet látott, és arrafelé tartott. Ez 
volt az a ház, amiről mindig is álmodott. Már feladta a reményt és 
most itt volt. Visszatért vidámsága, tüdeje megtelt élettel és újra az a 
boldog ember lett, aki volt előtte.”

Történetemnek itt a vége. Kell, hogy a megpróbáltatások egyszer 
véget érjenek. Ez az, amit Isten az Ő szerettei számára kíván.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Oly sok szenvedéstől meg-
gyötört lélek, nézz Rám és értsd meg, hogy Isten a boldogságodat akar-
ja. Minden, ami most benned van, eltűnik, és többé nem jön vissza.

Kellett, hogy Én lelkeden munkálkodjam, azért hogy intim közel-
ségbe kerülj Hozzám. A démon rád zúdította mérgét, hogy ártson ne-
ked, miközben Én Szeretetemet adtam neked.

Élj, élj most teljességgel és szerelmesen. Istened nem akar hiányol-
ni téged. Ő szeretni, hordozni, vezetni akar. 

Add Nekem a kezed, hogy Hozzám vezesselek. Nekem gondom 
lesz mindenre, mindent megteszek azért, hogy örömöd legyen Ben-
nem, aki soha nem hagylak el. 
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Elfelejtetted volna, hogy Utánam kiáltó szeretteimet betöltöm ke-
gyelmemmel?

Hogyan is hagyhatnálak az ellenség haragjától szenvedni anélkül, 
hogy segítségedre sietnék…

Te nem látsz – Én látok és a lámpásod leszek. Te nem vagy okos – a 
Bölcsességed Én leszek. Nem akarsz szenvedni az Én hiányom miatt – 
ezt Én Magam sem akarom.

Tanuld meg megismerni Istenedet. Ő nem akar téged boldogtalan-
nak. Eljön a világosság: láss, és ne legyél bánatos.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd meg, hogy kicsit 
még beszélgessek veled.

Tanulj meg felismerni Engem a békében, amit érzel. Tanulj meg 
a téged körülvevő sötétség ellenére a lelkeddel látni Engem. Nem va-
gyok könyörtelen – mondtam már neked.

Csak azért támad neked a démon, mert fél tőled, gyermek. Mondd 
neki, hogy hallgasson el, és akkor elmegy. Megáldalak. 

Engedj most Engem cselekedni. Lelkednek kemény megpróbáltatást 
kellett kiállnia ebben a pillanatban, de ennek vége, mert elég erős lettél 
ahhoz, hogy az ellenség meghátráljon. Angyalod kísér és mindig győz-
tes leszel. Elhagyottnak érzed magad? Én szeretlek és melletted vagyok. 

Haragszol? Tudom. Lényed teljes egészében elutasítja a megpró-
báltatások pedagógiáját. Nyugodj meg, ennek hamarosan vége. Telje-
sen az Enyém leszel, és a démon nem bánthat többé.

Békesség lelkednek. Itt vagyok.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Azért van békességed, mert 
Én adtam neked. Azért nincs mindig, mert védekezel Szeretetem el-
len, amint úgy hiszed, hogy meg akarlak próbálni. Ez megsebzi az Én 
Szívemet is, és a tiédet is. 

De Én „bocsánatot” kértem tőled azért a megpróbáltatásért, amit 
nem értettél. Isten kérhet bocsánatot egy szomorú gyermekétől. 
 Tudod?

Eljöttem hát újból hozzád, hogy felajánljam neked az Én békémet, 
és ezt elfogadtad. Ezért megáldalak.

Most figyelj. A Tőlem kapott ajándékod oly nagy, hogy a démon 
nem akar elereszteni. Bizalmad azonban megnőtt és Én elhallgatta-
tom. Nincs hatalma fölötted. 

Mennyire szeretlek, gyermek, és mennyire hiányzol Nekem, mikor 
úgy gondolod, hogy Én kemény vagyok… Ezt majd később elmagya-
rázom neked.

Ne rettegj ezektől a megpróbáltatásoktól! Ezek halálra vannak ítél-
ve, te pedig Szeretetemben fogsz élni. Tudod? Újjá kellene születned 
és biztosnak lenned abban, hogy ha vágyódsz Utánam, akkor mindent 
úgy rendezek, hogy mindig boldog legyél Velem. 

Menj kicsi lélek, megáldalak.

Engedj cselekedni. Békesség lelkednek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Abban a pillanatban, amint erősen vágysz rá, ott lesz a szívedben a 
Bennem való bizalom. Ez megment majd minden gyötrelemtől.
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Mielőtt ezt megadom neked, ígérd meg Nekem, hogy mindig Hoz-
zám fogsz tartozni azzal a biztos tudattal, hogy Én mind a földön, 
mind az égben a boldogságodat akarom.

Most pedig hallgass a szívedre, ami nem akar Tőlem elszakadni a 
szeretet visszautasításával, hanem mindig a Jelenlétemben akar élni.

Osszad be úgy az idődet, hogy napról-napra órákat tölthess Velem. 
Én gyengéden és szerelmesen foglak tanítani. Ne gondold, hogy örö-
möt szerzel Nekem azzal, ha azt mondod: „Jézus nem hív engem írni.” 
Én mindig hívlak, Én mindig türelmetlenül várlak. Gyönyörűség Szá-
momra veled beszélgetni.

Gyere, amikor csak akarsz. Megadom neked ehhez a kegyelmet. 
Gyere közelebb Hozzám, amilyen gyakran csak lehetséges. Ez a te erő-
forrásod a világban.

Sok diktálnivalóm van. Szánj időt a Velem való találkozásra: Én 
megadom neked a lelkesedést Irántam, Jelenlétem iránt. 

Te vagy a legkisebb gyermek, akire rátaláltam. Nem engedlek el 
soha. Te az örök életre az Én nagyon szeretett gyermekem vagy. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Kedvem lenne a Karjaimba 
zárni téged! Gyere hát írni Velem…

Tudod, hogy Én szelíd és jó vagyok? Tudod, hogy Én békességet és 
örömöt adok? Akkor ne búsulj az élet eseményei miatt, hanem gyere 
Velem. Segítek neked azokat hordozni, elfelejteni, örömmé változtatni.

Engem kell szolgálnod. Itt az ideje, tudod? Szánj egy kis időt Üze-
neteim újraolvasására, mikor szíved ezt sugallja. Az jót tesz neked, és 
rávezet arra, hogy jobban birtokoljál Engem.

Látni akarsz Engem? Láss Engem minden pillanatban melletted. 
Láss Engem boldognak Utánam vágyakozó kis jegyesem mellett.
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Szeretlek és boldog vagyok veled!

Fel tudod fogni, hogy Istened szeret téged?

Akkor alázkodj meg még jobban, higgy szavaimnak és meg fogod 
érteni azokat.

Akarsz Velem jönni az égbe? Előbb szolgálj Nekem, aztán érted 
 jövök. 

Szeress Engem: annyira vágyom erre. Békesség lelkednek.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Aludj Bennem és pihenj 
Bennem, élj Bennem anélkül, hogy valaha is beleunnál, elszakadnál 
Tőlem. Mindig veled vagyok – éjjel csakúgy, mint nappal.

Én a Magam részéről nem unom meg, hogy téged nézzelek, téged 
becézzelek. Tedd te ugyanezt: szemlélj Engem neked adott Jelenlétem-
ben. Szerezz Nekem örömöt azzal, hogy elhiszed, hogy Én minden 
pillanatban jelen vagyok. Higgy, és látni fogsz.

Most majd világosságot viszel oda, ahova küldelek, mert a lélek-
ben úgy világít Jelenlétem, mint egy drágakő a kavicsok között. Hagy 
tegyelek téged a Szívem képmásává. Sóvárogj Utánam, végtelen gyen-
gédségem után.

Sokszor belefáradok a szenvedéssel, sötétséggel teli világ látásába. 
Megesik a Szívem rajta. Ezért odaküldöm az Én kis virágomat, hogy 
Nevemben tápláljon és jóllakasson. 

Így hát befejeződik alapoktatásod, és anélkül szemlélheted Istene-
det, hogy az Én ismételt elvesztésemtől kellene tartanod. Ez most fog 
megtörténni. 

Kicsi lélek, haladj hát hatalmas léptekkel az Általam kijelölt úton, 
és ne adj teret a gonosz ellened elkövetett támadásainak.
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Bízzál Bennem, aki téged boldognak, szerénynek és mosolygósnak 
akar. Tegyél meg minden tőled telhetőt Istenednek Jézus Krisztusban való 
utánzására, és ne fáradj bele soha. Minden pillanatban Én hordozlak. 

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Vágyakozz Utánam teljes 
szívedből. Ne félj Tőlem. Ajánld fel Nekem egész lényedet, gyermeki 
szeretetedet.

Tudod, egyetlen lélek sem kötött Velem manapság hasonló „egyez-
séget”…(tudniillik, hogy azzal a feltétellel legyen az Enyém, hogy min-
dig érezzen Engem) Megáldom ezt a „vakmerő” egyezséget, és boldog 
vagyok, hogy ezt ajánlottad Nekem. 

Nos, akkor betöltelek állandó – napról-napra, egyre jobban érez-
hető – Jelenlétemmel, te pedig az Én kegyelmemmel szembeszállsz az 
ellenséggel, hogy Velem legyél és ne Ellenem, még ha ez szeretetből is 
van…

Akarod, hogy kimondjam? „Merész” vagy és jól teszed. Aki nem 
kér semmit, annak nincs semmije. Kegyelmemmel maradj hű foga-
dalmadhoz. 

Itt adok neked emlékül egy – a mi „egyezségünkre” vonatkozó – 
imát:

Én Istenem 
Te, akit imádok,  
Gondoskodj arról, hogy 
Soha többé senki se  
Szakítson el Tőled.  
Ámen.

Megáldalak. Megadom neked ezt a kegyelmet, és te egészen Hoz-
zám fogsz tartozni.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Én kedves „jegyesem”, tudod, hogy hívom azokat, akik drágák Ne-
kem? Én kedvenceim, Én szeretteim… „Isten virágai”-nak is szólítom 
őket, mivel illatos kertet formálnak…

Téged „Isten kis virágának” szólítalak, mert a többieknél kisebb 
vagy… Te egy egészen apró virág vagy, akinek önmagának semmije 
nincs: sem erénye, sem érdeme, de mindene van Tőlem. Ez a minden 
az Én Szívem, amit az élet minden pillanatában adok neked. Azért 
vagy kicsi, mert Én így kedvellek: nem luxus kertekben nevelkedtél, 
hanem zord hegyen, kietlen helyen ahova ugyan Én helyeztelek, de az 
Én társaságomban. 

Így aztán te vadóc maradtál, de csak annyira, amennyire Én jónak 
tartom. Igen, valóban.

Most az Én kis virágomat a világba helyezem, ahol illatozni és su-
gározni fog. Te leszel a megtört és elhagyatott szívek öröme, az éhesek 
vigasztalója, a reménykedők segítsége. Igen, nagy lesz küldetésed, an-
nak ellenére, hogy te egészen aprócska kis virág vagy – de épp ezért.

Csodákat tettem érted, gyermekem… még nem vagy ennek tuda-
tában…

Beszélj, merd hirdetni Üzenetemet, és vágyjál még jobban Istened 
után, aki annyira szeret téged, hogy irgalma jeleként odaad a világnak.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek.

Látod, amikor apostolaimat misszióba küldtem, kettesével hívtam 
őket Engem szolgálni. Ugyanígy adok segítségül melléd egy Általam 
kiválasztott másik lelket, akivel jól megértitek majd egymást. Ez így 
jó, ha ketten vannak, hogy a lélek ne egyedül bolyongjon a világban. 
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Ezért, annak ellenére, hogy neked van az univerzum legerősebb párt-
fogója (Én Magam), melléd adok egy nagylelkű és hathatós lelket, aki 
kíséri az Én kis gyermekemet küldetésében.

Hogy ez kicsoda?... A gyermekek kíváncsisága! Később megtudod. 

Egyelőre csak dolgozz: sok az írnivalónk, és a behoznivalónk.

Megáldom a „Szíveket formáló Üzenetek” című művemet, ami az 
érzékeny szívek számára annyira szép és kedves. Legyen veled a kegye-
lem még sok más Üzenet megírására is. 

Látod, az ég lehajol a földre, hogy működjön ott, ahol már nem 
működik az Egyház, mert annyira lezüllött. Soha nem felejtkezem el 
az Én bárányaimról bármilyenek is, bárhol vannak is.

Te pedig szenteld magad nekik az Én kívánságom szerint és add 
nekik azt tovább, amit adok neked.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

A Szívemben nélküled szomorú lennék. Mivel azonban te Bennem 
akarsz lakni, boldog vagyok. Sem tökéletlenségeidet, sem gyengesé-
geidet nem jegyzem meg; a te „egészed” gyönyörködtet Engem, és azt 
szeretném, hogy ez a földön minden lélek számára így legyen. 

Nem tulajdonítok jelentőséget egy lélek gyengeségeinek sem, ha az 
Rám vágyik. Amint megkapja Szeretetemet, gyengesége elillan.

Hidd el hát kicsi lélek, hogy Én mérhetetlenül szeretlek, és te ma-
gad is szeresd magadat azzal a tiszta, és igaz szeretettel, amivel min-
den teremtmény tartozik magának. Így tekintetemtől kísérve boldo-
gan élsz, és engeded, hogy Szívem megérintsen.

Folyamatosan és minden erőddel légy Velem. Én, Jézus, az Én erő-
met, és az Én bátorságomat adom neked, hogy az élet minden nehéz-
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ségével megküzdhess. Mindezen túl megadom neked állandó Jelenlé-
temet, hogy ne vétkezzél, boldog legyél és mosolyoddal örömöt sze-
rezzél Nekem. 

Megáldalak, hogy Üzenetemet írod, megáldalak, hogy azokat ter-
jeszted, és hogy így visszavezeted „az elveszett bárányokat”. Bátorságot 
tehát ehhez a komoly küldetéshez, amit rád bízok. Öröm lesz – túl-
csordulóan – benned, és csodálatos dicsőítő éneket énekelsz Nekem:

 „Istenem, milyen csodálatos minden műved”…

Megáldalak. Menj. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Amint kinyíltak a virágok 
kertemben, csodaszép csokorba kötöm őket Atyám, az örökkévaló Is-
ten számára, és átnyújtom Neki, hogy csillapítsam haragját a világ bű-
nei miatt.

Az elkövetkező időkben – melyek már itt vannak – az Én virágja-
im nem lesznek szomorú és szenvedő engesztelők, hanem boldog és 
elszánt lelkek, akik az Én, Jézus Krisztus, gyengédségével teljes egység-
ben bátran szembeszállnak a világ hibáival és üldözéseivel.

Többé már nem azt fogom kérni tőlük, hogy hozzanak áldozatot és 
böjtöljenek, hanem hogy az Én bennük levő mosolyomat sugározzák. 
Nem lesznek többé a gonosz támadásának áldozatai, ahogy az még 
néhányuknál előfordul, hanem az Én örömöm, az Én békességem lesz 
bennük, mert telve lesznek Szeretetemmel. Ez látszódni fog rajtuk, fu-
tótűzként terjedni fog kiáradva a többiekre a világban.

Téged kicsiny lélek, akit erre az eljövendő „időszakra” teremtettem, 
ne nyugtalanítsanak azok a szenvedések, melyeket az Én kedvenc lel-
keimnél láttál. Szerelmes virágjaim manapság minden eddiginél job-
ban fognak szenvedni a kemény szavakkal történő elutasítástól, de ak-
kora öröm lesz bennük, hogy a szenvedés nem lesz már szenvedés.
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Többé már nem a bűnök megváltásáról fogok beszélni veletek, ha-
nem szeretetről. Igen, mindig szeretetről, békéről, örömről. Veletek le-
szek és együtt fogunk szeretni. Nem lesz többé gonoszság.

Tehát, Françoise, kicsiny lélek, mostantól kezdve Én nem beszélek 
a bűnök miatti engesztelésről. A Szeretet civilizációja jön el. Nem ké-
rek mást, csak szeretetet.

Igen. Ez jó: az Irgalom és a béke új korszakának kezdete.

Ne csodálkozz Mária kérésein Medjugorjében. Ez egy korszak 
vége, és a két korszak között szükség van még böjtölő és engesztelő 
lelkekre, és olyanokra, akik szívbéli Szeretettel megkezdik az új életet.

Amit Én tőled beavatásod elején kértem, az egy átmeneti időre 
szólt. Most csak szeress Engem teljes szívedből és légy boldog, mert 
Én valóban ezt akarom.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, ne hagyj ott En-
gem, amikor hívlak. Amikor ott a kegyelem benned, hogy írj Velem, 
akkor ez az Én kívánságom.

Kedves, eljött a pillanat, hogy megmondjam neked: most azokat a 
mély sebeket gyógyítom, melyeket a gonosz ejtett rajtad. Azáltal, hogy 
Velem élsz, elmélyült életre születsz a Szívemben. Tegyél félre minden 
gondot, hogy újra Rám találj, és Egy legyél Velem. 

Most azáltal formállak, hogy minden pillanatban meghitt közel-
ségbe kerülök veled. Azt kérem, hogy fogadd be Szent Lelkemet, a 
Bölcsesség és az Igazság Lelkét, hogy Ő beszéljen általad és Ő hirdes-
se Üzenetemet. 

Látod, kicsi lélek, milyen hatalmas Isten Irgalma és te mennyire 
tetszel Neki. Nézd mit hoztam Én ki belőled és köszönd ezt meg gyer-
meki szavaiddal.
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Íme, egészen az Enyémmé teszlek, ahogy ezt annyiszor kértem tő-
led. Így teljesen megváltoztatom életedet, ami sugárzásodnak köszön-
hetően világítani fog.

Atyám öröme az, ha kicsinyeit boldognak láthatja. Szereti kedvenc 
virágait nézni, akik alázattal és mosolyogva fogadják az Ő ajándékait. 
És most, hogy te mindig Velem akarsz lenni és nem „Ellenem”, meg-
ismertetem veled Szívemet, folyamatos Jelenléte által. Töltekezz be 
gyengédségemmel és add tovább a körülötted levőknek.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyere Velem, kincseket tar-
togatok számodra, amint vágyódsz rájuk… 

Amikor egy lélekben ott lapul a démon, akkor az abban a pillanat-
ban támad, mikor Isten ott megjelenik. Ezért utasít el Engem annyi lé-
lek. Azt gondolod, hogy sok lélek él „normális” életet Nélkülem. Saj-
nos ott szunnyad bennük a gonosz, mert nem fél tőlük. Ezek se nem 
szeretnek Engem, se nem vágynak Rám. Amikor azonban Én szívük 
ajtajához jövök, akkor a gonosz hirtelen felébred és elűz Engem, mivel 
a lélek kígyót melenget szívében. Hát ezért van Istennek végtelen türe-
lemre szüksége, hogy tanítsa azt a lelket, akit Ő szeret. 

Kedves, te a szívedben helyt adtál – még ha teljesen akaratlanul is 
– a szomorúságnak és félelemnek, azonban az indulatok boldogtalan-
ná teszik a lelket.

Isten nem akarja, hogy szomorú legyél, ezért Én minden nap ko-
pogtattam ajtódon, hogy a Bennem való bizalmat adjam neked, és fé-
lelmedet elvegyem. Ez most – nagyjából – megtörtént. Megszabadí-
tottam szívedet a gyomtól azért, hogy megtisztítva valóban megismer-
jen Engem. Úgy működtem benned, ahogy e kor sok lelkében mű-
ködöm majd. Gyönyörűséget jelentett Számomra megtanítani téged 
arra, hogy közel legyél Hozzám, és még inkább az lesz, hogy megta-
nítsam neked megérezni az Én gyengédségemet. 
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Kedves, Istened megtisztított a sátántól jövő indulatoktól, melyeket 
életed szenvedései által okozott. Most már hűséges leszel Hozzám és 
boldog leszel. Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Neked az Én kedvenc kis gyermekemnek kell lenned Szívemben 
ahhoz, hogy megfelelj küldetésednek. Merned kell olyan közel lenni 
Hozzám, ahogy azt szíved diktálja.

Ez azt jelenti, hogy ne félj, ne légy szomorú, ne veszítsd el a bátor-
ságod. Csak a Velem való találkozás feletti öröm legyen benned, hisz 
azért vagyok itt, hogy az Én békémet és az Én gyengédségemet adjam 
neked. 

Örülj, hogy így formálom szívedet, hogy az egyre közelebb kerül-
jön Hozzám, és ne aggódj, hogy nem vagy képes nagy dolgokra. Én 
mindent megteszek, ha megengeded.

Add Nekem teljesen magadat. Fogadd el a Szeretetet, amit adok 
neked, anélkül, hogy valaha is kételkednél az Én ajándékaimban, és 
légy meggyőződve arról, hogy Én mindezt az irántad való Szeretet-
ből teszem.

Gyere Velem, gyere mindig Mellettem. Ne szakadj el soha. Maradj 
Istenedbe „kapaszkodva”, aki szenved amint nem vagy a közelében. 

Vedd észre mi mindent adtam neked, és köszönd meg Nekem 
gyermeki szereteteddel. Ne veszítsd el bárányaimat, hanem indulj ke-
resésükre és tápláld őket, ahogy Én kérem tőled. 

Fogadd el, hogy egy időre Istenednek kicsi, a világba dobott virágja 
vagy azért, hogy ott virítsál. Aztán jövök és megkereslek.

Maradj meg Szeretetemben. Ne távozz el onnan soha.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Irántad érzett Szeretetem 
soha nem szűnik meg. Ezt megígérem neked.

Nincs sok hozzád hasonló gyermekem. Maradj az a kicsi gyermek, 
akit Én kedvelek, mert van mersze megtenni bármit, hogy megnyerje 
Istenét. Vágyjál Rám mindig és szerezd meg azt, amit szíved annyira 
óhajt: az Én állandó és érzékelhető Jelenlétemet.

Ne hidd, hogy boldogan tudsz élni anélkül, hogy ne éreznél Engem 
állandóan az oldaladon. Téged szemeltelek ki Szívemnek arra az ado-
mányára, amit korod embereinek adni akarok.

Várjál békességben mindent Tőlem azzal a bizonyossággal, hogy 
megkapod – és mindent meg fogsz kapni. Ne azt mond: „lehet, hogy 
megkapom, lehet, hogy nem”, hanem ezt mondd: „biztosan megka-
pom, mert Isten azt mondta nekem.” 

A hit egyben bizonyosság is, és nemcsak a hit akarása, gyermek. 
Az elkövetkező idők megváltoztatják ezt az általános tévhitet. A hit 
bizonyosság: legyetek bizonyosak abban, hogy ahogy apostolaim, úgy 
ti is megkapjátok, amit kértek. Ti is – ennek az új időnek a nemzedéke 
– tanuljatok meg mély meggyőződéssel kérni, és kaptok – gazdagon.

Megadom nektek, hogy az Evangéliumot teljességgel, valóságosan, 
Velem a szívetekben éljétek. Többé tehát ne mondjátok: „Isten süket. 
Nem hallja meg gyermekei imáját”. „Gyertek és lássátok” mondom Én 
újra nektek. És ti meg fogjátok érteni. Én leszek a szívetekben.

Megáldalak titeket.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

„Légy a Közelemben” – mondom Én neked… Ne tégy korlátot Kö-
zém és közéd. Tisztelsz? Nagyon helyes. De a tisztelet ne távolítson el 



97

Tőlem. A Karomban, a Szívemhez közelebb akarlak tudni téged. Ami-
kor hozzád jövök, a Szívemhez szorítalak. Érted?

Felébresztelek, hogy megértsed…

Azt mondtam nektek: „olyannak kellene lennetek, mint a gyerme-
keknek”. Azt hiszed félnek Tőlem a gyermekek? Nem, ők természete-
sek, énekelnek és örülnek, hogy mesélhetnek Nekem. Cselekedj ha-
sonlóan: örülj és gyere, ne maradj egyedül. 

Megáldalak. Örömöt szerzel nekem, amikor mosolyogsz. Őrizd 
meg a mosolyt magadban úgy, mint gyermeked, aki annyi csókot ad 
Nekem!

Szeretlek. Szeress Engem „mérhetetlen” hatalmas szeretettel. A 
végeset, ami te vagy, betöltöm az Én végtelenemmel. Engedd magad 
csordultig tölteni, gyermek.

Bárhova mész, Én veled leszek. Megáldalak, kísérlek, táplállak, 
megvigasztallak. Maradj mindig Velem.

Megáldalak, hogy olyan kicsi gyermek vagy. Istened hamarosan 
Szívéhez szorít téged. 

Menj. És légy Velem. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Szüntelenül vágyjál Rám, szüntelenül vegyél észre Engem magad 
mellett. Szabadulj meg minden fájdalomtól, minden nagy szomorú-
ságtól, mert ez a lélek mérge. Légy most boldog. Boldog, hogy Én any-
nyira szeretlek és megadom a kegyelmet, hogy ezt érezzed.

Most messzebb megyek veled. Elviszlek, hogy megismerjed Szent 
Szívem mélységeit, ahová azok a lelkek jönnek, akik nagyon vágynak 
Rám. Tedd egészen kicsivé magad, hogy csodálhassad, szemlélhessed 
annak a Szívnek a szépségét, aki annyi embert szeret.
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Ilyen kicsi bárányokból… Olyan sokra lenne szükségem… Az Én 
összes bárányomat – akár eltévedtek, akár nem – nagyon szeretem, és 
annyira szeretném, hogy közelebb legyenek Szívemhez… Isten any-
nyira szenved látva az eltávolodott lelkeket, akik rosszul értelmezték, 
vagy pláne meghamisították tanításomat.

Mennyire szeretném, hogy megváltozzon az idő és visszaadja Ne-
kem azokat a tiszta lelkeket, akikre itt lent a földön vágyom. Hamaro-
san megismeritek Szeretetemet és sugárzóvá váltok a tisztaságtól, az 
örömtől, a gyengédségtől.

Megáldalak titeket teljes Szívemből.

Legyetek egyek Velem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Látod, ha Velem dolgozol, 
akkor Én gondoskodom lelked táplálásáról. Te nem mindig vagy ezzel 
tisztában, egészen addig, amíg fel nem nyitom szemedet.

Írásaimmal táplálom azoknak a kicsinyeknek a lelkét, akik Engem 
olvasnak. Ezek a mindenki számára szükséges vigasztalás erejével ren-
delkeznek.

Neked pedig, gyermek, lelkesen kell terjesztened Üzenetemet, és-
pedig nemcsak neked adott írásaimmal, hanem élő szóval is. Ezért Én 
felélesztem – a sátán utolsó támadásaitól annyira meggyötört – hajlé-
kom (a te lelked) lángját.

Drága lányom, ez egy új korszak kezdete. A békéé, az irgalomé, az 
igazságé és Szereteté, melyeknek hirdetésével és megélésével is meg-
bízlak. 

Így kivirágzik a föld, és virágos kertjei az egyházban sokkal szeb-
bek lesznek, mint bármikor előtte. Lesznek árnyas, hűs helyek az el-
lenség tüzétől megperzselt lelkek számára, és az uralkodó rossz, a ret-
tegés örökre eltűnik. 
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Enyémmé teszem az egész földet, és a rosszat, a sötétséget jóra és 
Világosságra fordítom. Ebből a földet elöntő tüzes folyamból megszü-
letik az igazság. Az emberek megismernek és imádni fognak Engem, 
és minden abba az állapotába tér vissza, ahogy mindig is kellett vol-
na lennie.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Dolgozz a megelégedésem-
re, Én pedig a te érdekedben munkálkodom. Egyél Engem, igyál En-
gem, élj Belőlem.

Megáldalak, hogy olyan őszinte gyermek vagy Istened előtt… Lá-
tod, ha kényszerítenélek valaminek a megtételére, nem tennéd meg, 
mert őszinte vagy és tudod, hogy Én szabadnak akarlak téged tudni. 
Tehát mondd meg, mire van szükséged ahhoz, hogy megtegyed aka-
ratomat. Biztos lehetsz abban, hogy megkapod. 

Nem a – látszólag – Nekem adott jámbor cselekedet által ítélem 
meg az embereket. A szeretetük által ítélem meg őket. Ha magatokhoz 
is vesztek minden nap, ha okosan imádkoztok is Hozzám minden nap 
több órán át, de ezt szeretet nélkül teszitek, semmit sem ér. Fontosabb 
állhatatosan a szeretetet kérni a szívetekbe és azt aztán Nekem szenve-
délyesen és örömmel felajánlani.

Nincs szükségem erőfeszítésetekre – azt Én sohasem akartam. 
Csak a szereteteteket akarom, és aztán már képesek lesztek Engem 
méltóképpen fogadni. Mert aki szeretet nélkül vesz Engem magához, 
megbánt és megsért Engem. Szánjatok tehát időt arra, hogy magatok-
ra (a belső hangra) figyeljetek, és meglátjátok, hogy szívetek számára 
a legfontosabb ima ez:

„Uram, adjál nekünk Téged szerető szívet.”

Megáldalak titeket. Úgy legyetek szentek, ahogyan azt Én akarom.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Gyermekem, amikor személyes ügyeid lefoglalják szellemedet, Én 
Veled vagyok, hogy gondjaidat megoldjam. Ha földi problémád van, 
akármilyen kicsi is, örülök, ha megosztod Velem, ha segíthetek neked.

Azonban kell, hogy ezt kérjed Tőlem. Ne gondold, hogy olyan Is-
ten vagyok, aki nem ismeri a hétköznapi életet. Minden földi gondot 
meg akarok veled osztani irántad érzett Szeretetből. 

Az elkövetkező időben megmutatom az Én kicsinyeimnek, meny-
nyire jelen vagyok hétköznapi életükben, hogy a felmerülő problé-
mák a lehető legjobban rendeződjenek. Ezen keresztül megmutatom 
milyen nagy a kegyelmem azokkal szemben, akik mindent Tőlem, és 
nem maguktól várnak.

Támaszkodjatok Rám, és akkor mindent örömmel tesztek. Tanul-
jatok meg állandó Jelenlétemnek örülni, így megtudjátok, hogy Én 
úgy szeretlek titeket, mint a leggyengédebb Vőlegény.

Adjátok Nekem szíveteket, hogy azokat az Enyémmé tegyem azért, 
hogy szemet gyönyörködtetően szépek legyenek – hogy az Én Kép-
másom legyenek. 

Ennyi. A mai nap olvasóimhoz jövök el azt javasolva szívüknek, 
hogy engedjék meg, hogy örökre belépjek hajlékukba. Így megismeri-
tek Isten uralmát a földön. 

Megáldalak titeket.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Azt a küldetést adtam ne-
ked, hogy az egész világon hirdessed az Én gyengédségemet. Te ezt a 
rád árasztott Szent Lélek kegyelmével fogod megtenni.

Két angyalt adok melléd azért, hogy segítselek: őrzőangyalodat 
(A…t) és „Emmanuel”-t, az öröm angyalát. Neked adom még lelki 
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atyádat, és azt az atyát, akit majd hamarosan megismersz. Mindezen 
felül saját Magamat adom neked a Szent Eucharisztiában valamint di-
csőséges Jelenlétemben is. „Mindezt”, ezt a segítséget ingyen adom ne-
ked. Adjad te is ingyen a környezetednek, azoknak, akik kérik tőled.

Tegyél Engem mindig az első helyre. Ne menj bele Engem illető 
ellenséges vitákba, hagyd ott azokat, akik elutasítanak Engem. Oda 
menj, ahova küldelek, oltsd a szomjat, táplálj. Amerre csak mész örö-
möt és vigasztalást nyújtok.

Légy az Én gyengédséggel és szeretettel teli hírvivőm, akit Isten 
minden pillanatban oltalmaz.

Soha ne hagyj cserben Engem. Túlságosan szeretlek. Azt tegyed, 
amit Én mondok, ne a saját fejed után menjél. Hallgass közben a 
Szentlélekre, aki minden pillanatban vezet téged. 

Föléd terjesztem kezemet és megoltalmazlak minden nem Tőlem 
származó indíttatástól.

Ennyi. Ez az Én „missziós küldetésem” számodra.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyere, írjunk. Amikor a 
gonosz úgy határoz, hogy elözönli a földet, akkor Én úgy határozok, 
hogy megmentem a világot. Megmentettem kereszthalálom által, is-
mét megmentem gyengédségemmel.

Ennek a kornak a kínjai akkorák, hogy Én nem bírnám szenvedé-
semet elviselni, ha hozzád hasonló lelkek nem vágynának a Világos-
ságra. 

„Ennek a kornak a kínjai” alatt azokat a katasztrófákat, szenvedé-
seket, különböző gonoszságokat értem, melyek ezt a világot sújtják. 

Én tehát nem büntetni jövök, hanem Szeretettel helyreállítani a 
dolgokat. Ismét Irgalmat gyakorolni, hogy egyedül azok pusztuljanak 
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el, akik nem akarnak élni, egyedül azok folytassák útjukat a halálba, 
akik gyűlölnek Engem 

Nem azért jövök, hogy igazságot tegyek, hanem hogy igazság le-
gyen. Én bátorítani, vigasztalni, ápolni fogok és mindezt jósággal és 
jóindulattal.

A gonoszság folytatását nem engedem. Megítélem a Velem szem-
beszegülőket, az Engem szüntelenül támadókat. Az ilyenek saját ma-
gukat közösítik ki, saját akaratukkal.

Kicsi gyermek, munkálkodj tehát ott, ahol Én kérem, térítsd jó útra 
a szíveket és győzd le a Szentélyemben trónoló gonoszt.

Legyőzetése után tüzes füst száll fel, és egyházam soha nem ismert 
győzelmet él meg.

Munkálkodj, kicsi lélek, ennek a világnak – melyhez te is tartozol 
– a felébresztésén, és csak akkor pihenj, ha Én mondom azt neked. 
„Gyere, itt az ideje, hogy hazatérj.”

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Dolgozz gyermek, hogy be-
hozzuk lemaradásunkat. Segítelek ebben. 

Mennyire örülök annak, hogy újra bízol Bennem. Annyira 
 szeretlek…

Ha teljesülnek szíved vágyai, az azért van, mert azokat Isten maga 
helyezte szívedbe. Igyekezz, sürget az idő…

Amikor meghatottad Szívemet a Jelenléte utáni vágyakozásoddal, 
Én megígértem neked állandó Jelenlétem csodás ajándékát. Épp azon 
vagyok, hogy ígéretemet valóra váltsam, Láss, világíts, sugározz min-
denre és mindenkire körülötted. Hagy mondhassa Istened „Én tükrö-
ződöm vissza benne.”



103

Amid van, az mind Tőlem való. Elsősorban a te számodra, aztán 
a világ számára adom neked, hogy beteljesítsd az Én szavamat: „Úgy 
szeresd felebarátodat, ahogyan magadat szereted.”

Így boldog leszek. Sok lelket fogsz a kétségbeeséstől megmenteni, 
és Én megköszönöm neked ezt az ingyen adott szeretetet. Szeresd test-
véreidet és ne hagyd őket soha tévedésben – Én mondom meg neked, 
hogy mit mondjál mindegyiküknek.

Ne maradj azonban azok között, akik elutasítanak téged. Bízzad 
Rám őket, aztán menj tőlük oda, ahova Én mondom, hogy befogad-
janak. 

Nagy és termékeny lesz küldetésed, melyben különösen megnyil-
vánul az Én dicsőségem. Ezt fogod mondani Nekem:

„Istenem, milyen hatalmas vagy!”

Teljes Szívemből megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak, gyermek, akiben örömöm 
van… Ha tudnád, mennyire szeretlek, könnyekre fakadnál a boldog-
ságtól. Hát akkor hallgass ide: olyan gyakran adtál hangot annak a vá-
gyadnak, hogy látni, érezni akarsz, hogy Én már nem sokáig akarlak 
ettől megfosztani. 

Egészen különleges gyengédségemben úgy akarom Magamat ki-
nyilvánítani neked, ahogy előtte soha egy léleknek sem. Az Én kis tün-
döklő, szerelmes menyasszonyommá akarlak tenni.

Ne utasítsd vissza soha Istened közeledését, ne hagyd Őt soha cser-
ben. Megadom neked, hogy rendkívüli módon birtokolj Engem szí-
vedben. Te pedig csak szeress…

Látod, ha nyugtalankodsz, elveszted az életet. Ne nyugtalankodj és 
csak a szívedre hallgass, amit Én őrzök. 
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Bizalmad Bennem egészen addig fog növekedni, amíg Egy nem le-
szel Velem. Ekkor azt mondom neked: megértetted a Szeretetet, amit 
Én adok neked.

Erre várva egyesítsd erőidet az Enyémmel, hogy megszabadulj 
mindattól, ami gátol és akadályoz: elsősorban félelmeidtől. Semmitől 
és senkitől ne félj. A teremtmények és az elemek Isten alá vannak ren-
delve, bármit is tesz a démon. Legyen hát béke a szívedben. 

Tőlem kell a legkevésbé félned. Ne felejtsd el, hogy Én figyelem-
mel kísérem megtalált legkisebb gyermekemet, hogy neki adjam azt 
a boldogságot, hogy a földön birtokolhat Engem. Élj hát, és mivel lát-
tál, higgy. 

Nagy szeretettel megáldalak téged, aki annyira vágyódsz 
„személyes”szavaimra is! Igazad van! Isten mindenkihez így, „szemé-
lyesen” szól, azért hogy felfedezzék az Én – kifejezetten nekik szóló – 
Szeretetemet.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, kövess Engem 
oda, ahova Én vezetlek. Lelkesen végezd a rád bízott munkát (Szívem 
megismertetését). Légy türelmes, mert időre van szükség, hogy pótol-
juk lemaradásunkat az írásban. Legyen békesség benned: Én szeretlek. 

Látod, mikor az emberek világi dolgokhoz ragaszkodnak, nem ta-
lálnak időt Rám. Beleunnak az Én keresésembe, mert szívük zárva van 
a kegyelmek előtt. Az ő érdekükben munkálkodj a neked adott írások-
kal, mert ezek azok számára vonzóak, akik azért nem vágynak Rám, 
mert nem ismernek Engem. Ezeken keresztül megismertetem Maga-
mat velük. 

De szeretettel, egyenesen kell közeledned azokhoz a lelkekhez, 
akik Nélkülem akarnak igazságot és jóságot. A Szentlélekre kell hall-
gatnod, Bölcsességgel és szeretettel szólni hozzájuk, így terelni őket a 
Világosság felé. 
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Aki nem vágyakozik Utánam, abban nincs Világosság; hiába tesz 
szép dolgokat, ez csak önszeretetéből, nem pedig az Isten mások iránti 
szeretetéből (isteni szeretetből) fakad.

Tehát hirdesd az Én gyengédségemet. Ne engedd magad félreve-
zetni olyan emberektől, akik többet tudnak ugyan, mint te, de fogal-
muk sincs az Igazságról. Vidd őket a Világosságra, hogy lássanak, és 
gőgjükkel felhagyjanak, azért hogy végre éljenek. Mondd meg nekik, 
hogy Én szeretem őket és minden nap várom őket. Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Kövesd az Általam kijelölt utadat. Kövesd a diktálásom során meg-
adott utat és gyorsan meg fogod érteni, hogy Én mennyire szeretlek, 
Indulj, menj gyermekem.

Nagyon szerencsés, hogy sem okos, sem – emberileg nagyra be-
csült – tudós nem vagy. Ha ez lennél, nem jöttem volna hozzád, mert 
az emberi „semmi” vonz Engem; az az üres hely, ami így képes Engem 
befogadni. 

Szüntelenül nyugtalankodsz, mert nem tudsz semmit, de rosszul 
teszed. Én éppen azért választottalak téged, mert nem tudsz semmit, 
így emberi okoskodás nélkül vagy képes felfedni Szívemet. 

Eleget tudsz ahhoz, hogy ennek a földnek az okoskodóit elhallgat-
tasd, mivel a Szentlélek benned van, nem pedig bennük. Megadom 
neked, hogy szembeszállhass velük, nem azért, hogy vádold őket, ha-
nem hogy ráébreszd őket nagy tévedésükre.

Az okosak ugyanis nagyon gyakran eltompultak, emberi korlátok 
közé zártak, miközben a kisgyermeknek nincsenek korlátai, mivel ő 
Istenben él, Őbenne van.
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Tehát ne félj sem a bölcsektől, sem a fontos emberektől. Isten előtt 
ők nem fontosak. Csak a szeretet adja meg nekik a jogot, hogy kedvelt-
té váljanak. Ezt a hő vágyat Én egyikükben sem látom.

Menj tehát tovább, és bízz Istenedben, aki tudja, hova vezet téged. 
Menj, és ne félj. Istened őriz minden pillanatban.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Azért áldalak meg, hogy növekedjél, hogy el tudd fogadni a kegyel-
met, amit adok neked. 

Írjunk. Tudod, hogy Isten uralma jön el a szívekbe. Ez sokkal hatá-
sosabb lesz, mint amit a világ valaha is látott. Segíts Nekem uralmam 
előkészítésében azzal, hogy felkészíted a szíveket az Én befogadásom-
ra. Ne félj az emberektől. Pontosan azok járnak tévúton, akik látszó-
lag problémamentes úton járnak és nem szeretnek Engem. Nekik kell 
átadnod Üzenetemet, rámutatva, hogy a földi élet végcélja nem más, 
mint a szeretet: az Isten és az emberek iránti szeretet. Tehát csak ek-
kor kész a lélek a Velem való találkozásra a halálban és a boldog örök 
életre.

Olyan sok ember pocsékolja energiáját földi szenvedélyekre és ér-
kezik Hozzám üres kézzel – minden szeretet és minden igazság nélkül. 
Tanítsd meg őket, kérlek, az Én megismerésemre, a folyamatos imád-
kozásra Hozzám. Én buzdítani fogom őket, rájuk találok újra és visz-
szaadom nekik az Isten gyermekeinek kijáró méltóságot.

Ilyen értelemben munkálkodjál, gyermek, a benned lakó Szentlé-
lek szavaival. 

Megáldalak. Legyen béke veled. 
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ha kedved van szolgálni 
Engem, akkor Én mindenre gondot viselek veled kapcsolatban. Dol-
gozzunk hát. Én elvégzem a te munkádat, törődöm a te szabadidőddel, 
mindennel. A Nekem adott idődet többszörösen adom neked vissza.

Az Én ajándékom számodra az oly hosszú időn át eltitkolt gyen-
gédségem, amit azért fedek fel előtted, hogy tovább tudjad adni a vi-
lágnak. Eljött a pillanat, amikor így szólok hozzád: „Az Enyém vagy 
egészen. Most menjünk.” Időre van szükség ahhoz, hogy a lélek többé 
már ne féljen Tőlem és teljes szabadságban éljen szent Jelenlétemben.

Boldog vagyok, hogy eljött ez a pillanat. Most figyelj ide: neved 
fel van jegyezve az égben, hogy majd itt lakjál az örökkévalóságban. 
Ne gyötörj Engem többé azzal a gondolatoddal, hogy a tisztítótűzbe 
„küldhetlek” téged. Ez nagyon nem tetszik Nekem és bánt Engem.

Inkább arra gondolj, hogy egészen az Én közelemben akarlak tudni 
téged és amint eljött az órád elviszlek az égbe. Akarod?

Megáldalak. Csak mosolyogj mindig teljes szívből, mert nagyon 
szeretlek.

Szolgálj Engem és menj a rád váró kereszted elé is, de hordozd azt 
valóban örömmel.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Oszd meg Velem kenyere-
met, amit az Én gyermekeimnek adok, és amely gyengéd szavaimat 
tükrözi. 

A szegényeknek, az egyszerűeknek jár az Én kenyerem (itt nem az 
eucharisztikus kenyérről beszélek). Azok kapják, akik a szeretetre és 
igazságra éheznek. Arra való, hogy megelégítse az alázatosakat és el-
nyomottakat. Neked adom, használd fel jól, szórjad két kézzel, amer-
re jársz. 
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Ezt teszem veled: annyit, de annyit adok neked, hogy sokan tér-
jenek vissza Hozzám, és vigasztaljanak azért a rettenetes szégyenért, 
amit Isten elutasítása jelent.

Hamarosan felharsannak trombitáim az Emberfiának újra eljöve-
telét jelezve. Akkor angyalaim Máriával, Szent Anyámmal leszállnak, 
kereszttel megjelölve kiválasztják és örökre megoltalmazzák Enyéi-
met. Egy részüket, gyermek, már megjelölték Istened pecsétjével. De 
hányan engedik még meg az ellenségnek, hogy az jelölje meg őket…

Dolgozz hát, gyermek, ezeknek a lelkeknek a sátán kezéből való 
kiragadásán azért, hogy megmeneküljön a világ. Én és az Én Szent 
Anyám megőrzünk téged minden rossztól, oltalmazzuk küldetése-
det is, hogy gyümölcsöző és édes teher legyen számodra, gyermekünk 
számára. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, légy biztos Ben-
nem tebenned; nem azért mert te vagy erős, hanem mert Én vagyok 
erős benned. Dolgozz az Én megelégedésemre anélkül, hogy annyit 
vádolnád magad gyengeséged miatt, inkább add át Nekem büszkesé-
ged, hisz Én őrizlek téged. 

Nem kívánom tőled, hogy „többnek” érezd magad másoknál (hisz 
te semmi vagy) de azt igen, hogy érezzed, hogy Bölcsességgel és Igaz-
sággal vagy eltelve, mivel ezt Én akarom így, és Én vagyok benned.

Tehát arra kérlek, légy erős, nem pedig olyan sebezhető, mint azok 
a lelkek, akik nem gondolnak Rám, nem szeretnek Engem igazán. A 
létező legnagyobb gazdagságot adom neked, amit nem adhatok sajnos 
a téged körülvevő lelkeknek. Légy tehát békességben szíveden az Én 
Szívemmel, és ne érezd többé magadat „túl kicsinek” a világban.

Te, akit arra neveltelek, hogy védőpajzsom légy a világ sötétségé-
vel szemben, légy erős és szeress Engem annyira, hogy ne gondolkozz 
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többé így: „Semmi jó nincs bennem”. Én vagyok benned, ezért az a 
feladatod, hogy szeresd magadat és légy bizalommal Irántam mindazt 
illetően, amit Én mondok neked. 

Hát ennyi, szenvedélyem gyermeke, aki annyira félti a világ lelkeit. 
Éppen ezért láttalak el megfelelő jellemmel, hogy ne hátrálj meg senki 
elől. Állj szilárdan a lábadon – ez az, amit Én kérek tőled. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: Kedvtelésem virága, nézz Rám és mondd 
meg Nekem: hiányoztam Én neked az utóbbi napokban? Megáldalak. 
Hiányzom neked, hisz Én ültettem beléd az állandó vágyat a Velem 
való együttlétre. Formáltalak, neveltelek, hogy egyre jobban megis-
merj Engem. Most pedig megadom neked Szívem szemlélését azért, 
hogy azt mondhassad: „Most boldog vagyok.”

Várakozásod hosszú volt, talán kicsit túl hosszú, de nem tehettem 
mást. Istenednek néha meg van kötözve a keze az ember szabadsága 
miatt. Arra vártam, hogy magadtól mondjad ki: „Jézus, ezentúl Veled 
leszek.” Kimondtad, így Én megőrizlek meghittségem nyugalmában.

Az Én kedvencem vagy, tehát semmi sem történhet veled az Én 
akaratom nélkül, de meghagytam szabadságodat, hogy az utadat te 
válasszad meg.

Megismersz Engem, imádsz Engem, érzel Engem. Mivel annyira 
szeretnéd, tovább növekszik Isten utáni vágyad, és együtt tesszük meg 
azt, amit Én mindig is akartam: az utat a Szívembe.

Így fogsz élni, újjászületni, lobogni azért a Jézusért, akit oly forrón 
kívántál.

Megáldalak, Én kedvenc kis lelkem.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudod, miért szeretlek? 
Mert annyira beférkőztél a Szívembe, hogy folytonosan mosolygok 
rajtad. Te vagy teremtényeim közül a leggyengébb, ezzel szemben a 
legszerelmesebb.

Mindenben, ami az Én munkámra vonatkozik engedelmesnek és 
buzgónak tartalak. Szeretném azonban, ha ugyanilyen engedelmesen 
hinnél szavaimban!

Figyelj ide: amióta vagy, megvédtelek minden súlyos bajtól. Ami-
óta vagy, körülvettelek Szeretetemmel, annyira koldultad ezt Tőlem. 
Most, hogy megszelídítettelek, ne legyél az a gyermek, aki elfut jósá-
gom elől… Hallgasd meg szavaimat és hidd el azokat. Én nem teszek 
hamis kinyilatkoztatásokat. 

Tudod, hogy miért szeretlek még téged? Mert nagyon követelődző 
vagy Velem szemben. Állandóan az oldalad mellett akarsz Engem tud-
ni! Más, nagyon okos lelkek azt mondanák: „időről időre el kell en-
gedni az Urat.” Te a legkisebb távolságot sem tolerálod, és Én megál-
dalak ezért a – Szentlélektől származó – kívánságodért. 

A Szeretet csak a Szeretettel lehet boldog. Nagyon is igazad van, 
hogy ilyen mértékig vágyódsz Utánam. A szívekben történik meg Is-
ten uralma, elsőként a tiedben, tiszta és szelíd szívű kicsi gyermek. 

Megáldalak. Szerelmesen és istenien légy az Enyém, azért hogy 
soha többé ne hagyhass el. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szeretlek. Légy Hozzám 
közel és légy hű. Gyere örömmel Hozzám. 

A föld minden népe számára itt vagyok. Itt vagyok mindazok szá-
mára, akik meg akarják találni és ismerni a Szeretetet. Itt vagyok mind-
azok számára, akik nyomorultnak és boldogtalannak érzik magukat. 
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Én nem teszek sem faji, sem vallási megkülönböztetést… Mindnyáju-
kat nagyon szeretem.

Akár keresztények, akár muzulmánok, vagy bárki mások – Én 
mindnyájukat végtelen Szeretetemmel szeretem. Éppen ezért szeret-
ném, ha Üzenetemet a föld végső határáig eljuttatnád, hogy az a szíve-
ket – keresésemre indítva – megváltoztassa.

Terjeszd Üzenetemet határokon átívelve. Mindenki számára jel 
vagy, nemcsak a francia katolikusok számára.

Ne takarékoskodj hát energiáiddal, és kövess Engem. Oda menj, 
ahova Én küldelek. Ne hagyd bárányaimat tévúton járni. Kérd őket, 
hogy térjenek vissza Péterhez, és mondd meg nekik, hogy ő az Én tör-
vényem egyetlen igaz őrzője. 

Halljanak meg téged, akiknek van fülük, és térjenek vissza Hoz-
zám. Ezeket teljes Szívemből megáldom. 

Menj. Megbízatásod nehéz, de veled leszek, hogy teljesíthesd.

Legyen mindig béke veled.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hol találtál rá a hitre? Nem 
tudod? Én adtam neked, mert szíved nyitott volt a Szeretetre. Mindig 
Én vagyok az, aki a hitet – a lélek fogékonyságának függvényében – 
adja. 

Néhány lélek nem vágyik a Szeretetre. Mások, a nagyon kevélyek, 
azt gondolják, hogy az az embertől származik, nem pedig Istentől, aki-
ben ők nem hisznek.

Ha a lélek elég alázatos, nyitott, akkor Én szelíden vezetem, és nyi-
tottá teszem a katolikus hitre, Szememben az egyetlen igazra. 

Miért fordulnak sokan más vallások felé? Mert még hosszú belső 
utat kell megtenniük. Néhány civilizáció még annyira fejletlen, hogy 
nem lett evangelizálva. 
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Ahol azonban megvan a jóakarat és a Szeretet utáni vágy, ott Én 
termesztek, formálok és adok.

Másokért, így az ortodoxokért, protestánsokért, és más keresztény 
vallásokért csodákat fogok tenni, hogy visszaadjam őket Péternek. De 
végtelen Szeretettel szeretem őket. Csakhogy ők vitáikkal, követelé-
seikkel, büszkeségükkel – hogy nem akarják magukat törvényemnek 
alárendelni – megsebesítenek. 

Semmit sem változtat az Én Szeretetemen, hogy ortodoxok, vagy 
protestánsok: aki világosan akar látni, annak ez sikerül, de hányan 
nem vágynak erre…

Éppen ezért arra kérlek, hogy menj a hűséges más keresztény fele-
kezetekhez tartozókhoz is. Gyengédségem Üzenete mindenkihez szól.

Ami a más vallásokat – a szektákat, melyek nem vallások – illeti, 
győzd le őket, mert ők a sátánhoz tartoznak. Sejtesd meg velük az Én 
Világosságomat, nem megfosztva ettől azokat, akik esetleg hozzád for-
dulnak. Egyébként hagyjad őket, ne foglalkozz velük. Széles az út a sá-
tán felekezetei és azok között a vallások között, akik hisznek Istenben.

Minden nép, minden nemzet jóakaratú lelkeihez küldelek, de 
azokhoz nem, akik nyíltan a sátánt választották. Ezekkel ne törődj, ha-
csak nem küldöm Én utadra ezt vagy azt a lelket.

Ennyi a ma reggeli Üzenetem. Kicsit bonyolult ez neked, mert sem 
az egyiket, sem a másikat nem ismered, de Én irányítalak. Én vezetlek 
oda, ahova akarom, hogy menj. Ne félj semmitől.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ne engedd meg senkinek, 
hogy rád telepedjen, hogy képtelen legyél követni akaratomat. Azok-
kal a lelkekkel törődj, akiket hozzád küldök, megadva nekik azt, amire 
Én indítlak. Aztán engedd, hogy Én lehessek velük szoros közelség-
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ben, és ne gondold azt, hogy neked kell szembeszállni azokkal a táma-
dásokkal, melyeknek áldozatává leszel.

Lesznek lelkek, akik maguknak akarnak majd téged azon felül is, 
amit Én kívánok. Te azonban maradj Velem, és ne „engedj” nekik. 
Tudnod kell továbbállni, mikor Én ezt kérem tőled.

Sok bárányomhoz kell majd most elmenned. A közöttük töltött 
időt oszd meg Velem. Ne csinálj mindent egyedül. Mindig hagyok 
majd neked időt a Velem való írásra. Te pedig ne vegyél a válladra 
olyan nehéz terheket, melyeket Én nem kívánok.

Béke lelkednek, kicsi bárány, aki nem tudja, hogy hogyan lesz 
mindez. Isten fog mindennel foglalkozni, neked pedig nincs más dol-
god, mint Engem szeretni. 

Szeress hát Engem szerelmesen és ne törődj azzal, hogy mi fog tör-
ténni. Küldetésed a téged ért megpróbáltatások ellenére örömmel jár.

Istened veled van, most és mindörökké. Hittel haladj az Általam 
kitűzött úton, és nyugtázd örömmel, hogy Istened gyengédségének kis 
kiváltságosa vagy.

A világnak adlak, hogy enyhülést vigyél oda. 

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak, Számomra drága kicsi lé-
lek, képviseld mindig az Én érdekemet. Azon munkálkodj, hogy elfo-
gadjanak Engem a világnak adott írásaimon keresztül, és továbbítsd 
ezeket mindenhova, ahogy Én kérem.

Lassan második kötetünk végéhez érünk,* és Én misszióba külde-
lek. Ne késlekedj Üzenetem hirdetésével. Hordozd arcodon Jézusod 
gyengédségét és mosolyát; úgy keresd fel bárányaimat. 

* A Kiadó a második és harmadik kötetet Jézus és Françoise beleegyezésével egy könyvbe von-
ta össze.
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A továbbiakban gyorsabban fogunk haladni, hogy „időben” lehes-
sünk. Adj Nekem sokat az idődből, hogy írhassunk a világ számára 
ezekben a napokban. Utána majd pihenhetsz. 

Akarod? Megáldalak.

Akkor most elindítom az Én missziómat, neked pedig a mosolyt 
adom. Szívem majd kiugrik örömében. 

Lássunk munkához, gyermek, mert tetszik Nekem, hogy annyit 
adhatok rajtad keresztül a világnak. Bárcsak mindenki tudná, meny-
nyire szeretem őt, és hogy arra hívom, hogy belépjen a Szívembe. 

Bárcsak mindenki tudná, mekkora Szeretettel várom, mennyire 
vágyom arra, hogy Mellettem legyen.

Menj, kicsi lélek, hirdesd mindenütt Isten csodáit, és legyen bátor-
ságod elmondani a földön mindenütt, hogy Isten uralma itt van.

Megáldalak
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ne legyenek kétségeid, ha-
nem indulj. Én őrizlek.

Mikor láttam, mennyire gyenge és kicsi vagy, elhatároztam, hogy 
kiárasztom rád Magamat, hogy így könnyítsek a világon. Annyira 
erőtlennek láttalak téged, hogy így szóltam: „Ő jó eszköze lesz az Én 
gyengédségemnek.”

Most, hogy ez megvalósulóban van, ne törődj azzal, hogy Én mit 
cselekszem benned. Csak engedelmeskedj Nekem a szívedre hallgat-
va – nem szolgai, hanem szeretetből fakadó engedelmességgel. Akkor 
boldog leszek: nem a „szolgám”, hanem az Én barátom leszel. Engedd 
meg hát, hogy megtiszteljelek Jelenlétemmel, azaz Dicsőségemmel, 
hogy képes legyél elesés nélkül járni utadat.

Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy mindig szeretettel dolgozz 
és ne kötelességből. A kicsinyek sajátossága, hogy kérik a lelkesedést 
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az Én szolgálatomhoz, mivel nincs erejük ahhoz, hogy ezt kötelesség-
ből tegyék! 

Én tehát megadom ezt neked. Szeress Engem: vedd le Rólam annak 
a sok léleknek a terhét, akik nem szeretnek Engem. Add Nekem gyer-
meki szeretetedet, ami annyira boldoggá tesz, és ne tagadd meg soha 
Istenedtől, hogy megmutassa neked az Ő gyengédségét. 

Menj. A gyermeki szeretetet szeretem legjobban benned: ne rejtsd 
el ezt Előlem. Légy szoros közelségben Velem. Bárhova mész, Engem 
láss Elsőként.

Megáldalak. Legyél Velem, igazán, teljes lényeddel.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkeddel, gyerme-
kem. Légy hűséges Hozzám, ne félj Tőlem. Csakis irántad érzett Sze-
retetből vagyok veled.

Amikor akaratomat követve Üzeneteimet írod, boldognak akarlak 
látni, mert ezt Én irántad érzett Szeretetből teszem, és nem azért, hogy 
dolgozz Nekem. 

Azt akarom, hogy érezzed Szeretetemet. Csak így élhetsz derűsen 
és boldogan. Tanulj meg Engem érzékelni. Engedd el minden félelme-
det és szeress Engem, tudva, hogy Én szeretetből jövök hozzád. 

Örömöt akarsz okozni Nekem? Szeress Engem szüntelenül arra 
vágyva, hogy érezhető Jelenlétemben legyek melletted.

Figyelj ide: vedd és helyezd az Enyémbe szívedet, akkor nagyon 
boldog lesz… 

Amikor szíved kimerült, akkor feladja, hogy várjon Engem. Azt 
akarom, hogy erős és boldog legyél, és többé már ne kelljen Engem 
várnod, mert Én minden pillanatban ott akarok lenni melletted. Vedd 
észre, hogy Szeretetem felnyitja szemedet és igazi öröm van benned.
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Megáldalak, mert az Én – már teljesen tiszta – gyermekem vagy, 
akit Én egyre inkább teljesen a Magaménak akarok. Ha elmúlnak fé-
lelmeid, az leszel. Kegyelmem fejezze be lelkedben mindazt, amire 
még szükséged van annak a kis útnak a megtételére, amely végül meg-
adja neked az örökre Velem való együttlét örömét.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Pihenj meg Szívemben Sza-
vaimat hallgatva. 

Az ég már régóta lehajol az egészen kicsikhez, mert ők tiszták. 
Rendkívüli gyengeségük ellenére különlegesen szeretem őket, mivel 
megdicsőítenek Engem azáltal, hogy mindent Tőlem várnak, semmit 
sem maguktól.

Te magad is Tőlem kérsz mindig „mindent”, mert semmid sincs… 
Mások viszont nem kérnek Tőlem eleget, mert úgy gondolják, megvan 
mindenük, azonban az csak emberi, földi gazdagság: javak, saját gőgös 
okoskodás, rossz kapcsolatok. Röviden: csupa olyasmi, ami eltávolítja 
őket Tőlem, mert nem Tőlem való. 

Szeretetem akkora a lelkek iránt, hogy mindent, ami nem Tőlem jön, 
el akarok venni tőlük. Ahol azonban a kicsinyek befogadnak Engem, 
ott sokan elutasítanak, mivel úgy gondolják, hogy náluk van az igazság. 

Szükség van tehát, gyermek, arra, hogy hozzáfogj ehhez a munká-
hoz felnyitva az emberek szemét arra, hogy ami tőlük való, az nem tö-
kéletes, még akkor sem, ha jóindulatból teszik. Meg kell kérned őket, 
hogy hallgassanak a bennük levő Szentlélekre, aki rávezeti őket arra, 
hogy mit kell tenniük.

Nem, az aktivitás nem jó, mert a teremtményt egy emberi kezek 
alkotta szűk szférába zárja. Jó, ha az ember megszabadul a felesleges 
aktivitástól, azért, hogy Engem hallgasson, és azt tehesse, ami jó neki. 
Sajnos az emberek gőgösek és nem gondolnak másra, csak saját büsz-
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keségük kielégítésére. Lázas tevékenységük közepette elfelejtik, hogy 
minden dolog teremtője egyedül Isten, és hogy semmit nem számít el-
foglaltságuk, ha nincs a szívükben Szeretet, mert akkor az haszontalan 
és céltalan marad.

Az ember arra lett teremtve, hogy találkozzék Istennel és az Ő tár-
saságában éljen – így fejlődik leginkább intelligenciája. Aki azonban 
mérhetetlen gőgjében saját tudásával akarja „megváltani” a világot, 
nagy hibát követ el. A tudás semmit nem jelent számára az örök élet-
ben; inkább még jobban eltávolítja Tőlem, mert „valakinek” érzi magát. 

Tehát ti, „kicsinyek”, akik az Én gyengéim vagytok, akik nem tudtok 
semmit, és csak a Szeretetet vágyjátok, vegyétek kabátotokat és men-
jetek evangelizálni az okosakat, akik a szemfényvesztés és dicsőség vi-
lágában élnek. Tereljétek őket vissza Hozzám, és értessétek meg velük 
mennyire hiábavaló a munkájuk, ha nem Isten szolgálatára teszik. 

Megáldalak mindnyájatokat, akik Üzenetemet szívetekre veszitek, 
és meg kívánjátok változtatni életeteket. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ha láthatnád az Én rajtad 
nyugvó tekintetemet, akkor szakítanál időt arra, hogy Rám moso-
lyogj…

Most írjad: azért adom Én neked Művemet, hogy megosszad azt a 
veszélyben levő népességgel. Az a küldetése, hogy a világot a Hozzám 
való visszatérésre inspirálja. Azért kaptad ingyen, hogy is így add an-
nak, aki segítségedet kéri. Ne tarts meg magadnak semmit a világnak 
szánt Üzenetemből, hanem gyorsan add tovább: az Én népem vár.

Nagy reményeket fűzök hozzád, mert tudom, hogy mindvégig hű 
leszel Hozzám. Én pedig megígérem, hogy bárhova is mész, fogom a 
kezed, hogy erős és bátor legyél. Most érkezett el az a pillanat, hogy 
Én bevesselek a világba, és így sok elveszett bárányt, sok tévelygő juhot 
visszaszerezzek. Ne törődj azzal, hogy mi lesz az utadon, csak indulj. 
Csak menj, az oldaladon Velem. Minden mással majd Én foglalkozom.
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Ha a lelkeknek a Szívemről akarsz beszélni, akkor azokat szólítsd 
meg, akikre Én mutatok rá. Ne te magad válaszd ki őket, hanem en-
gedj Engem cselekedni és annak adni téged, akinek Én akarlak.. 

Mostantól kezdve munkálkodj, gyermek, mert sokat kaptál és eb-
ből a világnak profitálnia kell. Lásson minden kicsi munkához és ter-
jessze Üzeneteimet. Így fel fog virágozni a bolygó és Én boldog leszek.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ha szomjazol Rám, akkor 
időt kellene szakítanod arra, hogy meghallgasd ezt az Üzenetet, mely 
kifejezetten hozzád szól.

Megbíztam Anyámat, Máriát, hogy védelmezze családodat, és kü-
lönösen a lelkedet. Két angyalomat megbíztam, hogy vegyenek körül 
oltalmukkal és segítségükkel. Az Én feladatom a te formálásod és irán-
tad való Szeretetem kifejezése. Ennyi segítség mellett nincs más tenni-
valód, mint meghallgatni és szeretni Engem.

Neked, aki még mindig azon fáradozol, hogy ne okozzál Nekem 
csalódást, két dolgot említek: az első, hogy nevelésed – pedagógiai-
lag – ma befejeződött, mivel Én azt akarom, hogy gyermekem legyél, 
nem pedig növendékem. Ezt követően megadom szíved megszabadí-
tását azzal, hogy könnyen, sokkal könnyebben írod majd Üzenetei-
met, mint eddig, mert hited elmélyült, ami nagyon jó.

Ezentúl úgy szólok hozzád, mint gyermekemhez, és te – anélkül, 
hogy kérdéseket tennél fel magadnak – egyszerűen leírod azt. Így 
minden rendben lesz, úgy ahogy Én óhajtom. 

Menj, kicsi lélek, olvasd újra az Üzenetemet és engedd magad eltöl-
teni Isten gyengédségével. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, szeretlek, adj 
most Nekem egy kicsit az idődből.

Az a Világosság, amit rád árasztok, ami Én Vagyok, a többi lélek 
számára is elérhető. Szeretném, ha világítótorony lennél a veszély-
ben levő emberiség számára, azért, hogy végérvényesen visszatérjen 
 Hozzám. 

Tudod mire való a világítótorony? A hajósok számára kell nehéz-
ségeik közepette világítania, hogy hajójuk össze ne törjön a sziklákon. 
Ennek a hasonlatnak a példájára ne engedd meg a lelkeknek, hogy 
összetörjék magukat az emberi hiba csalóka kikötőjében. Segíts nekik 
látni, hogy sikerüljön Rám találniuk. 

Ahhoz, hogy világítsál, szentnek kell lenned. Az leszel abban, ami-
re Én kérlek, mert abban a pillanatban megszentellek, hogy teljesíteni 
tudjad tervemet. 

Nagyon vonzódsz Hozzám, és Én megáldalak.

Dolgozz, gyermek, Isten műve nincs befejezve benned: most kez-
dődik igazán.

Azért hogy örülj, megmondom neked: azért kezdődik most, mert 
már nem az a vad kis cica vagy, aki szembeszállt Velem, hanem az Én 
gyermekem, az Én barátom vagy. Megáldalak. Légy hű Hozzám min-
den pillanatban és munkálkodj gyorsan.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Most az egész mondatot el fogom neked mondani, mielőtt még 
azokat leírnád. Így könnyebb lesz megértened, mint a szokásos mó-
don, mikor szavanként diktálok neked

Én eljövök, és az Enyémmé teszem azokat, akik ezt akarják. Telje-
sen nekik adom Magamat, hogy Velem egyek legyenek. Ugyanazt te-
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szem másokkal is, amit veled tettem. Többé már senki sem fogja mon-
dani: „Én nem tudtam, én nem hallottam…”

A csillagok, az égbolt, a menny, az egész föld fogja tudni, ki Vagyok 
Én, és visszatérnek Teremtőjükhöz. Ezt rövid időn belül megteszem. 

Tőled, akit azért választottam, hogy a világban gyengéd szeretete-
met sugározzad, azt kérem, hogy minden képzeletet felülmúló mér-
tékben adj Engem. Azt akarom, hogy azzal az örömmel engedj Engem 
munkálkodni, hogy teljesen az Enyémnek érzed magadat. 

Harcolj hát bátran a sok fertő ellen, amivel a sátán elborítja a föl-
det. Azt mondod Nekem: „De mi a teendőm mindazzal, amit Te kérsz 
tőlem?” Én azt mondom neked: „Az Én gyengédségemmel munkál-
kodj nemcsak az egyházban, nemcsak a szabadkőműveseknél, nem-
csak más felekezetek körében, hanem szerte a világban, ahova külde-
lek. A rád bízott küldetésben sokféle látókörrel találkozol majd. Neked 
csak az Én gyengéd szeretetemet kell továbbadnod, és a sátánt az Ál-
talam szájadba adott igazság által meg kell fosztanod trónjától. Hogy 
mindez hogyan történik, az az Én dolgom. 

Az egység jelévé kell válnod a világban. Eggyé kell válnod minden 
emberrel, bárki legyen is az; minden civilizációval, minden vallással, 
mivel Szeretetem mindenkié.

Ne mondd: „Neked van ehhez jogod, neked pedig nincs.” Azt 
mondd: „Isten szeretete mindenkié.” Így válik valóra a népek egysége, 
a vallások is eggyé válnak, és a világ megmenekül. Hogy mindennek 
mikor kell megtörténnie? Hamarosan, igen, valóban…

Most menj, és ne felejtsd, hogy Istened mindezt Szeretetből adja 
neked.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Maradj Velem, gyermek, 
hogy tanítsalak…
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Az Én házamban, az Én Királyságomban van a föld összes kicsinye. 
Ezerszámra vannak itt szívből dicsőítve Engem.

Azt akarom, hogy te is énekelve dicsőíts Engem a földön, hisz te is 
egy „kicsi” vagy. Azért vannak itt a kicsinyek, hogy dicsőítsenek, sze-
ressenek Engem. Az ujjukat sem mozdítják, mert csak szeretni tud-
nak. A munkát Én végzem el bennük. 

Mert a szeretet a legfontosabb. Semmit sem ér a képesség, ha nincs 
szeretet. Sokaknak van tehetsége az énekléshez, tánchoz, munkához, 
találmányokhoz, de mindennek semmi jelentősége, ha valaki nem 
szereti mindenekfölött Istent. 

Szeretem az Én kicsinyeimet, mert tisztán, őszintén szeretnek En-
gem. Nem foglalkoznak földi „dolgokkal”, csak azt kérik, hogy Velem 
maradhassanak. Munkájukat Én végzem el helyettük, mert ők min-
den – ezen a földön uralkodó – gonoszságért megvigasztalnak Engem.

Ennek a beteg századnak a lelkei, ne elégedjetek meg azzal, hogy 
dolgoztok, hanem gyertek inkább Hozzám, és Én megmutatom nek-
tek, mi is az igazi munka. A léleké, ami a testnél előbbre való. 

Gyertek és lássátok. Megáldalak titeket. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Alig több mint egy év múlva látni fogom az arcodon annak a lé-
leknek a megelégedettségét, aki örömmel szolgálja Istent. Addigra ké-
telyeid elmúlnak, elkezdesz dolgozni a világban és elvezeted Hozzám 
azokat a lelkeket, akiket hozzád küldök.

Ne kételkedj többé. Ez valóban Én, Jézus Krisztus, vagyok… Tu-
dod, hogy lassan négy éve írunk? Többé nem kellene kételkedned!

Látod, azért hívattalak, hogy Üzeneteimet írjad. Ezek most itt elké-
szültek, hogy táplálják a szenvedéstől kiéhezett népet.
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Itt az ideje, hogy felébredj, különben hogyan segíted juhaimat, 
akik erre kérnek téged? Elküldöd őket lelki atyádhoz? De hisz tudod, 
mennyi munkája van. Ez a te munkád is, nem igaz? De igen. Én aka-
rom így. Foglalkozz a bárányokkal és juhokkal, akiket Én hozzád kül-
dök, amikor erre hívlak el. 

Megáldalak. Te az Én kis gyermekem vagy, akinek mindent elmon-
dok, mert olyan kicsi. Megáldalak, hogy tiszta és érdek nélküli gyer-
mek vagy. Együtt fogunk dolgozni, örökké.

Menj, te vagy az Én kedveltem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hamarosan meglesz az 
erőd a szolgálatomhoz. A te erőtlenséged az Én erőmmé alakul át ben-
ned. Minden emberi lénynél hűségesebb Társad leszek. 

Szolgálj hát Engem mindazzá válva, amivé Én akarlak téged ten-
ni. Szolgálj Engem, és szeresd Istenedet és a téged körülvevő lelkeket. 
Szeress Engem emberi és isteni szeretettel. Szeress Engem Első helyen, 
minden léleknél jobban. Megígérem, hogy akkor boldog leszel. 

Néha kis időre van szükség ahhoz, hogy rájöjjél, valóban Isten az, 
akit mindennél jobban szeretsz. Annak ellenére ugyanis, hogy erre 
vágysz a szívedben, a sátán mindent megtesz azért, hogy elhitesse ve-
led, hogy ez lehetetlen, hogy nem kell Engem annyira szeretned.

Kicsi „szívem csücske”, Én azt mondom neked: „De igen”. Neked 
emberi módon, szentimentálisan, a Tőlem kapott gyermeki szeretettel 
kell szeretned Engem. Sokkal jobban kell érzékelned, érezned Engem, 
mint egy embert.

„Ördögbe” a racionalistákkal, akik nem akarják meghallani a szót 
„érezni”. A következő évszázadban (már most abban vagyunk – ford. 
megj.) csúfot űznek belőlük, ha nem térnek meg, mivel Isten uralma 
a szívekben „törvényszerűen” magával hozza az érzelmet függetlenül 
attól, hogy ez tetszik-e nekik vagy sem. 
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Na menj, hirdesd a világnak, hogy érezni fog, és úgy szerethet En-
gem, mint egy gyermek. Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Nélkülem elveszett ki-
csi gyermek lennél, annyira szeretsz Engem. Ha Én eltűnnék, meg-
halnál…

Ez az Isten utáni vágy az, amit minden lélekben szeretnék tudni. 
Emiatt a vágy miatt nyilvánítom ki Magam neked különlegesen. Ta-
nítsd meg a lelkeknek, hogy vágyakozzanak Rám, ahogy ezt Én neked 
tanítottam. 

Tanítsd meg nekik, hogy adják át Nekem minden gondjukat, úgy be-
szélgessenek Velem, mint apjukkal, és minden művemben vegyék észre 
jóságomat. Tanítsd meg nekik, hogyan válaszolok a lélek és a test min-
den különleges igényére – beleértve a legföldhözragadtabb szükséglete-
ket is. Mondd meg nekik, hogy Én nem vagyok olyan bonyolult Isten, 
amilyennek a nagyon intelligens könyvek mutatnak. Mondd meg ne-
kik, hogy Én nagyon kicsi vagyok, szeretettel telve, és hogy Szívemmel 
– bármely embernél jobban – fogadok minden mosolyt.

Igen, mondd meg az Én lelkeimnek, hogy Szent Arcom előtt, a ta-
bernákulum előtt várom mosolyukat, bárhol is vannak. Mondd meg 
nekik, hogy Én mindent hallok, mindent látok, mindenben osztozom.

Mondd meg nekik, hogy Én személy szerint mindegyiküket kü-
lönleges szeretettel szeretem. Igen, mondd el mindezt az Engem ke-
reső lelkeknek. 

Mondd meg nekik, hogy Én Szeretet vagyok, és téged látva meg-
értik ez.

Ennyi. Megáldalak. 
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Kedves, enyhítsd az elnyomottak, a szegények fájdalmát, felfedve 
előttük, mennyire ragaszkodom hozzájuk. Tudasd velük, hogy semmi 
földi szenvedéstől – bármi legyen is az – nem vagyok távol. Mindenen 
Szeretettel osztozom, csak vágyjanak erre.

Ebben a században annyi perverzitás van a világban, hogy az el-
uralkodó gonoszság miatt sok lélek szenved. Őket Hozzám kell terel-
ned, hogy Én, ahogy téged is, megnyugtassam és vigasztaljam őket.

Mondd meg ezeknek a lelkeknek, hogy nem egyedül kell hordoz-
niuk az ennyi gonoszság láttán bennük levő rettegést és félelmet, ha-
nem Én meg tudom őket ezektől szabadítani. Ha Én meg is engedek 
ilyen szenvedéseket, mivel az ember szabad, de meg is tudom nyugtat-
ni az Engem kereső lelkeket, olyan örömet és békét adva nekik, amely 
őket soha el nem hagyja.

Hozd hát Elém a lelkeket, gyermek, hogy Világosságommal – re-
ményt és bizalmat adva nekik – meg tudjam őket újítani mindazon 
gonoszság ellenére, ami itt lenn a földön történik.

Munkálkodj hát, gyermek, azzal a tudattal, hogy Istened oltalmaz 
téged minden ellenére és mindennel szemben, és szánj időt arra, hogy 
minden egyes lelket megtérítsél, akit Én küldök hozzád.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Ha vannak elintéznivalóid, szólj Nekem, Én elintézem azokat, csak 
hogy szeress Engem.

Mivel pedig te nagyon szeretsz Engem, Én mindent veled együtt 
csinálok megadva neked a kegyelmet mindahhoz, amit Nélkülem ne-
hezen tudnál megtenni. 
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Mostanra sokat fejlődtél, így Én egyre jobban be akarlak tölteni. 
Meg akarom neked adni, hogy átérezzed az Én érzéseimet, az Én szen-
vedéseimet, az Én örömeimet. 

(Azért vagy nyugtalan mikor Én diktálok neked, mert nincs elég 
bizalmad Bennem. Dolgozz tehát békességben, gyermek.)

Azért adom az írásaimat olyan kicsi gyermeknek, mint te, hogy 
szenvedéllyel legyél Irántam és aztán másokban is felébresszed az Is-
ten – aki Én Vagyok – iránti szenvedélyt. 

Lelkesedj tehát és ne kételkedj annyira. Istened mindent megcsi-
nál. Nem mondtam ezt Én már neked? Csak az legyen a dolgod, hogy 
Engem szeretsz, minden másra pedig Nekem lesz gondom. 

Semmi javad, semmi gazdagságod nincs Rajtam kívül. Ne engedd, 
hogy a nyugtalanság és a kétség elvegye gazdagságod. Maradj Velem 
gyengéden, szerelmesen. Nem azt igénylem, hogy oly nagy lelkesedés-
sel hallgasd az Én szavaimat; elég Nekem, ha békességben szemlélsz 
Engem. 

Na, jobban vagy? Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Nagy lelkesedésed ellenére, amiről az Én diktálásomat írva tanúsá-
got teszel, megvan a lehetőségem arra, hogy Én egyik pillanatról a má-
sikra lelassítsam a kezedet, ha úgy tartom jónak. 

Látod, megáldalak, hogy ilyen buzgó vagy. Tudom, hogy nem sze-
retsz vontatottan haladni, azonban időnként lassítani kell, mert ha 
nem, akkor nem fogsz tudni Velem lépést tartani!

Szakíts hát időt az írásra, mivel azonban ez nem megy neked, meg-
teszem Én helyetted. Ugyanolyan jó, ha lassan írunk, tudod? Engedd, 
hogy Én cselekedjek. Az is jó, ha írás közben kipihened magad… 
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Most beszélgessünk. Tudod, eljött az Én órám, hogy a világba küld-
jelek téged. Tehát még jobban oltalmazlak, dédelgetlek, mint az előző 
években. Nem engedem meg többé, hogy kínozzon a magány, az „ottho-
nod” utáni vágy, a szomorúság; semmi ilyesmi ne zavarja meg szívedet.

Te Nálam laksz, Én pedig nálad. Rendben? Az Én Szívem minden-
kié, aki vágyakozik utána. Mindig teljességgel adja magát. 

Megáldalak. Többé ne kételkedj semmiben. Minden, amid van, az 
Tőlem, Jézus Krisztustól jön. És ha kell, ismét elmondom, neked: a 
mai korban te vagy az isteni gyengéd szeretet kiváltságosa.

Ennyi, kicsi semmi!
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hamarosan meghallod Üze-
neteimet – mielőtt még leírnád – a maguk teljességében. De  bizony.

Megáldalak. Te még mindig ugyanolyan konok vagy. Igen, Én sze-
retem konokságodat, mert megőrzöd Igazságomat. Semmi és senki 
nem tántoríthat el attól…

Látod, azért adtam neked szívósságot, hogy képes legyél Istenedet 
megvédeni. Az egyszer beléd helyezett igazsággal senki sem szállhat 
szembe, hogy szavaimat eltorzítsa.

Túl sok lélek vallja magát az Enyémnek, és a sátán első támadása-
kor cserbenhagynak. Túl sok lélek jár tévúton, és nem tesz semmit el-
lene. Ez emberi gyengeség, gyermek, amit az Irántam érzett szeretet 
hiánya okoz.

Én pedig azt akarom, hogy melengesd Üzenetemet – ami Én Ma-
gam vagyok – a szívedben és ne engedd, hogy provokáljanak azért, 
amit Tőlem kapsz. Ez ui. Isten Igazsága, Egyedüli és örök. Tápláld a 
tömegeket, akiket Én küldök hozzád, és ne engedd, hogy a gonosz bu-
taságokat mondjon neked. A Szentlélek által válaszolj neki, megtérés-
re szólítva az általa szorongatott lelkeket, majd hagyd ott, és menj to-
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vább más bárányokhoz. Amit mondasz, azt az Én Atyám megáldja, és 
jó lesz – megígérem neked. 

Ennyi, kicsi gyermekem…
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mielőtt Én jöttem, bálvá-
nyokat imádtál… Korábban félelmet és bosszúságot őriztél a szíved-
ben nem akarattal, hanem megszokásból, kontrollálatlan gyengeség-
ből. Amikor azt mondom, hogy ezeket „imádtad”, ez csupán egy ki-
fejezés, a lényeg, hogy a szenvedések tettek ilyen félős és bosszús te-
remtéssé. 

A lélek számára ezek a szenvedések mérgek. Sok testvéred hason-
lóan jár. Ezek csak azért tudnak a szívben elhatalmasodni, mert a lélek 
nem Istenben él.

Ilyenkor azt mondod Nekem: „Akaratom ellenére értek a csapá-
sok, mert semmit nem tehettem ellenük.” Nem, dehogyis, hisz amint 
Isten észrevesz egy olyan szenvedő gyermeket, mint te, aki nem tudja, 
hogyan jöjjön ki ebből, akkor Ő odasiet, elrendez mindent, és dédel-
get, megszeretget. És Én jöttem.

Hogy miért nem jövök minden szenvedőhöz? Jövök, ha vágynak 
a Szeretetre. Megáldalak, amiért mindig vágyódtál a Szeretetre – már 
akkor is, mikor még nem ismertél Engem. 

A többiekhez is, mindenkihez eljövök, ha alázattal így szólnak 
Hozzám: „Magamtól semmit nem tudok, de vágyom a Szeretetre.”

Na, akkor Én ott leszek, elhalmozom jóságommal, megvigaszta-
lom, meggyógyítom, és öröme lesz.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Tudom, hogy nem szereted sem a megpróbáltatásokat, sem a gyöt-
relmeket. Mindazt, amit az elmúlt időszakban elszenvedtél, Én veled 
együtt szenvedtem el. Most eljött az óra, hogy megszabadulj mindattól 
a rád nehezedő tehertől, amit Én nem akarok a számodra. 

Te meglehetősen gyakran kételkedtél az Én irántad érzett Szerete-
temben, de nem teszek szemrehányást neked ezért. Megbocsátottam 
neked, nagyon is jól tudva, mennyit szenvedtél.

Most új időszak kezdődik, minden lény belső megtisztítása, mert 
ez az egyetlen útja annak, hogy Én egyesítsem a lelket Istennel. Ezért 
szenvedtél annyit. Én azonban biztosítalak arról, hogy amint a lélek 
azt mondja: „Igen, Jézussal”, akkor a gonosz nem tehet ellene semmit.

Tehát tanítsd meg a lelkeknek, hogy ezt mondják Nekem, és értsd 
meg, hogy Én sohasem akartam ezeket a megpróbáltatásokat. Ezek 
csak a sátán kísértései voltak azért, hogy soha ne legyél boldog. Most 
ennek vége. Szép lassan rendbe jössz, és képes leszel megtanítani a 
lelkeknek, hogy ne féljenek Tőlem, és így ne szenvedjenek annyit, 
amennyit te szenvedtél.

Megáldalak. Megígérem, hogy mostanra mindez már a múlté és te 
bennfelejtkezel Szeretetemben. Ezt mondogassad: „Igen, Veled Jézus” 
– és meglátod, többé nem esel el. 

Hamarosan elmondom neked, mennyire szenvedtem a te – akit 
annyira szeretek – szenvedésed miatt. Én kis „semmim”. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Tudod, miért vagy az Én kis virágom? Mert szörnyen szerelmes 
vagy… A világnak adlak, hogy tedd ugyanúgy „szörnyen szerelmessé”, 
ahogy Én tettelek téged azzá.
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Miért „szörnyen”? Mert nincs jogom elhagyni őket – veled együtt. 
Tehát Én maradok, és ez „szörnyen” boldoggá tesz! 

Ne nyugtalankodj azok miatt az okosak miatt, akik Engem olvas-
ni fognak. Istennek joga van az Ő gyermekeivel együtt mosolyogni… 
Annyira jó mosolyogni…

Megáldalak. „Kedves” vagyok, igen… Azonban nagyon kevesen 
tudják ezt. Egyesek számára Én egy mítosz vagyok, mások számára 
egy régi történet, ismét mások számára egy távoli Isten…

Tárd fel a Szívemet, gyermek. Mutasd meg olyannak, amilyen: sze-
retetével, örömével, gyengédségével együtt. 

Sokakkal teszem azt, amit veled tettem. A szívükbe igyekszem, itt 
alakítom ki lakhelyemet és kisugárzom az örömöt.

Menj. Hirdesd Üzenetemet, gyermek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Figyelj Rám: tudod, hogy 
sok „mindent” csinálok az Univerzumban? Na, akkor írjad: amikor 
Én sokat teszek az emberiségért – különösen ajándékba adott profétá-
imon keresztül – ez annak a jele, hogy valaminek változnia kell. 

Abban a korban, amelyben élsz, olyan sok az „aljas dolog” a földön, 
hogy az Én Szent Anyámat, Máriát, és Magamat, Jézus Krisztust kell 
elküldenem, hogy a végső megpróbáltatás előtt üdvösséget hozzunk 
nektek. Folyamatosan rajtatok van a szemünk, hogy szívetek ajtaját 
megnyissátok nekünk. Mindegyiktek szívében beszélek Én, beszél 
Mária. A végső megpróbáltatás az égből leszálló tűz lesz a Föld rend-
betételére. Ez egyesek számára fájdalmas lesz, mások számára pedig 
öröm forrása. Azonban ez előtt meg akarjuk védeni és téríteni gyer-
mekeinket, hogy ne ismerjék meg a gyötrő kínt lelkükben. 

Gyermek, a többiekkel – a többi „privilegizált” lélekkel – együtt 
indulj bátran azért, hogy a világot ne érje ez váratlanul. Sürgősen hir-
desd Üzenetemet, hogy mindnyájan megmeneküljenek. Ezt Jézus 
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Krisztus, aki Én Vagyok, kérem tőled Atyám, az örökkévaló és min-
denható Isten és a Szentlélek nevében.

Munkálkodjon a kegyelem benned, ahogy abban reménykedünk. 
Megáldalak. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Ha nyomja valami a szívedet, gyere és mondd el Nekem. A vála-
szom után már teljesen tisztában leszel ügyeimmel.

Miért kell félned Tőlem még akkor is, mikor csak apró dolgok ren-
dezéséről van szó? Nem megmondtam már neked, hogy Én mindent 
megosztok veled? Miért bántasz meg Engem azzal, hogy magadban 
tartasz valamit, ami aggaszt téged? 

Ha valamit rosszul teszel, azért Én majd szelíden szólok neked, és 
egyet fogsz érteni Velem. Ha attól félsz, hogy Én nem válaszolok ne-
ked, mert nem tartom annyira fontosnak, akkor kételkedsz a szerete-
temben. Ez nem helyes. Hinned kell. Hallod?

Helyes. Akkor szeress Engem és nyugodj meg. A te Istened nem 
engedi meg, hogy valamiben is hiányod legyen. Mindent megad, ami-
re szükséged van, legyen az akár lelki, akár anyagi szükség, csakhogy 
az az Ő érdekét szolgálja.

Jobban vagy?

Olyan ajándékokat adok neked, melyek számodra jók, és amelyek 
nem mások, mint Szeretet. Nem szolgálják közvetlenül az Én érdeke-
imet, de Szeretetem túláradásai. Fogadd hát örömmel és alázattal; ne-
ked szánom azokat.

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Bárhova is mész 
Ott látsz Engem melletted. 
Legyél gyengéd Szívemhez 
Mindent megosztva Velem. 
Légy hűséges és jó, 
És mindig Rám találsz.

Tápláld az Én szavaimmal 
A megtört lelkeket, 
És meséld el nekik, 
Egy szép nap hogyan 
Tettelek téged az Enyémmé,  
Eljegyezve téged.

Légy olyan tiszta, 
Mint egy liliom, 
És ne pihenj,  
Csak majd a végén, 
Mikor Én azt mondom neked: 
Gyere Velem, 
Én elviszlek Magammal.

Ez az Én rövid Üzenetem 
Ezen az estén, 
Senki másnak csak neked.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Amikor egyedül vagy, gye-
re Hozzám. Várlak. Biztos vagyok abban, hogy ha hiányozna neked a 
gyermeked, akkor azt mondanád neki: „Gyere, várlak.”
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Amikor nem vagy Velem, mert elfoglaltságaid lekötik elmédet, hi-
ányzol Nekem. Szeretném, ha megtanulnál többet „tevékenykedni” 
Velem, hogy ne hiányozzál Nekem.

Amikor dolgozol valamin, Én ott vagyok melletted, mivel azon-
ban ezt nem igazán hiszed, így nem is érzékeled, és elfelejtesz Engem.

Azt szeretném, ha folyamatos imában lennél az Én Jelenlétem-
ben. Olykor hiányzom neked, mert azt mondod: „El vagyok foglalva, 
nem tudom igazán szemlélni Jézust.” Nos, Én azt mondom: De igen, 
te tudsz Engem munka közben szemlélni. Tanuld ezt meg, és boldog 
leszek, mert akkor nem hiányzol Nekem annyira, és Én sem neked.

Nézd, tested lelkeddel együtt pihen. Pihenj Velem, és ne mondd: 
„Jézus elhagy engem.” Én nem hagylak el. Ellenkezőleg, arra kérlek, 
hogy légy Velem és érzékeld Jelenlétem akkor is, amikor nem írunk.

Én mindenütt veled Vagyok. Megmondtam neked. Hát tanulj meg 
Engem minden pillanatban szemlélni.

Megáldalak, mivel tiszta és őszinte gyermek vagy. Maradj meg 
ilyennek 

Jézusod karjában

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Békesség lelkednek. Adj 
egy kis időt Nekem. 

Tudod, hogy a virágok tavasszal, a természet ébredésekor virágoz-
nak. Te, kis virágom, akkor most virágozz. Ez a mi tavaszunk. Sugá-
rozd Világosságomat Üzenetemet hirdetve.

Tudod, néhányan majd azt mondják: „Ne dolgozz ennyit” vagy 
„Tartsd távol magadat az Egyháztól.” Azonban Én formállak, Én kísér-
lek oda, ahol akarom, hogy legyél, és utadat senki sem akadályozhatja 
meg. Csak ennyi lesz válaszod: „Jézus dönti el, hova menjek.”
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Tehát miközben egyesek átkozni fogják Üzenetemet ezzel a Szent-
lelket gyalázva, addig Én elvezetem a szíveket Szívemhez, és akik vá-
gyakoznak utána, illatozni fognak Életet adó Üzenetem parfümjétől. 

Tartsd tehát távol magadat azoktól, akik gonoszságokat mondanak 
és elégedj meg azzal a válasszal, hogy az Én akaratomat teszed. A töb-
bi az Én dolgom.

A rosszakarókat megfosztja trónjuktól Bölcsességem. Azokról be-
szélek itt, akik szeretnék az Én szavaimat megsemmisíteni, de akik ezt 
csak a sátán nyelvével tudják megtenni. A Bölcsesség megsemmisíti 
őket. Ezt Én megígérem neked.

Menj. Kövesd utadat a nehézségek ellenére, és ne törődj azokkal, 
akik gyűlölnek téged.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Mosolyogsz Rám? Én mosolygok benned, veled! Ha Rám nézel, 
akkor boldog vagyok! Az Én akaratom, hogy Jelenlétemet így, Szent 
Arcomon keresztül, nyilvánítsam ki neked. 

Tégy boldoggá Engem azzal, hogy soha nem hallgatsz azok sza-
vára, akik tagadják emberségemet, azt állítva, hogy Én csak Szellemi 
Lény vagyok. Én azonban Test és Szellem is vagyok. Emberi és isteni 
Szívem van. Teljesen osztozom emberségetekben azáltal, hogy Én Ma-
gam is testet öltöttem.

Tehát akárcsak Én, te se fogadd el, ha azt mondják, hogy embe-
ri érzéseknek nincs helye az emberekkel kialakított kapcsolataimban. 
Ez téves megállapítás. Mondd meg, hogy Én érző, szenvedő Szív va-
gyok, és hogy az Én Lelkem bensőségesen kapcsolódik megdicsőült 
Testemhez.
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Mondd el, hogy Nekem ugyanúgy van emberi természetem – még 
ha van isteni is – akárcsak nektek, és hogy az emberré lett Isten nem 
tagadhatja meg és nem veheti semmibe azt a Testet, amit Szűz Mári-
ától kapott.

Emberségem örökre megmarad. Tehát úgy beszéljetek Hozzám, 
ahogy egy emberhez, tudva, hogy Isten és Szent vagyok, de szívből 
szóljatok Hozzám és ne betanult szavakkal. Nekem – akárcsak nektek 
is – hús-vér Szívem van, és Én Szeretet vagyok. A Szeretetnek szüksé-
ge van arra, hogy szeressétek.

Szabadítsátok meg hát lelketeket az ott található sok hibától, különö-
sen attól, hogy nem szívből jövő szavakkal szóltok Hozzám, hanem ér-
telemmel. Hagyjátok el a számotokra jelentéktelen szavakat, és beszélje-
tek Hozzám emberi módon, ahogy ezt a legjobb barátotokkal tennétek. 

Eközben ne felejtkezzetek meg arról, hogy Én Szent vagyok. 

Most olyan idő következik, amikor igazságban és nem hazugság-
ban kell élni. 

Amikor csak a szájatokkal imádkoztok semmit sem törődve azzal, 
hogy mit mondotok Nekem, becsaptok Engem. Mit szólnátok ahhoz, 
ha Én is így beszélnék?

Szabaduljatok meg már, kérlek, rabságotokból, a titeket visszahú-
zó láncoktól, attól, hogy értelemmel, „feladatokat” végezve beszéltek 
Hozzám, nem pedig szeretettel. 

Én azt mondom nektek: minden hiábavaló, ami nem a szívből jön. 
Figyeljetek tehát lelketekre megkérdezve őt, hogy hogyan imádkoz-
tok, és Én majd felvilágosítalak titeket. 

Te, kedvenc kicsi gyermekem, mondd Nekem újra és újra, hogy a 
„kötött” imák nem neked valók, mert te inkább szeretni akarsz. Szíve-
met örömmel tölti el a szeretetnek és az igazságnak e szavait  hallani.

Megáldalak. Menj. Legyen viselkedésed egy Jézusba szerelmes 
 léleké!

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak

Hamarosan befejeződik* és eladásra kerül az egész világon az Én 
könyvem. Isteni módon hoz vigasztalást és visszatereli Hozzám a ke-
mény, zárkózott, szomorú, félelemmel teli szíveket… Számos megté-
rés forrása lesz.

Mielőtt azonban Én befejezem azt, amit te oly türelmetlenül (!) 
vársz, azt mondom neked: az Én könyvem a megtérés egyik útja. Ne-
ked lett címezve, de minden lélekhez szól, mert Én annyit értetek meg 
belőle mindenkivel, amennyire ebből neki magának szüksége van.

Ahogyan az Evangélium is sokféle magyarázatot ad az azt olvasó 
léleknek – miközben mégis egy – így a „Szíveket formáló Üzenetek” is 
minden, a szívével olvasó léleknek a fogékonyságához igazodik.

Ne csodálkozz hát, hogy az egyik lélek ily módon, egy másik pedig 
más módon fogja élni életét az Én Üzenetemet olvasva. Minden lélek-
nek más a hivatása a Velem való személyes egységnek megfelelően.

Azokat a vakmerőket ellenben, akik az Én szavaimat szeretnék el-
ferdíteni, dorgáld meg, és ne engedd meg, hogy olyasmit mondjanak, 
amit Én nem mondtam.

Ennyi. Az Én 2. könyvemnek vége. Még egy imát küldök neked a ve-
szélyben levő emberiségért, azért, hogy megtudja, mennyire szeretem.

Menj, írd:

Az Én Szívem 
Egy csillagokkal  
Teleszórt mennybolt, 
Melyek között legszebb Mária. 
Ebben, az értetek 
Lángoló Szívben 
Szeretet, 
Jóság, 

* Lásd a 113. oldal lábjegyzetét. Itt kezdődik a könyv második része.
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Irgalom, 
Igazság,  
És szenvedés van: 
Szenvedés azért, 
Mert az emberek 
Nem szeretnek Engem.

Fogjátok fel, hogy 
Ki az, Aki előttetek áll, 
És szereteteket koldulja.

Térjetek vissza Hozzám, 
Szegény teremtmények, 
És meg fogjátok érteni, 
Mennyire szeret Isten titeket.

Megértitek majd 
Mekkora boldogságon 
Akar osztozni veletek, 
És mennyire belefáradt 
Abba a szerencsétlenségbe, 
Amely a földet sújtja.

Adjátok Nekem szíveteket 
És Én megígérem nektek a boldogságot. 
Annak a léleknek  
Szent és csodás boldogságát, 
Aki Istenben él.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Előző munkámban az Enyémmé tettelek megadva neked, hogy 
megértsd és érezd gyengédségemet.

Ebben a kötetben arról a szenvedésemről beszélek neked, amit 
azok a lelkek okoznak Nekem, akik nem imádkoznak. Megtanítalak 
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valóban, szívből imádkozni, hogy mindent elmondj Nekem magadról 
azért, hogy egyek legyünk Szeretetemben.

Ezen felül megtanítom neked, hogyan teheted lehetővé, hogy az Én 
gyengéd szeretetem átjárjon.

Végül küldetést kapsz. Lesz itt néhány üzenet azoknak a gyülekeze-
teknek a számára, akiket meglátogatsz.

Ennyi néhány szóban az Én könyvem tartalmáról, amely minden-
kihez szól ezen a világon, ahol te élsz.

Megáldalak. Legyen mindig békességed: Istened szeret téged.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Engedj közelebb szívedhez. Mondd, hogy szeretsz Engem, mondd 
Nekem állandóan újra és újra. Őrültségekre is képes vagyok érted. 
Megértetted, hogy Én Szeretet vagyok?

Gyere. Ne mondd: „Én nem vagyok képes rá.” Szentlelkem jön el 
hozzád és megismered Szívem dobbanását.

Senki nem olyan kicsi, hogy ne jöhetne Hozzám beszélgetni. Senki, 
hacsak nem a gőg uralkodik lelkében.

Ne mondd: „Nem tudok beszélgetni Jézussal.” Isten Lelke leszáll 
rád, ha beszélgetni akarsz Velem. 

Mondd Nekem: „Szeretlek.” Mondd el Nekem, mit érzel, mire 
vágysz, mitől szenvedsz, és Én elrendezek mindent.

Szánalom van Bennem az oly gyenge emberi természet iránt. Én 
őszinte és feltétel nélküli szereteteteket koldulom. Itt vagyok és éjjel-
nappal várok rátok. Le nem veszem rólatok a szememet.

Te is, aki így szólsz: „Túlságosan nyomorult vagyok ahhoz, hogy Jé-
zussal beszélgessek” – értsd meg, hogy ezzel megbántasz Engem, mert 
kételkedsz irántad érzett Szeretetemben.
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Te, akit megelevenítek, lásd meg, milyen gyengéd vagyok hozzád. 
Vedd észre, hogy Én megmenteni jövök téged és beszélj Hozzám, kö-
nyörgöm. Ne távolodj el Tőlem.

Gyere: csak te meg Én.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, te nem érted, 
hogy Én hogyan működök benned. Mindig azt hiszed, hogy a te gyen-
ge erőfeszítéseddel kell cselekedned, holott Én csak azt kérem tőled, 
hogy légy az eszközöm, amit Én teszek tökéletessé.

Oly sokszor hiszed azt, hogy erőfeszítést kívánok tőled a szentté 
váláshoz. Én nem ezt akarom. Erre te nem vagy képes. Csak a teljes 
bizalmadat akarom.

Hamarosan hegyeken és sivatagokon kelsz át… az Én erőmmel, 
nem a tiéddel. Miért kell mindig siránkoznod, mikor úgyis Én teszek 
mindent? Miért nincs több bizalmad Hozzám?

Mindent megadok neked – ezt megígérem neked.

Azonban meg kell szabadulnod ettől a rád nehezedő tehertől. A fé-
lelemtől, hogy alkalmatlannak bizonyulsz. Te Bennem leszel, Én pedig 
benned. Egységben, Egyként, az Én nevemben dolgozunk.

Ne törődj hát többé azzal, hogy mi lesz majd. Csak arra legyen 
gondod, hogy Engem szeress, a többit elvégzem Én. 

Szegény gyermek, nem tudod, mekkora a Szememben az a kegye-
lem, amit adok neked. Itt lenne az ideje, hogy észrevegyed. Add Ne-
kem a szívedet, és engedd el félelmedet.

Megáldalak téged, akit annyira szeretek.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Legyél Velem együtt az 
imában. A mi dialógusunk ima.

Én azért kerestelek meg téged, hogy életet adjak neked. Hiszed ezt? 
Akkor hidd el, hogy Én megteszem benned az akaratomat. Isten meg-
tartja, amit megígért.

Megáldalak. Legyen békesség és öröm benned. Figyelj ide: soha 
ne hasonlítsd össze a te életedet máséval. Ne mondjad: „Én másoknál 
sokkal alkalmatlanabb vagyok.” Ez nem helyes. 

Isten megadta neked az alázat kegyelmét. Ne téveszd össze az alá-
zatot bizalmad hiányával. Az előbbi helyes, az utóbbi nem. Azt aka-
rom, hogy biztosan állj a lábadon, hisz Én szeretlek és benned vagyok. 
Ne engedj teret a démonnak, aki oly rossznak tüntet fel téged. Én itt 
vagyok, benned, ezt ne feledd.

Fokozatosan újra talpra állsz, mivel ezt Én akarom, és biztosnak 
kell lenned a rád bízott küldetésben. Gyengédségemben többre be-
csüllek téged korod emberénél, aki nem mer Tőlem annyit kérni, mint 
te. Nem elég neked Rám békességben, a világra pedig eltökélten te-
kinteni?

Ezt majd még jobban kifejtem neked. Én törődöm a szíveddel, és 
ezt mondom: te Számomra pihenőhely és örömforrás vagy, mert meg-
tisztítottalak. Hát ne add át magad sem a csüggedésnek, sem az elbá-
tortalanodásnak.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyermek, a papi pálya komoly és szent dolog. A papi pályára nem 
lehet elköteleződni anélkül a különleges kegyelem nélkül, amit Én 
megszentelő kegyelemnek nevezek.
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A papok közül nem mindenki kapott erre elhívást. Néhányukat az 
igazság birtoklása utáni mérhetetlen törekvés hajt, másokat pedig az 
Én elárulásom.

Nem az a pap, aki az akar lenni. Ez nem olyan mesterség, amit 
valaki maga választ. Én hívok el egyeseket papi hivatásra, másokat 
más szolgálatra. Abban a korban, amiben élsz, sokan nem méltóak a 
kegyelemre. Vagy azért, mert elhívás nélkül kezdték el útjukat, vagy 
azért, mert utána hűtlenné váltak Hozzám.

Most azokról akarok neked szólni, akiket Én hívtam el szolgála-
tomra, de akik e világ fejedelmét, a sátánt, szolgálják. Látszatra be-
csületesek és lelkiismeretesek, de valójában csalárdak, és agyafúrtak. 
Ahelyett, hogy összegyűjtenék az Én bárányaimat, szétverik őket. Fo-
lyamatosan meghamisítják tanításom sok pontját. 

Azokat is fel kell ébreszteni, akikben nincs szeretet, nincs öröm, 
nem jó úton járnak. Akik tudásukat hangoztatják, azonban Isten gyer-
mekeit félrevezetik, súlyosan vétkeznek. Akik – a bűnnek ellentmond-
va – nem élnek megszentelt életet, hibát követnek el.

Meg kell szűntetnem azt a rosszat, ami egyházamban uralkodik. 
Szükségem lesz ehhez, kis eszközöm, a te segítségedre…

Ott, ahol Én úgy akarom, félbeszakítod utadat azért, hogy a csüg-
gedők megsegítésére siess: az igazságtól megfosztott papokhoz, mivel 
a Szentlélek nem működik bennük.

Kicsi gyermek, Én adom neked a kegyelmet, hogy az a kicsi semmi 
légy, a kedvencem. Ne bánts meg Engem küldetésed visszautasításával. 
Semmivel sem vagy „több” más léleknél, azonban szívből szeretsz En-
gem, érted? Ne ess abba a hibába, hogy nem mondod ki az Én szavai-
mat. Tedd ezt Értem, Jézus Krisztusért. Én minden rossztól megvédelek.

Áldott gyermekem, vedd a botodat, és kövess Engem. Ródd azokat 
a terméketlen utakat, ahol a papok már nem azok, akiknek lenniük 
kellene: tiszta és szent emberek. Üljön ki arcodra az Én mosolyom és 
vezesd őket vissza a helyes útra.

Megáldalak.
Jézus Krisztus



141

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudod, mennyire szeret-
lek? Veled örülök, veled szenvedek. Mindent veled teszek, mindenben 
osztozom veled.

Hogyan, kérdezed? Hát úgy, hogy Én a szívedben lakok. Csak a 
bűn távolít el Tőlem. Ha azonban a lélek szívből bocsánatot kér, és 
akaratlanul mégis elbotlik, örömöt szerez Nekem, hogy Szent Jelenlé-
temmel szállást vehetek benne.

Látod, mennyivel „jobb” a kapcsolatunk? Ez azért van, mert Mel-
lettem döntöttél és nem Ellenem. Én őrzöm az elhatározásodat. Az Én 
kegyelmem nélkül már visszaestél volna, de Én oltalmazlak, mert tu-
dom, hogy te ezt akarod.

Jó ideje sokat tanulsz Tőlem. Most fontos, hogy tovább növekedjél 
Velem, anélkül az eltávolodás nélkül, ami oly gyakran sújtott minket, 
téged és Engem.

Szüless hát újra Bennem. Én vagyok minden jónak, minden kegye-
lemnek a forrása. Mindig add Nekem gyermeki szívedet, minden „ne-
veletlenségével” együtt, amelyek megmosolyogtatnak Engem, és ma-
radj mindig Velem. Soha ne hagyj el Engem, akkor minden jó lesz.

Ennyi. Megáldalak. Légy boldog Szívemben.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szép szavakat mondogatva 
az emberek,- ha szívük nincs Bennem – saját magukat vezetik félre, 
nem pedig az Én gyermekeimet. Ez azt jelenti, hogy nem kell jelentő-
séget tulajdonítani annak, ha szép szavakat használnak és modorosak. 
Ha egy kicsit a máz mögé – ami a világi társadalmi élet mesterkéltsége 
– pillantasz, felfedezed, hogy a szép szavak ürességet takarnak. Üres-
séget, mivel Én nem vagyok ott, és a lélek egyedül van saját magával.
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Így tehát ne irigyeld azokat, akik „a világot követve” modorosak. 
Ők szegények, semmijük sincs. Ahelyett, hogy „egy malomban” őröl-
nél velük, add nekik azt, ami Én benned vagyok: a Szeretetet. Nem el-
rejteni, hanem felfedni kell Engem.

Hiszen, ha te nem ébreszted fel a színlelésbe burkolódzott lelkeket, 
akkor ki teszi ezt meg körülötted? Te nem tudod megtenni? Én meg 
tudom tenni, csak legyen bizalmad Bennem. Segíts hát Nekem. Ne is-
mételgessed: „Haszontalan vagyok.” Hanem azt mondjad: „Isten aka-
ratát akarom!”

Akkor Én elküldelek a sokasághoz, és megáldalak. Tudom, hogy 
te semmi vagy. Ezért választottalak téged, hogy minden lehessek ben-
ned. Indulunk?

Megáldalak. Boldoggá teszel. Többé már ne búsulj azon, hogy nem 
osztozol más lelkek földi szükségletein. Én Magam mellett tartalak, 
és csak azért engedlek át téged nekik, hogy az Én Szeretetemmel sze-
resd őket.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Légy valóban Mellettem. A 
Szívemhez legközelebb állóként szeretlek téged.

Semmi mást nem kell tenned, mint Engem szeretni és Utánam vá-
gyakozni. Minden mást Én végzek el benned. Kérj Tőlem több Szere-
tetet, több vágyat – mindezt megkapod.

Ahhoz, hogy örülni tudj folyamatos Jelenlétemnek, az kell, hogy 
újra és újra Rám találj. Hagyj fel az állandó kapkodással, és akkor észre 
fogod venni, hogy Én mindig és mindenütt veled vagyok.

Amint a lelked nem érez Engem, meghal, mert szüksége van az Én 
társaságomra. Ne kelljen hiányolnia Engem csak azért, mert bebeszé-
led magadnak, hogy Én vonom meg Magamat tőle. Inkább gyere Hoz-
zám, tudva, hogy Én mást sem akarok, mint betölteni téged.
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Megáldalak. Konok vagy, mivel mindig azt hiszed, hogy Én szabá-
lyok közé akarlak szorítani. Nem, egyáltalán nem. Azt akarom, hogy 
megmaradjon nagy szabadságszereteted, de ugyanakkor Velem maradj.

Nem „időt” kell adnod Nekem életedből, hanem egész életedet, 
hogy Én cselekedhessek. Olyankor vagy szomorú, amikor nem enge-
ded meg, hogy Én cselekedjek. Nem azt kérem tőled, hogy elszigetel-
hesselek, hanem épp ellenkezőleg, hogy szabaddá tehesselek.

Hogyan? Ez nagyon egyszerű: tudod, hogy szeretlek, és egészen 
közel akarlak tudni téged Magamhoz – így lesz életed.

Én mindezt elvégzem benned, ha megengeded. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

A te szívedben lesz az Én lakhelyem. Egészen, teljesen birtokolni 
fogom. Szívedben megdicsőülök, és megáldalak. 

Most el kell indulnod az Általam kijelölt úton, anélkül, hogy hát-
ra vagy oldalra tekintenél. Tisztelned kell útjaimat, melyek Szeretet. 
Azaz: maradj meg az Én irántad érzett olyan nagy gyengédségemben. 
Ne menj el arra gondolva, hogy ez nem Tőlem való. Te vagy a kedven-
cem. Annyiszor mondtam már neked…

Maradj hát Mellettem. Igyekezz megismerni azt a Szeretetet, ami-
vel Üzeneteim írása közben megérintlek. Ne hasonlíts azokra, akik 
nem ismernek Engem és úgy gondolják, hogy elfelejtkezem róluk. Én 
kinyilvánítom Magamat neked. Ébredj fel.

Helyes, Én mindent elvégzek benned. 

Hallgass ide: az állandó imádkozással éred el, hogy Jelenlétemet 
soha se kelljen hiányolnod. Szüntelenül imádkozzál. 
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Szíved minden pillanatban azt kiáltja Felém, hogy hiányzom neki, 
de nem figyel arra, hogy Én ott vagyok. Nem megyek el, ott vagyok, 
gyere és találj újra Rám. Akarod? Megáldalak.

Gyermekem, nincs sok olyan lelkem, mint te. Ne fossz meg Engem 
jelenlétedtől azt gondolva, hogy elmentem. Ez nem így van. Inkább 
jusson eszedbe, hogy Én minden pillanatban várlak.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Isten akarta – Én akartam 
–, hogy a gyengédségem után annyira vágyakozó kicsi gyermek légy. 
Ezzel teljesen meghatsz Engem.

Tehát ahelyett, hogy Ellenem harcolnál azt gondolva, hogy Én nem 
akarom adni neked gyengédségemet, harcolj inkább a démon ellen bi-
zonyosra véve, hogy Én vagyok az Igazság.

Néha kételkedsz és azt mondod: „Ez lehetetlen.” De ez igenis le-
hetséges. Isten megnyitja gyengédségének tárházát. Ne kételkedj töb-
bé. Megbántasz Engem kétkedéseddel. Tudd, hogy Szívem legmélyé-
ből szeretlek.

Időnként, miután együtt dolgoztunk, azt mondod magadnak: „El-
hagyom Jézust, mert Ő egyedül hagy engem.” Nem, Én soha nem 
hagylak el. Te vagy az, aki Engem elhagysz, mert elhiszed azt, amit a 
gonosz mond… Engedsz Engem végre szabadnak lenni benned, és el-
hiszed, hogy a boldogságodat akarom? Azt mondod: „Veled.” Hát ak-
kor maradj Velem, Szeretetemben. Nem akarom, hogy elmenj.

Megoltalmazlak. Ígérem. Te azonban ne tégy szívességet a gonosz-
nak azzal, hogy elfogadod a szomorúság mérgét, amit beléd ültet. Én 
ezt nem akarom.

Annyira szeretlek. Ha tudnád…
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Csak hogy tudjad, Én egészen a Szívembe zárlak és így megérzed és 
megbocsátod Istenednek a hosszú megtisztítást.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Csodákat tettem érted. Abból a sivatagból, ahol magányosan éltél, 
Én gyönyörű kertet csináltam, ahol Jelenlétemnek örülhetsz. 

Azt mondtam neked: „Többé nem megyek el.” Egy életre itt vagyok 
veled a neked adott karizma által. Hasonlóképp ott leszek mindenki 
számára, aki vágyik Rám, a neki szánt karizmával. 

Én virágom. Meglehetősen sokszor harcoltál Ellenem az utóbbi 
időben, annyira acsarkodott ellened a sátán. Azonban tudom, hogy 
szíved örökre beleszeretett az Enyémbe, és hogy közeleg teljes és meg-
határozó megtérésed napja.

Általam győzni fogsz.

Fájdalmas megtisztításod a lelked a legmagasabb szintre, Felém, 
emelte, mivel Én Egy vagyok veled.

„Bizalom” mondtam gyakran neked… Te pedig, biztosan szeretet-
ből, de a bizalom hiánya miatt harcoltál Ellenem. Most azt mondod 
Nekem, hogy örökre Velem akarsz maradni Jelenlétemért „cserébe”. 
Igyekezz Szívemhez minél közelebb maradni és abból meríteni anél-
kül, hogy félnél Tőlem. 

Biztosíthatlak arról, hogy félelmed eltűnik, mert az támadás Dicső-
ségem ellen. Szolgálj Nekem. Itt az ideje.

Kiárad rád Szeretetem, azért hogy megtörje ellenállásodat. Örökké 
magasztalni és dicsőíteni fogsz Engem.

Megáldalak, Én kis virágom.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Neked mindig kiváltságos 
helyed lesz Szívemben. Mivel szívedben határtalan szeretet van Irán-
tam, megadom neked a kivételes és szoros kötődést Hozzám. Miután 
csak azért élsz, hogy megismerjél és Engem birtokoljál, Én csodála-
tos módon megőrizlek. Ez Istenben való transzformált egységet jelent. 
„Transzformáltat” mert lelkedet átalakítja a benne levő Életem által. Te-
hát biztos leszel abban, hogy szeretve vagy és érezni fogod Szeretetemet.

Szívedet belemerítem az Én tiszta Szívembe azért, hogy megtaláld 
lelked életét és nyugalmát. Ha Én nem lennék, Atyám Szíve megha-
sadt volna miattad, annyira átadtad magad a fájdalomnak, mivel nem 
ismerted a Szeretetet. 

Gyermekem, mélyen megbántottad Istent, anélkül hogy tudnál 
róla, mert úgy gondolod, hogy az életnek Isten nélküli fáradtságos 
életnek kell lennie. Emlékszel, sok évvel ezelőtt… „Tudom, hogy Te 
létezel, Istenem, mivel azonban itt lenn a földön nem kaphatlak meg 
Téged, ezért a halál után gondolok majd Rád…” Szavaidat Én akkor 
meghallottam és megfogadtam, hogy eljövök hozzád és nem hagylak 
bolyongásod közben elveszni. 

Érted csodákat tettem, és néha még mindig harcolsz Ellenem, hogy 
nem adok neked annyi Szeretetet, amennyi után vágyakozol.

Én eljövök, és Dicsőségem tündöklését látva erőfeszítésed meg-
semmisül.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mondd… jó úton haladsz a 
megszentelődés felé? Igen, még akkor is, ha ezt nem tudod. A szentség 
azt jelenti, hogy mindent Velem, az Én Jelenlétemben tenni…
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Ha te vagy a jó úton, akkor sokan tértek le onnan, mivel egyálta-
lán nem, vagy többé már nem vágynak Rám. Tehát meg kell keresned 
őket és meg kell mondanod nekik, hogy Én hívom őket, és hogy Én 
Szeretet vagyok. Azt kell tudnom mondani bármerre is jársz: „Az Én 
gyermekem Engem szolgál.” 

Mivel erre vágysz, Én megteszem ezt benned.

Arra lenne szükség, gyermek, hogy merjed leleplezni a bűnt, és 
a langyosságot. Elküldelek, hogy tömegeket lobbants lángra Irántam 
akkor is, ha ez egyes papi lelkeknek nem tetszik.

Harcolj a lelkekben uralkodó langyosság és halál ellen. Miután Én 
téged szenvedélyessé tettelek, rajtad a sor, hogy erőt és életet adó sza-
vaimmal szenvedélyessé tegyed a lelkeket.

Most, hogy Én kielégítem az Utánam való vágyakozásodat, tanuld 
meg ezt továbbadni környezetednek és természetfeletti módon sugá-
rozni Azt, aki téged fellelkesített.

Haladj, gyermek. Küldetésed nem lesz hiábavaló. A kis prófé-
ták régen is meglátták küldetésük gyümölcsét. Te is meg fogod látni, 
 gazdagon.

Megáldalak. Legyen benned az Én Dicsőségem, mert Én így 
 akarom.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ott leszel mindenütt, ahol 
Én akarom, hogy ott légy. Irántad érzett Szeretetem távol visz az ott-
honodtól. Azért, hogy kedvességem irántad határtalan lehessen, gyak-
ran kell Engem magadhoz venni a Szentáldozásban, melyen keresztül 
táplállak.

Végy magadhoz Engem bárhol vagy, bárhova mész, mert nagyon 
erős a vágy Bennem, hogy a szívedbe térjek. Így egyesítelek Magam-
mal szelíden és szerelmesen.
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Ne fossz meg Engem a Szentmisén való részvételedtől, mivel az az 
a hely, ahol a legtöbb megszentelő kegyelemmel árasztalak el.

Menj minden nap, ha tudsz.

Ráadásul lelkesen menj minden alkalommal. Kérd Tőlem az any-
nyira vágyott szenvedélyt: megadom neked. Ne tegyél úgy, mint azok 
a hívők, akik megszokásból jönnek, és azt hiszik, hogy ez helyes. Jobb-
nak tartom, ha inkább nem jössz, ha szíved nem lángol. Ez főként rád 
vonatkozik, gyermek, aki annyira vágysz Rám. Én ui. azt akarom, 
hogy tudjad, hogy Tőlem való az a vágyad, hogy Engem lelkesen ve-
gyél magadhoz.

Hallgassanak a megtértek a szívükre, és kérdezzék meg tőle, hogy 
lángol-e, és ha nem, akkor azért jöjjenek a Szentmisére, hogy ezt kér-
jék Tőlem. Tegyenek meg mindent a megtértek, hogy Én lángoló szí-
vet adjak nekik, akár úgy is, hogy „megfenyegetnek” – mint te – hogy 
nem vesznek Engem magukhoz, ha Én nem válaszolok nekik.

Megáldalak, Én szenvedélyes kis lelkem. Istened el tudja venni fé-
lelmedet, annyira szeret.

Most menj. Veled vagyok.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szenved a Szívem, mert az 
emberek nem vágynak Rám. Emberi dicsőségre, társadalmi, anyagi 
jólétre vágynak, nem pedig a szív gazdagságára vagy az Én dicsősé-
gemre.

A társadalom szerinti „legkorrektebb” miliőben a lelkek – keresz-
ténynek vallva magukat – földi jólétük érdekében dolgoznak. Nélkü-
lem. Munkájukat „legjobb tudásuk” szerint végzik, jó szülőkként vi-
selkednek, és így – szerintük – minden rendben van.

Szívem azonban nem örül ennek a helyzetnek. Az így élő ember-
nek mindene megvan ahhoz, hogy élje az életét. Mivel Én biztonságos 
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jólétet adtam neki, meg kellene köszönnie Nekem. Ha „mindene meg-
van” akkor téved, mert a lelkét nem táplálja.

Nem elég azt mondani: „keresztény vagyok, vasárnaponként elme-
gyek a misére, és betartom a parancsolatokat.” Ettől még nem tartozik 
Jézushoz.

Isten azért helyezett titeket a földre, hogy – az Ő társaságában – él-
vezzétek a tisztességes életet. De hol van az első parancsolat? Mit való-
sítotok meg abból? Hol marad a Nekem kijáró imádat, hogy elnyerjé-
tek az örök életet, az örök boldogságot?

Azt gondoljátok, hogy új életetek küszöbén készen álltok majd a 
Velem való találkozásra? Mit tesztek akkor, ha Engem élő Személyként 
– aki Én Vagyok – nem szívből szerettek? Hova mentek majd, ha azt 
mondom nektek: „Nem ismerlek titeket, mert földi életetek Nélkülem 
telt el?” Nem tudjátok, hogy földi életetek felkészülés az örök életre?

Térjetek hát vissza Hozzám, könyörgöm, ti, akik jónak és igaznak 
gondoljátok magatokat. Tanuljatok megismerni Engem. Amíg nem 
szomjaztok Engem, rossz úton jártok. Amíg nem kiáltotok fel: „Is-
tenem, szükségünk van Rád”, addig hibáztok. Mert egyedül Én va-
gyok szent és Én tudom nektek megtanítani a szent életet. Egyedül Én 
tudlak titeket az Isten szerinti becsületes életre vezetni, nem pedig ti. 
Ti erre legjobb szándékotok ellenére is képtelenek vagytok, mert aki 
nincs Velem, Ellenem van.

Erről van szó. Szenved a Szívem mikor titeket a sötétben botorkál-
va járni lát. Tartsatok bűnbánatot és jöjjetek vissza Hozzám. Ezt ké-
rem tőletek.

Téged pedig, Én kicsi lelkem, megáldalak. Haladj bátran az Én uta-
mon és ne gondolkozz azon, mit kell majd mondanod. A Szentlélek 
fog beszélni általad.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.
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Az Én Szívemben minden egyes ember számára van hely, és min-
den egyes ember számára van út – a saját útja. Az Én Szívemben ren-
geteg – a föld minden egyes lelke számára fenntartott, Hozzám veze-
tő – út van.

Ne foglalkozz tehát azzal, hogy miért cselekszem veled ilyen vagy 
olyan módon. Számodra az Én utam a létező legjobb, mivel Istentől jön. 

Te kis „apróság”, aki iránt akkor Szeretettel vagyok, ne kételkedj, és 
ne keress többé, hanem engedj Engem cselekedni.

Minden, amit Én teszek, az jó. Minden, amit Én kérek tőled, szent, 
akár megérted, akár nem. Engedd meg hát Nekem, hogy elhalmozza-
lak kincseimmel és érd be annyival, hogy szeretsz Engem, hálát adsz 
Nekem.

Tessék, most mosolyogni fogsz és boldog leszel. Olyan régen várok 
már erre…

Gyermekem, Istened őrülten szeret téged. Ne bántsd meg Őt az-
zal, hogy kételkedsz ajándékaiban. Inkább készülj azok bőséges befo-
gadására.

Kövess Engem. Vezessen el az Én, számodra kijelölt utam Szívem-
be, ahol az örökkévalóságban boldog leszel.

Megáldalak. Légy Velem, egyesülj Velem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Adj Nekem egy kis időt.

Elszomorítják Szívemet azok, akik mind testileg, mind lelkileg 
szenvednek. Üzenetem hozzájuk is, mindegyikükhöz szól. Meg kell 
ismerniük Engem és szenvedésüket többé nem magányosan hordozni. 
Velem kigyógyul a lelkük minden bajból, és ezt a test is követi.

Mindenütt, ahol szenvedő emberek vannak, ott vagyok Én is. Sze-
retem őket és nincs más vágyam, mint segíteni nekik, könnyíteni raj-
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tuk amennyire megtehetem. A szenvedés könnyű annak, aki Velem 
akarja hordozni.

Ahhoz azonban, hogy Én igazán segíthessek, szükségem van ezek-
nek az embereknek a szívére. Kell, hogy tudjanak arról, hogy van Va-
laki, akinek a Szíve megesik fájdalmukon és megszabadítja őket.

Ismertesd meg hát a szenvedőkkel a Szívemet. Tudasd velük, hogy 
a Szeretet akarja Magát az Ő végtelen gyengédségében kinyilatkoz-
tatni bennük. Ne hagyd a szenvedőket a kétségbeesésben, add tovább 
minden utadba kerülőnek, amit kaptál és Én megáldalak.

Ahhoz, hogy Én minden lelket Engem szerető szívvé tehessek, kö-
vetned kell Engem a szenvedők közé, hogy megvigasztalhasd őket.

Most a világba küldelek, hogy szolgálj Engem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Farkasoknak, szenvedők-
nek, igazaknak, boldogoknak adlak Én téged. Odaadlak mindenkinek, 
hogy megismertesd velük az Én isteni, gyengédséggel teli Szívemet. 

Azt akarom, hogy mindenki – akár gazdag, akár szegény, akár bol-
dog akár boldogtalan – meghalljon téged, hisz Üzenetem mindazok-
hoz szól, akik szívüket fel akarják készíteni, hogy befogadják Jézus Di-
csőséges uralmát. 

Ne lepődj meg hát azon a sokaságon, akikhez küldelek. Lesz itt 
mindenféle faj, mindenféle vallás, mert azt akarom, hogy világszerte 
megismerjék Üzenetemet.

Egy kis eszközt – aki semmit sem tudott – használok fel arra, hogy 
kinyilvánítsam Dicsőségemet. Dicsőíts Engem, kicsi lélek, Isten érted 
végbevitt csodáiért.

Aki téged kérdez, annak Én válaszolok benned. 
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Én vagyok a Bölcsesség, és a Bölcsesség a te szájadon keresztül 
nyilvánítja ki magát. Én vagyok az Igazság, és az Igazság fegyverként 
csap le az Engem gyűlölőkre. 

Menj hát, kicsi eszköz, és add tovább testvéreidnek Szeretetemet. 
Annyira szükségük van rá… 

Ne várakoztasd meg őket. Menj, amint küldelek. Én csodákat te-
szek azokért, akik Hozzám visszatérnek. Megígérem neked.

Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Annyira szeretlek. Békes-
ség lelkednek. 

Neked a Szívemben kell laknod, bármivel is foglalkozol. Akár al-
szol, akár Velem dolgozol, akár pihensz, vagy szórakozol, akár bevá-
sárolsz, vagy háztartási munkát végzel – Én veled vagyok. Nem hagy-
lak el soha. 

Nos, miután megengedted Nekem, hogy birtokba vegyelek, en-
gedd meg, hogy Én vezesselek, hogy Én segítsek neked jó döntést hoz-
ni életed minden pillanatában. Szentlelkemen keresztül inspirállak 
arra, amit tenned kell, még ha ezt Én szavakkal nem is mondom ki. 

Hallgass hát a szívedre, gyermek. Mindenben Én vezetlek.

Mivel Szívem kedveltje vagy, megígérem neked, hogy meghagyom 
szabadságodat minden pillanatban, hogy azt csinálj, amit akarsz, mert 
kívánságaid, impulzusaid Alkotója Én vagyok. 

Legyek számodra mindig az Első. Maradj folyamatosan Velem, úgy 
az Én boldogságomat helyezem szívedbe.

Légy Jézusé és Máriáé anélkül, hogy félnél tőlük, és inkább an-
nak örülj, hogy olyan közel tudhatod őket magadhoz, ahogy azt ők 
 óhajtják. 
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Azért, hogy örömöd teljes legyen, ne tartsd meg magadnak, amit 
kaptál, hanem add tovább túlcsorduló mértékben.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek.

Mivel Én a kicsinyeimet boldognak akarom tudni, nincs helye Sze-
retetemben a szomorúságnak vagy félelemnek. Én tehát mindezt eltá-
volítom a szívükből, mielőtt teljesen egyesülnének Velem. Ez az, amit 
Én veled teszek. Ezt mindig befejezem, bármilyen akaratlan ellenállást 
is tanúsítasz Velem szemben. 

Neked adom az Én áldott kenyeremet – Üzeneteimet – hogy táp-
láljalak és életet adjak neked. Még nem tudod, hogy az Én Szavam a 
lélek élete.

Kapott Üzeneteimen keresztül megismered Szívemet. Szavaim ál-
tal kitárt szívedet eltöltöm kegyelemmel, amikor Eucharisztikus Ke-
nyeremet magadhoz veszed.

Azért van szükség kis időre, hogy egy szív teljesen megnyíljon az 
Én kegyelmem előtt, mert a lélek nem akarja elhinni, hogy Én boldog-
gá tudom tenni. A lélek csak akkor nyílik meg teljesen, mikor tökéle-
tesen megbízik Bennem.

Kicsi lélek, add át magad teljesen az isteni kegyelem működésének, 
felismerve, hogy Én boldognak akarlak tudni és nem olyan szomorú-
nak, szorongónak amilyen voltál.

Megáldalak, hogy szerető és hűséges gyermek vagy, mert Szívem-
nek ez nagyon kedves. Értsd meg, hogy Én azért jöttem hozzád, hogy 
boldoggá tegyelek, nem pedig azért, hogy magányosan éljél.

Most élj, kicsi lelkem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Az elkövetkező napokban gondban leszel, hogy meg tudd válaszol-
ni a neked feltett kérdéseket. Én ui. kicsiny gyermekeimet hozzád kül-
döm, azért hogy Üzenetem kenyerével tápláld őket. Sokan fogják a 
kezedből csipegetni azt, amit Én adok neked. Ne utasítsd el őket. Úgy 
válaszolj nekik, ahogy majd Én mondom. Így boldoggá tesszük őket.

Az Én nyelvemen – a szeretet és igazság nyelvén – beszélj. Az Én 
– a Szentlélek – nyelvén beszélj. Az Én szemeimmel – a Szeretet sze-
mével – beszélj.

Vigasztald, emeld fel, tereld jó útra, szelídítsd, neveld mindazokat, 
adjál mindazoknak, akik segítségedet kérik. Kérjed nyugodtan a szük-
séges segítséget Tőlem: mindent megkapsz.

Azonban tedd helyre azokat, akik álnokul provokatív kérdéseket 
tesznek fel. Ne add meg nekik azt, amire várnak; hogy zsebre vágja-
nak. Én fogok beszélni benned.

És ha egy kis lélek – bármilyen messze is legyen az, ahol épp tar-
tózkodsz – azt mondja neked: „Szükségem van Jézus gyengédségére”, 
feleld neki: „Nálam mérhetetlen mennyiségben megvan, amire szük-
séged van, mivel azt Jézus számodra nekem adta.” Így egy kis kiváltsá-
gos lelket helyezel Szívembe…

Ez az Üzenetem számodra ezen a délutánon. Tanítsd meg a lelkek-
nek – ahogy Én neked tanítottam –, hogy hogyan ismerhetnek meg 
Engem mélyebben. Szívedből szólj és akkor rád mosolygok.

Eljegyezlek téged Magamnak, Én kis mérhetetlenül kiváltságos 
 lelkem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Bejárom az egész világot: 
a városokat, a síkságokat, a falvakat, hogy visszaadjam az ott lakók 
kedvét az Istenben való életre. Teljes Hatalmamban mutatkozom meg 
azért, hogy az emberek visszatérjenek Hozzám. Meglátják Dicsősé-
gemet és az ámulattól eláll a lélegzetük. Meglátják Arcomat és térd-
re  esnek.

Igen, Krisztus – ahogy megígérte – el fog jönni, hogy létrehozza 
közöttetek az Ő uralmát. Tornádóként fog megjelenni, hogy eljöjjön 
Királysága.

A föld nemsokára megrendül, alapjaiban összedől. Csak azok ma-
radnak majd meg ezen a földön, akik odaadóan szolgáltak Engem. A 
gonosz eltűnik, hogy soha többé vissza ne jöjjön. Ekkor Én leszek az 
emberek szívében.

Ez hamarosan bekövetkezik. Az új föld és az új ég eljövetelének jele 
a sátán dühe az Enyéim ellen. Az alapok megrendültek már, és ez lesz 
Isten győzelme a gonosz fölött.

Ekkor egyesek jajgatni fognak, mások bűnbánatot tartanak. Az Én 
kicsinyeimet pedig – akiknek nincs félnivalójuk – Én fogom őrizni. 
Aztán ismét kisüt majd a nap.

Megáldalak, kis gyermekem. A föld most újra kivirul. Menj.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyermekem, te tudod, hogy Szeretetem kiárad majd erre a föld-
re azért, hogy minden bajából kigyógyítsa. Ez azoknak a kicsinyeim-
nek a segítségével fog történni, akik életüket Szívemnek ajánlották. Ők 
szenvedélyesen védik majd a Tőlem tanult értékeket. Erősek, szeré-
nyek, bátrak lesznek, és enyhítik az emberek szenvedését. Becsülete-
sek, erényesek lesznek, és életüket áldozzák felebarátaikért.
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Hamarosan elküldöm őket a világba. Ott járva-kelve bőségben fog-
nak adni Engem, és nem lesz hiányuk semmiben. Egyesek már meg-
kezdték, mások meg fogják kezdeni küldetésüket.

Tehát őket fogod segíteni napjaid, életed folyamán Üzenetem ter-
jesztésével, azért, hogy megismerjék Krisztus gyengéd szeretetét és ez 
megerősítse őket hitükben. Így aztán az Én békémben, az Én Szívem-
ben tudnak harcolni.

Én azért jövök, hogy megmentselek titeket – a mai kor embere-
it. Azért jövök, hogy gyümölcs teremjen a szívetekben. Azért jövök, 
hogy felébresszelek titeket tespedtségetekből. Ekkor dicsőíteni és ál-
dani fogtok Engem, és Én Szeretetemmel homlokon csókollak titeket. 

Az Enyémmé teszlek titeket az örök életre. Más isteneitek, más bál-
ványaitok nem lesznek. Kiragadlak titeket a hazugságból, megszaba-
dítalak láncaitoktól, és akkor elmondhatjátok: „A Krisztus Jézus meg-
szabadított engem.” Igen, ez lesz a ti teljes megszabadulásotok az eljö-
vendő világban.

Megáldalak, kis gyermekem. Minden jól van így. Ne nyugtalan-
kodj.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek, gyerme-
kem…

Hamarosan a Földön leszek, hogy tápláljam bárányaimat. Megvi-
gasztalom és megerősítem őket.

Mivel te az Én szeretett gyermekem vagy, megadom neked, hogy 
teljesítsd akaratomat, helyreállítva, ami összeomlott, elsimítva a gö-
röngyöket a szenvedők előtt. Én ott leszek mindenütt, ahol te leszel. 
Veled járom be az országokat, a városokat, hogy visszaadjam a lelkek-
nek a mosolyt.

Szükségem van arra, hogy felajánljad Nekem – az Én szolgálatom-
ra – ezt a Tőlem kapott életedet. Ez az az út, melyet Én tűztem ki ne-
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ked, azért, hogy boldog legyél Velem. Akarod teljesíteni életed min-
den napján ezt a szolgálatot isteni Szívem ölén? Akarod folytatni az 
utat a fáradtság és üldözések ellenére a szomjazók felé? Megáldalak. A 
legjobb utat választom neked, azt, amelyik egyenesen Szívembe vezet. 
Mindenütt, amerre mész Én fogom a kezedet és megvédelek minden 
támadással szemben. A te küldetésed az Enyém, és az Én küldetésem 
a tied. Egyesülve, Egyként járjuk be a világot azok felkutatására, akik 
szomjazzák az Igazságot, a Gyengédséget, a Szeretetet.

Megáldalak. Legyen békesség benned, valóban, hisz ezt kívánod 
te is.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Bennem boldog leszel. 
Amint azonban harcolsz Ellenem, azt gondolva, hogy Én nem vála-
szolok neked, szomorú vagy. 

Ahhoz, hogy meglássad az Én válaszomat, az kell, hogy akarjad 
ezt. Mikor makacsul úgy gondolod, hogy Én távol vagyok, akkor lel-
ked nem ismerhet fel Engem. 

Erős személyiségű gyermek, szerető Istened itt van. Néha azt kér-
dezem Magamtól, vajon egy kisgyermeket, vagy egy kis oroszlánt je-
gyeztem el?

Nagyon szeretem az oroszlánokat, tudod? Erősek és nemesi szár-
mazásúak. És Én meg tudom őket szelídíteni. 

Látod, ahhoz, hogy megállj a lábadon, Szavaimat beléd helyezve 
formálnom kell téged. Ez fontos. Ezt irántad érzett szeretetem diktál-
ja. Néha ez kicsit nehéz, mert nagyon kell figyelned, de ez teszi lehe-
tővé szíved totális megnyílását az Én Kegyelmem előtt. És akkor bol-
dogok leszünk…

Hagyd hát abba az ordítást, kicsi oroszlán, és add vissza Nekem 
kezed. Szívednek szánom tanításomat, ami táplálék még akkor is, ha 
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nem mindig így érzed. Magadévá kell tenned Üzenetemet, azután sza-
bad vagy, mivel többé már nem hagysz el Engem. 

Megáldalak. Irántad érzett Szeretetem adja neked az Én Szívem 
szelídségét és békéjét.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Ha tudnád, milyen szenvedély lobog Bennem irántad, megha-
tódnál. Mert gyengéd Szívemnek kétségtelenül te vagy a legdrágább. 
Az Én Szívem olyan sokoldalú, mint a csiszolt gyémánt. Egyik olda-
la ugyanolyan gyönyörű, mint a másik. Téged arra neveltelek, hogy az 
Én gyengédségem csiszolata legyél. Ez szép, tudod?

Nos, mivel te az Én kedvencem vagy, teljesen el kell foglalnod a he-
lyed ebben a – neked fenntartott – „csiszolatban”. Abszolút bizalmadat 
kell adnod Nekem. Ez lesz a boldogságod. 

Minden lélek– árnyalatnyi különbségekkel – Szívemnek egy szín-
foltja. Bárki kedvenccé válhat, aki elfogadja az Én kegyelmemet. 
Mondd hát el ezt a körülötted levő lelkeknek. Ők színfoltjukat, külde-
tésüket keresik, és ebben te fogod segíteni őket.

Járd be a világot, felfedve Szívem gyengéd oldalát. Sok az, amit tő-
led kérek; ez jelenti majd az életet sokak számára.

Úgy rendezd életedet, hogy a lehető legtöbbet lehess Velem. Meg-
adtam neked a kegyelmet, hogy minden pillanatban szólhassak hoz-
zád. Te pedig légy Velem, hogy tanítsalak és szeresselek.

Megáldalak, hogy valóban szívből szólsz Hozzám. Megáldalak, 
hogy hűséges és konok kis virág vagy. Megáldalak gyermeki szerete-
tedért, és Irántam érzett égő vágyadért. Valóban az Én kedvenc gyer-
mekem vagy.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Azért, hogy te Énbennem 
légy és Én tebenned, fontos, hogy Szavaimból és az Én – eucharisz-
tikus – Kenyeremből merítsél. Így fog lelked Felém emelkedni, hogy 
Engem szemléljen és imádjon.

Tudom, nem szereted a szóáradatot. Kegyelmem azonban anélkül 
is megteszi hatását, hogy különösebben elgondolkoznál mindazon, 
amit Én neked adok, mert a szívedhez szól. Szívem megértéséhez nem 
kell hozzáértő teológus, elég hozzá egy szív.

Nem, te soha nem gondolkozol el Szavaimon, azok ugyanis az Én 
diktálásom közben mélyen megérintenek téged, és Én ezt elégséges-
nek tartom nevelésed szempontjából.

Ha akarod, életed minden napján megkapod eucharisztikus Kenye-
remet, mert Én ültettem beléd a vágyat, hogy Engem magadhoz vegyél.

Ha Én nem jöttem volna el hozzád, akkor szabadjára engedett 
gyermeki szív lennél, mert nem az Én Szavaimból merítenél és nem az 
Én Kenyeremmel táplálkoznál… annyira alkalmatlan vagy bármire is.

Én ezért így szóltam: mivel leghőbb vágyad megismerni Istent és az 
Ő gyengédségét, kinyilatkoztatom Magam neked, és így megismersz 
Engem. Vannak ugyan műveltségbeli hiányosságaid, és ugyan mélyen 
megveted az értelemből fakadó megnyilvánulásokat, de Én tiszta, sze-
rető szívet adtam neked, amely Engem épp tisztasága révén fogad be. 
Ne hagyd el hát az Általam kijelölt utat és bátran haladj rajta. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Magára hagyva elvész a lélek. Először is, mert Szeretet nélkül senki 
sem tud élni, másodszor pedig a léleknek megvan a maga teljesíten-
dő küldetése. 
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Aki nem szeret Engem, az az Én Szeretetem nélkül él és nem tud 
teljesen kibontakozni, mert nem azért él, amiért Én teremtettem…

Lelke tehát halott, mivel beéri földi „testi” élettel, nem vágyik lelki 
életre. (A „testi” „emberit” jelent, gyermek.)

Ahhoz, hogy Én életet – Szentlelkemet – tudjak lehelni a lélekbe, 
ahhoz erre felkészültnek kell lennie. Azért kopogok Én a szívek ajtaján 
éjjel-nappal. Ezt tehetem jelek által, a Hozzám közel állók szavai által, 
olvasmányok által stb. A lélek azonban csak akkor nyitja meg szívét, 
mikor kezdi meglátni bűnösségét és vesztét. Gyakran a szenvedés vá-
lik kegyelemmé. 

A földön sokkal nyitottabb az Én kegyelmemre az az ember, aki 
szeret, mint az, aki gyűlöli a szeretetet, mint érzelmet. Látod, sok 
módja van a szív megnyílásának… De léteznek indítékok is: csak az 
tud megnyílni a kegyelem számára, aki vágyik a Szeretetre. Ez „kötele-
ző” feltétel. Akadnak lelkek, akik ugyan vágyják a Szeretetet, azonban 
inkább a teremtményhez kötődnek és nem a Teremtőhöz. Ez is gátat 
szab az Én kegyelmemnek.

Végül vannak olyanok, akik nem szeretnek. Ehhez joguk van, 
azonban Én akkor hiába kopogtatok ajtajukon, ők nem válaszolnak.

Senkinek sem kötelező befogadni a kegyelmet. Az kopogtat, de ha 
valaki nem akarja, akkor visszahúzódik.

Ugyanígy senkinek sem kötelező elfogadni a bűnt. Ha valaki azt 
nem akarja, akkor az – minden gyengesége ellenére – elhagyja.

Isten a teremtményt illetően igazságos: meghagyta szabadságát, 
hogy válasszon a jó és rossz között.

Hallgass ide, kicsi lélek: különleges helyed van Szívemben, mert el-
fogadtad, hogy semmit nem tudó kisgyermek vagy, akinek Én adtam 
mindent. Megnyitottalak a kegyelem számára attól a naptól – születé-
sed napjától – kezdődően, hogy vágytál a Szeretetre. Ennek ellenére 
csak akkor kezdett el működni benned az Én kegyelmem, mikor eljöt-
tem hozzád, mert azután már nem létezett többé bálvány a földön szá-
modra. Így neveltelek Én minden Szeretetemmel.
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Most meg kell tenned még egy lépést: minden további félelem nél-
kül a Szeretetre bízni magadat, mert Én a boldogságodat akarom. Ezt 
megígérem neked. Te pedig ígérd meg, hogy elvehetem minden félel-
medet, hogy ne gördíthess akadályt kegyelmem elé azzal a gondola-
toddal, hogy Én nem szeretlek eléggé.

Tedd lehetővé Nekem teljes átadásodat Számomra, a mi legna-
gyobb örömünkre. Ez hamarosan meg fog történni gyönyörűségem 
gyermeke.

Megáldalak. Mindig veled leszek. Gyengéd szeretetet adok neked.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mivel te vagy a legkisebb 

Megtalált gyermekem, elárasztalak az Én kegyelmeimmel: a meg-
térés, a Szeretet kegyelmével.

Azért, hogy egészen a kegyelmem szerint élhess, szeretetedben ki-
tartónak kell lenned Irántam. Akkor vagy Hozzám hűséges, ha min-
dennél és mindenkinél előbbre helyezel a szívedben. Ha áldasz Engem 
attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitod a szemed, egészen addig, amíg 
lecsukod. Azaz életedet Velem éled.

Ez nem tűri meg sem a nyugtalanságot, sem a félelmet, csak a bi-
zalmat abban, hogy Én megadom neked, amit kérek tőled. Így fog lel-
ked kibontakozni és gazdagodni. Mivel nagyon tetszik Nekem, hogy 
olyan erősen vágysz Szívemre, meg akarlak tanítani az Ő Jelenlétében 
élni életed minden pillanatában.

Szerelmesen őrködök feletted minden nap, amikor szolgálsz 
 Nekem.

Én kis gyermekem, Istened nincs messze tőled, földi gondjaid-
tól. Ahhoz azonban, hogy segítségedre jöhessen, hallgatnod kell Rá, 
Őt kell az Első helyre tenned, mert így tudja segítségét megadni. Ne 
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nyugtalankodj semmi miatt. Isten mindig ott van, amikor megpróbál-
tatást kell elviselni.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Amint elvégzed az Én mun-
kámat, teljesíted az Én akaratomat, Én pedig foglalkozom a te földi 
dolgaiddal. Nem veszed észre?

Ahhoz, hogy Én foglalkozni tudjak a földi élettel járó kötelességek-
kel és gondokkal, az kell, hogy megengedd, hogy neked adjam a lélek 
életét, ami öröm és örök boldogság. A léleknek ebben a boldogságá-
ban sokkal könnyebben leszel képes elviselni az élet kellemetlenségeit 
és megpróbáltatásait, mivel azokat Én hordozom benned. Így a meg-
próbáltatások könnyűek és édesek lesznek mindenki számára, nem 
pedig a reménytelenség forrásai.

Mária, az Én szeretett Anyám, kínjaim terhét örömmel hordozta, 
annak ellenére, hogy szívét tőr járta át. Ő ugyanis az Istennel való egy-
ségből merített és ez tette lehetővé számára, hogy a „fölfoghatatlant” 
hordozza: keresztre feszített Fiának szenvedését.

Életed minden pillanatában egyre mélyebben hívlak az Én Szívem-
be, hogy legyen erőd mindazt hordozni, ami földi élete során minden 
embert ér.

Isten azért van, hogy segítsen az embereknek szenvedésük elvise-
lésében, esetenként az attól való megszabadításukban és – mindezek 
ellenére – örömöt adjon nekik.

Ne zúgolódj hát annyira, amikor az élet csapásai utolérnek. Istened 
veled van minden esetben.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Azért, hogy boldog és vi-
dám legyél, Én a lelkednek a legjobbat teszem. Ahhoz, hogy segítsél 
Nekem, egyedül az szükséges, hogy szüntelenül vágyakozz Utánam. 
Ehhez elég neked a Tőlem kapott kegyelem.

Hogy Üzenetem gyökeret verjen benned, szükségem van most be-
leegyezésedre, munkám elfogadására.

Belefáradtam ennek a világnak a szeretetlenségébe. Akarsz segíteni 
Nekem újra életre kelteni? Megáldalak.

Nézd magad körül a boldogtalanokat. Legyenek azok akár azért 
boldogtalanok, mert szenvednek, akár azért, mert nem tudják, hogy 
elvesztik lelküket…? Akarsz segíteni rajtuk? Megáldalak. 

Hozz gyümölcsöt, Én kis gyermekem, és igyekezz terjeszteni Üze-
netemet. Nevelnem kell téged, hogy gyógyulásod befejeződjék. Add 
hát Nekem az idődet, hogy behozzam a késésemet, és akkor boldog 
leszel.

Tudom, nehéz szinte megállás nélkül dolgozni, ahogy most teszed. 
De Én megadom neked a kegyelmet ehhez, és veled vagyok. Tehát ne 
omolj össze, hanem folytasd: Én mindenben segítek.

Megáldalak. Milyen édes vagy Szívemnek!

Gyere, hogy elmondhassam neked az Én csodáimat. Egyezz bele, 
hogy megosztod azokat Velem.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Haladj az Én utamon, egé-
szen addig, hogy azonnal megjelenteted azt, amit Én adok neked. Ne 
késlekedj Üzeneteim terjesztésével. Várja a világ.

Azért, hogy örülj, elmondom neked, hogy Szívem – ezeken a sze-
retetteljes Üzeneteken keresztül – melegségével és közvetlenségével 
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megrendíti a lelkeket. Szívem olyan kincs, ami azoknak adatik, akik 
éheznek, akik meghalnak Nélkülem.

Menj a téged hívó elé. Menj oda, ahol szükség van rád. Menj késle-
kedés nélkül, mivel Én kérlek erre.

Szeretetem készen áll benned arra, hogy továbbadd a lelkeknek. 
Küldetésed egészségesen – mert az leszel, megígérem – örömöt fog 
szerezni, ahogy mindig is akartad. 

Tudod, hogy az Én születésem szent hete következik. Szerezz Ne-
kem örömöt azzal, hogy elfogadod a Tőlem kapott kapcsolatokat, me-
lyek azok a lelkek lesznek, akiket Felém akarok terelni. Úgy fogadd be 
őket, ahogy Én fogadtalak be téged Szívembe, ahogy Mária és a pász-
torok fogadtak be Engem.

Látod, gyermek, amikor kételkedsz, megbántasz Engem… Ne ké-
telkedj többé, Jézus Krisztus vagyok.

Járd be a világot az Én könyveimmel a kezedben, és adj Engem 
a környezetedben annak, akinek Én mondom. Hirdesd lelkeimnek, 
hogy közel van az Én Országom, és hogy eljövetelének napja előtt egé-
szen nekik akarom adni Magamat.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mivel Nekem, Velem dol-
gozol, Én benned élek. Mivel elfogadod küldetésed, boldoggá teszlek. 
Küldetésed örömöt szerez lelkednek, mert a földön a teremtmény cél-
ja: Szent Nevemet imádni azzal, hogy elvégzi azt, amiért életet adtam 
neki.

Mivel édes vagy Szívem számára, körül akarlak venni az Én gyen-
gédségemmel. Mivel semmid sincs, be akarlak tölteni. 

Küldetésed hajnalán a Számomra legdrágábbat adom neked: iste-
ni és szerelmes Szívemet. Azért adom neked, hogy megosszad az Én 
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örömömet, az Én békémet, az Én Szeretetemet azokkal, akik éheznek 
és szomjaznak. Azért adom neked, hogy egyeseket elvezessél, másokat 
pedig visszavezessél Hozzám. Ezt az Én kegyelmemből, az Én Dicső-
ségemre kapod. 

Most, hogy a világban fogsz munkálkodni, azt mondom neked: 
csak a Szívemet vidd magaddal, semmi mást. Ne légy bátortalan, és ne 
félj: az Én Szavam lesz benned. Félelmetesen hangzik majd azok szá-
mára, akik átszúrták Szívemet, és anyaként szól azokhoz, akik szom-
jazzák az irgalmat, a Szeretetet.

Azért, hogy azon a napon térítsd meg őket, melyet Én jelöltem meg 
számukra, neked adom Szent, Dicsőséges és Felséges Lelkemet, hogy 
elteljenek Vele, miután befogadták Szavamat.

Végül, hogy aratásod bőséges legyen, adok melléd kicsinyeket, 
hogy minden ügyedben segítsenek. Kérd segítségüket szeretettel: ők 
ugyanúgy az Enyémek, mint te.

Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Szeretett gyermekem, ne erőlködj azon, hogy megfelelj Nekem. Min-
den Velem végzett munka pihenés igazságot szomjazó lelked  számára.

Igen, azt mondom neked, hogy Szívem nagy csodákat tesz, mikor 
egy olyan kicsi gyermeket választ ki az Én akaratom teljesítésére, mint 
te…

Ne tekintsd ezt szemrehányásnak. Ha nem lennél ilyen kicsi, nem 
téged választottalak volna. Inkább vedd bóknak, hogy „egy szép ru-
hát” adtam rád, hogy Megváltód számára szép legyél…

Gyermek, igaza van annak, aki azt mondja, hogy Tőlem, Jézus 
Krisztustól jössz. Akik pedig csúfolnak, a sátánra hallgatnak. Hagyjad 
őket, ne támadd őket – majd megteszik ezt mások, érted. Megtanulod 
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megismerni a világot örömeivel és bánataival együtt. Az öröm mégis 
benned lesz mindig, mert aki Istenhez tartozik nem fél a világtól. 

Boldog leszek, hogy Én veled járhatom be a világot a szegények 
megkeresésére. Boldog leszek, hogy amikor csak lehet, megoszthatom 
veled Kenyeremet. Veled kipihenem Magamat, és te is magadat.

Veled Én boldog és gyengéd leszek, mert egy kisgyermek vagy.

Megáldalak, mert az Én „megmentettem” vagy!
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek, gyermek. 
Te leszel az Én – világ négy égtája felé elküldött – képviselőm. Szíved 
örömével osztozol Dicsőségemen. Hogy örömöd tökéletes legyen, azt 
mondom: minden lelket úgy fogadj, mintha Engem fogadnál. 

Mutasd ki Nekem gyengéd szeretetedet. Ne engedd azt hinnem, 
hogy még mindig félsz Tőlem. A szíveddel beszélj Hozzám, gyerme-
ki szavaiddal. Hozzám szólva tégy Engem derűssé igaz és tiszta beszé-
deddel, amit annyira szeretek.

Azok, akik nem szólnak Hozzám, nem az Én barátaim. Te, aki az 
Én barátom vagy, hétköznapi szavaiddal mondd el Nekem, hogy mit 
akarsz. Örülök minden beszélgetésnek veled, bármiről is legyen szó, 
csak hogy Rám nézz.

Ha azt mondanám neked: „gyere Velem”, te azt válaszolnád: „Nem 
akarom elhagyni a családomat.” Hát akkor azt mondom: maradj itt 
lent a földön és szolgálj Nekem.

Tevékenységed mindenkié. Senki sincs kizárva, elutasítva Üzenete-
imtől. Mindenki meríthet Annak az örömhíréből, aki újra eljön.

Béke lelkednek, gyermek, és pihenj is. Arra is szükség van az élethez.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, és barátom, 
adj át Nekem minden hatalmat feletted. Ne gondold, hogy rabszolgá-
vá, vagy robottá akarlak tenni. Szabadságot akarok adni neked, Ben-
nem. Megáldalak, hogy olyan kicsi vagy és annyira szeretném, hogy 
teljesen az Enyém légy.

Gyengédségem lángját hordozva, az Én kedvenc „királynőm” le-
szel… A királynők – amennyiben jóságosak – táplálják a népet, gyer-
mek…

Melletted fogok menni, és szemeid meglátják Azt, aki volt, aki van 
és aki az eljövendő… Én mindig jelen vagyok az örökkévalóságban, 
gyermek. Én Vagyok a múltban, a jelenben, a jövőben…

Azért, hogy az Enyémek az Enyémek lehessenek, megérintem őket 
gyengéd szeretetemmel. Így meghódítva többé nem vétkeznek, öröm-
mel visszatérnek Hozzám, és imádnak Engem.

Azért, hogy a föld végső határáig olvassák és megértsék Üzenete-
met, vidd azt, mondd azt, énekeld azt mindenütt, ahova Én küldelek. 
Kedvenc lelkem hamarosan véghezviszi körútját, és lenyűgöző lesz 
látni Isten csodáit.

Mindenütt kiül a mosoly az ajkakra, mivel a lelkek megértik, meny-
nyire szeretem őket.

Ennyi ez a gyengédségről szóló üzenet. Fogadd Szeretetemmel, és 
érezd mélyen át a lelkedben.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, használd a lába-
dat, haladj. Nagyon jól van ez, hogy Üzeneteimet írod.

Itt vagyok melletted. Mutasd meg Nekem, hogy nem kételkedsz, 
hanem engedelmeskedsz Lelkemnek. A bárányok közé küldelek, és 
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ott erősnek kell lenned. Megtartalak. Írjad: Jézus Krisztus az, aki ezt 
 akarja.

Most figyelj ide: tudod, hogy az Én Szent Nevemet megdicsőíteni 
és imádni, az egész földön hangoztatni kell… Velem egyként segíte-
ned kell Nekem ebben. Gyermekeim iránti szeretetem nyilvánul meg 
abban, hogy elküldöm őket, hogy Engem adjanak. Te is menni fogsz, 
mert ez így helyes.

Vannak lelkek, akik csendben szolgálnak Nekem, anélkül, hogy va-
laha is elmennének a világba, miközben szeretettel fáradoznak érte.

Te bizony nem tudnál egy helyben maradni. Én helyeztem szíved-
be az erős vágyat bárányaim felkeresésére és táplálására, és te – Velem 
együtt – menni fogsz.

Olyan messzire viszlek, amennyire a Szívem szeretné, hogy kenye-
ret adj az éhezőknek, akik örömmel térnek Hozzám vissza.

Kérned kell a Szentlelket, gyermek, hogy benned lakjon, és sok 
erőt, Világosságot, nagy bátorságot adjon neked. Így minden jó lesz.

Nos, akkor meggyújtom az Én kis lámpásomat, hogy bevilágítsa a 
sötétséget.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, osszad meg 
Velem a kenyeret, amit adok neked. Egyesülj Velem, miközben diktá-
lok neked. Szeress Engem teljes szívedből.

Eljövök a bárányokhoz és juhokhoz. Eljövök, hogy megmentsem 
azokat, akik félrevezetnek másokat. Eljövök, hogy mindnyájukat meg-
mentsem – csak akarják ezt! Megmentve lenni azt jelenti, hogy újból a 
zöld legelőn és nem az azt övező szakadék szélén menni. Megmentett-
nek lenni azt jeleni, hogy újból törődni a bárányokkal, hogy többé ne 
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szenvedjenek hiányt semmiben. Azt is jelenti: Istennek – aki megvilá-
gosít és életet ad – napsütésében nem pedig a sátán sötétségében élni. 

Azért, hogy juhaim visszatérjenek Hozzám, megkeresem őket és 
a szívükre beszélek. Ha meghallanak Engem, észhez térnek, és Én se-
gítek nekik felmászni a meredélyen. Ha nem hallgatnak Rám, akkor 
vesztükbe rohannak.

Akarniuk kell, hogy megmentsem őket. Ha azt mondják Nekem, 
„én a jó úton vagyok”, akkor erőszakkal nem tudom őket visszahozni 
– szabadok. Utolsó fogásként még tűzzel szembesíthetem őket, hogy 
megijedjenek azon az úton, és visszaforduljanak jó irányba.

Ez az, amit még papjaimmal tenni fogok – azokkal, akik Engem 
megfeszítenek. Irgalmam által, ami minden áron meg akarja menteni 
őket, még jobban rámutatok a rájuk leselkedő veszélyre.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hagyd a földi dolgokat, 
hogy Velem találkozhass. Ez jót tesz a lelkednek.

Tudni kell elszakadni a téged körülvevő teremtményektől bárki le-
gyen is az, hogy az Én forrásomból meríthess. Szemlélődve kell Előt-
tem lenned, hogy eláraszthassalak kegyelmeimmel, melyek megvál-
toztatják életedet.

Gyermekem, életed hátralevő részét, töltsd Velem akár szemlélőd-
ve, akár tevékenyen, de mindig Velem. Számodra ez boldogság és ha-
talmas öröm.

Azt akarom, hogy életed minden pillanatát, bármennyire „földi” 
is az, Velem éljed. Így fogsz teljesen Hozzám tartozni, mert nincsenek 
pillanatok, amikor Én ott vagyok, aztán pedig olyanok mikor nem va-
gyok: Én mindig ott vagyok, hogy szelíden vezesselek, irányítsalak.



170

Addig nem tartozol teljesen Hozzám, amíg Velem kapcsolatban fé-
lelem van benned, mert aki fél, az nem adja át magát teljesen. Talán 
attól félsz, hogy Én olyasmit kérek tőled, amivel nem értesz egyet? Tu-
dom, hogy minden félelmed innen van. Csak hát, te tudod, Én jó va-
gyok: Nem azért vagyok itt, hogy parancsokat és tiltásokat adjak ne-
ked, hanem Szeretetemet. Értsd ezt meg.

Azért vagyok, hogy bőven adjam neked az Én gyengédségemet, 
nem pedig azért, hogy keményen irányítsalak. Én szelíd és szent va-
gyok. Engem szeretni – ez minden, amit tőled kérek. Én megtanítom 
neked. Meglátod.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy megtanítsa-
lak arra, hogy többé ne félj Tőlem. Ez szabadulásodra lesz.

Én Szeretet vagyok, és a Szeretet jön hozzád. 

Én Bölcsesség vagyok, és a Szentlélek száll le rád.

Én Atya vagyok, és az Atya jön, hogy megvigasztaljon. 

Más gyerekek is keresztülmentek azon, amin te. Hozzád hasonlóan 
ők is féltek és kételkedtek. Megmutattam nekik ugyan az Arcomat, de 
nem látták, mert féltek Tőlem.

Pedig Én Jó és szelíd vagyok: semmit sem teszek, ami fájdalmat 
okoz. A démon az, aki a félelmet belétek helyezve megkísért titeket 
azért, hogy többé ne lássatok. 

Ezért Én elveszem a félelmet. A szelídség és öröm angyalává tesz-
lek téged, mert te látod az Én Arcomat. Hirdess Engem, mint királyt 
és Szeretetet, és benned lesz az igazság.

Leányom, újjá kell születned a Szentlélektől. Ő minden szomorú-
ság vigasztalója. Tárd szélesre szíved ajtaját az Ő számára és Ő eláraszt 
Világosságával.
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Tárd ki az ajtót – azt jelenti: bánd meg, hogy féltél Istentől, mikor 
Ő azért jött, hogy életet hozzon neked. Bánd meg, hogy elhitted a sá-
tánnak, hogy Isten csak szenvedéssel jutalmaz téged. Bánd meg, hogy 
– miután elhitted a hasonló hazugságokat – ittál a keserűség kelyhé-
ből, amivel telve voltál. 

Megáldalak. Megtisztulásod majdnem befejeződött. Az Én Szere-
tetemben, az Én örömömben fogsz élni.

Megbocsátok neked, mert tudom mennyire gyenge és tehetetlen 
vagy. És megáldalak. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Mekkora a Szeretetem irántad… És te még félsz Tőlem. Nem meg-
mondtam neked, hogy az Én kedvencem vagy? Akaratlan félelmedet 
minden pillanatban megbocsátom lelkednek. Akkor miért menekülsz 
Előlem? Miért gondolod, hogy a kapcsolatunkat illetően hátrálnod 
kellene? Miért kételkedsz kegyelmeimben?

Tudom, hogy az Én gyengédségem nélkül nem tudsz élni. Felnyi-
tom szemedet, hogy meglásd, Ki adja neked Magát. Te azonban sem-
mit sem látsz, mert képtelen vagy erre. 

Számomra elég lenne a hozzájárulásod ahhoz, hogy Én szétáradjak 
benned… Elég lenne Nekem, hogy akard elhinni, hogy Én nem szen-
vedéssel akarlak elhalmozni. Te azonban nem hiszel; a démon elho-
mályosította lelkedet, hogy ne ismerj fel Engem. 

Én megszabadítalak, ha valóban akarod. Fogadd el az Én akarato-
mat és kapcsold ki a lelkedet, egész lényedet, mert még ellenállsz Ne-
kem. Nem vagyok kegyetlen. Én vagyok az, aki szét akarja szakítani 
félelmed láncait.

Bízzál Bennem, ne úgy tekints Rám, mint egy betolakodóra. Én fo-
gom a kezed, nem látod? 
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Tudom, hogy mit élsz át – hát akkor engedd, hogy Én vezesselek. 
Szívem hív téged, hallgass rá. Ne olyan legyél, mint a vadmacska, aki 
karmait kieresztve elbújik a veszély elől. Velem veszély nincs: Én Jézus 
Krisztus vagyok.

Mennyire szeretlek téged.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy az Én Szerete-
tem oly módon munkálkodjon benned, ahogy neki tetszik. Légy az Én 
közelemben. Ne félj Tőlem. Imádj Engem anélkül, hogy félnél Tőlem. 

Szabadulj meg mindattól, ami gátolja a közeledésedet Hozzám. 
Szeress Engem. Szentlelkemet adom beléd, hogy megerősítsen, és éle-
tet adjon neked. Én Az vagyok, aki mindent megtehet. Légy biztos eb-
ben, gyermek.

Szent Anyámon, Márián keresztül közeledem hozzád. Ő mindig 
itt van, hogy bekötözze sebeid, és őrizzen téged: ő gondoskodik rólad. 
Ne kételkedj hát, hanem haladj. Eljött az ideje annak, hogy Én telje-
sen meggyógyítsalak. Ehhez tedd lehetővé, hogy szétáradjak benned. 
Ne tégy korlátot – mint ami a kétség is – Közém és közéd. Én valóban 
megőrizlek minden helyzetben.

Te, akit Én annyira szeretek, ne engedj teret magadban a félelem-
nek. Az rossz tanácsadó. Azt akarom, hogy élj. Mosolyogj Rám és ha-
ladj az Én utamon. A te utad – mint mindenkié – egyenes, szép, egye-
di. Azon munkálkodj, hogy megőrizzed, és ne tévedj le róla.

Én Szeretetet adok lelkednek. Ne engedd, hogy elzárkózzon Elő-
lem. Azért vagyok itt, hogy az általad annyira vágyott szenvedélyt ad-
jam neked: engedj Engem cselekedni.

Haladj, kicsi lélek, Helyezkedj Mellém és igyekezz.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Anélkül menj hát, hogy félnél Tőlem, miután ma Én megadom ne-
ked ezt a kegyelmet. Mihelyt őszintén, félelem nélkül vagy Előttem, 
jobban érzed magad. Most akkor együtt fogunk dolgozni, ha hű ma-
radsz Hozzám, de megmaradsz olyannak, amilyen vagy.

Látod, gyakran kértelek, hogy légy saját magad. Ne erőlködj Tő-
lem való félelmedben, de te gyakran elesel. A munkához való rezig-
nált hozzáállásodat sem akartam. Azt akartam – akarom –, hogy saját 
magad légy hibáiddal, udvariatlanságoddal, de főként gyermeki szere-
teteddel együtt. Amint félsz Tőlem, úgy dolgozol, mint egy szolga, és 
akárcsak az, te sem szeretsz Engem. 

Gyermek, Istened tudja mi a jó neked. Átadni magadat akaratom-
nak nem azt jelenti, hogy – fásultan – a tevékenység „példaképévé” 
válsz, hanem azt, hogy egész lényeddel, örömmel imádod Szívemet. 
Így lesz aztán kedved Velem dolgozni. 

Belefáradtam a szenvedésedbe. Azt akarom, hogy mindent el-
mondj Nekem magadról, nem pedig azt, hogy elfojtsd szenvedésedet, 
mert már beletörődtél.

Béke lelkednek. Melletted vagyok és az örök életre szeretlek. Meg-
áldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, olyan jó Ne-
kem olyankor beszélgetni veled, amikor nem félsz Tőlem, és nem is 
kételkedsz Bennem. 

Itt vagyok melletted, hogy ámuljak kegyelmem csodatételén… 
Akarod folytatni Üzeneteimet a világ számára? Szeretlek. Olyan közel 
érezlek így Magamhoz.
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Nos, hallgass ide: Én azt akarom, hogy keltsd életre a szíveket azt 
kérve tőlük, hogy higgyenek abban az isteni közelségben, amit Én adni 
akarok nekik. Azt akarom, hogy hagyj fel azzal a gondolattal, hogy ki-
csi a kapacitásod ahhoz, hogy teljesen betöltekezhessél az Én kegyel-
memmel. Azt akarom, hogy bensőségesen, isteni módon adj Engem.

Azt kérem tőled, hogy maradj minden időben Mellettem, azért 
hogy betölthesselek az Én kegyelmemmel. Beszélgess Velem, gyer-
mek, mindent elmondva Nekem. Igen, valóban. Ne keress egy bonyo-
lult és számodra túlságosan távoli, elérhetetlen Istent. Közel vagyok 
hozzád, lehajolok hozzád, így vagyok Én boldog.

Azért is árasztom ki Magamat rád, hogy tiszta és szent legyél, és Én 
így munkálkodni tudjak benned.

Megáldalak, hogy ilyen egyszerű és igaz lélek vagy. 

Istened megáld, hogy engeded Őt cselekedni. 

Ő áld meg, mikor olyan biztonságban érzed magad, hogy mindent 
Tőle vársz azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy megadja neked, amit 
remélsz. 

Ő megáld, hogy egészen az Övé vagy, mikor nem félsz és nem ké-
telkedsz.

Megáldalak, szerelmesen.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Az Én Szívem forrásából 
tudsz meríteni. Amikor sötétben jársz, gyere Hozzám és Én a Világos-
ságot adom neked. 

Ha Nekem adod szívedet, azt tudatosan tedd, ne félelemből, ha-
nem akaratoddal, szeretetből. Amikor Hozzám jössz, ne azt mondd 
magadnak, hogy Én nem tudok segíteni: Én tudok. 
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Figyelj hát ide: szabadnak és Hozzám hasonlónak akarlak, szeress 
Engem és érezd magad szabadnak. Nekem nincsenek a kényszer miatt 
fásult gyermekeim. Csak boldog gyermekeim vannak.

Ne hagyd tehát, hogy a sátán – aki ilyen hazugságokat elhitet ve-
led – igája rád nehezedjék. Gyere inkább Hozzám annak tudatában, 
hogy Én téged szabadnak akarlak. Gyere Hozzám, meggyőződve ar-
ról, hogy Én téged boldognak akarlak és hogy a te teljes odaadásod 
nem más, mint Szeretetemnek, benned lakó örömömnek az elfoga-
dása. 

Ne akard elhitetni Velem, hogy te úgy gondolod, hogy Én nem jö-
vök Isten gyermekeinek segítségére. Őrizd mosolyodat és legyen való-
ban békességed. Lelkesedj hát Értem, hisz annyira vágysz erre, és írd 
Üzeneteimet. Ezek számodra élet.

Írjunk együtt, és örülj, mivel ezt a te elhatározásodból – ami az 
Enyém is – teszed, mivel ez számodra örömöt és a Velem való benső-
ségességet jelenti.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, ha a lélek ural-
ja a testet, akkor a lélek él. Ha a lélek uralja a testet, akkor az emberi 
okoskodás nem lesz gátja az Isten felé fordulásnak. Így pedig a lélek – 
ahelyett, hogy magyarázatot keresne az élet dolgaira – az Istennel való 
permanens találkozásból merít.

Aki okoskodik, gondolkodik, Isten nélkül, „test szerint”, cselekszik. 
Aki lelkét Felém emeli, megkapja a Szentlelket, aki lehetővé teszi neki, 
hogy „Isten Lelke” szerint cselekedjék. Ezért kell folyamatosan Isten 
tekintete előtt maradni. Így inspirál Ő téged, isteni módon, minden – 
egész lényedet érintő – kérdésben.

Van valami, amiért Én neked, akit különlegesen szeretek, szemre-
hányást teszek; mégpedig azért, hogy amikor – a Velem való együtt-
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dolgozás után – elfoglaltságaiddal törődsz, azt hiszed, hogy Én elhagy-
talak. Ekkor „test szerint” élsz, és ezekben a pillanatokban azt gondo-
lod, hogy elhagytalak. Ha látnál Engem, észrevennéd, hogy minden 
pillanatban Én inspirállak, és hogy nem nagyon van szükséged gon-
dolkodásra.

Annyira szeretlek téged, hogy elhatároztam, neked adom a Velem 
való folyamatos imádkozás kegyelmét. Bármit is teszel, az a Szentlélek 
szerint történik, mivel annyira vágyódsz erre, és nem test szerint, mint 
annál, aki egyedül van.

Megáldalak. Kegyelmem és Világosságom töltsön el és maradjon 
benned az örök életre.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Küldetésed néhány nehéz-
séggel jár, amiért Jelenlétemmel jutalmazlak, gyengéd mosolyomat 
adva ajkadra.

Azért hogy minden félelem nélkül, nyíltan hirdesd Üzenetemet, 
megadom neked, hogy megérezd az Én gyengéd szeretetemet. Ben-
ned levő Szeretetemmel kitartó és erős leszel.

Azért, hogy a világban el tudjad mondani, hogy Én szerető Szív 
vagyok, felfedem neked gyengédségem rejtett kincseit. Így valóban 
örömmel mész az éhezőket táplálni.

Hogy utadon minden rendben legyen, ott lesz neked Angyalom, 
Emmanuel, aki őrzőangyaloddal együtt fog őrködni feletted minden 
pillanatban. Ők az Én hűséges szolgálóim, aki a föld határáig elkísér-
nek téged.

És hogy örülj, Én azt mondom neked: legbiztosabb, leghűségesebb 
Barátod folyamatosan melletted lesz. Nem engedem el a kezedet, ezt 
Én, minden létező Istene, ígérem neked.

Menj hát bátran, kicsi lélek. Megkezdődik földi zarándokutad! A 
Szentlélektől lángra lobbanva érzékelni fogod, kicsi gyermek, meny-
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nyire jó és mindenható vagyok Én. Az egész földön visszhangozni fog 
Szavam, és te maradsz az Én kis kedvencem.

Hát akkor menj, azzal a bizonyossággal, hogy úgy akarlak itt a föl-
dön őrizni „mint egy kisgyereket”.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szomorú lennék, ha nem 
írnál Velem, amikor hívlak! Megáldalak, ha itt vagy és türelmetlenül 
várod az Én szavam.

Tudod, hogy meg tudom gyógyítani a már reménytelenné vált lel-
ket? Hát ne aggódj, amiért ez a lélek nyíltan elutasított. A démon mun-
kálkodik, de Én legyőzöm.

Légy hű Hozzám és terjeszd Üzenetemet úgy, ahogy azt kérem tő-
led. Örülj, hogy ezt csinálhatod, mert irántad érzett Szeretetem nyil-
vánul meg ebben.

Ittál az Én Kelyhemből? Ez az Én Kelyhem számodra: lemonda-
ni azok elítéléséről, akik az Enyémnek mondják magukat, de a legna-
gyobb tévedésben vannak. Annyira gőgösek, hogy nem akarják szí-
vüket megnyitni. Ne csinálj azonban ebből gondot, Én veled vagyok. 

A kegyelem csodáit hajtom végre, azért, hogy azok, akik Üzenete-
met olvassák, visszatérjenek Hozzám. Beszélj velük is, ha szükségük 
van erre: te jel vagy számukra.

Én tudom, hogy nincs semmid magadtól. Azonban Én benned va-
gyok, és arra kérlek, jutalmazz meg Engem Szavam hirdetésével. Meg-
áldalak, Én kis virágom, Rám fogsz hasonlítani. 

Ha a téged meglátogató lelkek azzal jönnek hozzád, hogy Én – 
Üzeneteim alapján – túl kedves vagyok, mondd meg nekik, hogy Én 
Szeretet vagyok, nem pedig az, akinek ők akarnak Engem; a saját el-
képzeléseik szerint, darabokból összerakott Isten. 
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Mondd meg nekik, hogy meg kell nyitniuk a szívüket, hogy Vilá-
gosságot adhassak nekik, taníthassam őket. Sokan fognak visszatérni 
Hozzám, meglátod.

Megáldalak. Menj, és maradj az Én békességemben.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Boldog vagyok, amikor Szeretetemet hinted szét. Megáldalak, ha 
engeded, hogy szívedet elárassza a Szentlélek. Szeretlek, amikor Ne-
kem adod akaratodat.

Azért, hogy az én kegyelmemet érzékelhessed, át kell adnod, ami a 
sajátod: félénk és kétségekkel teli természetedet, megőrizve lelked sa-
játosságait. Így betölthetem szívedet örömmel.

Azért, hogy örülhess állandó Jelenlétemnek, egy kicsit el kell felej-
tened „énedet”, hogy teljesen Nekem adhassad magadat. „Elfelejteni 
énedet” azt jelenti, hogy többé nem félsz Tőlem, nem vagy bizalmat-
lan, hogy mit kapsz Tőlem, és többé már magadat sem tartod olyan 
rossznak.

Teljesen Hozzám kell tartoznod, tudván, hogy Én Szeretet és sza-
badság vagyok. Így fogod legyőzni a démont, aki megakadályozza, 
hogy észrevegyed Világosságomat.

Ne hidd azt, hogy Én engedelmes robotot akarok csinálni belőled, 
csak meg akarlak fosztani attól, ami nem Én vagyok.

Tudnod kell, hogy Én téged szabadnak és természetesnek akarlak – 
sajátos tulajdonságoddal együtt, melyeket értékelek.

Akarod, hogy segítsek neked ezen az úton? Akkor nagyon foglak 
segíteni, és egészen az Enyém leszel.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ha tudnád, mennyire sze-
retlek, amikor eldöntöd, hogy többé már nem kételkedsz! Majd meg-
tudod.

Megóvlak mindattól, amit a démon tenni akar veled azért, hogy 
kimutathassad Nekem gyermeki szeretetedet. Ehhez azonban ezen-
túl még inkább bizalommal kell lenned Irántam. Nekem kell egyedüli 
Mesterednek lennem.

Higgy hát gyermek, mindannak a gyengédségnek, amit Én adni 
akarok neked. Hidd, hogy képes vagyok csodás módon szétáradni a 
szívedben, hogy boldogságot adjak neked. Csak azt kérem, hogy fo-
gadd be kegyelmemet, amely megszerzi ezt neked. Így többé nem 
fogsz visszautasítani.

Érezd, hogy Én szeretlek. Érezzed ezt mélyen, azért, hogy élj. Ne 
gondold, hogy téves érzelmek kiszolgáltatottja vagy. Efelett Én őrkö-
döm.

Hallasz engem? Felismersz Engem a Tőlem jövő békességben? Ne 
kételkedj: ez a békesség Istentől jön.

Szeretetem tárgya, megérted, hogy Isten a szeretett léleknek csak 
békét adhat? Megérted, hogy nincs szükség másra, mint a kígyó mér-
gét elutasítani ahhoz, hogy megérezzél magadban Engem?

Igen, ezt Én teszem meg benned. Te csak segíteni tudsz Nekem eb-
ben hited által. Igen, Én adom a hitet annak a léleknek, aki jót akar.

Megáldalak, hogy érezzed Jelenlétemet körülötted.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd meg, hogy Én ki-
gyomláljam belőled az utolsó gyomokat, mint amilyenek a csüggedés, 
a félelem, a bosszúság, a kétség. Ezeket mind a gonosz helyezi beléd, 
hogy akadályozza egységünket.
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Megáldalak mindazért, amire a Bölcsesség inspirál. Fogadd be még 
mélyebben, és engedj Engem mindenben cselekedni.

Megáldalak, hogy bocsánatot kértél Szívemtől, amiért beengedted 
ezeket a gyomokat. Én vagyok a kertészed, aki ezeket eltávolítja. Egy 
kert gondozása nem megy magától. Az erre képtelen. Ha azonban el 
tudja fogadni a kertészt, akkor gyönyörű szép lesz. 

Én kedvencem, eljön az idő, amikor majd Rám nézel és így szólsz: 
„Az Úr csodákat tett értem.” Igen, itt van ez az idő. Nekem fogsz hát 
szolgálni. Képes vagy te valamire magadtól? Nem, nem vagy képes.

Elég neked az Én kegyelmem, semmiért sem kell aggódnod.

Elég, hogy Rám mosolyogsz, és így szólsz Hozzám: „Istenem, csi-
nálj mindent Te Magad.” Én megelevenítelek, még jobbá teszlek. 

Még csak annyit akarok mondani neked, hogy küldetésed elkez-
dődött. Indulj és folytasd azt mindig békességben. Légy becsületes és 
hűséges.

Szerelmesen szeretlek téged.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Élj Bennem, és mindenek-
előtt Értem, gyermek. Helyezz Engem az első helyre és minden meg-
oldódik.

Jobban szeretlek, mint gondolnád. Nem olyan Isten vagyok, aki az 
Ő kedvenc lelkei elől elrejtőzik, aki megtagadja Magát tőlük. Add Ne-
kem magadat és Én felfedem neked csodálatos mivoltomat. Fogadj be 
Engem és meglátod mekkora Szeretettel szeretlek.

Drága lányom, térj be azonnal Szívembe azért, hogy oly mértékben 
adjam neked Szentségem Lelkét, ahogy óhajtom. Igyekezz örömmel és 
békességben Rám bízni magadat.
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Látod, amint legyőzöd a kétséget, beszélgethetek veled a szívedben. 
Itt az ideje.

A leggyorsabb – Általam kitűzött – utat kell választanod ahhoz, 
hogy egyenesen célba, Szent Szívembe érj. Így hamarosan a Karjaim-
ban leszel.

Szeretlek. Mosolyogj szerelmesen Rám. Gyűjtöm mosolyaidat. 
Ajánld Nekem azokat.

Miután te vagy a létező legkisebb gyermek, szent gyengédségem-
mel lángra lobbantalak azért, hogy elmondhasd az egész világnak, 
hogy Én a Gyengédség, a Béke, a Jóság Istene vagyok, nem pedig a 
könyvek, az emberi okoskodások Istene. Ez minden. Nem kell semmi 
mást tenned, mint Engem szeretni. A többit elvégzem Én.

Megáldalak. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedj Engem cselekedni, 
akkor minden úgy történik, ahogy Én előre megmondtam. Nem kell 
amiatt nyugtalankodnod, mi lesz a küldetésed. Én mindent képes va-
gyok véghezvinni benned.

Azért hogy Én általad tudjak beszélni, gyógyítani, áldani, szük-
ségem van teljes önátadásodra, az állandó egységre Velem. Azon va-
gyok, hogy ezt megadjam neked. Azonnal elárasztalak kegyelmeim-
mel, hogy hamarosan megdicsőíts Engem.

Apostolaimban ott volt a Szentlélek, ezért tudták táplálni a töme-
get. Azt akarom, hogy te magad is Szentlelkem hajléka légy, azért hogy 
hatalmas Szeretetét rajtad keresztül tolmácsolja a lelkeknek.

Hamarosan ott lesz a Szentlélek mindazokon, akik vágyakoznak 
Utána. Megrendíti a szíveket, hogy minden eddiginél inkább az Enyé-
mek legyenek. Megkísérli Szavam által életre kelteni a tömeget.
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Azért, hogy teljesen a szívedben lehessen, szükségem van arra, 
hogy egészen átadd magad Szívemnek: most és mindörökké. Így az-
tán minden pillanatban a Szentlélek fog élni benned. Beszélj hát, Én 
kis gyermekem, és semmi miatt ne nyugtalankodj, Istened veled van.

Megáldalak, szerelmesen.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Osszad meg Velem az eu-
charisztikus Élet Kenyerét, amit Én nektek adtam.

Te, mérhetetlen jóságomnak köszönhetően, a szívedbe fogadhat-
tál Engem. Nem tudod, hogy Én számodra és a világ számára a szent 
Eucharisztián keresztül adom kegyelmeimet. Tanulj meg érezni En-
gem a veled való egyesülésemben. Tanuld meg minden szentáldozás 
után, az egész nap folyamán észrevenni az Én kegyelmem szétáradá-
sát benned.

Légy teljesen az Enyém abban a Szent Ostyában, amellyel Én 
minden nap megkínállak téged. Amit ott kapsz, az az Én Életet adó 
 Kenyerem.

Készítsd fel magadat az Én fogadásomra. Végy Engem, amikor 
csak teheted a pap kezéből a szájadba, ahogy Én tanítottam neked. Mi-
ért? Mert így tettem Én is az apostolokkal, mert ez így szent és helyes.

Boldog vagyok, ha ily módon jöhetek a szívedbe: közvetlenül, meg-
szentelt kezek által. Tisztelj meg azzal, hogy így fogadsz Engem egész 
gyermeki szereteteddel.

Megáldalak. A „Gondviselés”, az „Ég”, Én Magam, Jézus Krisztus, 
leszállok juhaimhoz, és azt kérem tőlük, hogy ájtatosan vegyenek ma-
gukhoz Engem. Kegyelmem által sugallom ezt szívükbe, azért, hogy 
többé ne bántsanak meg azzal, hogy szeretet és tisztelet nélkül járul-
nak szentáldozáshoz.

Megáldalak téged, aki kérésemnek hűségesen eleget teszel.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Az Én Nevemben beszélj 
gyermekem, mert Én ezt akarom. Add Szavamat azoknak, akiknek 
szükségük van rá, akiket Én megmutatok neked.

Az Én Szavam igazság és élet. Aki meghallja azt és átülteti a gya-
korlatba, az újjászületik Tőlem. Így teszem az Enyémmé az örök életre.

Minden gondotokra, kérdésetekre választ találtok Bennem. Meg 
kell tanulnotok kapni Tőlem. Ha kerestek Engem, megtaláltok. A szí-
vetekből szóljatok Hozzám, és Én meghallgatlak titeket. 

A léleknek hitre van szüksége ahhoz, hogy az Én szavam megvál-
toztassa. A hit ugyanis az a világosság, amely maga után vonja az Én 
szavam megértését. Fogadjátok el hát a hit kegyelmét, amit megkap-
tok, ha vágytok rá.

Aki kétségbe vonja szavaimat, annak imádkoznia kell, hogy Én 
megadjam neki a megkülönböztetés képességét. Ha megítél Engem 
abban, amit Én adok neki, akkor a Szentlélek ellen vétkezik, mivel el-
veti az Én, azaz a Lélek tetteit.

Imádkozzatok hát, és Én megvilágosítalak, a Szívembe vezetlek 
titeket. Az Én szavaim ahhoz a sokasághoz szólnak, akik éhezik és 
szomjazzák az Istent. Fogadjátok hát el, hogy a Szentlélek eljön hozzá-
tok, hogy megújítsa életeteket, és Felém fordítson titeket. 

Szeretlek és megáldalak titeket, mindnyájatokat, akik követtek 
 Engem. 

Megáldalak, kicsi gyermekem, aki a világtól ért szenvedések elle-
nére terjeszted Üzenetemet. 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, a te jövőd az 
Enyém annyiban, hogy Én alakítom a számodra, mivel te Hozzám tar-
tozol. Az elkövetkező napokban az Én, és az Én Szent Anyám oltalma 
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alá kell helyeznetek magatokat azért, hogy jövőtök az Általunk elkép-
zelt lehessen. 

Szívünkben mindent örömmel hordozunk és viselünk el. Ha azon-
ban nem tértek meg, akkor nehezen fogjátok elviselni az eljövendő 
eseményeket.

Meg kell engednetek Nekem, hogy megtisztítsalak titeket, hogy 
eltávolíthassam mindazt, ami rossz bennetek, azért, hogy teljesen az 
Enyémek lehessetek. Jövőtök így más lesz, mint ahogy gondoltátok, 
mert Én Az vagyok, aki mindent megtehet. 

Életetek teljes megváltozása a megtérést követően olyan áldás és 
felszabadult érzés, melyet Én adok nektek. Ezért hűségesnek és igaz-
nak kell lennetek. Ezt az Irányomban tanúsított nyíltság jelzi. Az, hogy 
mindazt elmondjátok Nekem, ami a szíveteket nyomja, és szüntelenül 
vágyjatok Rám. Így születtek újjá a Szentlélektől. 

Rendkívüli kiáradásával olyan csodákat tesz manapság Lelkem, 
mint korábban még soha. Ő meghallja és felitatja könnyeiteket, Ő újra 
virágba borítja kertjeimet, Ő soha el nem múló békével és örömmel 
tölt el titeket.

Megáldalak titeket, akik tiszták vagytok és meghallgattok Engem.

Megáldalak téged, Én kisgyermekem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Békesség lelkednek.

Leoldom az Én nagyon szeretett gyermekeimről a láncokat. Meg-
adom neked a kegyelmet – ahogy kéred –, hogy szívedet teljesen meg 
tudd nyitni.

Lassan befejezem gyógyításodat. Mivel megállás nélkül az Én aka-
ratomat követed, életet adok neked. Az élet ott van Üzeneteimben, 
azonban formálnom kell téged, hogy teljesen, minden kétség és féle-
lem nélkül elfogadjad azokat.
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Tőlem kapott földi életutadnak a szerető és imádó élet példájának 
kell lennie. Fogékonynak kell lenned mindarra, amire Én tanítalak, 
hisz a világnak akarlak adni téged.

Most azt tanítom meg neked, hogyan engedj Engem cseleked-
ni semmi miatt sem nyugtalankodva. Mindent megoldok, elrende-
zek az Engem szeretők számára, te pedig csak menj tovább, ahogy Én 
 tanítalak.

Mivel úgy akarom, lelkedben az Én békességem van. Megvan a 
hatalmam arra, hogy minden félelemtől, minden kétségtől, minden 
csüggedéstől megszabadítsalak. Elég, ha ezeket átadod Nekem. 

Ekkor Én a Karjaimba veszlek és azt mondom neked: „Gyerünk, 
megyünk misszióba.”

Én kis gyermekem, aki annyira bízol Uradban, Ő azon van, hogy 
felfedje Magát neked – akkora az Ő jósága.

Gyere. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Mivel végre ott tartasz, hogy élsz és lélegzel, kérlek, ne gördíts aka-
dályt a Velem való írás elé. Sokat kérek tőled mostanában, mert szíve-
det – Szeretetből – egészen Én akarom uralni. Gyere hát akkor is, ha 
fáradt vagy: így táplállak téged.

Látogatásom másnapján ezt írtad: „Egyedül Istenem a menedé-
kem.” Lelked végre megértette, hogy Én nem akarok mást, mint a bol-
dogságát.

Nos, akkor megkezdődik szenvedésed a kereszten. Nem haszonta-
lan és rettenetes szenvedés, de szenvedés látni Jézusodat keresztre sze-
gezve a világban, amely gyűlöli Őt. Te viszont majd örömmel terjesz-
ted az Én Szavamat, és mosoly lesz az ajkadon, amikor boldog, megvi-
gasztalt bárányaimat látod.
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Éppen ezért Én azt mondom neked: „Beszélj, ne némulj el az Elle-
nem indított támadások láttán. Hirdesd az igazságot.”

Mint egykor az Én esetemben, a sátán papjai ki fognak dobni, és 
el akarnak ítélni. Ezek korod farizeusai: dölyfösségüktől elvakulva ki 
akarják oltani az igazi Világosságot, ami zavarja őket.

(Gyermek, sokat kell tanulnod. Engedd, hogy a Bölcsesség tanít-
son. Isten hatalmas, gyermek [ezt csak azért jegyzem meg, mert kétel-
kedtél Bennem].)

Látod, e világ emberei a dicsőségből és hatalomból merítenek. Leg-
alább te engedd, hogy teljesen birtokolhassalak egészen parányivá téve 
téged.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Csak nyugodtan, gyermek, 
hogy kezed vezethessem…

Mivel nagyon kicsi vagy, a Bölcsesség tanít téged. Kételkedés nél-
kül légy hálás Annak, aki formál téged. Engedd meg Szentlelkemnek, 
hogy uralkodjon benned. Adj Neki szabad kezet, hogy azt tegyen ve-
led, amit akar. Engedd, hogy a végsőkig szeressen téged Ő, aki  Szeretet.

Akkor meglátod Dicsőségem csodáit… Csodákat, amit a tisztaszí-
vűek tehetségüktől függetlenül kapnak.

Te, aki keresel, megtalálsz Engem.

Te, aki remélsz, megismered az Én Arcomat.

Neked, aki gyakran elcsüggedsz, adom az Én Erőmet.

Mivel te Bennem vagy, Én pedig benned, belevetem Magam a szí-
vedbe, hogy mindig birtokoljál Engem és Én soha ne legyek távol.
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Mivel az atya küldött téged Hozzám, Én – mint legkisebbnek ta-
lált gyermeket – téged választottalak, mert te vágytál megismerni a 
 Szeretetet. 

Az Atya Nekem adott téged, Én pedig megdicsőítem Őt azzal, hogy 
teljesen az Enyémmé teszlek.

Amit Én veled teszek az igaz és szent, mint ahogy minden az, amit 
Én teszek. 

Hát akkor élj az Én neked szánt békémben, amely készen áll arra, 
hogy betérjen hozzád, csak fogadd be.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, szeress En-
gem: ez minden, amit tenned kell. Az a rendkívüli a te esetedben, 
hogy még nem tudod, hogyan kell ezt tenned…

Ez nagyon egyszerű. A Szeretet gyengédségként jelenik meg ben-
ned. Fogadd a szívedbe, ami aztán elkezd Engem szeretni. Látod, mi-
lyen egyszerű? Az Én megérzett gyengédségem ad életet lelkednek. 
Az, hogy érzel Engem, az részedről szeretet, mert befogadod az Én 
kegyelmem.

Az Én kegyelmem azon van, hogy kiáradjon a világra. Mivel az 
egyet jelent a békével és örömmel, azt akarom, hogy segíts Nekem mi-
nél gyorsabban felkészíteni erre a lelkeket.

Hogyan teszed ezt? Szeress Engem, és Én cselekszem. Olyan bol-
dog vagyok, mikor látom afeletti örömödet, hogy Én elintézem a dol-
gokat. Boldogság Számomra úgy betölteni téged, hogy azt mondjad: 
„Jézus, ez ajándék Tőled.”

Istenetek semmi mást nem kér, minthogy betölthessen titeket. Ille-
ne elfogadnotok ezt…
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Boldog vagyok, mert mosolyogsz. Kegyelmem tesz mosolygóssá 
téged… Mosolyogj hát Rám. Nincs szükség semmi másra „egy” Isten 
Szívének megvigasztalásához.

Hasonlítasz Hozzám, mert meghallgatsz Engem. Én itt vagyok, 
hogy beszéljek veled. Jó, hogy csendben vagy, Engem szemlélve. 
Mindez a boldogság Tőlem, Jézus Krisztustól jön. Ennek forrása a Szí-
vemben van, hogy betöltse a kicsinyeket.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Szeretetemmel fel akarlak emelni, hogy a Szívemig érjél. Minél 
közelebb akarlak vonni, hogy érezd a dobbanását, hogy megtudjad, 
mennyire szeretem a lelkeket.

Azért, hogy hűséges legyél, elhívtalak a pusztába, ahol szenvedtél a 
kísértés miatt. A pusztának azonban egyszer vége van. Mostantól a vi-
lágban kell élned, és ott megmutatni Szívemet.

A pusztában eltöltött hosszú idő lehetővé tette lelkednek, hogy 
meghalljon Engem, hogy Bennem lakjon. Semmi sem volt hiába. Ah-
hoz, hogy oly közel légy Hozzám, hogy a Szívem verését meg tudjad 
számolni, el kellett vinnem téged oda, hogy megszelídítselek. A téged 
kegyetlenül megsebesítő ellenséget leszámítva egyedül Én voltam ve-
led. Karjaimba vettelek, és így nem tudott elragadni. Végül meghallot-
tál és elkezdted érezni az Én irántad tanúsított oly nagy Szeretetemet. 
Erről megbizonyosodva hamarosan Hozzám simultál.

Istened ért a kicsinyek nyelvén. Különösen drágák ők Neki. Szá-
modra, akit oly nagyon szeretek, kemény volt a megpróbáltatás. De 
most nem félsz semmitől. A sátán támadásai bizonyos fokig szabaddá 
tettek, mivel megszabadulásodat csak Tőlem vártad.

Ennyi. Megáldalak, Én drága gyermekem.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Aki eszik Engem, annak örök élete lesz. Aki Engem a Szent Ostyá-
ban tiszta szívvel fogad, az Isten Királyságában találkozik Velem.

Az elkövetkező időkben, melyek már itt vannak, azt mondják: 
„Nincs értelme gyakran gyónni egy papnál, hisz a misén megkapjuk 
a kollektív feloldozást.” Vagy: „Felesleges gyakran áldozni; nincs sem-
mi haszna.”

Én viszont azt mondom nektek: „Ha az Én Szavamból akartok me-
ríteni, és azt akarjátok, hogy a Szentlélek lakjon bennetek, gyónjatok 
rendszeresen egy szentéletű papnál, és vegyetek magatokhoz – ha le-
het – minden nap Engem.” Így szíveteket tisztán őrzitek meg, és a Böl-
csesség, a Szeretet lakik majd bennetek…

Nem, nem hiábavaló a havonkénti gyónás, mert abban a pillanat-
ban, mikor tiszta szívet adok vissza, bőven osztom a kegyelmeket. Eb-
ből merítitek az erőt, hogy tovább menjetek…

Nem, nem hiábavaló, hogy minden nap magatokhoz vegyetek En-
gem, mivel így Én bennetek élek és megóvlak titeket a rossztól. Szíve-
tekben Én végtelen Szeretetté alakulok át, és ti, akik magatokhoz vesz-
tek Engem, boldogok és szentek lesztek, ahogy Én az vagyok.

Éljetek hát az Általam nektek adott szentségekkel, és imádkozza-
tok, hogy ezek mindig rendelkezésre álljanak, mert a halált jelentené, 
ha nem lenne pap a kiszolgáltatásukra.

Megáldalak téged, kicsiny gyermek, aki Engem befogadsz. Élj fo-
lyamatosan Belőlem.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Imádkozz Hozzám, beszél-
gess Velem akár szavakkal, akár csendben. Légy folyamatosan Velem, 
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mert Általam tudsz igazán élni, lélegezni. Zaklass Engem imáddal, 
mert Irántam érzett szüntelen vágyakozásoddal megdicsőítesz  Engem.

Françoise, kicsiny gyermek, érted számos csodát tettem, megad-
tam neked az Én szemlélésem – bár te semmit sem tudtál. Felnyitot-
tam szemedet, hogy megismerj Engem – bár te nem beszélgettél Ve-
lem. Megszabadítottalak e világ szörnyetegeitől, felfedve előtted Sze-
retetemet. Mindazt, amit tettem, ingyen adtam neked, mert szomorú 
voltál a Szeretet nélkül.

Mások számára is művelek csodákat. Ugyanúgy megérintem őket, 
ahogy téged. A föld szélső határáig eljuttatom Reménységemet. Ezt 
megígérem neked, gyermek.

Makacs természeted ellenére eljegyeztelek, mivel engedelmes a szí-
ved. Tudtam, hogy hű leszel. Vedd észre, mennyi kegyelmet adtam 
neked, és add azt most egész népemnek. Ne szabj határt Irántam ér-
zett szeretetednek, és szolgálj Nekem azokat táplálva, akik – ugyanúgy 
ahogy te annak idején – éheznek Engem.

Megáldalak, hogy annyira tiszta szívű vagy. Minden tiszta szív 
meghallgat téged és megvigasztalódik. Az Én gyengédségemből me-
rítenek és örökké Engem dicsőítenek.

Te, akit Én oly nagyon szeretek, menj bárányaim elé és adj nekik 
enni.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Ott, ahol Üzeneteimmel szemben gyűlöletet észlelsz, tisztátalan-
ság uralkodik. Ott, ahol kétséggel és helytelen megítéléssel találkozol, 
tudjad, hogy azokban a lelkekben a sátán uralkodik. Ebben az esetben 
menj tovább, menj új lelkek felé és ne erősködj. Ott a sátán dühe talál-
ható készen arra, hogy lángjával elemésszen téged.
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Ahol azonban a szívek nyitottak, ahol az Én kegyelmem árad, állj 
meg és felelj a feltett kérdésekre. Én veled leszek, és vezérlem szava-
idat. Bíztasd, erősítsd, és vigasztald a szenvedőt, csillapítsd a fájdal-
mat. Térítsd meg az Én bárányaimat szentéletű papokhoz küldve, a 
szentségekhez vezetve őket. Add nekik az Én gyengédségemet: azért 
vagy ott, hogy Én ezekkel a lelkekkel rajtad keresztül éreztessem gyen-
gédségemet.

Ha azt mondják neked: „Te nem Istentől vagy” – feleld: „Isten is-
meri az Ő gyermekeit” – és menj.

Ha azt mondják neked: „Maradj velünk és tanítsd nekünk Krisztus 
gyengédségét” – maradj ott és tápláld őket.

Bármit teszel, Én megáldalak. Én benned leszek, te pedig Bennem. 
Ne habozz kegyelmeket kérni Tőlem az Engem befogadók számára.

Látod? A Szív termékennyé válik benned. Már csak arra gondolsz, 
hogy mi mindent kérhetsz Tőlem a lelkek számára. Ne nyugtalankodj, 
ez nem túl sok! Van bőven miből adnom.

Megáldalak. Menj, szolgálj Engem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Hogy erős lehess küldetésedben, Nekem kell a szívedben lennem. 
Engem birtokolni azt jelenti, hogy biztosan állsz a lábadon, tudván, 
hogy Én veled vagyok.

Mivel nagyon szeretsz Engem, Én itt vagyok, készen arra, hogy ne-
ked adjak minden kegyelmet. Csak az kell, hogy higgy. Ahol sok a bűn 
ott Én nem vagyok. Ahol azonban gyermeki szív van, ott biztos lehetsz 
benne, hogy Én Vagyok!

Új szívet adok neked: a neked szánt kincseknek köszönhetően erős 
és tartós hittel rendelkező szívet. Úgy elhalmozlak ajándékaimmal, 
mint egy kisgyermeket.
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Az Irányomban tanúsított mosolyodat szeretem a legjobban. Igen, 
ezt Én adtam neked, de úgy fogadom, mint tőled jövőt. Melegséggel 
jár át és megvigasztal Engem.

Érezd hát, kicsi gyermek, Szeretetemet irántad, és lépj dalolva a 
Szívembe. Telve vagyok számodra dallamokkal, dalold azokat Nekem. 
Mosolyod dal, szereteted dal; dalolj folyamatosan Nekem, ahogy arra 
a Szentlélek indít. Így az Én kis jegyesem gyengédségemet sugározza, 
és Én boldog vagyok. Megáldalak, hogy hamar meggyógyulj. Ez Tő-
lem jön, de boldog vagyok, hogy neked ajándékozhatom.

Szeress Engem, áldj Engem, dalolj Nekem úgy, ahogy azt Én meg-
tanítottam neked. Csak egy Mestered legyen: Jézus Krisztus.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Itt vagyok melletted. Szíveddel hallgatva Engem meríts az Én sza-
vamból. Mindig itt leszek, hogy minden pillanatban vezesselek téged. 
Légy teljesen Tőlem való minden nap, minden pillanatban, bármi is 
történjék…

Amikor szíved Rám szomjazik, sietek neki azonnal válaszolni. Úgy 
veszlek a karomba, úgy formállak, mint egy újszülöttet.

Akarsz még mélyebbre menni Szeretetemben, hogy hited békes-
ségeddel együtt tovább növekedjék, és ezáltal még jobban megkapjál 
Engem?

Irántad érzett Szeretetem éreztetni akarja veled gyengédségemet, 
és azt kívánom, hogy ez sikerüljön.

Gyermeki lelkem, Dicsőségem lesz, amikor teljességgel megérzed 
Szeretetemet. Minden erőddel őrizd az Én érzékelésem utáni vágyat, 
amit Én oltottam beléd.
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Most sokkal inkább fogsz szívből szeretni, mint valaha, mivel meg-
szabadítalak mindattól a rossztól, ami elszomorít. Te pedig vigasztalj 
meg a sok Ellenem irányuló támadás miatt, melyek azért érnek, mert 
kétségbe vonják az Én neked ajándékba adott gyengédségemet.

Megáldalak. Tégy meg mindent, hogy mindig Velem lehessél. Soha 
ne utasítsd vissza, hogy beszélgessünk a Szeretetről.

Menj, Magamban őrizlek téged.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hagy beszélgessek veled 
még egy kicsit...

Tudod, hogy Nevemnek meg kell dicsőülnie ahhoz, hogy egy lélek 
szívébe jöhessek. Tudod, hogy ennek a léleknek az Első helyre, min-
den más elé, kell helyeznie Engem.

Tanítsd meg a lelkeknek az első parancsolat elfogadását is. Tanítsd 
meg nekik, hogy mindenekelőtt – még mielőtt Énértem dolgoznának 
– imádjanak Engem. Még állapotbeli kötelességük teljesítése is az Én 
első parancsolatom után következik – és ez a világon minden emberre 
vonatkozik. Imádásomat a Velem való folyamatos imádkozás jelenti. 
Így Én egész napotokon át vezetlek titeket, hogy a jót tudjátok tenni. 
Szükségetek van Jelenlétemre ahhoz, hogy képessé váljatok szeretni, 
mivel ekkor jár át titeket Szentlelkem. Ha nem tartjátok fenn az Első 
helyet Számomra, akkor napotok különböző lázas ténykedéssel telik 
anélkül, hogy az Én akaratomat tennétek.

Tisztelnetek kell az Én Nevemet: Jézus Krisztust. Azzal kell azt 
megszentelnetek, hogy Rám tekintetek és kéritek, hogy bennetek él-
jek. Időt kell szánnotok arra, hogy csendet teremtsetek szívetekben 
azért, hogy meghalljatok Engem, és hogy szólhassak hozzátok. 

Nem szerettek Engem igazán, ha csak „pillanataitok” vannak az Én 
megszentelésemre. Mindig veletek vagyok, ha vágyódtok Rám, bármi-
vel is foglalatoskodtok. 
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Ti azonban nem vágyakoztok Utánam. Nagyon gyakran ez lelketek 
bűne. Engedjétek, hogy szívetekre beszéljek azért, hogy megtanítsam 
neki, hogyan váljon tisztává.

Engedjétek meg Nekem, hogy megtanítsam lelketeknek az Utá-
nam való vágyakozást. Sokszor egyáltalán nem vágytok Rám, csak egy 
magatok által kiszabott feladatot teljesíttetek, amikor meglátogattok. 
Arra azonban nem vágytok, hogy Én új, szerető szívet adjak nektek. 
Eredjetek hát az Én Szívemnek, nem pedig az emberi dicsőség meghó-
dításának a nyomába. Elsősorban lelketekre gondoljatok, mert ha az 
nem Belőlem él, akkor elpusztul!

Megáldalak titeket, mindnyájatokat, akik hallgatjátok Üzenetemet.

Megáldalak téged, aki számára az Első vagyok.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, dolgozz Ve-
lem. Megáldalak, hogy vágytál Rám, még ha vágyakozásod Tőlem 
ered is. Megáldalak, mert elfogadod, amit Üzenetemben adok neked, 
hisz ez ajándék Részemről.

Minden, ami lelkedben boldogságot okoz, Tőlem, Jézus Krisztustól 
jön. Számomra pedig öröm, amikor lelked él, ezért megáldalak.

Az Én rád vonatkozó elképzeléseim jók és szentek. Arra valók, 
hogy ebben a fuldokló világnak a szívében lélegezni tudjál. Arra valók, 
hogy az uralkodó gonoszság ellenére az Én örömömet adják neked.

Siess Üzeneteim írásával. Ezek az emberiség megmentését szolgál-
ják a végveszélyben, és Én kis késésben vagyok ahhoz, hogy ezt meg-
előzzem.

Hogy az Én utam könnyű legyen számodra, hagyok neked időt 
arra, hogy hozzászokjál. Ennek ellenére engedd meg Nekem, hogy 
időnként siettessem léptünket.
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Amit neked kell tenned, azt Én teszem meg veled, ha itt lesz az ide-
je. Add Nekem azt az időt, amit az írásra kérek tőled: ez nem lesz hiá-
bavaló. Tanulj meg Szívemre figyelni, ami táplál téged.

A démon dühödten acsarkodik, hogy megakadályozza az írást, 
mert fél. De ha élni akarsz, gyere Velem, és ő eltűnik.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Edd az Én áldott Kenyere-
met, melyet itt, ezeken az Üzeneteken keresztül nyújtok neked.

Nézd, mekkora a sivárság körülötted. Nézd, mennyire hiányzik a 
lelkesedés a szívekből. Nézd milyen sivár és unalmas ez a világ Nél-
külem. Te soha ne veszítsd el a lángodat. Az Én isteni Szívem által 
légy lelkes, szenvedélyes és vidd ezt a lángot a lelkek körébe. A láng (a 
Szentlélek) nélkül nem képes élni a világ, lassan meghal.

Azért, hogy Lelkem ennek a földnek a legtávolabbi zugait is elér-
je, vissza kell adnom elfelejtett Szavamat. Szívemmel teszem ezt most 
meg itt, azért hogy a hitvány és esendő embereknek visszaadjam az 
életkedvét.

Miután – Szeretetből – téged választottalak, eleget kell, hogy tegyél 
Nekem, és számíthatsz Rám minden gondodban. Mivel Én vagyok az 
Istened, Tőlem kell kérni mindent, amire szükséged van. Én azért va-
gyok, hogy életet adjak neked, hogy felébresszelek a föld azon halottai 
közül, akik csak a sötétséget látják.

Rajongj hát Értem, nagyon szeretett gyermek. Tudod, hogy ez az, 
amire Én tőled vágyom. Ne maradj szomorú és élettelen, hanem éb-
redj fel és add Nekem a szívedet, az életedet az örökkévalóságra.

Béke veled, akit annyira szeretek. Szüless új életre Istenben, aki 
minden öröm és boldogság forrása.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy megtanítsa-
lak beszélni. Akarod? Neked adom Szentlelkemet, aki minden szót ve-
led képez, azért, hogy minden időben megdicsőíts Engem.

A kicsinyek között kicsivé teszem Magam, és adományommal el-
árasztom az Enyéimet, akik reménytelenek Nélkülem.

Állandó Jelenlétemmel megvilágosítom azokat, akik Hozzám akar-
nak tartozni, akik őszinték, és felfogják semmiségüket.

Felébresztem a szíveket. Felém fordulnak és Szentlelkemtől lángra 
lobbanva valóban imádnak Engem. Azután, hogy Engem megbántot-
tak, feleszmélnek tompultságukból, és egészen Nekem adott életük ál-
tal megdicsőítenek Engem.

Megáldom azokat az alázatosakat, akik visszatekintve beismerik té-
vedésüket. hogy hittek a hazugságnak, és ezt követően jó útra  térnek. 

Megáldom pápámat, II. János Pált, akinek annyi a tennivalója a 
farkasok között, aki lángomat megvédve Engem véd meg, egészen a 
 halálig.

Megáldom azokat a hűséges híveket, akik énekszóval dicsőítenek 
Engem, miután felfedezték, hogy Én gyengédséggel és Irgalommal teli 
Szív vagyok.

És végül, kicsi megtalált lélek, aki annyira kicsi a kicsinyek között, 
megáldalak téged.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Látod, az angyalok az égben köszöntik Máriát, királynőjüket, a 
menny és a föld királynőjét.

A földön azonban nem szeretik az Én Anyámat. Miután ő az Is-
tenhez való hűség mintaképe, a gőgös lelkek elutasítják. Azt állítják, 
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hogy szeretnek Engem, anélkül, hogy szeretnék Anyámat. Mi azon-
ban egyek vagyunk. Az Én Szívem és az övé egyesültek az örökké-
valóságban.

Mária az emberiség Anyja, mert Én minden gyermekemet neki ad-
tam. Adhattam volna-e szebb ajándékot nektek, mint az Én Anyámat? 

Ő azért van, hogy vezessen, megtartson titeket, megismertessen 
Engem veletek. Ő jó, gyengéd, szerető. 

Ti hűtlen papok, miért akarjátok elüldözni Máriát? Nem tudjátok, 
hogy aki őt üldözi, az Engem üldöz? Hogy lehet egy gyereket elszakí-
tani az anyjától, és nélküle hogy lehetne boldog élete? Ez lehetetlen. 

Mária az Én nagyon szeretett Anyám. Szívem mélyén őrzöm őt, és 
ő bensőségesen kötődik Hozzám. Ha szeretni akartok Engem, akkor 
Máriát kell befogadnotok. Én nem vagyok Egyedül, hogy úgy jöjjek a 
szívetekbe. Én Szent Anyámmal jövök. Tiszteljétek hát őt, könyörgöm, 
kegyetlenül megsebzett Istenetek iránti szeretetből. 

Megáldalak, Én kis lelkem. Szent Mamácskád oltalmaz és vezet 
 téged.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Kis gyermekem, ne nyugta-
lankodj, Én megnyitom szívedet.

Amikor „igen”-t tudtál mondani Szívemnek, mely lángolt attól, 
hogy maga mellett tudhat téged, az Én akaratomat teljesítetted, és Én 
azt mondom, hogy megőrizlek az örökkévalóságra.

Most nagy utat kell megtenned. Ez nem lesz könnyű, de missziód 
őrizője, Mária, a te őriződ pedig Én vagyok. Nos, menj és légy szabad, 
teljesen szabad tetteidben és gesztusaidban. Senki miatt se vegyél más 
irányt, mint amit Én kérek tőled. Lelki atyád mindig arra szólít fel, 
hogy Elsőként Nekem válaszolj és engedelmeskedj. 
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Bízd Rám magadat. Ne mások véleményét kérdezd küldetésedet il-
letően, hanem mindig Hozzám gyere és Tőlem kérd, amire szükséged 
van. Így lesz jó.

Légy mindenképp azon, hogy az igát, amellyel az egyház a közöm-
bös és bűnös papok által a bárányokat sújtja, levegyed róluk. 

Légy mindenképp azon, hogy a hallottak tekintetében megkülönböz-
tesd az igazat a hamistól. Ez nem lesz nehéz számodra, mert megadom 
neked a tisztánlátás kegyelmét. Hát akkor indulj és ne aggodalmaskodj.

Nagyon szeretett gyermekem, Istened veled van, hogy missziód 
alatt szilárdan megállj a lábadon.

Megáldalak, szerelmesen.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyermekem, figyelj. Gyakran kérdezed szívedet: „mit kell ten-
nem?” Nos, kérdezz inkább Engem és Én válaszolok neked.

Belőlem kell merítened. Írnod és adnod kell Üzeneteimet. Velem 
kell kis családodról gondoskodni. Úgy kell kikapcsolódnod, ahogy azt 
Én kívánom számodra. Az Én Karjaimban kell pihenned. Ennyi. Nem 
egyszerű ez?

Hát akkor menj. Ez egyszerű. Hagyj fel a nyugtalankodással, mi-
kor már nem tudod, hogy mit kell tenned, vagy gondolnod. Én azt 
akarom, hogy szabad légy. Cselekedj szíved szerint, amit Én őrzök. 
Minden segítséget Tőlem kérj és várd meg válaszom. Természetesen 
válaszolok. 

Hát csak semmi aggodalom ne legyen az Én kis lelkem szívében, 
mivel Én mindent elintézek. Nekem adtad az akaratodat. Azt Én őr-
zöm, Ellenem nem fogsz vétkezni. 

Megáldalak, mert engedelmes vagy, azonban őrizd meg eközben 
egyéniségedet. Én konokságoddal együtt szeretlek! Légy Bennem sza-
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bad. Érezd magad minden pillanatban szabadnak, és majd észreve-
szed, hogy akaratod az Enyém; az, amit Én adok neked. Tudod mit? 

Azt akarom, hogy jellemedet megszilárdítsad, mert Én barátom-
ként és nem szolgaként akarom egész lényedet. Akarod? Megáldalak. 

Gyermekem, te csak Szívem után tudsz vágyakozni. Ez az Én ke-
gyelmem hatása benned. Fogadd be hát egészen.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Tudod mi az ima? Igen, a Velem való beszélgetés, és az Én csókja-
im elfogadása. Nagyon örülnék, ha minden lélek úgy gondolkozna, 
mint te…

Nagyon sok mindent tudsz, de semmit sem tudsz magadtól. Szent-
lelkem jött el hozzád… 

Az ima meghitt életet jelent Velem. Egyszerű, természetes találko-
zás Azzal, aki a legjobban szeret titeket.

Harcolj, gyermek, azok ellen, akik azt mondják, hogy az ima szá-
razságban születik. Az ima nem száraz, hogyha a szívetekből szól, hisz 
akkor megérzitek Szeretetemet, ami átmelegít, lángra gyújt titeket.

Jöhettek gondjaitokkal, csendességetekkel, vagy épp nyugtalanságo-
tokkal. Igen, Én mindig meghallgatlak titeket. A lényeg az, hogy csak-
ugyan Hozzám szóljatok azzal a vággyal, hogy megismerjetek Engem.

Annyira szeretlek titeket. Mindegyikteket várom. Mindenkihez 
van Szerető szavam. Mindenki számára egyénileg akarom felfedni 
Magamat, azért, hogy Belőlem, Bennem éljen.

Várlak titeket. Gyertek, hogy – mint a gyermekek – megérezzétek 
az Én csókjaimat.

Megáldalak titeket.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Kicsi gyermek, te aztán fejlődsz! Meglepő az Én tudásom hatása 
esetedben, aki nem akarsz okos lenni!

Megáldalak. Nem akarom, hogy emberi szempontból okos legyél. 
Azt akarom, hogy Isten szempontjából légy okos. Akarod?

Akkor engedd, hogy lelkesítselek. Engedj életedben mindent a Szent-
lélek által, az Ő belátása szerint, vezetni, felborítva az általad elképzelt 
szokásokat. Röviden: megengedve Neki a Szeretet igazi fék telenségét. 

Benne vagy ebben a féktelenségben? Annál jobb, Én megáldalak. 
Lesz dolgod, a Szentlélek ui. aktív és szenvedélyes – de végül is ez az, 
amire vágysz, nem igaz? Féktelenségre a rendben… Ez helyes… 

Most az Én féktelenségem fog felerősödni. Oda vezet téged, ahol 
a Szentlélek fúj: balra, jobbra, előre, hátra, távolabbra, közelebbre… 
majd meglátod…

Akkor majd megérted, hogy Istent szeretni egyáltalán nem unal-
mas dolog, hanem annyira izgalmas, hogy érdemes az embernek vég-
legesen Neki adni az életét. 

Elöljáróban a Szentlélek féktelenségéről: az Én rendezett és okos 
Szeretetem mindazoké, akik Engem imádnak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Drágám, mindig Szívemből szólok hozzád, mint egy gyermekhez. 
Add hát Nekem a füledet és kezedet, hogy megtarthassalak. Az Én 
szavam táplálék lelkednek. 

A Tőlem kapott karizmának köszönhetően meghallasz Engem, amíg 
csak élsz a földön. Nem engedem el a kezedet. Neked pedig legyen arra 
gondod, hogy Nekem adva idődet és szívedet, elnyerd tetszésemet. 
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Sokat beszélgetek veled most, azért, hogy fejlődjél és erősödjél. 
Igyekezz ezáltal minél jobban megismerni Engem. A Szeretetet és 
igazságot akarom számodra. 

Ne engedd, hogy a sötétség hatalmába kerítsen, azt állítva, hogy 
Én nem vagyok jelen. Én mindig itt vagyok, mindig olyan mértékben 
vagy még jobban, ahogy fejlődsz.

Tiéd az Én egész Szeretetem. Ne fékezd és ne korlátozd Irántam 
érzett szeretetedet. Ismerj fel Engem minden múló pillanatban, és en-
gedj elárasztani téged az Én jótéteményeimmel.

Nem szigorú Isten vagyok, hanem a jóság és békesség, az öröm és 
Szeretet Istene. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek. 

Ki vagyok Én számodra? „A Szeretet Istene, akinek mindig itt kell 
lennie” – mondod Nekem.

Tudod, hogy mi az Én állandó Jelenlétem, amit meg akarok taníta-
ni neked? A lelked élete, amely Engem érezve kibontakozik.

Olyan leszel, mint egy virág, ha engeded, hogy Szavam beléd ha-
toljon. Mivel te erőtlen vagy, Én megadom neked a kegyelmet szíved 
teljes megnyitásához.

Tudod, mit kell tenni? Folyamatosan szeretni. Minden élet, min-
den lélek céljának a szeretetnek kell lennie. Így válik a lélek boldoggá 
és tud – ennek a világnak bűzös füstje ellenére – lélegezni. 

Miért kell nekem téged újra és újra talpra állítani? Mert nem érzed 
eléggé Szívemet. Mert a kegyelemnek sokkal mélyebbre kell hatolnia 
benned. Így fogsz megmenekülni minden megkötözöttségtől.
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Azért, hogy telve legyél örömmel, Én azt mondom neked: „Szeress 
Engem és virágozzál ennek a világnak az ölén.”

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hamarosan teljesen az 
Enyém leszel. Nemsokára kész leszel erre. Tudod mit jelent „Enyém-
nek lenni”? Belőlem élni, folyamatosan Belőlem meríteni, nem ellen-
állni Szentlelkem tüzének. Egész életeden át az Én kegyelmeimet vár-
ni, miután teljesen Rám hagyatkozol. 

Mondd… szeretsz te Engem? Szeress Engem tökéletesen, azt cse-
lekedve, amiért megteremtettelek. Szeress Engem bensőségesen min-
den pillanatban. Engedd, hogy elvegyek tőled mindent, ami megkö-
töz, és kelj új életre a benned levő Szentlélek által.

Az Én Szentlelkem melegség. Mivel szeret, megeleveníti a testet és 
lelket. Ő az a gyengéd Barát, aki bekötözi a sebeket, sebeiteket, hogy 
Nekem örömöm teljék bennetek. 

Akarsz egészen Hozzám tartozni? Akkor többé már ne a test sze-
rint gondolkozz. Gondolkozz Velem – benned. Test szerint gondol-
kodni annyi, mint félni és kételkedni. Te légy inkább magabiztos és 
vidám, mert tudod, hogy Én szeretlek. Általam gondolkodj, mert Én 
neked adom az Igazságot.

Tanulj meg szemlélni Engem. Tanulj meg csendet teremteni a nagy 
boldogság közepette, hogy szeretve vagy. Tanulj meg mindenben Rám 
hagyatkozni.

Így nyert ügyed lesz. Átjár kegyelmem, és Én boldog leszek, hogy 
az örökkévalóságig hű maradsz Hozzám.

Menj. Azt mondom neked: elégedett vagyok veled.

Megáldalak.
Jézus Krisztus



203

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Amikor arra gondolsz, 
hogy mi mindent kell tenned, akkor kételkedsz Bennem, mert Én tu-
dom, hogy más dolgod van. 

Dicsőségemet, és a te elégedettségedet szolgálja a veled együtt való 
írás. A többit elvégzem Én, ha eljön az ideje.

Ne nyugtalankodj, hanem menj, miután megkaptad a kegyelmet. 
Ne legyen gondod sem a múltra, sem a jelenre vagy a jövőre, mert Én 
itt vagyok. Minden pillanatban mindent elrendezek.

Ha tudnád mekkora boldogság számomra ennyire gyengéden sze-
rethetni téged. Mennyire tökéletlen is vagy! De Én így szeretlek, mert 
jobban szeretem a tökéletlen lelkeket, akik szeretnek Engem, mint a 
nagyon erényes lelkeket, akik nem szeretnek Engem. 

Tehát Én még jobban szeretlek, amikor neveletlen vagy Velem 
szemben, mivel ez mindig azért van, hogy még többet kérjél Tőlem. 
Maradj hát ilyen neveletlen… Megmosolyogtatsz Engem…!

Megáldalak, hogy ilyen lelkes vagy. Megáldalak, hogy sem langyos, 
sem unalmas nem vagy, és gyermeki nyelvezeteddel megmosolyog-
tatsz Engem. Ez üdítő Számomra.

Mit szólsz hozzá? Levegőzni fogunk, igen, kint, Velem!

Megáldalak, gyermek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mosolyoddal együtt add 
Nekem szívedet.

Az van, hogy hiszel és látsz. Higgy mindig az Én szavamnak, és 
vedd észre, hogy megszabadítalak a gonosztól. Kicsi gyermekem, sze-
retném, ha szüntelenül imádkoznál Hozzám, így könyörgéseid meg-
hallgatásra találnak… Miután imádkoztál, ne menj el azzal, hogy „Is-
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ten majd válaszol, ha akar.” Várakozzál, és meglátod, hogy imádságod 
meghallgatásra talált.

Megáldalak. Láss, mert ebben reménykedsz, és ne mérgelődj, ha 
néhány pillanatig eltart, amíg Én válaszolok. Ez azért van, mert Én 
gondolkodom!

Várd ki békességben Szeretetem ajándékát. Nem tart sokáig, ami-
kor szüntelenül könyörögsz Hozzám. Az Én istenségem örül, hogy le-
hajolhat emberségedhez és betölthet a Szentlélek vágyaival. Gondol-
kozz hát el szavamon és őrizd meg szíved mélyén, hogy – minden 
nappal egy kicsit jobban az Enyémmé téve téged – tápláljon és oltsa 
 szomjadat. 

Az imában erős vagy akkor is, amikor gyenge vagy. Hidd hát, hogy 
Én meg foglak hallgatni. Az a vágyam, hogy betöltselek, szerelmesen. 

Derüljön fel arcod győzedelmes mosolyomtól, amikor látod, hogy 
kimentelek a sötétségből.

Gyermek, annyira szeretlek. Mosolyogj mindig Rám. 
Engeszteld szenvedő Szívemet. 
Legyen békesség benned, 
Mert Én megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Látod, hogyan formállak? 
Rohansz, hogy megkapjad az Én táplálékomat. Annyira szeretlek, Én 
kis lelkem.

Azt akarom, hogy egészen kicsi legyél Szívemben, mert az egészen 
kicsi gyermekek elérik, amit akarnak. Mivel Én bennük vagyok, ők 
pedig Bennem, Én felfedem nekik minden titkomat; nagyon kedve-
sek ők Szívemnek.

Mindenhol csak gyűlöletet és gonoszságot látok. Egyesek üldöznek 
Engem, mások érzéketlenné válnak, és csak saját dicsőségüket keresik. 
Mikor lesz ennek a világnak vége…
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Menned kell kicsi lélek. Munkálkodni akarok benned. Gyűjtsd ösz-
sze bárányaimat és tereld őket Felém. Melletted leszek. Engedd, hogy 
kinyilváníthassam Magamat benned, azért, hogy az Én szavaim gyö-
keret verjenek a megkérgesedett szívekben.

A villámcsapás és mennydörgés hamarosan itt lesz, hogy letaszít-
sa a gonoszt. Amíg erre vársz, kövess Engem. Sikerüljön Üzenetemet 
minden üldözés ellenére továbbítanod. 

Az a vágy vezessen, hogy megdicsőíts Engem, és Én minden mást 
elintézek neked. Vezesd mély megbánásra a lelkeket. Vezesd őket tel-
jes megtérésre, hogy visszatérjen a melegség erre a sivár Földre, azért, 
hogy újból virágok nőhessenek. 

Mivel szíved Bennem van, Én nevellek, Én formállak és te megér-
zel, megismersz Engem.

Menj oda, ahova Én küldelek. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Légy Velem. Itt vagyok 
melletted. Ragyogjon benned az Én Dicsőségem. Az Én Dicsőségem, 
hogy vágyakozol Utánam, hogy mindent Tőlem vársz.

Akarsz Engem ennek a Földnek minden teremtményénél jobban 
szeretni? Akkor szüless újjá Belőlem Szavam által. Az számodra élet. 
Még ha nem is mindig ismered az Én nézőpontomat, Én úgy intézem, 
hogy lélektől lélekig beszéljek veled. Figyelj hát Rám.

Tudod, hogy eljön a kígyó, aki az Én törvényeimet majmolja és ha-
mis táplálékot ad bárányaimnak. Itt van már ez a megtestesült démon, 
aki örül annak, hogy gyermekeimet félrevezetheti. Meg kell fosztani 
trónjától, mielőtt még elfoglalná Péter helyét – mert ez a célja.

Az Én gyermekemnek dolgoznia kell, mielőtt még ez a gyalázat 
megtörténne. Neked kell lenned a francia szabadkőművesség elleni 
éles szerszámnak, hogy – mielőtt még túl késő lenne – megszabadítsd 
csalárd hatalmától.
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Ébreszd fel a tömegeket ennek a borzalmas szektának a célját hir-
detve. Az Én Üzenetem nyilvánosságra hozatalával fedd fel ezeknek az 
embereknek rejtett célját. Azért hogy a sokaság a gonosz ellen fordul-
jon, és ne akarja meghallani, amit az mond, vidd a kiadóhoz ezt a ne-
ked diktált könyvet.

Megáldalak téged, aki hűségesen szolgálsz Engem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudom, hogy dolgod van, 
azonban maradj Velem.

Kinyilvánítom Magamat szívednek, úgy formálom és alakítom azt, 
hogy boldog legyél Bennem. Örülj hát, hogy Én így törődök veled.

Menj, gyermekem, menj oda, ahol a farkasok és vadállatok várnak. 
Készek téged széttépni, de ne törődj ezzel: az igazságot mondd. Én, a te 
Istened, megoltalmazlak. Hirdesd, hogy a gonosz azon van, hogy neki 
essen Péternek. Fedd fel az embereknek, hogy a francia szabadkőmű-
vességnek az Egyház és a világ szétzilálása a célja. Ébreszd fel a tömege-
ket: mondd meg nekik, hogy legyenek résen, mert a gonosz beszivárgott 
Egyházamba. A kígyó mérgének kitűnő íze van, de ha valaki megízleli, 
megöli a lelkét. Mondd meg az embereknek, hogy kerüljék a nagy szó-
noklatokat, melyeknek végső célja az, hogy elaltassák, lanyhává tegyék 
őket, azért, hogy ne lássák meg az igazságot. Mondd meg nekik, hogy 
virrasszanak, és hogy Én segítek nekik, hogy kemény és gőgös arctól 
származó szavaknak ne higgyenek, mert azok nem Tőlem valók.

Mondd meg az embereknek, hogy a szívükkel vegyenek Engem 
magukhoz a szentmisén, hogy gyónjanak, és hallgassanak pápámra. 
Ezáltal megkapják az ítélőképességet, az erőt, hogy ne tévedjenek, és a 
bátorságot, hogy tovább haladjanak.

Megáldom azoknak a gyermekeknek a közösségét, akik követnek 
Engem, és megoltalmazom őket.



207

Téged pedig, kicsiny lélek, aki annyi mindent teszel Értem olyan 
helyen, ahol mindenfelé töviseket helyeztek el legyőzésedre, különö-
sen megáldalak. Én győzök majd benned.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Igen, a sátán azon munkál-
kodik, hogy megállítsa missziódat. De te menj, és végezd a dolgodat, 
Én pedig meghallgatom imáidat.

Bármit is tesz a gonosz, te csak menj tovább Velem. A tieidet, és 
mindazokat, akik drágák neked Én oltalmazom. Folytasd Üzeneteim 
fogadását.

Gyakori rettenetes szenvedéseivel itt a földön kemény az élet, azon-
ban Én itt vagyok, és akaratom ellen semmi sem történhet. Én hordo-
zom a kicsinyeket, és Velem sikerülni fog.

Te pedig, kicsiny gyermek, az Én kedvencem, semmit se félj, akkor 
sem, ha néha nehéznek tűnik életed. Istened tudja, mit bírsz el.

Szeress Engem és ne félj a démontól. Ő eltűnik, mivel Én, az örök 
és mindenható Isten arra kényszerítem.

Szeretett kicsi lányom, add Nekem egészen magadat. Ne fogd visz-
sza Irántam érzett szeretetedet a világból származó félelmek miatt, Is-
tened tudja, mit tegyen az Ő kedveseivel, ha baj van: megvédi őket 
mindennel szemben. Egyetlen lény miatt képes lennék újra élni Passi-
ómat. Így légy biztos abban, hogy egyetlen szenvedő lélek sem kerüli 
el figyelmemet.

Veled vagyok, hogy tovább tudjál menni. Senki sem árthat neked, 
ezt Én ígérem neked.

Te, akit Én annyira szeretek, menj és tudd, hogy imádat meghallga-
tom minden időben. Szolgálj Engem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Kedves gyermekem, minden elképzelést felmúlóan szeretem az 
Utánam vágyódó lelkeket. Azt a lelket, aki akaratlanul vétkezik, Szere-
tetem az egyenes útra tereli: nem hagyom vétkezni, ha megvan benne 
a jó szándék. Akaratlan bűne nem gátol Engem abban, hogy végtele-
nül, nagyon gyengéden szeressem.

Ha azonban a lelkek akarattal vétkeznek, tudva hogy ez Szeretetem 
ellen van, akkor fájdalmat okoz, hogy szeressem őket. Annyira sajná-
lom őket, hogy ezzel keresztre feszítenek Engem. Minden áron meg 
akarom őket menteni.

Gyermekem, érezd Szeretetemet. Érezd szívemet érted dobogni. 
Fogadd el, ha azt mondom, hogy gyengédségem kiváltságosa vagy. 
Fogadd el, hogy Szeretetemet rád sugárzom. Te nem tudsz semmit, 
te senki vagy, de annyira vágyódsz az Én Szívem után… Megáldalak 
azért az igyekezetedért, amivel szeretni akarsz Engem. Szívedben ki-
pihenem Magamat, tárd hát ki.

Tudod, hogy Én őrülten szeretem a kicsiket. 
Légy mindig egészen kicsi. 
Szeress Engem mindenekelőtt. 
Hasonlíts Rám. 
Osztozz Velem, 
És mosolyogj Rám 
Hagy örülhessen az ég,  
Hogy olyan kicsi gyermeke van, mint te. 
Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hagy beszéljek veled, gyer-
mek… A szívem vérzik mindattól, ami a sötétségben zajlik.
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Széttépik az Enyéimet, azokat, akik hűségesek Hozzám. A sátán hí-
vei üldözik, és lemondásra kényszerítik őket. Minden Nekem okozott 
rosszért meg fogják kapni az ítéletet… Nem akarnak meghallani, és 
folytatják a Péter elleni összeesküvést. Ez nem fog menni, hallod? Én 
nem engedem, hogy ezt megtegyék. Engedelmeskedniük kell Nekem, 
meg kell térniük, különben halálra jutnak.

Egyházam szívében megbénítják az Én Lelkemet. A keselyükhöz 
hasonlóan a dicsőséget keresik, és azon vannak, hogy eltüntessék azo-
kat, akik Engem szolgálnak.

Gyermekek, ne hallgassatok a gonoszra. Menjetek szemben azok-
kal, akik az Én Szent Áldozatom csaló és haszontalan bálványra törté-
nő megváltoztatását követelik, és akadályozzátok meg, hogy véghezvi-
gyék rejtett céljukat: az Én megsemmisítésemet Egyházamban.

Igen, gyermekem, még mindig a szabadkőművességről van szó. Ne 
nézz se jobbra, se balra, hanem menj, amíg még lehet.

Nagy dérrel-dúrral, csinnadrattával jövök majd el, és Tőlem mesz-
szire kergetem azokat, akik elutasították Szent Nevemet, és a „feneva-
dat” választották.

Ennyi, kicsi lélek. Istened azt kéri, hogy mindent otthagyva kövesd 
Őt, azért, hogy ne törjön ki lázadás. Én, Jézus Krisztus, intézem majd 
dolgaidat. Megígérem.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Az Én alkotásaim szépek, 
gyermek. Dicsőíts Engem azokért a neked adott – minden elképzelést 
meghaladó – dolgokért, melyek annyira megvigasztalják a lelkeket.

Egyetlen bárányom sem lesz elfelejtve. Mindegyikük számára – faj-
ra, kultúrára, vallásra való tekintet nélkül – itt vagyok. Számomra az 
„egyetlen” vagytok: Én mindegyikteket szeretem.
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Pogányok és keresztények körében fogsz Engem szolgálni: bár-
kiről is legyen szó, Én mindegyiküket Szívemhez akarom vonzani. 
 Legyenek bár katolikusok, ortodoxok, protestánsok, vagy muzulmá-
nok – Én egyformán szeretem őket.

Mindegyikük hagyományát tisztelem. Ne mondjátok tehát: Ő csak 
a katolikusok Istene. Annak ellenére, hogy nyájamat Péterre (a pápá-
ra) bíztam, annak ellenére, hogy azt ismétlem, a katolikus vallás az 
egyetlen igazi a Szememben, Én mindnyájatokat ott fogadom el, ahol 
vagytok, és úgy, amilyenek vagytok. Nem teszek különbséget vallá-
sok szerint. Én csak a szíveteket nézem, és azt kérem, hogy szeresse-
tek Engem.

Ugyan Én egyetlen pásztor köré akarlak titeket gyűjteni, de leg-
inkább szeretetetekre, szívetek tisztaságára, jóindulatotokra vágyom.

Teljesen feleslegesen tesztek erőfeszítéseket, ha szíveteket nem ad-
játok Nekem.

Megáldalak titeket, akik hűségesek vagytok Hozzám, akár ke-
resztények, akár muzulmánok vagytok, csak őrizzétek szívetekben a 
 Szeretetet.

Megáldalak téged, Én hűséges kis lelkem.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy írjam Üze-
netemet.

Itt van Tőlem a kifejezetten neked szánt hit. Lelked mélyét érin-
ti meg, hogy életet adjon neked. Mivel Tőlem, Jézus Krisztustól ered, 
életedet a Világosság életévé alakítja.

A hit Világosság. Megvilágítja, és fogékonnyá teszi igazságom iránt 
a lelkeket, melyek így, a Szentlélek által táplálva fejlődnek és szente-
lődnek meg.
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Én „szerelmetes gyermekem”, most Bölcsességem, és Igazságom 
tiszta levegőjét fogod beszívni. A Szentlélektől kapott hit Világossága 
által lehetővé válik szíved teljes megújulása.

Mivel a Szentlélek ajándék, fogadd Őt örömmel, mert Ő minden 
öröm, minden vigasztalás forrása.

Lányom, növekedj a hitben, mivel az adja meg neked az érzel-
met, mégpedig épp azért, mert hiszel. Hamarosan nem lesz már érze-
lem nélküli hit, mert Én azt akarom, hogy minden pillanatban Velem 
 legyetek.

Az a reménység vezessen, hogy Istentől minden jótétemény elnyer-
hető. Járja át Világosság és Élet a szívedet az örökkévalóságra.

Megáldalak, hogy a Szívemben vagy. Ebben a sűrű sötétségben te 
vagy az Én pihenőhelyem.

Menj, hirdesd nevemet.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Végy Engem örömmel, boldogan, békességgel magadhoz a szent 
Eucharisztiában. Várj mindent Tőlem azokban a pillanatokban, mikor 
olyan bensőségesen egyesülök veled. Ekkor a Szentlélek dolgozik ben-
ned, hogy minden kegyelmet megkapjál Tőlem.

Az Én szolgálatomra kell lenned, mert ez is a te megszentelődésed. 
Még ha ez a Szeretet Tőlem jövő ajándék is, ez vezet téged Felém.

Sugárzásom hamarosan megérinti szíved mélyét és így Én a közel-
gő sötétséget bevilágító lámpás leszek benned.

Milyen boldog vagyok, mikor egyszerűen beszélsz Hozzám! Még 
ha munkálkodom is a lelkeden, akkor is ilyen természetesnek akarlak. 
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Ha tudnád, milyen bonyolult szónoklatokkal árasztanak el Engem 
az emberek… Legalább te szólj Hozzám egyszerűen, és figyelj az Én 
Szeretetről szóló szavaimra, melyek Hozzám emelnek.

Most kész vagy arra, hogy elfogadd Szeretetem ajándékát. Az eze-
ken az Üzeneteken keresztül adott táplálékom az Én ajándékom szá-
modra. Bárcsak mélyen a szívedbe hatolna, mint az olyan kincs, mely-
től többé nem válsz meg.

Egyesülj Velem az Oltáriszentségben, és engedd, hogy szerelmesen 
beragyogjalak.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Az Én eucharisztikus Kenyerem élet a lélek számára. Így válik le-
hetővé számára, hogy Dicsőségemet sugározza. Érezd ezt az isteni su-
gárzást magadban, kicsi lélek, olyan gyakran magadhoz véve Engem, 
amilyen gyakran csak lehetséges.

Pihenj meg Bennem. Én vagyok a boldogság és szabadság oázi-
sa. Én Az vagyok, aki a lelkedet Belém „oltom”, hogy örömet okozzak 
neki.

Boldog vagyok téged tudva a Szívemben. Tanítsd meg a lelkeknek, 
hogy rendszeresen, Szeretettel vegyenek magukhoz Engem. Érezzék 
meg, mennyire áthatom a lelkeket és magasztaljanak, dicsőítsenek ezért.

Vajon miért csak a „kisbabák” az Én kedvenceim? Mert ők tehetet-
lenek és meghatnak Engem. Légy boldog „kisbaba”, kicsi lélek. Istened 
örül neked.

Ha arra van szükséged, hogy gyengéden homlokon csókoljalak 
azért, hogy többé már ne félj, akkor ezt Én megteszem, igazán…

Gyere most örömmel szent Oltáromhoz. Az örömben is tökéle-
tesnek akarlak. Tedd hát sugárzó arcodat Kezeim közé, és nézz Rám, 
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miközben azt mondod: „Istenem, milyen csodálatos vagy…” – és Én 
megáldalak.

Megáldalak, hogy olyan egyszerű, és Szívemnek oly kedves vagy. 
Légy az Én békémben.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyermek, szeretném, ha jobban vágynál arra, hogy testi szemeid-
del láss Engem… Igen, Én vagyok az, Jézus Krisztus. Ne félj semmit.

Azért kérted az elmúlt években annyiszor szíved betöltését dicső-
séges Jelenlétemmel, mert Én ezt így kívántam.

Folytasd így tovább, és merd Tőlem mindig őszintén szíved leg-
hőbb vágyát kérni. Tetszésemet lelem a kicsinyekben és vég nélkül 
adom nekik ajándékaimat…

Hogy meggyógyulj, meg fogsz látni Engem. Igen, a szent Eucha-
risztiában, de saját szemeiddel is dicsőséges Jelenlétemben. Így min-
den várakozást felülmúlóan megvigasztalódsz.

Most behoztuk az Üzenetek írásában való lemaradásunkat. Akkor 
Én csendesen elmegyek.

Ha azonban azt hiszed, hogy Én kevesebbet leszek itt, akkor na-
gyon tévedsz. Mindig itt vagyok, napjában többször is.

Néha nem tudsz olyan jól számolni, mint Én! Nekem lehet időm, 
vagy kellhet sietnem… Ez is előfordul.

Szeretett gyermekem, most megadom neked az eljövetelemhez 
szükséges békességet. Örülj hát, és értsd meg, hogy Én soha nem ha-
gyom el a csecsemőket!

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Légy békességben kis ked-
vencem…

Azért vagyok itt, hogy növekedjél Szeretetemben, Azért vagyok itt, 
hogy minden nappal jobban érzékeljed Jelenlétemet.

Ne gondold hát, hogy magadra hagylak. Egy pillanatra sem hagy-
lak el. Mihelyt meg akarsz találni, Én kezedet fogva itt vagyok. Látod?

Figyelj csak: Én boldog vagyok, mert sikerült utolérni magunkat. Ne 
gondold azonban, hogy ajándékaim megcsappannak. Azt akarom, hogy 
osztozz Velem ennek a befejezett munkának az örömében.

Engedd, hogy formáljalak, hogy jobban érezzél Engem. Engedd, 
hogy Szívem még jobban elteljen irántad érzett Szeretettel, hogy az 
még jobban hatalmába kerítsen téged.

Mutasd ki Irántam érzett szeretetedet. Add azt mindenekelőtt és 
egészen Nekem. Hisz itt, a Szívemben találod meg az erőt, hogy kör-
nyezetedet szeretni tudjad.

Helyezd magad Jelenlétembe és figyelj: nincs semmi más tenniva-
lód, mint szeretni Engem. Minden mást Én teszek meg. Ha szemlélsz 
Engem, akkor szeretsz Engem. Ha vágysz Rám, akkor szeretsz Engem. 

Szemlélj Engem magasztalva, áldva. Viselkedésed egy szerelmesé 
legyen, hisz Én itt vagyok melletted, és nem hagylak el soha.

Légy áldott Isten kicsiny gyermekeinek szívéért. Ez jó így.

Megáldalak téged, akit egész különleges szeretettel szeretek.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Mindennél és mindenkinél 
jobban szeress Engem. Akarod? Tudod, milyen fontos Számomra egy 
gyermek szíve? Annyira szép, hogy örömöm telik benne, ha minden 
pillanattal egyre inkább az Enyémmé teszem.
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Szereteted Számomra üdítő. Annyi ellenségeskedés láttán, mint 
ami a földön van, megvigasztal Engem. Megadom neked, hogy meg-
értsed ezt… Mivel szívedet ráébresztettem a Szeretetre, megadva neki 
az állandó vágyakozást Utánam, a démon dühödten támadott téged 
ezekben az években…

A szüntelen vágyakozással, amit Én oltottam beléd, megváltoztat-
tam az életedet… Ez nem azért van, hogy megtagadjam a válaszadást 
neked, úgy-e tudod?

Haladj hát óriási léptekkel, hogy megérthessed annak a léleknek az 
örök boldogságát, aki Engem helyez az első helyre. Később majd meg-
érted, mennyire félt tőled a démon.

Mivel erős tudtál maradni a megpróbáltatások ellenére, felfedem 
neked Szeretetemet, és így megtudod, mennyire szereti Isten a kicsi-
nyek lelkét.

Semmi se nyugtalanítson. Én mindent elvégzek benned, amit el 
kell végeznem. Ne keress, hanem szeress Engem.

Jövőd most fényesnek tűnik, jóllehet elkezdődnek az üldözések. 
Maradj Mellettem – így semmitől sem félsz majd.

Maradj az Én, Istenéért eszét vesztett, kicsi gyermekem. Valóban 
ezt kívánom.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, te egy pillanat-
ra sem tudsz elszakadni tőlem és Én megáldalak ezért. Isten óhajára 
felnyitod a lelkek szemét. Meg fogják érteni, hogy Én vagyok az élet 
forrása.

Neked akkor is majd itt lenn a földön kell élned, mikor már nem 
írunk… Hogy lesz ez? Egyszerűen a kegyelmem által. Akkor is ugyan-
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úgy megadom neked, hogy teljesen birtokolj Engem, ha már nem 
írunk.

Rengeteg kegyelmi tartalékom van számodra. Tetszés szerint a 
legkülönbözőbb kegyelmekkel tudlak betölteni. Elég azokra hagyat-
koznod.

Mivel annyira akarod, írj. Érezd így meg Jelenlétemet, de engedd, 
hogy Én másképp is megéreztessem veled azt.

Figyelj ide, láss és higgy. Lásd az Én irántad érzett Szeretetemet és 
higgyed, hogy nem is tehetek mást, mint hogy sietek, ha hívsz Engem.

Gyermeki szereteted miatt függsz Tőlem, és ez valóban így helyes. 
Megosztom veled az összes kincsemet, mivel az Enyém vagy.

Szeress Engem őrülten. Meg fogsz mindig találni, mert Én minden 
pillanatban itt vagyok és várlak.

Ígérd meg Nekem, hogy soha sem fojtod el a benned levő Szentlel-
ket. Szeresd Őt és könnyíts Rajta azon lelkek miatt, akikhez nem talál 
utat gőgősségük miatt.

Légy alázatos, kicsi lélek, és büszke arra, hogy Én, Jézus Krisztus, 
adok neked mindent.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedj Engem cselekedni, 
és élni fogsz…

Mennyire egyedül vagy, ha Én egy kicsit magadra hagylak… Ezt 
nem tehetem, jövök hát írni veled…

Mai Üzenetem a Szeretetről azokhoz szól, akik nem a szívük mé-
lyéből vágynak Rám. Tudod, mennyire utálom a langyosokat? Tedd 
meg hát, hogy tűzbe hozod őket Értem. Ahogy Én adtam életet neked, 
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úgy tedd ezt meg te is velük, megnyitva őket kegyelmem befogadásá-
ra. Ha meghallanak Engem, visszatérnek Hozzám.

Senki se elégedjen meg a lélek tunyaságával és langyosságával. Ki-
áltsatok Hozzám segítségért, ahelyett, hogy elaludnátok. Én egyetlen 
lehelettel fel tudlak ébreszteni, talpra tudlak állítani benneteket, és szí-
vetek lángolni fog.

Gyakran azonban tompultságotokban tetszelegtek. Ahelyett, hogy 
kérnétek ebből való kiszabadításotokat, azt hiszitek, hogy minden 
rendben van így, és állandóan elfelejtkeztek Rólam.

Szégyelljétek inkább, hogy szívetek ilyen langyos és ti így jól érzi-
tek magatokat. Kiáltsatok Hozzám, és kérjétek, hogy a Szentlélek láng-
ra gyújtson titeket.

Így nem fogtok többé elhagyni Engem. Újból életerőre kapva a 
Jelen létemben, a Közelemben lesztek, nem pedig eltávolodva és Sze-
retetem elől elzárva.

Menj, Én áldott kis lelkem. Megőrizlek az örökkévalóságra, szen-
vedélyes és szerelmes szívvel. Ne engedd elapadni.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Kicsi gyermekem, tudod, 
miért van a szívedben az Isten utáni vágy? Mert Én úgy teremtettem a 
lelket, hogy Engem vegyen magához, Belőlem éljen. És te meghallod 
lelked könyörgését, mely szüntelen Utánam esedezik.

Sokaknak azonban „nincs szükségük” Rám. Jól érzik magukat ma-
gányukban, távol az Istentől. Ahelyett, hogy engednék megszólalni 
lelküket, megölik azzal, hogy csak a földi, emberi élvezetekkel foglal-
koznak.

Ahelyett, hogy Utánam vágyakoznának, sokan választják a sátán 
hatalmát: A pénzen beszerezhető dolgok, az emberek feletti uralkodás 
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hatalmát. Az ilyen emberek test szerint élnek, annak minden hiányos-
ságával együtt.

Ha te Engem akarsz szolgálni, akkor fel kell ébresztened és az Élet 
felé kell vezetned a spirituálisan halott lelkeket. A holtak közül majd 
sokan kelnek életre, és magasztalnak Engem. Az Én érdekeimet képvi-
seld első helyen. Úgy szolgálj Engem, ahogy kérem, Én pedig a te érde-
keidet szolgálom. Adj Engem annak, aki hív téged, és válaszolj mindig 
minden kérdésre úgy, ahogy Én arra indítalak.

Kedvesem, úgy válaszolj, ahogy a Szentlélek sugallja neked. Addig 
beszélj, amíg van még idő arra, hogy a sokaság felébredjen mély letar-
giájából.

Én benned vagyok. Hamarosan beszélni fogok, ígérem neked. En-
gedd, hogy tökéletesítsem művemet benned, és mosolyogj Rám. Én 
vagyok a te egyedüli Mestered és Barátod.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy másképp kö-
zeledjek most hozzád. Engedd, hogy Hozzám ragaszkodó szívet adjak 
neked, hogy az Engem szolgáljon.

Olyankor, mikor Szívem benned van, hittel imádkozol. A hit meg-
adja kéréseid meghallgatását. Tudod, miért teremtettelek? Igen, hogy 
megöleljelek, és azért is, hogy munkálkodhassak benned, és ezáltal 
másokat is megölelhessek.

Gyermeki lélek, Istened boldog, hogy leghőbb vágyad Mellette, 
az Ő Karjaiban lenni. Valóban ott található minden Szeretet forrá-
sa. Azonban azért, hogy ajándékaimból valóban tudjál hasznot húzni, 
még formálnom kell kicsit téged.

Gyermekem, legkisebb kívánságaimat illetően is támogass Engem. 
Légy az Enyém, mikor azt kérem tőled, hogy Üzeneteimnek a lelkek-
hez való eljuttatásával szolgálj Engem. Légy az Enyém, mikor arra kér-
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lek, engedd magad betölteni Szeretetemmel. Légy az Enyém, mikor 
diktálok neked…

Igen, te az Enyém vagy, és Én megőrizlek. Istened nem akarja, 
hogy rosszul érezd magad: Istened boldognak és sugárzónak akar té-
ged. Akarsz az lenni? Nos, akkor béke lelkednek. Nézz Rám, és mo-
solyogj Rám.

„Hiszek neked” – ezt mondod Nekem? Hited legyen szilárd és 
győzni fogsz.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Én „gyermeki szeretetem”, azon vagyok, hogy minden szomorú-
ságból, minden félelemből kigyógyítsalak. Szíved ajtaját szélesre tá-
rom, és állandó gyengéd szeretetével túlcsordul benne Szentlelkem, 
aki Én Vagyok.

Kis idő, és szemeid megnyílnak, hogy többé ne záródjanak be. Tel-
jes és végleges gyógyulásod az Én benned levő kegyelmemnek kö-
szönhetően maga a csoda.

Mindenből túlcsordulóan kapsz, mert Én ki akarom árasztani 
gyengédségemet a lelkekre. De meglesz ehhez – ahogy kívánom – az 
erőd és bátorságod is. Folytonos elhívásod van arra, hogy megtérítsd a 
lelkeket nekik adva Világosságomat.

Kicsi gyermek, Én nem szűnök meg jótéteményeimet neked adni, 
azért, hogy élj. Te pedig elevenedj meg és tégy tanúságot. Egyik város-
ból a másikba, egyik országból a másikba menve légy az Én pihenőhe-
lyem. Tégy tanúságot csodálatos Jelenlétemről melletted. Értesd meg 
az emberekkel mennyire szelíd és jóakaró vagyok is Én, aki ott élek 
mindenki mellett.
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Így erőfeszítésed nem lesz hiábavaló. Azoknak a többsége, akiket 
Én hozzád küldök, boldog mosollyal tér vissza Hozzám, mert meg-
érintettem és megnyertem őket általad.

Most még dolgozz egy kicsit anélkül, hogy beszélnél, aztán pedig 
eljön a pillanat, hogy az Én hangomat hallassad.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Írj Velem, kicsi gyermek és 
legyen békességed.

Szeress Engem egyre jobban. Szeress annyira, hogy már elviselhe-
tetlen legyen az eltávolodás Tőlem, még ha az csak egy pillanat is. Vá-
gyakozzál szüntelenül és mindig Utánam.

Ahhoz, hogy kinyilvánítsam benned Szeretetemet, hűségesnek kell 
lenned, és nem szabad elhagynod Engem.

Ne engedd, hogy hatalmába kerítsen a kétség és félelem. Nagyon 
jól tudod, hogy minden Tőlem, Jézus Krisztustól jön. Ne essél hat ebbe 
a hibába.

Járd be a világot oly nagy Szeretetemről tanúságot téve. Hirdesd 
az embereknek, milyen gyengéd és szerető, közeli és hűséges vagyok. 
Mondd el nekik, hogy a Barátjuk vagyok, aki nem hagyja el őket soha. 

Én áldott gyermekem, engedd, hogy még jobban egyesülhessek ve-
led, hogy többé eszedbe se jusson a gondolat, hogy Én téged időnként 
elhagylak.

Igen, Én elérem nálad, amit akarok, mert te azt kéred Tőlem. Meg-
bocsátom minden gyengeségedet, mivel annyira tehetetlen vagy és 
megáldalak, hogy oly sokat vársz Tőlem.

Én kis lelkem, Istened, aki annyira szeret, betölt téged.
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Tárd ki szívedet és szeress őrülten Engem, hogy egy pillanatig se le-
gyek távol. Így leszek Én boldog benned.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Kicsi fácska, neked békes-
ségben kell növekedned. Istened, a kertészed, egy pillanatra sem feled-
kezik meg rólad.

Sikerüljön felülkerekedned gondjaidon, visszautasítva azokat. Ha 
bízol bennem, akkor a sátán elbátortalanításodra tett támadásai bu-
kásra ítéltek. A kertész nem tűri, hogy kedvenc virágait kiirtsák. Így 
Én sem engedem meg a támadásodat, ha hiszel Bennem.

Sőt, ahogy Én Szent vagyok, úgy téged is szentnek akarlak. Engedd 
megszabadításodat mindattól, ami oly szomorúvá tesz és újjá fogsz 
születni. 

Nagyon szeretett gyermekem, pusztádnak vége lesz, és te az örök-
kévalóságra az Enyém leszel. Ne gondold, hogy elfelejtkezem rólad, 
hogy megpróbáltatások elé akarlak állítani. Ez nem igaz. Istened csak 
a békességedet és örömödet akarja.

Ne nyugtalankodj semmiért. Nekem gondom van rád. Az életedet 
és minden bekövetkező eseményt Én tartok a kezemben. Te csak tedd 
a dolgodat és légy nyugodt.

Megáldalak, mert tiszta virág vagy. Csodákat teszek lelkeddel. Tá-
maszkodj Rám, Istened mindig itt van, hogy megnyugtasson, hogy a 
Karjaiba vegyen. Most nagyon gyorsan meggyógyítlak, mivel azt aka-
rom, hogy szíved osztozzon az Én örömömben és az Én békémben. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, tudod, milyen 
boldog vagyok, hogy újra élsz? Te, akit annyira szeretek, ne hidd, hogy 
nem vigasztallak meg, mikor szenvedsz. Ellenkezőleg, siess Szívemhez 
és engedj Engem cselekedni. 

Amint messze kerülsz Tőlem, örül a démon, hogy annyira bánthat. 
Kapaszkodj Belém: soha nem hagyom lelkedet gyötrődni.

Még néhány lépés megtételére ösztönözlek, hogy ne félj Tőlem, és 
ne kételkedj irántad érzett „közvetlen” Szeretetemben. Kérlek, engedj 
cselekedni.

Istened semmi mást nem kíván jobban, mint megszabadítani téged 
a még mindig nyomasztó kínjaidtól. Engedd meg Neki ezt megtenni, 
Kezeire bízva magadat.

Azt gondolod, hogy képes vagy valamire magadtól? Nem, egyál-
talán nem. Bízzál hát az Én – számodra határtalan – Irgalmamban és 
gyengéd Szeretetemben.

Minden rossztól, minden támadástól megszabadítalak Szívemet 
neked adva. 

Kicsi gyermek, 
Légy az Én békességemben, 
Mivel Én ezt akarom,  
Téged pedig boldognak akarlak. 
Ámen.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyere Hozzám, hallgasd 
Szívemet. 

Tudod, mennyire szeretlek? Annyira szeretlek, hogy minden pilla-
natban megóvlak a téged gyűlölő gonosztól.
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Szeress hát Engem szerelmesen. Ne félj Engem szeretni. Bízd ma-
gadat teljesen Rám. Mindenben segítek neked.

Tudod, hogy azért gyűlöl a sátán, mert szeretsz Engem? Ezért esik 
sokszor olyan vadul neked, de az Én Szívemhez szorítva egyáltalán 
nem kell félned tőle és azonnal el kell küldened, mikor bánt téged.

Tanulj meg boldognak lenni a Szívemben és ne törődj mással. Gye-
re még közelebb Hozzám, hogy beszélhessek veled. Tanulj meg nem 
elmenni, amikor rosszul érzed magad, hanem Hozzám jönni, hogy 
megszabadítsalak.

Kedvesem, boldog vagyok, hogy bizalommal vagy Irántam. Hama-
rosan minden jóra fordul. 

Kérd szívből Tőlem, amire szükséged van, és Én megadom neked. 
Ígérem.

Velem senkitől és semmitől nem fogsz félni. Maradj mindig közel 
Hozzám. Ne szakadj el. A szívemben akarlak őrizni téged. Felejtsd el 
azt, ami nem sikerül – Értem – és akkor nem lesz több szenvedés.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Nyújtsd ide egy kicsit a ke-
zedet.

Íme, eljött az idők „vége”. Egy olyan korszak vége, melyben a sátán 
uralkodott. Az emberek fáradtak, ingerültek, elkeseredettek, és már 
mozdulni sem tudnak. Összeomlottak a gonosz hatására.

Elfelejtettétek gyermekeim, hogy az Enyémek vagytok, és hogy Én 
szeretlek titeket? Isten soha nem veszíti el a bárányokat: biztos helyre 
vezeti és megvédi őket a gonosztól.

Miért nem tértek vissza Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok? 
Én végletes gyengeségetek ellenére megelevenítelek, és a Világosságot 
adva nektek újból az Enyémmé teszlek titeket.
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Tudjátok, hogy mindnyájatok bűne bocsánatot nyert az Én teljesen 
feláldozott Életem által? Tudjátok, hogy Én azért vagyok, hogy meg-
védjelek, szeresselek titeket? Tudjátok, hogy minden nap utánatok só-
hajtok? 

Még megbocsátok nektek, ha visszatértek Hozzám. Ne kövessetek 
el több rosszat, adjátok vissza Nekem lelketeket, hogy megtisztítsam, 
hogy új életet leheljek belétek, ami megszabadít titeket a bűntől.

Gyertek Hozzám. Szeretlek titeket.

És te, kicsi gyermek, légy türelmes. Kálváriád végéhez közeledik. 
Te az új életre való feltámadás küszöbén vagy.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Békesség neked, Én nagyon 
szeretett lelkem.

A kígyó mérge soha nem fog a lelkedbe hatolni, hogy kínozzon, 
miután megtanítottam neked, hogy Szív = Szeretet. Hited gyorsan el-
taszítja a betolakodót, aki megpróbál elbátortalanítani.

Én kis lelkem, semmi nyugtalanság ne legyen benned, mert Én na-
gyon jól tudom, hogy te semmire sem vagy képes magadtól, Én vi-
szont mindig megszabadítalak szenvedésedtől.

Engedd, hogy – már minden gond és gyötrelem nélkül – megtanít-
salak imádásomra. Bízd Rám magad teljesen, hogy távol tarthassam 
tőled a téged annyira kimerítő bosszúságokat.

Nem felejtkeztem el rólad. Soha nem felejtkezem meg rólad. Tu-
dom, hogy te az a gyermekem vagy, aki Tőlem várja az életet.

Légy hát újra boldog, és szeress Engem teljes gyermeki szívedből. 
Vágyakozzál Utánam mindennél jobban, és szolgálj szenvedélyesen 
Engem.
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Tudom, hogy már jobban érzed magadat. Béke lelkednek, amit Én 
annyira szeretek. A sátán támadásai nem árthatnak neked, amint így 
szólok: „Elég.”

Ne félj. Istened mindig melletted marad, hogy megnyugtasson. 
Teljes erődből vágj neki a Tőlem kapott küldetésnek. Hirdesd az Én 
gyengédségemet, és Én megáldalak. 

Szent Nevem legyen rajtad:
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyűlölnek és keresztre feszítenek Engem, akik azt állítják, hogy 
tudják és ismerik az igazságot, azonban nem szeretnek Engem. So-
kan vannak, akik mindenekelőtt emberi dicsőségre vágynak, és azt 
hiszik, hogy tevékenységük intelligenciájukat tükrözi. Gyűlölnek En-
gem, akik azt hiszik, hogy ismernek, közben azonban a sátántól szár-
mazó hamis tanokat fogadják el.

Látod mekkora tévedésben vannak egyes lelkek? Ébreszd fel őket, 
gyermekem, és szólj bölcsen és határozottan, különben megtámad-
nak. Az Én szavam azonban visszhangzik a szívekben, és a lélek leg-
mélyét érinti meg. Nem számít, hogy üldöznek, Istened veled van.

Ne kételkedj: a legszebb virágoknak, főként, ha azok nem tetszést 
váltanak ki, erőseknek kell lenniük, ha az igazság megvédéséről van 
szó. Az Én szavam olyan, mint az éles kard: erre gondolj…

Megtisztelsz Engem azzal, ha elfogadod, hogy Én megmutassam 
neked, ennek a léleknek a hibáját. Azt mondtam beszélj, és te ezt meg-
tetted; az majd később visszatér Hozzám. Pillanatnyilag tévúton jár. 
Ne aggódj, hogy megtámadtak. Én veled vagyok – együtt vagyunk.

Ragaszkodj szilárdan az Én szavamhoz, és kövess Engem.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Béke lelkednek.

Tudod, hogy Én a pap kezéből – melyet abban a pillanatban szen-
telek meg, mikor a szent Eucharisztiában Engem a kezébe vesz – sze-
retek hozzád menni. Sok pap bánt meg Engem azzal, hogy nem ők 
maguk szolgáltatják ki a szentostyát, hanem laikusoknak adják át ezt 
a hatalmat.

Én Szent vagyok, és megkívánom a tiszteletet. Pásztoraim kezét ui. 
megszentelem, nem úgy azonban a laikusokét. A pap az Én szolgála-
tomban áll, és nem illik háttérbe húzódnia a Szentmise leglényegesebb 
pillanatában. Ezzel megsért Engem.

Ma azt mondom neked: „Végy magadhoz Engem, gyermek, ámbár 
nem akarok laikusok nem megszentelt keze által hozzád jönni.” Miért? 
Mert örömmel akarok hozzád jönni, nem pedig az Én istenségem tisz-
teletlenségétől szenvedve. 

Végy magadhoz Engem azonban ilyen kezekből is olyankor, mi-
kor a pap visszahúzódik szolgálatától, mert nem akarlak megfosztani 
Magamtól.

Tégy azonban egy szívességet Nekem: menj és beszélj a pappal, mi-
kor erre megkérlek és mondd meg neki, milyen fájdalmat okoz Nekem.

Tudom, hogy szenvedtél az Engem ért támadás miatt. Én szenved-
tem benned. Megáldalak, hogy beszéltél. Engedelmeskedtél és ezért 
gyermeki szeretetem vagy. Hálás vagyok ezért. Vidd az Én szavamat, 
gyermek, és ne állj meg az úton. Ahova lépsz, ott Én veled leszek.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Gyermeki lelkem, az Én – gyengédségben és szeretetben történő – 
szolgálatomra hívlak.
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Megkezdődik számodra az Én küldetésem: derűsen megszólítod 
azokat a lelkeket, akikhez Én küldelek. Annak ellenére, hogy milyen 
vagy, Én gondoskodom arról, hogy nyugodt légy, és békességgel köze-
líts mind az alázatosokhoz, mind a gőgösökhöz. 

Hozzájuk – a gőgösökhöz – is küldelek, mert meg kell, hogy in-
dítsa szívüket a szavam ahhoz, hogy meg lehessen őket tanítani az Én 
tiszteletemre, az Én szeretetemre. Eljött az Én órám, amikor az Irán-
tam érzett gyűlölet ellenére kénytelenek lesznek meghallgatni Engem 
a keményszívűek. Szavammal, mint éles kard tüzével, meglágyítom 
szívüket és megmentem őket. Bölcsességem előtt meghajolnak, hisz 
nem tudnak feleletet adni Nekem. Megalázom őket, hogy felismerje-
nek Engem és újjászülessenek. 

Szeretlek, Én kis lelkem. Légy az Én tökéletes eszközöm. Add Ne-
kem egészen az akaratodat, hogy tetszésem szerint rendelkezhessek 
veled. Add Nekem a képességedet mindenhez, amit kérek tőled, mert 
azt Tőlem kapod. Add meg Nekem, hogy benned lehessek: ez a létező 
legszebb ajándék, amit neked adhatok.

Imádj Engem, mert abban leled örömöd, és szolgálj szerelmesen 
Engem. Minden jó, amit Én cselekszem benned. Minden Tőlem jön, 
amint Rólam beszélsz. Foglalkozom még veled, hogy jobban megis-
merj Engem.

Megáldalak. Engedj mindenben Engem cselekedni. 
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Egyél Engem a szent Eu-
charisztiában. Igyekezz úgy az Enyém lenni – rendszeresen magad-
hoz véve Engem –, hogy elölthesselek kegyelmeimmel. Nyújtsd Ne-
kem gyermeki mosolyodat a Szentmise alatt és bőven vegyél Szerete-
temből.

Tudod, hogyan szeretném, hogy szeress? Gyengéden, emberien, 
ahogy egy gyermek a legjobb apát szereti. Igyekezz Engem teljes szí-
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vedből szeretni. A szentáldozás folyamán szállást veszek nálad, hogy 
szétáradjak benned.

Az egyesülésnek ebben a pillanatában egyedül vagyunk, te meg Én 
az Én Szeretetemben egyesülve. Tanulj meg, Engem szemlélve, Engem 
imádva csak Velem lenni.

Tudod, milyen boldog vagyok, hogy neked adhatom Magamat? Az 
Én kisgyermekem vagy, akit végtelen gyengédségemben különösen 
kedvelek. Azt akarom, hogy megérezd irántad tanúsított Szeretetem 
mélységét. 

Emelkedj fel Hozzám, vagy inkább engedd, hogy Én felemeljelek 
téged, és akkor megérted mekkora szeretettel akarlak eltölteni.

Ne kételkedj. Istened gyengéd és szent. Teljesen akar téged birto-
kolni, azért, hogy örülhess az Ő jelenlétének.

Ne akadályozd meg, hogy neked adjam azt a gyengéd Szeretetet, 
amire oly nagy szükséged van. Ez Szeretetem hatása rád.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy kicsit 
 tanítsalak.

Az emberek annyira gőgösek, gyermek, hogy Szívem nem bírja el-
viselni. Egyházamban Engem kellene imádniuk, valójában azonban 
egymásra figyelnek és egymás előtt tetszelegnek.

Szolgálj Engem Egyházam szívében, gyermek, oda vigyed gyen-
gédségemet, ami korunkban annyira hiányzik a papi lelkekből.

Szolgálj Engem az Én tekintetemmel figyelve, az Én szavaimmal 
dorgálva, az Én gyengédségemmel buzdítva. Tanítsd meg a lelkeknek, 
hogy tiszta és szerető szívvel szeressenek Engem. Mondd meg nekik, 
hogy undort keltenek Bennem, ha azt hangoztatják, hogy Engem szol-
gálnak, de személyes dicsőségükre gondolnak.
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Azt mondom benned, hogy a kicsinyek lelke, amit Én annyira sze-
retek, papjaim többségében nincs meg. Azt mondom, hogy Szent va-
gyok és jogomban áll megfedni tévúton járó Egyházamat.

Gyermek, te végezd a dolgod az Én szolgálatomban, és Én meg-
hallgatom legszeretetteljesebb kívánságaidat.

Tisztelj meg Engem azzal, hogy Karjaimban tartva gyengéden őr-
ködhetem feletted, azért hogy élj. 

Megáldalak, mert hűséges kis lélek vagy, aki mindenekelőtt Utá-
nam vágyakozol. Béke veled. Szemlélj Engem, imádj Engem.

Veled vagyok. 

Légy boldog Szeretetemben.

Menj most.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy szavamon 
keresztül formáljalak téged.

Az olyan gyerekeknek, mint te, joguk van minden Szeretetemre. 
Különösen szeretem és dédelgetem őket. Szívükben gyökeret ver és 
gyümölcsöt terem az Én szavam.

Nyisd ki te is a füledet, és figyelj:

Szent Nevemet megcsúfolják. Még Egyházam szívében is gonosz-
nak mondanak. Tagadják az Én Szent Áldozatomat, sőt az Én feltá-
madásomat is. Szeretet-törvényemet eltörlik, és emberi törvénnyel he-
lyettesítik, hogy jobban szolgálja őket.

Mindez mélyen elszomorít Engem. Egyedül a gyermekek az Én vi-
gaszom, mert ők olyannak fogadnak el Engem, amilyen istenségem-
ben és emberségemben vagyok.
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Az emberek hívására süket Istent csináltak Belőlem, mert Nélkü-
lem, Szívem nélkül akarnak élni. A Szívemből ajándékba adott Szere-
tetemet összekeverték a rosszul értelmezett szentimentalizmussal.

De miért is kellene hiányoznia az érzelemnek az Engem szerető lel-
kekből? Lehet szeretni érzelem nélkül?

Szegény lelkek, akik fájdalmat okoztok nekem Dicsőségem oly erős 
megtépázásával, számolnotok kell gonoszságotokkal és emlékeznetek 
kell arra, hogy Isten szerető Szív.

Megáldalak, gyermekem. Most menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak: Kedvesem, legyen békessé-
ged, mikor diktálok neked.

Azt akarod, hogy Én benned lakjam? Akkor figyelj nagyon.

Annak, aki az Enyém akar lenni, el kell hagynia Értem mindent. 
Meg kell engednie, hogy neveljem és tisztogassam, hogy szavam mé-
lyen beléágyazódjon. Meg kell engednie mindannak az eltávolítását, 
ami nem jó benne.

El akarom venni a félelmedet, minden bosszúságodat, minden ké-
telyedet. Azt akarom, hogy az Én békémet és az Én örömömet sugá-
rozzad. Engedd, hogy kiirtsam mindazt, ami akadálya Világosságom-
nak. Engedj eltölteni téged gyengédséggel és kigyógyítani minden fáj-
dalomból. Akarod, hogy ily módon megtisztítsalak?

Megáldalak. Légy hűséges Hozzám Kezeim közé helyezkedve.

Örökre meggyógyítalak, megígérem neked. Töltsön el Jelenlétem, 
hogy egészen Hozzám tartozzál. Áradjon szét benned folytonos gyen-
gédségem, hogy élj és Engem szolgálj.

Légy a Közelemben. Ne távolodj el. Velem jó lesz neked. Engedd, 
hogy megtanítsalak a Szeretetemben való növekedésre, hogy nagyvo-
nalú ajándékaim által az Enyémmé tegyelek. Hagyd, hogy az éjszaká-
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ban világító kis csillagot formáljak belőled. Fogadd el hatalmas Szere-
tetemet, amit továbbadhatsz az éhezőknek…

Fogadd el, hogy azt mondom neked: „Istened kedvence vagy, any-
nyira vágysz Rám!”

Megáldalak. Menj.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Csillapítsd le lelkedet, hogy 
többé ne féljen Tőlem. Merj a tekintetem előtt, Jelenlétemben élni úgy, 
hogy közben szabad vagy. 

Én nem azért vagyok itt, hogy bármit teszel, arra azt mondjam, 
hogy az rossz. Azért vagyok itt, hogy jobban megismerjél, és hogy 
benned lakjam. Nem ítélőbíró vagyok, aki minden „mozdulatodnál” 
azt mondja: „Ez helytelen.” Én jó és gyengéd vagyok és őrülten szeret-
lek, mert vágysz Rám.

Hagyj meg hát mindent, amit rossznak hiszel benned; te nem vagy 
képes meglátni milyen vagy, bűneidet pedig még kevésbé. Bocsánatot 
kérsz ott, ahol csak mosolyognod kellene Velem, és hagyod a valódi 
bűnt (félelmedet Tőlem) eluralkodni benned.

Itt vagyok melletted, készen mindazt megadni, amit a Szeretet kér 
benned. Tedd meg hát Nekem azt az igazi örömöt, hogy – Engem 
megmosolyogtató – gyermeki őszinteséggel beszélsz Hozzám. Merj 
természetesen viselkedni Velem. Merj egyszerűen beszélni Hozzám, 
ahogy korábban tetted. Merj Engem a „szentnek és szelídnek” hinni, 
nem pedig „szentnek és ítélőbírónak”. Én Szeretet vagyok és még ná-
lad is érzékenyebb.

Csak nem fogod megvonni magadtól azt a gyermeki szeretetet, 
melyet Én annyi gyengédséggel adok neked?

Megáldalak. Megőrizlek hűségesnek, és boldog leszel, hogy egé-
szen Hozzám tartozol. Bizony.
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Mondd Nekem, hogy a világ legdrágább személyeként szeretsz En-
gem, és Én megáldalak. Mondd, hogy emberi közelségbe vágysz Rám, 
és Én boldog leszek. Megáldalak. Közel vagyok hozzád.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. „Keress és megtalálsz En-
gem” – mondom neked. Igen, tanulj meg Engem lelki szemeiddel fel-
ismerni, és akkor egyre jobban és jobban fogsz látni.

Tanulj meg Engem, kicsi lélek, irántad tanúsított nagy gyengédsé-
gemben felismerni. Tanulj meg oly szelíd arcomon keresztül szemlélni 
Engem, aki melletted vagyok, amikor csak akarod.

Lelki szemeidet felnyitottam, hogy így megláss Engem… Ne bánts 
meg Engem kétkedéseddel. Tanuld meg, hogy nem kételkedsz többé 
mindabban, amit kapsz Tőlem, Jézus Krisztustól. 

Te tudod, hogy sokak szemét nyitom fel kegyelmeimre – sőt veled 
együtt teszem ezt meg. Olyan jól esett Nekem megmutatni neked jó-
ságomat, és hogy minden pillanatban mennyire szeretlek.

Az összes szent örül, hogy te gyermek vagy. Mindnyájan imádkoz-
nak küldetésedért, ahogy kéred tőlük. Belém, Istenedbe, helyezve a bi-
zalmat köszönd meg nekik ünnepnapjukon. Én mindent megteszek, 
amit kérek tőled, te pedig csak szeress Engem.

Ha pedig ajándékaimmal kell megnyugtatnom téged ahhoz, hogy 
elhiggyed Közelségemet, ezt Én örömmel megteszem, mert az a vá-
gyam, hogy igazán boldog legyél Bennem.

Szemlélj hát Engem mindabban, amit adok Neked – legyen az akár 
anyagi, akár szellemi vonatkozású –, és imádj Engem. Jézusod itt van 
minden pillanatban az oldaladon.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tégy Engem mindig a 
közép pontba, mert Én vagyok Az, aki a legjobban szeret téged. Fo-
gadd örömmel. amit a földön adok neked, nem azért „ami”, hanem 
azért mert Én adom neked. 

Vezess Hozzám lelkeket azzal, gyermek, hogy úgy szólsz hozzájuk, 
ahogy Én kívánom. Tégy meg mindent, hogy Engem szolgálhass, a 
többi pedig az Én dolgom. Rendezd úgy, hogy többet lehess Velem 
egyedül, mint az utóbbi napokban, mert itt vagyok, és arra várok, 
hogy boldoggá tegyelek. Amikor veled írok, beszélgetek, akkor érezd 
magad szeretve Tőlem. Rád mosolygok, boldog vagyok veled. Soha 
nem fogom elhagyni a lelkedet.

Örülj Velem együtt ajándékaimnak. Ne gondold, hogy nem teszik 
Nekem, mikor váratlanul bekövetkező jó dolgoknak örülsz, hisz ezek 
az Én ajándékaim számodra. Úgy bizony.

Legyen benned boldogság. Boldogság azért, hogy Jézus Krisztus-
ban az Istené lehetsz és boldogság, hogy az örök életre megőrzöttnek 
érezheted magad.

Örülten szeretlek, kicsi lélek. Legyen neved mindig Szívembe vés-
ve, szenvedélyem gyermeke…

Vágyj mindennél jobban Rám, de mellette örülj annak, hogy Én 
földi „dolgokkal” – inkább állatokkal! – is kényeztetlek. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudod? Megáldva téged a 
Kereszt jelét rajzolom rád. Ez lehívja rád a Szentlelket: több Világossá-
got, kegyelmet, békét…

Ezt az Üzenetet elsősorban neked adom, de a kicsik körének is. Azt 
mondtam neked: „Vezess Hozzám lelkeket.” Ahhoz hogy Hozzám tud-
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jad vezetni őket, Azt kell sugároznod, aki benned lakik. Azért, hogy 
Jelenlétem benned megszentelt gyógyír lehessen mások számára, le-
hetővé kell tenned Számomra, hogy teljesen birtokoljalak.

Azóta, hogy ezen a vasárnapon (Vassula keresztje) megáldottalak 
az Én Keresztemmel, egészen az Enyém lettél. Kigyógyítottam lelke-
det az Istentől való félelemből, ami oly régóta elhatalmasodott rajtad. 
Megbocsátottam neked ezt az ártó félelmet, és véglegesen meggyógyí-
tottalak. Ezért folytak patakokban könnyeid az Én áldásom alatt. Ke-
gyelmem volt rajtad, valamint Jelenlétem benned.

Most maradék kétségeidtől is megszabadítalak, ahogy ígértem ne-
ked. Ez az a kegyelem, amely végül örökre életet ad neked. Amint ez 
megtörténik, megmutatom Magam neked és te szolgálni fogsz Engem. 

Ezentúl örökre Hozzám tartozol. Örökre megoltalmazlak minden 
rossztól. Megígérem, hogy Máriának, akin keresztül felajánlottad ma-
gad Nekem, gondja lesz rád. Szent Anyád megáld téged. 

És Én, Jézus is.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyere, hogy megtanítsalak 
Szívem szemlélésére.

Attól kezdve, hogy küldetésedet teljesíted, Én mindenhova elkísér-
lek. Nem hagylak el soha. Milliók számára válik majd láthatóvá Jelen-
létem benned. Noha te sem beszélni, sem bármit megtenni nem tudsz, 
Én mégis bámulatos módon kinyilvánítom Magamat.

A farkasok közé küldelek, de Én leszek a védőpajzsod. Úgy fogod 
vinni szavamat, mint egy gyermek a meggyújtott gyertyát: teljesen 
szabadon, teljesen ártatlanul. Szavam Világosságával fogod táplálni az 
éhezőket, és a lelkek áldanak majd, hogy visszaadtad mosolyukat.

Lesznek azonban, akik gyűlölni fognak téged, épp országodban, 
amely annyira eltávolodott Tőlem. Meg kell ígérned Nekem, hogy 
soha nem csüggedsz el, mert Én minden pillanatban vigasztalód le-
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szek. Ígérd meg, hogy megengeded, hogy Én megvédjelek, és nem bo-
csátkozol egyedül harcba.

Gyermekem, engedd meg, hogy felhívjam a figyelmedet néhány 
dologra. Bárhova mész, fogsz találni téged segítő baráti lelkeket, de 
lesznek mindenütt kemény lelkek is, akik felelősségre fognak vonni. 
Akarod ennek ellenére nagylelkűen vállalni ezt a körutazást és Velem 
munkálkodni?

Igen, te „Engem akarsz”, és ezt Én tudom. Ugyan rajtad lesz Keresz-
tem, de nagy lesz benned az Én örömöm. Úgy bizony.

Tudod, mennyire szeretlek? Annyira, amilyen gyengéden csak Is-
ten a föld legkisebb gyermekét szeretheti. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy elmondjam 
neked: Szent Szívem az Irgalom és a jóság határtalan nagysága. Min-
den általad elképzelhetőt felülmúl. Menedéked minden körülmények 
között, mikor szükséged van csókjaimra.

Hogy ide beléphess, a hitedre van szükség, amit – kétségeidet meg-
szüntetve – Én megadok neked, mivel a hit nyitja meg azoknak a kin-
cseknek az ajtaját, melyeket Tőlem megkapsz.

Állj rendelkezésemre. Csak arra legyen gondod, hogy Engem ma-
gadhoz végy, és akkor szíved, Szent Szívem mélyén, ugrálni fog örö-
mében. Tudod milyen jó, közvetlen, megértő vagyok? El akarlak 
árasztani téged Szeretetem gazdagságával. El akarom tölteni szívedet 
szelídségemmel, lelki jóságommal. Meg akarom veled ismertetni an-
nak a Szívnek a végtelen mélységét, amely soha nem apad el.

Gyere, hogy betöltselek. Gyere, hogy az Én – illatos olajként min-
den szenvedést enyhítő – szavammal tápláljalak. Gyere, hogy eljegyez-
zelek Szeretettel, irgalommal, hogy az Enyém legyél. 
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Gyere, hogy arcodat megkenjem Irgalmam és gyengédségem gyó-
gyító balzsamával. Így jobban megvigasztalódsz, mint hinnéd.

Gyere, hogy megmentselek attól a sötétségtől, ami még egy kicsit 
elhomályosít, mivel kételkedsz. Ezt megbocsátom neked, elég any-
nyi, hogy kitartóan kérjed szemeid felnyitását a hitre… és akkor meg-
gyógyulsz.

Megáldalak és nagyon szeretlek.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak.

Kedves gyermekem állj a lehető legjobban Istened rendelkezésére. 
Ezekben a napokban, amikor rád török, hogy eltöltselek Szeretetem-
mel, kelj fel korán és aludj el későn (!), hogy a napod hosszúra nyúljon 
Velem, mert beszélnem kell veled. Minden Szeretetemmel Felém kell 
vezetnem téged.

Amint kinyilatkoztatom hatalmamat benned, többé már nem lesz 
kétséged afelől, mi az, amit adok neked. Az irántad érzett Szeretetem 
mellett minden eltörpül. Tisztán fogsz látni és dicsőíteni fogsz Engem 
annyi adományomért.

Befejezem lelked megtisztítását, ami olyan kegyetlen volt időn-
ként. Most eltöltelek Szentlelkemmel, aki tartós béke és öröm Szere-
tetem tüzében.

Ha nem helyeztelek volna e karizma által Jelenlétembe, biztosan 
nem jöttél volna Hozzám a remény hiánya miatt… Én azonban tud-
tam, hogy ha a szívedbe költözöm, akkor az Én boldog, örömmel el-
töltött kis „falatom” leszel, mert rátalálsz arra, amit mindig is keres-
tél… Most, hogy itt vagyok, kész vagyok neked megmutatni Szent Szí-
vem kincseit; most és mindörökre.

Gyere, hogy megöleljelek, amikor dicsőséges Jelenlétemet adom 
neked. Gyere és ne légy bátortalan, mikor azt mondom, hogy menj 
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tovább… Istened szereti a gyermekeket. Én szenvedélyem lelke, nézd 
felséges Uradat, és örülj. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hallgass ide: jó úton halad 
a szíved, mikor megérzi az örömöt. Ez az én különleges áldásom gyü-
mölcse, amely eltávolította lelkedből a félelmet.

Az eljövendő üldözések ellenére hamarosan mindig ott lesz az 
öröm lelkedben, mivel a Szentlélek lesz benned. Szelíd melegsége átjár 
téged, mert te már Egy leszel Velünk a Szentháromságban. 

Most, hogy a szemeid már látni és ragyogni fognak, terjeszd Üze-
netemet, hogy ugyanúgy megvigasztalja a lelkeket, ahogy Én téged 
megvigasztaltalak. Add tovább, amit kaptál, és töltsön el örömmel a 
megvigasztalódott lelkek látványa. 

Megadom neked, amire vágytál, hogy megtudd, milyen végtelen 
gyengédség van Bennem irántad. Te pedig menj és add testvéreidnek, 
és gyógyítsd meg őket. 

Kedvesem, többé ne mondd Nekem: „Nem vagyok képes a nyil-
vánosság előtt beszélni.” Szentlelkem tölt el és beszél majd benned. 
Inkább azt mondd: „Örülök, hogy szolgálhatlak Téged a „világban” – 
mert ez a küldetésed. Amennyire az utóbbi időben elrejtettelek, úgy 
fedlek fel lassan a világnak, hogy Engem sugározzál, és adj Engem 
„nyilvánosan”.

Íme, a felkelő nap, látod? 
Örökre lelkedben marad. 
Boldog vagyok, hogy az öröm, 
Amit Én adok neked 
Beragyogja arcodat. 
Mostantól szolgálj Engem; testvéreid várnak. 
Megáldalak – gyengéden, szerelmesen.

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Térítsd meg Szentlelkem 
hatalmával a lelkeket, akikhez küldelek. Erősítsd meg a szomjas szí-
veket az Én táplálékomat adva nekik. Bárcsak mindenki meghallana 
és felismerne Engem benned. Szolgálj Engem a szomjazók és éhezők 
körében.

Az Én szavam életet ad a tiszta és jóakaratú lelkeknek. Ugyanak-
kor fegyver lesz azokkal szemben, akiket a sátán fogva tart. A szeretet 
lángja lesz ez a gyermekek szívében.

Tudod, mennyire szeretem a lelkedet? Az eluralkodó félelemtől 
megtisztítva megnyitottam kegyelmemmel. Most már csak az van hát-
ra, hogy porrá zúzzam azokat a kétségeket, melyek visszatartanak at-
tól, hogy örömben törjél ki Jelenlétemben.

Most eljött számodra az Én időm, amikor végre elmondhatod, 
hogy még soha nem voltál olyan boldog, mint Szent Szívemben.

Tanítsd az elhomályosult lelkeket is, gyermek. Ahhoz, hogy meg-
térjenek, nyilvánosan le kell leplezni a hazugságot és csalást. Nem sza-
bad némán tűrni Dicsőségem meggyalázását. Ahogy Én akarom, úgy 
beszélj. 

Gyermekem, meg vannak számlálva közétek való visszatérésem 
napjai. A gonoszt összetöröm, és teremtett világom megújul. 

A Szentlélek egyre erősebben fog fújni, és Királyságom látható lesz 
kicsinyeimben a földön.

Gyere, te, akit annyira szeretek. Istened megáld és szerelmesen Szí-
véhez szorít.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy a te kezedet 
használjam Szeretet-Üzenetem írásához.
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Akik tisztán és őszintén kérik, azok megkapják a Szentlelket, aki 
szívesen és teljességgel adja Magát az alázatos és kicsi gyermeki szí-
veknek. 

Irántatok érzett Szeretetem határtalan. Ég a vágytól, hogy az élet 
vízének szökőkútjaként szétáradjon bennetek a szomjazók szomját 
csillapítva. Az Én szavam élő víz, mely oltja a szomját annak a szívnek, 
és megeleveníti azt a lelket, amely befogadja.

Szentlelkem, aki Szeretet, vég nélkül, az örökkévalóságig áradó 
szökőkút. Gyermekeim, merjétek kérni Tőlem a Szentség Lelkét, azért 
hogy a Szeretet tüzét újraélessze bennetek, hogy elvezessen lényetek 
kiteljesedéséhez, és hogy így boldogok lehessetek. 

Ne nézzétek sem ennek a világnak a gazdagságát, sem pedig en-
nek az életnek a szenvedését, hanem az Én isteni Szívemet a Szentlélek 
megvilágításában, és akkor meglátjátok mi az igazi gazdagság. Az fog 
vonzani titeket, mint bennetek levő tűz. Bűneiteket elemészti és min-
den szenvedés ellenére megadja nektek a tartós örömöt. Ezt a gazdag-
ságot Isten Szeretetének, Szentléleknek, az Atya ajándékának, a Fiú Ir-
galmának hívják. 

Ezt a gazdagságot adom Én most nektek, feltéve hogy vágytok rá.

Te pedig, gyermekem, meríts az Én állandó irántad tanúsított 
gyengédségemből és vidd azt a kicsinyeknek.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Kedves gyermekem, tudod, 
hogy a világ számára készítelek fel. Az nem lesz irántad könyörületes, 
mert Irántam sem volt az. Tehát nagy ajándékot adok neked, hogy el-
esés nélkül tudjad teljesíteni küldetésed. Megadom neked, hogy Di-
csőséges Jelenlétemben láthass Engem mindannyiszor, amikor Rólam 
tanúságot kell tenned. Azért ajándékozlak meg így, mert lelked min-
dennél jobban vágyik erre, és mert ez hitet és bátorságot ad neked az 
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üldözések elviseléséhez. Dicsőítsd meg Nevemet és ne hátrálj meg so-
hasem – Istened megtart.

Isteni Szívem lelke, tanulj meg felismerni Engem irántad érzett 
egészen különleges gyengédségemben. Engedd, hogy eltöltselek Sze-
retetemmel, azért, hogy Jelenlétemet sugározhasd. Légy „öröm”, mert 
Én így akarom. Légy megfeszített is, mert ez az Én kiváltságosaim sor-
sa, de ez a keresztre feszítés öröm és boldogság is egyben, mert Én ve-
led vagyok. Megkezdődik az üldözés mártíromsága, de Istened meg-
adja, hogy nyugodtan és határozottan állj ellen.

Lehívom rád Lelkemet, hogy erőt és Szeretetet, Világosságot és 
Bölcsességet adjon neked. Így majd nem félsz a világtól, hanem becsü-
letesen és szeretettel szolgálsz Engem.

Jóság és Szeretet az Én neveim. Megadom neked azt a kiváltságot, 
hogy bensőségesen megismerj Engem és többé ne legyenek kételyeid.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy Szent Szívem 
legmélyére vezesselek téged. Gyere, hogy eltöltselek Szeretetemmel és 
örülj…

Tudod, hogy gyermekeim drágák Nekem – kicsinyeim mind drá-
gák Nekem. Ők azok, akik tiszta és alázatos szívvel, magukra nem 
gondolva, hintik szét a szeretetet és jóindulatot, Értem, Jézus Krisztu-
sért élve a világban. Őket különösen kedvelem, mert nem gőgösek, és 
minden gazdagságuk csak az, amit Tőlem kapnak.

Légy egyike ezeknek a kicsinyeknek, hogy meg tudjak pihenni 
benned. Hozz Nekem lelkeket és munkálkodj Értem. Ez a munka csak 
Szeretet. De öröm is, hogy Én ott vagyok, intim közelségben a szív 
mélyén. Béke is, mert aki átadja az életét Nekem, annak békéje lesz. 
Szenvedés is (még ha a szolgálat öröm hatja is át), mert a rosszindula-
tú lelkektől Isten megtagadását kapod. Végül azonban meglesz az Én 
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Dicsőségem – és a tied is – mert szolgálatodnak köszönhetően vissza-
térek a szívekbe. 

Munkálkodj hát kicsi lélek Isten Dicsőségén. Add át magad telje-
sen ennek a küldetésnek, amire Én sarkallak, és közeledj a szegények-
hez, magányosokhoz, mindazokhoz, akiket senki sem akar. Viszonozd 
mosolyukat és ne félj tőlük. Én veled leszek. 

Látod, ide, Szent Szívembe akarlak vezetni téged. Gyengédsé-
gem elkísér egész utadon és erőssé, hűségessé tesz. Ne kíméld magad. 
Menj, siess: a világnak szüksége van Rám.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermekem, légy Velem és 
figyelj Rám.

Tudom, hogy nehéz volt túlélned itt a földön az Én „távollétemet”. 
Tudom, hogy négy éve csak azért élsz, hogy újra Rám találj. „Távollé-
tem” nem volt valóságos, hisz beszéltem hozzád, ugyanakkor Én is hi-
ányoltalak téged… 

Itt az ideje, hogy állandó Jelenlétemet adjam neked, ahogy annyi-
szor ígértem. Hamarosan vége a sötétségnek lelkedben és világos lesz.

Azután, hogy alaposan megtisztítottalak, nem fukarkodom a rád 
árasztott kegyelmekkel. Olyan mértékben kapod, ahogy Engem vár-
va éltél.

A többi lélek számára „ajándékozlak” mindazzal a kegyelemmel el-
töltve, amit Én nekik akarok adni.

Benned teszem meg az Én utamat, ami élet és igazság, és te leszel 
az első, aki ezt észreveszed.

Most rád árasztom frissítő Világosságomat, Szentlelkemet, aki által 
az Én gyengédségemmel eltöltött gyermekké leszel. 
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Bennem, Jézus Krisztusban van üdvösséged. Az örökkévalóságra 
kell Szívemben laknod. Vedd hát észre, hogy mit tettem érted és dicső-
íts Engem teljes gyermeki szereteteddel. 

Tudom, hogy éhezel Engem.

Jövök – minden Szeretetemmel.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudod, hogy hívom az 
olyan kicsinyeket, mint te? Isten angyalainak nevezem őket. Ők azok 
a gyermekeim, akikhez a legjobban ragaszkodom. Ők az Én békés ki-
kötőim, mert nincs más gondolatuk, mint Engem imádni. Semmi föl-
di dologra nem vágynak, csak rám. Ők a mennyben, Szent Szívemben 
laknak és semmiben sincs hiányuk.

Minden kívánságuk Tőlem ered. Másoknál jobban tudnak remény-
kedni és tökéletlenségük ellenére sokat kapnak. Átélték a megtisztulás 
idejét, és most készek Szentlelkemből meríteni. 

Nos, látod, mivel bízlak meg. Örülsz, hogy „Isten kis angyalának” 
hívlak? Azért adok neked annyit, gyermek, mert el vagyok ragadtat-
va tőled…

Szélesre tárom Szívemet a hozzád hasonló kicsinyek előtt. Nincs 
más dolguk, mint kérni, hogy meghallgassam őket, miután minden 
vágyuk az, hogy Jelenlétemben lehessenek.

Látod, mennyire szeretlek, kicsi gyermek. Nem hiába sóhajtozik 
szíved, Istened itt van, hogy eltöltsön végtelen Szeretetével, végtelen 
Irgalmával. 

Neked, aki annyit szenvedtél, Szeretetem nem is álmodott ke-
gyelmeivel halmozlak el. Az Én oltárom, szálláshelyem leszel, hogy a 
Szentlélek benned éljen és megdicsőítsen Engem. Én vagyok az Atya, 
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a Fiú, a Szentlélek, gyermek, és a Bennem – a Fiúban – élő Szentlélek 
megdicsőít Engem… majd megtanítalak „erre”… 

Megáldalak. Légy az Én békémben és az Én szelídségemben, aztán 
pedig nézz Rám mosolyogva.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, örömmel tölt el, 
amikor remélsz Bennem.

Szent Szívem a béke és Irgalom oázisa. Betölti azokat a kicsinyeket, 
akik szomjaznak engem, gyere hát, hogy elárasszalak. Add Nekem a 
szívedet szüntelenül vágyakozva Utánam. Az Én vágyaimat helyezem 
beléd, megerősítem lelkedet, rajtad keresztül visszahozom az elveszett 
bárányokat és juhokat.

Szíved Számomra drágakő. Ha felajánlod Nekem, csillogó ékszerré 
alakítom. Tudod, mennyire örülök, hogy félelem nélkül adod Nekem? 
„Szerelmetes gyermekem”, messze te vagy a legerőtlenebb gyermek, 
akit valaha ismertem, gyengeséged azonban elbűvöl Engem, mert 
Glóriám ékköve. 

Minél többször vagyok benned, annál többször távolodsz el, köz-
ben pedig egyre szebbé válsz Szememben, mivel gyönyörködöm ben-
ned, és elárasztalak jótéteményeimmel. 

Kicsi gyermek, maradj mindig kicsi… Tanulj meg Engem egyre 
jobban imádni, minden mást megteszek Én. Küldetésedet termékeny-
nyé teszem, és ott aratok, ahol rajtad keresztül vetettem. 

Ösztönözzön hát, hogy Istened elégedett veled. Elhalmoz jótéte-
ményeivel, és megjutalmaz Jelenlétével.

Utána erős leszel és az öröm lesz társad. 

Élj Isten napfényében, kicsi gyermek, és légy végül boldog.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Te, akit azért teremtettem, hogy extrém gyengeséged ellenére erős 
legyél ebben a világban, ne roskadj össze. Mindenkit sújtanak a min-
dennapi élet megpróbáltatásai, de ezek egyúttal boldogság forrásai is, 
mert Isten a százszorosát adja annak, amit itt a földön el kell viselni.

Isten csak annyi terhet rak rád, amennyit elbírsz hordozni. Én Ma-
gam igazán sok szenvedést viseltem el itt a földön.

Velem egyesülve megmaradsz az örömben. Bízzál abban, hogy a 
földi megpróbáltatások ellenére boldog leszel, mert Én így akarom, és 
ezért elhalmozlak jóságommal. 

Ne felejtsd el, hogy Én vagyok a vigasztalás forrása, és hidd el, hogy 
nem próbállak meg azon felül, amit Isten kénytelen megengedni. 

Én szent vagyok, és mivel szeretlek, azt akarom, hogy te is szent 
legyél. Szakadj hát el a téged körülvevő világtól és élj a lehető legjob-
ban Velem és Belőlem. Mindenható Karjaimmal ölelem körül lelke-
det, hogy megerősödjön. 

Mindig meghallgatlak és válaszolok neked. Beszélgess Velem, Én 
itt vagyok. 

Bennem található az öröm. Vegyél hát belőle, hisz tudod, mennyi-
re szeretlek. Hát nem az a legszebb, hogy Én irántad érzett oly nagy 
szeretetemmel kényeztetlek téged, aki mindennél jobban vágysz Rám? 
Szüless hát új életre és ne légy szomorú. Istened itt van.

Megáldalak. 
Jézus Krisztus 

 

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Azt akarom, hogy még az 
üldözések közepette is jól érezd magad, bár ezek célpontja te leszel. 
Szeretett lányom, eltávolítom a hályogot a szemedről, és te – minden 
gyötrelemtől megszabadítva – újból látni fogsz. 
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Dicsőséggel és Fenséggel készülök hozzád menni, hogy felismerjed 
Azt, aki kiemelt téged a rajtad eluralkodó tompultságból. 

Elmúlt az az idő, amikor a gonosz oly nagyon megpróbálhatott té-
ged. Ezentúl öröm lesz bennünk, kicsi lélek, mert ez az, amit kívánok 
a számodra.

Szeretett gyermekem, gyermekkorod úgy múlt el – anélkül, hogy 
tudatában lettél volna ennek –, hogy Rám vártál; az utóbbi években 
pedig tudatosan vártál Rám. Ilyen sok várakozás után Szívem csor-
dultig telt az irántad érzett gyengéd szeretettel, amivel meg akar vi-
gasztalni.

„Kicsi magocskám” (te vagy az Én vetőmagom) megöntözlek Sze-
retetemmel, hogy az Enyémnek érezve magadat növekedjél a szépség-
ben és boldogságban.

Küldetésed nehéz, örömöd ugyanakkor nagy lesz… Adj hálát aján-
dékomért, gyermek: hasonló művet csak a Szívemben látsz. 

Növekedjen hited, mert Én így akarom. Így az megy végbe ben-
ned, amit Én akarok. Ne nyugtalankodj hát, hanem folytasd utadat: 
Istened veled van.

Mielőtt megáldalak, hallgass ide: ma este megmutatom neked Szí-
vemet.

Most menj, és légy boldog – Én ezt akarom.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Vedd az Én hitem, gyer-
mek, hogy lehetővé tegye Nekem szíved meghallgatását. Fogadd úgy, 
mint élő víz forrását, amely megújít téged és rajtad keresztül mások-
hoz is eljuttatja az Én ajándékaimat. 

Legyen békesség a szívedben és töltse el Világosság. Hited legyen 
szilárd, akkor Én meghallgatlak. Örömmel adom neked a hitet. Re-
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ménykedj az Én irántad tanúsított határtalan jóságomban. Remélj 
és imádkozz Szívemben Engem szemlélve. Életeddel fordulj egészen 
Felém, Jézus Krisztus felé és szolgáld Istenedet, aki ezért igen meg-
jutalmaz.

Örülj, nagyon szeretett lélek, mert megnyitom számodra Szent Szí-
vem ajtaját, hogy élhess és lélegezhess. Vedd hát „botodat” és kövess 
Engem a világba. Gyengéd szeretetemet mosolyodon keresztül mu-
tasd ki, és gyógyítsd a betegeket az Én szavam, az Én Kezem által.

Add Nekem magadat egészen, és engedd, hogy minden pillanat-
ban Én döntsek helyetted.

Engedd, hogy elözönöljelek gyengéd szeretetemmel és öleld át a 
világba belefáradt Szívemet. Jutalmazz meg Engem azzal, hogy nyom-
dokaimba lépsz, és Szeretetemben lubickolva mosolyogj vidáman és 
boldogan Rám. 

Maradj mindig kicsi, és növekedj a Szívemben a sok Tőlem kapott 
kegyelem által.

Borítsd virágba az Én kertemet és sugározzad az Én gyengéd-
ségemet.

Menj. Istennek kis virága. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Tudod, miért szeretlek té-
ged? Mert te vagy a legkisebb gyermek, akit valaha is ismertem. És tu-
dod még miért? Mert úgy vágysz Rám, mint egy gyermek…

Nos, ezért választottalak gyengédségem hírnökének ebben a szere-
tetet nélkülöző, romokban heverő világban.

Te járni-kelni fogsz, hogy megerősítsd a reménykedő és Utánam 
sóvárgó lágy, gyöngéd szíveket.
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Helyezz engem mindig a középpontba. Vesd magad a Karjaimba, 
hogy vigasztaljalak és tápláljalak, aztán pedig menj testvéreid közé és 
vidd nekik Szeretetemet.

Tudod, hogy végtelenül gyengéden szeretlek? Azon vagyok, hogy 
ezt kimutassam neked… Utána majd nem kételkedsz többé irántad 
érzett hatalmas Szeretetemben…

Kedves, azt akarom, hogy szíved hűséges legyen Hozzám az örök-
kévalóságra – és az lesz.

Figyelj ide: Én vagyok Jézus, a te Istened. Nyisd fel szemedet és láss. 
Én szeretett kicsi gyermekem, úgy törődöm veled, mint anya csecse-
mőjével… Újra és újra csak azt mondod Nekem, hogy szomjazol En-
gem, és ez elbűvöl. Elküldöm hát neked minden szenvedés vigasztaló 
Lelkét.

Most menj. Kezemet föléd tárom, hogy újra kigyógyítsalak kéte-
lyeidből, melyek annyira megviselnek. Én vagyok a kicsinyek erőssé-
ge, és üdvössége.

Szeretlek és megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Engedd, hogy tanítsalak.

Tudod, hogy Szent Szívem végtelen hatalmával szeretlek? Hát ak-
kor hidd el, hogy azt teszem, ami jó neked, hogy gondom van rád.

Most hallgass ide: eljött számodra kegyelmem ideje, hogy életet 
adjak neked. Erre azt mondod Nekem: „Istenem, már régóta mondod 
ezt nekem…” Mire Én azt válaszolom: most jött el annak az – Általam 
kijelölt – ideje, hogy minden szenvedéstől megszabadítsalak.

Hogy hogyan teszem ezt meg? Szent Szívemhez szorítalak, és min-
den seb begyógyul. Megbocsátom és megsemmisítem rengeteg kéte-
lyedet. Akarod? Megáldalak.
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Most van itt a lelki megerősödés ideje, mert boldognak akarlak lát-
ni. Kis gyermekem vagy, akit Én örökre megtartok… Engedd, hogy 
Szentlelkemet adva tanítsalak téged. Ő hűséges vigasztalód, és táplá-
lód lesz minden pillanatban.

Osztozz a Keresztemen is, nem azért hogy boldogtalan légy, ha-
nem hogy Isten akarata szerint javadra váljék. Mostantól fogva múl-
jon el minden félelmed: Jézus Krisztus veled van.

Megáldalak, hogy teljes szívből vágysz Rám. 
Megáldalak, hogy úgy imádsz, mint egy kisgyerek. 
Kezed föléd terjesztem, hogy meggyógyulj. 
Ez Istened boldogsága (hogy ezt megteszi). 
Fogd hát meg Kezemet. 
És mosolyogj Rám. 
Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. 

Amint kételkedsz, hívj gyorsan Engem és Én meggyógyítalak. 

Ha rosszul érzed magad, tedd ugyanezt. Azt akarom, hogy boldog 
és egészséges légy. 

Én kedvencem, végezd küldetésed és érezd, hogy dédelgetve vagy.

Amint megadom neked a hit kegyelmét, nem fogsz többet 
 szenvedni. 

Ha nem is érted, de lásd és érezd, hogy mennyire szeretlek, meny-
nyire azon vagyok, hogy jól érezd magad…

Kicsi gyermekem, Istened nem elhagyatottnak és szomorúnak 
akar látni, hanem sugárzónak.

Ámulj hát irántad érzett könyörületemen.

A kétkedést pedig hagyd abba. Én azt akarom. 
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„Lubickolj” az Én Szeretetemben és élj, lélegezz: ezt kívánom neked.

Jobban vagy?

Megáldalak. Imád mindig meghallgatásra talál…

Nézd: az Én Szívem jó, szelíd és barátságos. Nem a bűnöket meg-
torolni akaró Szív, ahogy sokáig hitted. Istennek mindenki számára 
megvannak az Ő útjai, és Ő jó.

Örülj hát. Végtelenül gyengéden szeretlek.

Légy Bennem – mindig.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Beszélgessünk, gyermek…

Tudod, hogy Dicsőségem azon a ponton van, hogy elözönöljön 
benneteket, annyira szeretem mindnyájatokat. Egyesek hívni, mások 
átkozni fognak. A kegyelem órája lesz ez mégis… Egyesek megbánják 
Ellenem elkövetett vétkeiket, mások örömujjongásban törnek ki.

Mielőtt még eljönne ez az idő, engedd meg, hogy kezeid Engem 
szolgáljanak, hogy szószólómmá tegyelek.

Parancsolok a tisztátalan szellemeknek, akik utadba kerülnek, és 
ők meghajolnak az Én mindenhatóságom előtt. Menj hát tovább, és ne 
állj meg utadon. Minden olyan ajtót megnyittatok előtted, amely szük-
séges Üzenetem terjesztéséhez.

Kedves gyermekem, az a becsületes, ha felfeded, hogy kit kaptál a 
világ számára. Csúszómászók rontanak rád minden oldalról, de Én 
megakadályozom, hogy vesztedet okozzák. Semmi kárt nem okoznak 
lelkednek, és nem akadályoznak meg Engem abban, hogy beszéljek.

Bármilyen nehéz is a megbízatásod, Én veled leszek, hogy bátorít-
salak, hogy ne add fel. Hidd el, az lesz az igazi szenvedés számodra, 
hogy mennyire gyűlölnek Engem... Te pedig könnyítesz Rajtam az-
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zal, hogy részt vállalsz szenvedésemben, és minden nehézség ellenére 
megosztod Velem gyengéd szeretetem uralmának hirdetését.

Uralmam eljön, és Én megdicsőülök az Engem szeretők szívében. 

Gyermek, hirdess Engem, és béke lelkednek.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Legyen békesség benned, 
hogy diktálhassak neked…

Eljött az Én órám számodra. A megkönnyebbülés órája, mert utol-
só ellenállásodat (kételyeidet) is megtöröm, hogy kövess és megdicső-
íts Engem. Elözönöllek a Szentlélek által, aki Világosságot és örömöt 
ad neked.

„Most szolgálj Engem” – mondom… és megkezdődik körutazásod 
Szeretetem hatalmas parázsló tűzében. Kiáradok a földre, és neked – 
összes kis apostolommal együtt – segítened kell ebben.

Ekkor Világosság gyúl mindazokban, akik követni akarnak En-
gem. A Bölcsesség Lelke költözik beléjük és többé nem vétkeznek.

Neked kell elvinned gyengédségemet a rád törő nehézségek ellené-
re. Neked kell vigasztalni mindenütt, ahova Én küldelek, és lerombol-
ni mindazt, ami nem Tőlem jön. A hamis tanokat, hamis vallásokat 
nyilvánosan és úgy kell leplezned, ahogy Én mondom neked.

Most nézz Rám és mosolyogj Rám. A te szereteted a vigaszom 
mindazokért, akik nem szeretnek Engem. Tudatosítsd magadban, 
hogy Ki van veled, és hidd el kicsi gyermekem, hogy te leszel gyen-
gédségem kis királynője…

Légy magabiztos, hisz Isten értékeli személyiségedet és egyedisége-
det. Add Nekem szívedet minden pillanatban szabadnak érezve ma-
gadat. Azt akarom, hogy az Isten gyermekeinek kijáró szabadság örö-
mét élvezzed. 
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Bocsáss meg a téged támadóknak, gyermek, és csak az Én Szívem-
ben keress vigasztalást.

Menj. Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Te vagy Szívemben a létező 
legkisebb, tehetetlen és szomorú gyermekem. De épp azért kedvellek 
oly nagyon, mert gyermek vagy.

Add hát Nekem egészen a szívedet, anélkül, hogy valaha is kétel-
kednél az Én szavaimban, és engedd, hogy megitassalak, tápláljalak. 

Szeretetem irántad határtalan. Olyan, mint egy örökké lángoló tűz. 
Szeretném, ha megismernéd, ha egyre jobban felfedeznéd Szeretete-
met, mivel azonban te nem tudsz meríteni forrásomból, Én kiáradok 
rád, hogy természetfölötti módon tápláljalak.

Te szegény gyermek, aki továbbra is azt mondod Nekem: „Jézus, 
nagyon hiányzol nekem.” Felfogod egyáltalán, hogy Én mit akarok 
adni neked? Hogy micsoda gazdagság özönöl el téged? Jézusod nem 
más, mint a Szeretet az öröm, és természetesen a békesség ajándéka is.

Tehát bátorság. Meríts erőt, hogy olyan lehess, amilyennek Én 
akarlak. Rendíthetetlen, és sugárzó.

Ne utasítsd vissza gyengédségemet kétségeid miatt.

Tárd ki szívedet és Engedd, hogy Egyedüli és Első Mestered vezes-
sen. Bár Én vagyok lelki vezetőd, adtam melléd lelki atyát is.

Figyelj Rám: Én foglalkozom veled. Ő, az atya, segít neked, amikor 
szükséged van rá, de – mint lelked vezetőjére – Rám hallgass. 

Ennyi. Most Szent Szívemhez szorítva pihenj meg Karomban. El-
vonul a vihar.

Megáldalak.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Merj közeledni Hozzám, 
mert arra várok, hogy Szeretetemmel beburkoljalak. Ne nyugtalanít-
son, hogy nem tudsz semmit megtenni, mert ha akarod, Én mindent 
elvégzek

Merd kérni, hogy elhalmozzalak kegyelmeimmel, mert Én ezt kí-
vánom számodra.

Borulj a Szívemre és lobbanj lángra Általa. Ő a vigaszod minden 
pillanatban.

Szent Szívem telve van Szentlelkemmel. Megtanítja neked, hogy ne 
félj Tőlem, és erősíti a hited.

Gyere Mellém. Gyere, hogy szíved legmélyén érintselek meg. Ne 
mondd, hogy ez lehetetlen, mert Számomra minden lehetséges.

Készülj fel arra, kis gyermekem, hogy Én – teljes gyógyulásod ér-
dekében – teljesen eltöltelek. Istened elhalmoz gyengédségével, így az-
tán biztosan haladhatsz a nehéz idők közepette is. 

Örülök, hogy hamarosan eljön ennek az ideje. Maradj mindig Mel-
lettem, és add Nekem szívedet, hogy megvilágosítsam. Bízzál Ben-
nem. Én a jóság és Irgalom Istene vagyok. Én az Utánam vágyakozó 
kicsinyek számára vagyok itt. Mindig mellettük leszek.

Engedelmeskedj örömmel Nekem, mivel az Istennek való engedel-
messég nem más, mint szeretet és öröm. Ezt megígérem neked.

Te pedig, akit szeretek, hirdesd Üzenetemet. Megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked. Megáldalak.

Françoise, írj Velem. Ne gyengeségedet nézd, hanem higgy az Én 
Szeretetemben. Hagy szólítsalak keresztneveden. Úgy-e jó így?
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Nagyon szeretett lányom, azért vagy olyan kedves a Szívemnek, 
mert senki vagy, semmit sem tudsz, de mindennél jobban vágysz 
Rám. Vedd észre, mennyire üdítő Számomra azon egyszerű lelkek szí-
ve, akiknek nincs más vágyuk, mint hogy Engem megismerjenek. 

Képzeld el, mennyit szenvedek azoktól, akik meg vannak győződ-
ve arról, hogy az igazság birtokában vannak, de erőszakosságuknak és 
gyűlöletüknek vagyunk tanúi… Vedd észre, hogy darabokra tépnek 
Engem…

Most inkább, mint valaha, küldöm a világba kicsiny lelkeimet, 
hogy leleplezzék a tévedést és hazugságot. Készülj fel a rendelkezésed-
re álló időre. Most kell ennek meglennie – itt az ideje.

Én megtartalak, hordozlak. Úgy intézem, hogy az üldözések csak 
örömöt és békét jelentsenek számodra. Térj meg, gyermek, oda menj, 
ahova küldelek.

Nem, az, amit teszel nem egy vízcsepp a tengerben. Ez egy olyan 
folyamot indít el, amely a földet elözönlő tengerré válik… Isten csodá-
kat tesz azért, hogy visszaszerezze gyermekeit…

Menj. Indulnod kell. Örülj, hisz az a vágy él benned, hogy megvi-
gasztald a csüggedőket. Megáldalak ezért a kívánságodért. Kérj Tőlem 
bármit számukra, és Én megadom neked.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, légy az Én bé-
kességemben. Szeress Engem mindennél jobban. Belőlem élj és léle-
gezz…

Most még jobban az Enyémmé teszlek elsimítva lelked érdességét. 
Ezt az érdességet a félelem, a kétség, a hit hiánya okozza, ami boldog-
talanná tesz.
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Add Nekem lelkedet, hogy minden szomorúságot elvegyek tőled. 
Add Nekem az idődet, hogy megtanítsam neked, hogyan kerülhetsz 
még közelebb Hozzám. Add Nekem bátorságodat, hogy az Én műve-
men dolgozhass.

Megmondom, mit kell mindig tenned: mindennél jobban szeretni 
Engem. Siess a Karomba, hogy megerősítselek, életet és bátorságot ad-
jak neked. Igyekezz minél jobban megismerni Engem.

Mivel te oly nagyon gyenge vagy, Én a legkisebb részletekig min-
dent elrendezek számodra. Szeress Engem gyermeki szívvel. Nem ké-
rek túl bonyolult dolgot, igaz?

Mosolyogj mindig Rám: olyan boldoggá tesz mosolyod…

Most majd jobb lesz. Minden pillanatban magad mellett kell tud-
nod Engem.

Higgy Bennem. Mindenre képes vagyok azért, aki szívből szeret 
Engem.

Ha Nekem adod szívedet, Én mindig boldoggá teszem. Ha min-
dennél jobban vágysz Rám, akkor bőven adok neked.

Szeretlek. Mindig szeretetből engedelmeskedj Nekem.

Istened vagyok, aki megáld téged.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Szeress Engem és terjeszd 
Üzenetemet. Szeress Engem és meríts Belőlem. Szeress Engem és vi-
rulj Bennem. 

Honnan tudod, amit Rólam tanultál? Tőlem. Támaszkodj hát Rám, 
és indulj…

A pogány népekhez küldelek, hogy elvigyed nekik gyengédségem 
Üzenetét. Rajtad keresztül érem el, hogy a kicsinyek újra rátaláljanak 
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a reménységre és üdvösségre. Igen, Szeretetből forrásozó csodákat 
 teszek…

Gyermek, elviszlek mind az öt világrészre, hogy bejárjad a kiszá-
radt ösvényeket, ahol sem virág, sem illatos fa nem terem, ahol sivatag 
keletkezett. A bűnük sötétségében élő éhező lelkek körébe viszed, és 
ott hinted el az Én élő szavamat.

Láss hozzá most, kicsi gyermek. Dicsőítsd meg Nevemet Engem 
szolgálva, Engem adva az éhezőknek. Vidd a békét az emberek közé. 
Kérd őket, hogy adják oda magukat az Igazságnak, és nyisd fel szemü-
ket. Légy lámpás az éjszaka sötétségében.

Én mindenben segítek neked. Add, amid van. A Szentlélek adja aj-
kadra a Bölcsesség szavát, valamint Ő adja meg neked a kitartáshoz 
szükséges bátorságot és erőt is.

Te nem tudod mikor és hogyan kell munkálkodnod, de az nem 
számít. Én tudom. Én sokat tanítalak, hogy úgy kezdd meg Tőlem ka-
pott küldetésedet, ahogy azt Én óhajtom.

Tehát ne félj. Legyen meg benned a remény, hogy mindez így lesz.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Add Nekem szívedet, idő-
det, hitedet. Jó?

Akkor írjunk. Most a Karomba veszlek, hogy mihelyt eltöltöttelek 
Szeretetemmel, erőt tudjál adni a világnak. Ahol te vagy, ott leszek Én 
is. A hozzád küldött lelkeknek a körében leszek, hogy elárasszad őket 
az Én gyengédségemmel, és ezáltal megérezzék, mennyire szeretem 
őket.

Lásd meg, mennyire az öröm jele az égen felbukkanó nap; az em-
berek örülnek… Mikor Én benned megjelenek, akkor észrevesznek a 
szívükben, és nagy lesz az örömük.



256

Ne azzal foglalkozz, hogyan működik Isten, hanem vedd észre, 
hogy az Engem szeretőkben Én sugárzom.

Isten nagy kegyelmi időszakát éljük. Megerősíti és megvigasztalja a 
szomorúságban és reménytelenségben fuldokló lelkeket. Tápláld őket, 
gyermek, azokat a lelkeket, akik ezt kérik, akik nagyon gyakran nem 
találnak visszhangra Egyházamban. Add nekik az Élet szavát, hogy Is-
tenben új életre szülessenek.

Munkálkodjál egész gyermeki szíved odaadásával. Teli kézzel adj 
azoknak, akiket Én hozzád küldök. Irántam érzett szeretetednek ne 
szabj korlátot. Én vagyok erősséged, üdvösséged, örömöd, reménysé-
ged, vigaszod, Szereteted… Én leszek mindig Az, aki a legjobban sze-
ret téged, és megismétlem: „Te vagy gyengédségem kis kiváltságosa, 
mivel annyira vágysz erre…”

Béke veled. Istened itt van telve Szeretettel és mosolyogva. Szeret-
lek és megáldalak.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Figyelj, mire tanítalak: 
igyekezz megismerni Engem.

Tudod, hogy a Nevem szent. Tanítsd meg a lelkeknek tisztelni azt. 
Tanítsd őket arra, hogy közeledjenek Hozzám, és tudják meg, hogy 
mindennek a Teremtője Én vagyok. Dicsőítsenek az életükért, amit Én 
adtam nekik. Jöjjenek Hozzám Szeretetem elleni bűneikért bocsánatot 
kérni, hogy így megkapják azt. Mert Én Az vagyok, aki minden jóaka-
ratú embernek odaadja Magát.

Magyarázd meg a lelkeknek, hogy úgy tekintsenek Rám, mint 
minden kegyelem, minden jó adományozójára. Egy alázatos és tiszta 
szív oly sokat kap Tőlem…

Magyarázd meg a lelkeknek, hogy ne féljenek Tőlem, mivel Én 
jó és szelíd vagyok, és a boldogságotokat akarom. Mondd meg neki, 
hogy semmihez sem fogható Szeretettel szeretem őket.
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Engedd, hogy azt mondjam neked: gyengédségem kis „királynő-
je”, ne félj szavaimtól. Az Én Szentségem: Szeretet és tisztaság. Ez Ma-
gam odaajándékozását jelenti az Utánam vágyakozó lelkek számára, 
és semmi esetre sem személyiségetek el nem fogadását.

Ne féljetek hát, hanem bűnbánó szívvel gyertek Hozzám, mert csak 
így értitek meg, mekkora Szeretettel szeretlek benneteket.

Megáldom mindnyájatokat, akik tiszta szívvel hallgattok Engem.

Megáldalak annyira dédelgetett, kicsi gyermekem. Maradj alázatos 
és tiszta egész – Tőlem kapott – életeden át.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Aranyos gyermekem, ta-
nuld meg megengedni Nekem, hogy bármit megtehessek benned.

Azt akarom, hogy Szívemben boldog és szent, tiszta és szelíd le-
gyél. Minden félelmet, minden kétséget el akarok venni tőled. Meg 
akarlak mindattól tisztítani, ami elszomorít.

Ne félj Tőlem. Nálam szelídebbel nem találkozhatsz. Ne légy bizal-
matlan Velem szemben, mert akkor fáj a Szívem.

Borulj Szent Szívemre, és engedd, hogy kételyeidet eloszlassam. 
Kicsi gyermekem, megnyugtatlak…

Látod, milyen mérget juttat a lelkedbe a kígyó. Belátod, hogy így 
elválaszt téged Tőlem? Megérted, hogy Én mindettől meg akarlak sza-
badítani?

Miért kell még mindig elszenvedned ilyen támadásokat? Mert azt 
akarom, hogy bízzál Bennem, és hogy megadhassam neked ezt a bi-
zalmat.

Nem tudok nem elérzékenyülni gyengeséged láttán. Tudom, hogy 
magadtól semmire sem vagy képes.

Én szabadítalak meg, Tőlem kapsz minden kegyelmet. 
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Míg erre vársz, szeress Engem gyermeki szíveddel.

Ne maradj el Tőlem, gyere a Karomba. És főként soha ne felejtsd el, 
hogy Én vagyok Az, aki az örökkévalóságra megőrzöm lelkedet.

Ne félj semmit. Hamarosan mosolyogni fogsz, és elviszel Engem 
testvéreidhez. Maradj meg, Velem, békességben. Annyira szeretlek…

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hagy adjam neked gyen-
gédségemet ebben az Üzenetben…

Gyermek, látod, mennyire gyűlöl a démon… Nos, űzd már el őt 
azzal, hogy te örökre az Én szeretett gyermekem vagy – és akkor eltá-
vozik, ígérem. 

Amikor lelkedet sötétség borítja, tudnod kell, hogy Én meg akarlak 
szabadítani, és akkor minden elmúlik.

Most újra kisüt a nap, kis virágom, és te újra meghallod Szívemet 
benned. Tudd, hogy egyetlen gyötrelmed sem ismeretlen Előttem, és 
hogy mindegyiktől meg akarlak szabadítani.

Szent Nevemet megdicsőíted. Ehhez szükségem van segítséged-
re. Segíts Nekem életre kelteni a halálos veszedelemben levő lelkeket 
az Én szavamat adva nekik. Ezt Én teszem meg benned amint meg-
gyógyultál. Nyisd meg a szíveket kegyelmem befogadására tanúságot 
téve arról, hogyan keltettelek életre téged. Tegyen ugyanolyan boldog-
gá a lelkek vigasztalása, mint amikor Én vigasztaltalak téged.

Most elkezdesz működni, és az Én Nevem lesz mindazoknak az aj-
kán, akik rajtad keresztül hallgatnak Engem. Meríts erőt és szeretetet 
a Szentlélektől, akit most neked adok, hogy szívedet lángra lobbantsa, 
hogy minden félelmedtől megszabadítson és az örömöt ültesse beléd.

Elhívatott lélek, hódítsd meg a lelkeket Számomra, és a Szentlélek 
mindig veled lesz.
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Megáldalak. Béke lelkednek. Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy 
szomorú légy.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Amint vágyik a lélek a Sze-
retetre, megtette az első lépést. Ezután gyengéden formálhatom a lel-
ket, hogy egyre jobban befogadjon Engem. 

Ahhoz hogy szentekké váljatok, szükségem van a Szeretet utáni vá-
gyatokra. Csak azután valósíthatom meg az Én akaratomat bennetek.

Neked pedig, kis virágom, hagy mondjam meg, hogy szüntelen 
vágyakozásod Utánam egy szál virág Szent Szívem számára. Hagy 
mondjam meg neked azt is, hogy ez a vágyakozás megadja neked az 
annyira várt választ. Félelem nélkül sóvárogj Utánam, mert Istened 
válaszol. 

Most be kell váltanom ígéreteimet, hogy Szívemben szabad légy. 
Hagy terjesszem föléd kezemet, hagy áldjalak meg, hogy végre szaba-
don lélegezhess.

Ne engedd, hogy a démon továbbra is támadjon, amiért kételkedsz 
az Én áldásomban.

Szükségem van bizalmadra, teljes önátadásodra. Akkor adom meg 
neked mindezt, amikor annyira nyitott vagy Velem szemben, hogy ez-
által cselekedhetek benned.

Szólj azokhoz a kedves lelkeimhez, akiket Én hozzád küldök. Be-
szélj nekik gyengédségemről, jóságomról, őszinteségük utáni vágyam-
ról. Légy a világban szószólóm, teljesítsd örömmel küldetésed.

Vedd észre, mennyire szeretlek. Vedd észre, milyen csodálatosak 
az Én műveim, és dicsérj, hogy ilyen kicsivé tettelek.

Megáldalak, gyengédségem drága lelke.
Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Ez most kifejezetten neked 
szól.

Tudod, hogy a világon mindennél jobban szeretlek. Nyisd ki hát 
a szemed és lásd meg, Ki az, aki lehajolt hozzád, hogy tápláljon. Lásd 
meg, hogy Jelenlétemben őrizlek, és egész földi életed folyamán meg-
hagyom neked ezt a különleges karizmát. Ahelyett, hogy beletörőd-
nél abba, hogy nem látsz tisztán, érd el, hogy Én felnyissam szemedet, 
hogy örülhess. Ébredj fel: Istened veled van.

Számomra kisgyermek vagy. Köpenyem alatt oltalmazlak, szeleken 
és hullámokon keresztül vezetlek. Minden pillanatban Nekem kell 
hordoznom téged, nehogy szüntelenül megbotoljál, mert nem tudsz 
és nem is fogsz soha tudni járni. Így Én minden pillanatban veled ma-
radok.

Add Nekem szíved örömét, hogy boldog lehessek benned. Nyisd 
meg magad teljesen Szentlelkem kegyelme előtt, hogy elnyerhesd Tőle 
mindazt az ajándékot, amire szükséged van.

Eljött az Én időm számodra. Elég annyi, hogy félelem nélkül köze-
ledsz Ahhoz, aki annyi Szeretettel van irántad. Légy tehát mindig nyi-
tott Velem szemben, hogy így Én cselekedhessem benned. Nem szo-
morúságodat, hanem hatalmas örömödet akarom.

Szeress Engem ártatlan gyermeki szereteteddel és tudjad, hogy a 
veled való beszélgetés örömöt okoz Nekem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hallgasd meg, kicsi gyer-
mek, neked szóló Üzenetemet a Szeretetről. Engedd, hogy kezed En-
gem szolgáljon, és örülj annak, hogy annyira szeretlek.
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Öleld át Szent Szívemet lélekben vigaszul a sok, Engem nem szere-
tő, lélek helyett. Add magadat egészen Nekem, hogy vigasztalást me-
rítsek belőled. 

Vágyom arra, hogy beszélgessek veled, hogy tápláljalak téged. Ah-
hoz, hogy az Én szavaimat be tudd fogadni, engedelmes eszköznek 
kell lenned, megérezve irántad érzett szeretetemet. Ne engedd hát, 
hogy a félelem és kétség eluralkodjon rajtad. Űzd el gyorsan az ilyen 
gondolatokat, hogy meg tudjad érezni Szeretetem áradását. 

Megoldom kötelékeidet, melyek fogságban tartanak, hogy végre lé-
legezhess és vihesd az Én szavamat. Örülök, hogy ez hamarosan be-
következik. 

Amíg erre várunk, drága gyermekem, hagy mondjam még el ne-
ked, hogy amit írsz az nem tőled, nem is a sátántól ered, hanem amint 
Én megállítom a kezed, akkor nem tudod folytatni az írást. Légy hát 
nyugodt és folytasd az Én művemet…

Megáldalak, hogy semmit sem tudó kicsi gyermek vagy, és csak 
a Szívemben találsz nyugalmat. Hamarosan olyan öröm és béke száll 
meg, mely nem hagy el soha.

Gyermek, te tudod, hogy Én meghallgatom az alázatos és tiszta szí-
veket. Ne kételkedj, hanem bízzál.

Töltsön el örömmel, hogy Én úgy szeretlek, mint egy karon ülő 
kisbabát. 

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Bennem van a békesség ke-
gyelme, és azt neked akarom adni. A békességre nagy szüksége van 
lelkednek, hogy megmutathassam neki az Én csodáimat. Kérd Tőlem 
a békességet és járj a nyomában.
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A Tőlem kapott Szeretet által békéssé vált lelkedre van szükségem 
ahhoz, hogy szétáradhassak benned. Vedd észre irgalmamat és legyen 
békesség benned.

Sok idődet elrabolva, és sok megpróbáltatásnak kitéve kellett té-
ged formálnom ahhoz, hogy képes legyél növekedni. Most pedig meg 
akarlak jutalmazni Irántam érzett szeretetedért, mely a sok szenvedés 
ellenére is elviselhetővé tette ezeket az utolsó éveket számodra.

Minden téren befejeződött megtisztításod, miután Én alázatos és 
egészen kicsiny gyermeket faragtam belőled. Most azt akarom, hogy 
megelevenedj és visszatérj a világba az Én szolgálatomban. Én leszek a 
te szájad, a szemeid, a te szíved – vagyis bármit teszel, az Belőlem fa-
kad.

Magamat akarom látni, sugározni, ragyogni benned. Igyekezz foly-
tonosan Rám mosolyogni. Szeretem, amikor mosolyogsz Rám. Ilyen-
kor békesség van lelkedben, és kész vagy meghallgatni Engem. 

Tudsz róla? Annyira szeretlek… Engedd, hogy Szívemhez szorítsa-
lak és menj, ahova Én vezetlek. Engedd, hogy az Irántam és testvéreid 
iránt érzett kiolthatatlan szeretet tűzét meggyújtsam benned.

És légy boldog. Én ezt akarom.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Dolgozz még Velem ezeken 
az Üzeneteken: haladnom kell. 

Követsz Engem? Én foglak hordozni. Eljött az Én időm számodra. 
Gyorsan gyógyuljon meg minden, lelkedet érő, sérülésed. Test és lé-
lek gyógyuljon meg egészen. Értsd meg, hogy Isten jó és nem hagy el 
soha.

Kis gyermekem, Isten Lelke Bölcsességével megvilágosítja lelkedet 
azért, hogy erővel és hitelesen terjesszed Üzenetemet. Te Minket (a 
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Szentháromság három személyét) fogsz szolgálni becsületesen, hűsé-
gesen és bátran.

Engedd, hogy megtanítsam testvéreidet olyan gyermeki szívvel 
szeretni, ahogy Én ezt kívánom – Énértem. Ne keress emberi kapcso-
latokat. Adok ugyan barátokat, de elsősorban az Én barátságomban 
maradj, mert Én akarlak Elsőként dédelgetni téged.

Tedd lehetővé, hogy szájad által elbizonytalanítsam az okoskodó-
kat, és a Világosságban felismerjenek Engem. 

Sokak számára (őszerintük) támadást jelentesz Dicsőségem ellen, 
de ne félj: úgy óvlak, mint legdrágább kisgyermekemet.

Akarsz Belőlem és Értem élni? Úgy találjon meghallgatásra min-
den szívből jövő kívánságod és gyermeki szavaiddal köszönd ezt meg 
Nekem.

Nézd, most tombol a vihar, de Én minden Szeretetemmel szeretlek. 
Veled vagyok és ez a legfontosabb.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hamarosan minden vilá-
gos lesz számodra, és szárnyra kelsz, hogy szolgálj Nekem. Indulj hát 
el azon a megmaradt keskeny ösvényen, melyen magányosan kell a vi-
lággal szemben haladnod. Aztán magával sodor a tömeg és te újra szí-
vesen veszed majd a magányt.

Oszd meg Velem ezt az utolsó nehéz órát és tudd, hogy minden 
rossztól megóvlak. A fény ugyan távolinak tűnik számodra, azonban 
Én megvilágosítalak és teljes Szívemből szeretlek. Ezután a megtisztí-
tás után lelked örökre megismeri Annak a gyengédségét, aki soha nem 
szűnt meg téged szeretni.

Indulj hát, vagy inkább engedd, hogy vigyelek, és meríts a békes-
ségből, mert Én így akarom. Ne engedj teret a démon támadásainak, 
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aki mindent megkérdőjelez, hanem hagyd ott és menj tovább. Kezem 
soha nem árt neked.

Mivel érezni akarsz Engem, érezzél, és találd meg a békét és örö-
möt Jelenlétemben: ez egész életedre a tiéd. Aztán fogadd el, amit adni 
akarok neked: a világ megismerését és az Én szolgálatomat ott. Sok 
dolgod lesz, de Nekem gondom lesz rád.

Most őrülten szeress Engem, ahogy Én szeretlek téged, és bízzál 
Bennem. Nekem gondom van mindenre.

Ahogy azt már mondtam, téged bízlak meg gyengéd szeretetem 
megismertetésével. Indulj hát, kicsi lélek, Istened tudja hova vezet.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Hagy beszélgessek veled 
úgy, kicsi lélek, ahogy szeretnék. Mivel gyermek vagy, kegyelmet talál-
tál Atyámnál, az Örökkévaló Istennél. Megígérte, hogy minden meg-
kötözöttségedtől megszabadít azért, hogy teljesen neked adhasson 
Engem. Ne vess lelkedre szigorú pillantásokat. A sátán fest le téged 
olyannak, hogy ne merj többé Rám nézni. Hidd el inkább, hogy sze-
retlek és jámborságod és ártatlanságod miatt kivételezek veled. Hidd 
el, hogy eljegyeztelek Magammal és lelkedet megőrzöm az örökkéva-
lóságra. Engedd el gondjaidat, fantomjaidat, a sötétséget. Hozzám ké-
pest mindez értéktelen és jelentéktelen.

Inkább azt értékeld, hogy Én azért vagyok, hogy Szívem legmélyé-
ből szeresselek, nem pedig azért, hogy azt mondjam rossz vagy, te pe-
dig szenvedj ettől. Nem, gyermek, csak azért szenvedsz, mert a démon 
gyűlöl, és nem akarja, hogy bízzál Bennem.

Fáradt vagy, és Én ezt tudom. De légy nyugodt, minden elmúlik, 
mert Isten az Ő kiváltságos lelkeinek az Ura. Igyekezz, Engem gyer-
meki szereteteddel szívedbe fogadni, mert Én a gyermekeknek adom 
Magam.
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Ne félj, Isten uralja a világot…

Szegény gyermek, ha tudnád, mennyire szeretlek… Nem, te nem 
vétkeztél ellenem mindazzal, amiről ezt gondolod… Lediktáltam ne-
ked rád vonatkozó akaratomat, és Én meg tudlak óvni minden rossztól.

Nyugodj hát meg, és szeress Engem.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, Üzeneteimmel 
vidd a világba az Én békémet. Nyisd meg a lelkek szívét kiáradó ke-
gyelmemre, elmondva nekik, mennyire szeretem őket. Megállás nél-
kül végezd Értem munkádat. Szakadatlanul munkálkodj, gyermek, 
mert az idő sürget.

Tisztelj meg Engem azzal, hogy amint hívlak, jössz Üzeneteimet 
írni, majd vésd azokat szívedbe, és beszélj úgy, ahogy Én óhajtom.

Legfőbb hatalmam válik nyilvánvalóvá ebben a világban az Én sza-
vammal. A falak hallják majd, amit nem akarnak meghallani, és az Én 
hangom visszhangzik lélektől lélekig.

Mindaz, amit megélsz nincs hiába, kicsi gyermekem. Hamarosan 
minden készen áll arra, hogy hűségesen szolgálhass Engem. Irántad 
tanúsított oly nagy Szeretetem által meggyógyítva, megvigasztalva ha-
talmas léptekkel elindulsz megerősíteni népemet.

Tudom, mire gondolsz, és megáldalak szent akaratomnak való 
odaadásodért. Mindaz, amiről beszéltem neked be fog teljesedni – 
majd meglátod…

Gyermek, Szent Szívem legyen mindig erősséged. Töltsön el béké-
vel és örömmel, legyen támaszod akaratom teljesítésében.

Megáldalak kicsinységedért, amiért Én, Jézus Krisztus, annyira 
szeretlek. 

Jézus Krisztus
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Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Gyermek, figyelj Rám és 
vedd békémet.

Megmondtam, hogy megadom neked a hitet és Szeretetet, amit 
kérsz Tőlem. Megmondtam, hogy egyszer minden fájdalomból ki-
gyógyulva fogod hirdetni Üzenetemet. Meghallgatod az Én szavamat, 
ami az Én rád vonatkozó kívánságom. Így aztán bizalmatlanság nélkül 
térsz vissza Karjaimba.

Gyermekem, dicsőítsen Engem a lelked, amint fölfogtad, mennyire 
szeretlek. Szárnyakat kapsz, hogy szolgálj Engem.

Hogy lehet, hogy még mindig olyan elveszett vagy? Nem tudod, 
hogy Istened mindent megtehet abban a lélekben, akit Ő szeret? Higgy 
Nekem, hamarosan észreveszed ennek a szenvedéssel teli hosszú idő-
szaknak a kimenetelét.

Minden fájdalmad elmúlik, mert végre rájössz, hogy Én úgy sze-
retlek, ahogy vagy; gyengeségeiddel együtt, és hogy ez utóbbiak egy-
általán nem befolyásolják irántad érzett Szeretetemet. Rájössz, hogy 
Én dédelgetem a hozzád hasonló kicsinyeket, akik mindennél jobban 
vágyják a Szeretetet, és akiknél megpihenhetek.

Kicsi gyermekem, ne félj többé, mert arra foglak használni, hogy 
megvigasztald a lelkeket és kinyilvánítsd nekik Dicsőségemet. Tehát 
boldognak és nagyon kicsinek kell lenned.

Megáldalak, hogy hamarosan az legyél, mert Istened megkezdi – 
minden bajból kigyógyítva téged – Dicsőségének kinyilvánítását  benned.

Megáldalak.
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Add Nekem a kezedet ké-
telkedés és nyugtalanság nélkül. 
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Ne hidd, hogy gyengeségeid miatt – bármilyenek is legyenek azok 
– Én rossznak vagy visszataszítónak ítéllek. Hát azt hiszed, nem tu-
dom milyen kínok gyötrik lelkedet, és mennyire képtelen vagy többet 
adni Nekem?

Én téged nem ítéllek el, hanem végtelenül szeretlek. Ezért gyűlöl 
téged a gonosz, és fest sötét képeket eléd. Azonban te az Én gyengéd-
ségem gyermeke, szelíd bárányom vagy, akit különleges módon hor-
dozok és dédelgetek.

Engedd el gyengeségeidet, engedd el lelki kínjaidat, és azok sem-
mivé válnak. Ne ítéld el magad azzal, hogy alkalmatlan vagy minden-
re. Elég, ha szeretsz Engem, és vágysz Rám: a többi az Én dolgom.

Akarod tudni, miért szeretlek annyira? Mert mindennél jobban 
vágysz Rám. Adjon ez neked örökké tartó örömöt, kis gyermekem.

Szeretetemmel világosságot gyújtok lelkedben, és te szolgálni fogsz 
Engem. Légy most erős, mert Én nem akarom, hogy így szenvedj.

Megáldalak téged, aki olyan hűséges vagy. Szeress Engem mindig 
ily nagyon, és légy boldog. Érezz Engem, Én is ezt akarom.

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus diktálja neked: megáldalak. Add Nekem a szívedet min-
den gyengeségeddel együtt, azért, hogy gyengéd szeretettel Szívemhez 
vezessem. Nem azt kell mondanod, hogy: „túl gyenge, túl „semmi” va-
gyok ahhoz, hogy az Úr segítsen nekem”, inkább így kell szólnod: „hi-
szem, Uram, hogy minden gyengeségemmel együtt szeretsz, annyira 
vágyok Rád.” Ekkor Irgalmam folyama szétárad benned, fejlődésnek 
indulsz és boldogan élsz Bennem.

Gyermekem, akit Én annyira kényeztetek, hogy felfedem Magam 
előtted, egy pillanatig se gondold, hogy azért neveltelek, hogy képte-
len legyél szolgálni Engem. Én Az vagyok, aki mindent megtehet, és 
hatalmamat épp a gyengék dicsőítik meg.
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Légy meggyőződve arról, hogy jogosan szolgálsz Engem, mert Én 
is, és te is ezt akarjuk. Egyek leszünk az örömben és irgalomban a 
Kereszt alatt, amit hordozunk. Bocsáss meg mindenkinek, ahogy Én 
megbocsátok mindenkinek, mert megadom neked ehhez az erőt. Légy 
biztos az Én irántad érzett határtalan Szeretetemben és jóindulatom-
mal kísérve menj utadon.

Tessék, ez a kötet majdnem kész. Már csak egy imát kell lediktál-
nom neked, azért, hogy a világ megismerje kegyelmemet, Irgalmamat.

Gyere, írjunk:
Istenem,  
aki nekünk adtad Fiadat, 
Jézus Krisztust, hogy megmentsen minket, 
Ne engedd, hogy akár egy bárány is 
Elvesszen.
Add nekünk Irgalmadat, 
Hogy Benned élhessünk. 
Add meg nekünk, hogy többé 
Ne szálljunk szembe Veled,  
Azért, hogy Te bennünk élhess, 
És szíveink a Te Szíved számára 
Kellemes pihenőhellyé váljanak.

Add nekünk gyengédségedet. 
Hogy ebben az annyira kegyetlen világban 
Világítótornyok és támaszok lehessünk 
A jóakaratú emberek számára.
Ments meg, minket, Istenem, 
És szeress minket úgy, 
Hogy megérezhessük ezt a Szeretetet, 
És Az megszabadítson minket minden rossztól.
Ámen.

Megáldalak. Ez így jó.
Menj, vidd Üzeneteimet.

Jézus Krisztus





ézus üzeneteinek élénk érdeklődéssel kísért első kötete után, íme, ezeknek az üze-
neteknek a folytatása, melyben Jézus felfedi nekünk Szívének titkait, valamint megta-
nítja, hogy ráérezzünk gyengéd szeretetére és engedjük, hogy betöltsön azzal minket.

Felébresztem az emberek lelkiismeretét, megtanítom, hogy őszinték és közvet-
lenek legyenek Velem. Rávezetem őket arra, hogy megérezzék azt a gyengédséget, 
amit Én irántuk tanúsítok. Megismertetem velük Szívemet. (1997. szeptember 3.)

Enyémmé teszem az okosakat és bölcseket, szembeállítva az ő lélek nélküli 
beszédüket az Én lángoló, húsba vágó szavaimmal. Tüzes nyilaim minden emberi, 
nem Tőlem eredő okoskodást lerombolnak. Támadóid ekkor megtérnek, felfogják 
tévedésük súlyosságát, és hogy Én mennyire szeretem őket. (1997. szeptember 9.)

Hamarosan felharsannak trombitáim az Emberfiának újra eljövetelét 
jelezve. Akkor angyalaim Máriával, Szent Anyámmal leszállnak, kereszttel 
megjelölve kiválasztják és örökre megoltalmazzák Enyéimet. Egy részüket, 
gyermek, már megjelölték Istened pecsétjével. De hányan engedik meg még 
az ellenségnek, hogy az jelölje meg őket… (1997. szeptember 28.)

Bejárom az egész világot: a városokat, a síkságot, a falvakat, hogy vissza-
adjam az emberek kedvét az Istenben való életre. Teljes Hatalmamban mu-
tatkozom meg azért, hogy visszaadjam az ott lakók kedvét az Istenben való 
életre. Meglátják Dicsőségemet és az ámulattól eláll a lélegzetük. Meglátják 
Arcomat és térdre esnek. (1997. október 7.)

Rendkívüli kiáradásával Lelkem olyan csodákat tesz manapság, mint koráb-
ban még soha. Ő meghallja és felitatja könnyeiteket, Ő újra virágba borítja kert-
jeimet, Ő soha el nem múló békével és örömmel tölt el titeket. (1997. október 14.)

 


