HARMADIK PÉNTEKI ENGESZTELÉS
DECEMBER
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT
Jézus: „Gyermekeim, a Menny kiválasztotta minden hónap harmadik péntekét, hogy azon a napon
mindenki imádja az én Drága Vérem. Tegyétek naggyá ezt a napot. Tanítsátok meg az embereket
arra, hogy ezen a napon tiszteljék, és nagyra értékeljék az én Drága Vérem! Bizony mondom nektek,
meglátjátok majd az én Erőmet, azon a napon! A gyermekeim iránt érzett szeretetemből, Szent
Sebeimből Drága Véremet hullajtom rátok! Mindenki, aki tisztelettel imádja Drága Vérem, növekedni
fog az én Szeretetemben. Az irgalom óceánja mindenki előtt nyitva áll, aki életén át engeszteli és
imádja a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Aki így él, s azon a napon (harmadik péntek) hal meg,
megmenekül a tisztítótűztől. Bárki, aki azon a napon hal meg, úgy, hogy önmagát teljesen
odaszentelte az én Drága Véremnek, megmenekül. Fiam, az engesztelés nélkülözhetetlen a
megújuláshoz. A te Istened mélységesen megbántott. Láthatod, hogy az ő Szeretetének jelében, az
Oltáriszentségben mennyi sértést kell elszenvednie. Az övéi, akiket Drága Vére által szerzett, nem
értékelik megváltásuk árát. Fiam, én vagyok a te Istened és Megváltód. Sokan, akikért Drága Véremet
ontottam a kárhozat útján járnak. Fiam, olyan sokan vannak ezek a gyermekeim, nézd, mekkora az
én veszteségem! Barnabás, minden embert meghívok az engesztelésre! Azon a napon, mikor részt
vesztek az én Szent Vérem votív miséjén, ajánljátok azt fel nekem, engesztelésül az Oltáriszentség
ellen elkövetett valamennyi bűnért. Megkérem Édesanyámat, hogy készítse el számotokra a
Harmadik Pénteki Engesztelések programját. Bármi, amit Ő mond nektek, az én óhajomnak
megfelelő. Az engesztelés e formáján keresztül véghezviszem, hogy mindenki kellő körültekintéssel
legyen az Oltáriszentség felé. Sok lélek fog megtérni, és sokan meg fogják szeretni a kies, sivatagi
utat, mely az üdvösség egyedüli útja. Ezen engesztelésen keresztül megerősítem az én kis Liliomaim
hitét. Ha igennel válaszoltok erre a felhívásomra, az én Dicsőséges Uralmam hamarosan elérkezik a
földre!” (2003. január 24.)

Program azok számára, akik Vácra jönnek pecsétfelvételre, harmadik pénteki
engesztelésre:
1. óra 12:00
Üzenetek
Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)
Szent Vér rózsafüzér (imakönyv 23.old)
Imaszándék: Lelkünk előkészítése önmagunk Jézus Krisztus Drága Vérének felajánlására
2. óra 13:00
Üzenetek
Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség
Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)
Misztikus imák (imakönyv 56. old)
Imaszándék: Lelkünk előkészítése önmagunk Jézus Krisztus Drága Vérének felajánlására
3. óra 14:00
Jézus Szent Véréről bemutatott votív mise (önátadással=pecsétfelvétellel egybekötve)
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(maximum 2,5 órás szentmisére készüljünk, de a hossza függ a résztvevők számától,
szentmise után szünet kérdések megválaszolására, majd folytatódik az engesztelés programja)
5. óra 16:00
Kérdezz – felelek! (megközelítőleg négy órától, vagy a szentmise végétől, öt óráig)
6. óra 17:00
Üzenetek
Ima: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség Jézus Krisztus keresztre feszítésekor hullajtott vérének
tiszteletére
Szemlélődő ima a kitett Oltáriszentség előtt (12perc)
Szentségimádási imák (imakönyv 35.old)
Imaszándék: Engesztelésül a Szent Vér ellen elkövetett valamennyi bűnért
7. óra 18:00
Szentmise
Szentmise után szokásos módon közbenjáró imát lehet kérni, alatta közösen elvégezzük az
engesztelő nap befejező részét
Ima: Megújulás Rózsafüzére (imakönyv 63. old), Szentlélek Litánia (imakönyv 73. old)
*ENGESZTELŐ IMA A TÖVISKORONÁVAL
(Szent Cecília, 2000. július 14.)
Himnusz:
Teljesen egyedül vagyok.
Teljesen elhagyatott vagyok.
Egyedül hagytatok Engem a töviskoronával, amely szúrta a Fejemet.
Mindenki cserbenhagyott Engem.
Szeretteim, hol vagytok?
Ez a Töviskorona szúrja Lelkemet,
Húzzátok ki a töviseket, irgalmazzatok Nekem!
Irántatok érzett szeretetből, meghaltam a kereszten a töviskoronával.
Újra tövisekkel élek,
Én vagyok a haláltusát vívó Jézus Krisztus.
Ima:
Legdrágább, haláltusát vívó Jézus Krisztusom, a Legfönségesebb Fia, semmisségem
tudatában, lábaid elé borulok. Visszavonok minden ellened elkövetett fájdalmas sértést. Az Én
bűneim tartottak téged haláltusában évszázadok óta. Föltekintek Rád, ahogyan a borzalmas
töviskoronával a Kereszten függsz, vér áztatja Szent Arcodat, és a tövisek hegyei átszúrják a
Te törékeny Szent Fejed. Bocsánatot kérek a tövisek fájdalmas ajándékai miatt, amiket Neked
adtam. Le szeretném venni Rólad a töviskoronát, és helyette egy arany koronát akarok adni.
Jézusom, akinek megsebesítettem Szent Fejét a töviskoronával, irgalmazz Nekem, és bocsáss
meg az egész világnak. Jézusom, aki misztikusan szenvedsz a gonosz töviskorona okozta
sebektől és fájdalmaktól, irgalmazz Nekem, és bocsáss meg az egész világnak! Jézusom, aki a
gonosz töviskorona gyalázatától szenvedsz, irgalmazz Nekem, és bocsáss meg az egész
világnak. Haláltusát vívó Jézusom, emlékszem, hogyan vertem Szent Fejedbe a vasrúddal a
tövisek hegyeit, hogy azok belefúródjanak a Te érzékeny koponyádba. Hallom a fájdalmad
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menydörgő hangját, mely elcsúfítja szűzi lényedet. Ó az Én gonoszságom miatt mennyit
szenvedett az Én szelíd Megváltóm. Mikor a Te borzalmas Kálváriádra gondolok, keservesen
sírok a töviskorona által kifejezett gonoszság miatt, ami megsebezte a Te Szent Fejedet, az
Isteni Bölcsességet! Látom, amint megostorozlak, és ütlegelem Szent Fejedet. Ó, bárcsak ne
Én lennék az, aki mindezeket teszi az Én szerető Megváltómmal. Jézusom, gonoszul bántam
Veled, bocsáss meg Nekem, és az egész világnak. Minden Tőlem telhetőt megteszek, hogy
kihúzzam Szent Fejedből a töviseket, egész hátralévő életemben. Az Én gonoszságom tartotta
rajtad halálodig a töviskoronát, azért, hogy lássa, hogy egyetlen részed sem részesül
vigaszban. Uram irgalmazz Nekem, Krisztus irgalmazz az Én gonoszságomnak. Érzem,
ahogyan Szentséges Fejed holtan pihen Fájdalmas Édesanyád ölében. Azután látom, hogy a
szeretett tanítvány, János, Mária Magdolnával és Édesanyáddal leveszik Fejedről a
töviskoronát. Bárcsak ott lehetnék Én is velük, hogy Én is levehetném Rólad, és helyette arany
koronát adjak Neked! Fölajánlom Neked önmagamat, és megígérem, hogy egész életemben
viszem utánad keresztemet örömmel és szeretettel! Fogadd engesztelésül bűneimért és az
egész világ bűneiért az Én szenvedéseimet és megpróbáltatásaimat! Legdrágább haláltusát
vívó Jézus Krisztusom, fogadd csekély felajánlásomat! Bárcsak levehetném Rólad a
töviskoronát és helyette arany koronát adhatnék Rád! Fogadd Tőlem szeretetemet, mint arany
koronát!
Mennyei Atyám, nagyon megbántottalak Téged, amikor a Te hőn szeretett egyszülött Fiad
Fejét megsebeztem. Irgalmazz Nekem! Irgalmazz Nekem, és bocsáss meg az egész világnak!
Ámen (3x)

ELSŐ ÓRA ELSŐ ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 9.
IDŐ: 21:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Rettenetes lesz azoknak, akik megtagadnak és elárulnak engem
Látomásban láttam a Töviskoronát egy felhőben. Egy kis idő múlva a felhő teljesen befedte
azt. Majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott arccal, tövissel koronázva.
Rám nézett az Úr és így szólt:
„Gyermekeim, a korszak, amelybe készültök belépni sokkal veszélyesebb a jelenleginél.
Sokak hite kihűl majd, s még a most hozzám hűségesek is meg fognak tagadni engem. Akkor
majd nyíltan hangoztatják a világ számára, hogy nem ismernek engem. Bizony mondom
nektek, még azok is, akik Mesternek hívnak engem, s követnek bármerre is menjek,
esküdözni fognak, hogy nem ismernek engem.
Sokan cserbenhagynak és elárulnak engem, azok, akik egy tányérból ettek velem, és egy
pohárból ittak velem, átadnak majd azok kezére, akik keresztre feszítenek engem. Figyeljetek
jól gyermekeim, és elmélkedjetek azon, mennyire borzasztó lesz azok számára, akik
megtagadnak engem, habár én szeretem őket. Jobb lenne számukra, ha megkötözve forró
olajba dobnák őket, mintsem az, hogy életben legyenek, mikor elérkezik az Isten haragjának a
napja.

3

Gyermekeim, az óra, amelyről beszélek, elérkezett. Borzasztó lesz mindazok számára, akik
most gyengék, akik most visszautasítják keresztjeiket. A nagy megpróbáltatások idejét ki
fogja túlélni?
Emlékszem, mikor a világ elfogott engem, megkötözték kezeimet, tövissel koronázták
fejemet. Sírtam, mert tudtam, hogy sokan ugyanilyen gyötrelmen esnek majd át. Amikor a
tövisek a fejembe fúródtak, keservesen sírtam, mert azokra gondoltam, akik elhagyják majd
hitüket. Mikor gúnyolni kezdtek engem, feltekintettem az égre, és felajánlottam Mennyei
Atyámnak minden szégyent, fájdalmat, sebeket, s Drága Véremet, mely Szent Fejem sebeiből
áradt, mindazokért, akik ebben a sötét időben élnek, hogy hitük meg ne törjön. Így
imádkoztam:
Ima a hit életben tartásáért
Mindenható és mindentudó Isten, Illés és a próféták Istene, tekints egyszülött Szent Fiad
Szent Fejére és irgalmazz nekünk! Emeld fel és mentsd meg népedet! Felajánlom neked
minden megszégyenítését, fájdalmait, Szent Sebeit, és Szent Fejéből kiömlő minden csepp
Drága Vért minden gyermekedért, akik ezekben, a veszélyes időkben élnek. Erősítsd meg
hitüket Szent Fiad kigúnyolásakor szerzett érdemei által és mentsd meg őket Szent Fejének
Drága Vércseppjei által. A Te Fiad, Jézus Krisztus szenvedései által tanuljanak meg Benned
szenvedni és Benned meghalni. Ámen
Jézus Krisztus szent kínszenvedése növeld hitünket. Ámen
Gyermekeim, mondjátok ezt az imát állandóan, s kérjétek a hit kegyelmét. Ismertessétek meg
az egész világgal, mielőtt a veszélyes korszak elérkezne. Ha csak akkora hitetek van, mint egy
mustármag, túl fogjátok élni azt az időt. Ez a misztikus ima erőteljes. Tanítsátok meg az egész
világgal.
Szeretlek benneteket.”
A látomás hirtelen véget ért.
ELSŐ ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 10.
IDŐ: 13:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Az ellenség serege készen áll a harcra
Látomásban láttam a mi Urunkat a Gecemáni kertben. Térdelve imádkozott, a véres verejték
befedte egész testét, nagyon gyengének és magatehetetlennek tűnt. Aztán ez a kép eltűnt, és
megjelent Jézus Krisztus Szent Arca, s így szólt:
„Gyermekeim, a harc köztetek és ellenségem között csúcspontjára érkezett. Démonok seregei
érkeztek a harcmezőre, azzal az elhatározással, hogy gyermekeim sokaságát megszerzik
maguknak. Mielőtt lejöttem volna a földre, hogy megmentsem enyéimet, Atyám aggódott
földi uralma miatt. Ezért küldött sok prófétát a földre, hogy azok hirdessék az ő igéjét, és
ismertessék meg az emberekkel az ő törvényeit. Mózesen keresztül, bikák és bakok vérével
szövetség köttetett, mely által ők és utódaik engedelmeskednek az Úr törvényeinek, melyeket
nekik adott, viszont ezek által sem érkezett volna el az Atya Királysága a földre. Egy napon
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Atyám ezt kérdezte: „Kit küldjek? Ki megy el és váltja meg gyermekeimet, és viszi le
Királyságomat a földre?” Alázatosan így szóltam: „Atyám, engem küldj.” Mikor eljöttem a
földre, minden vágyam az volt, és semmi sem zavart meg abban, hogy megtegyem annak
akaratát, aki engem küldött.
Gyermekeim, sokat szenvedtem amiatt, hogy amikor enyéim közé jöttem, azok nem ismertek
fel engem. Én, a Jó Pásztor, hívtam a nyájam, de azok visszautasították hívásomat, helyette
inkább elszöktek tőlem, a ragadozókkal teli erdőbe. A fájdalmam még nagyobb volt akkor,
mikor visszatértem közülük Atyámhoz, mert hallottam ellenségem dicsekvő hangját, mikor
így szólt: „Én fogok uralkodni a földön”
A kínszenvedésem a Gecemáni kertben óriási volt, mikor gyermekeimre tekintettem, akik
aludtak, miközben az ellenség egyre közeledik, és egyre nagyobb teret nyer magának. Ekkor
haláltusát vívó Szívem így szólt: Miért alszotok? Még egy órácskát sem tudtok virrasztani
velem? Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.
Mikor visszatértem imádkozni a fájdalom súlya ismét rám nehezedett. Így szóltam: „Atyám,
ha lehetséges múljék el ez a kehely, de ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Az az óra
volt, az én legnagyobb kísértésem órája, mely megpróbált távol tartani engem Atyám
akaratától. Azonban feltekintettem és így imádkoztam:
Ima az isteni Akarat megtestesüléséért
Mennyei Atyám, Te vagy az élet Teremtője és Szerzője. Szereted teremtett világodat. Ezért
küldted el egyszülött Szent Fiadat megváltásunkért, és hogy eljöjjön a Te országod itt a földön
is! Nézz Fiadra, és emeld fel a te Trónodhoz! Emeld fel jobb Kezed és mentsd meg népedet!
Felajánlom Neked egyszülött, szeretett Szent Fiadnak kínszenvedését, összes fájdalmait, és
halálát, a Te dicsősségedért és uralmadért a földön. Szent Fiad Drága Vérén keresztül köss új
szövetséget velünk, és hozz vissza minden gyermekedet a Te szent Akaratodhoz! Ámen
Jézus Krisztus Drága Vére uralkodj mindörökké. Haláltusát vívó Jézus Krisztus jöjjön el a Te
országod. Ámen
Gyermekeim, imádkozzátok ezt az imát és ismertessétek meg az egész világgal, hogy Atyám
királysága elérkezzen a földön. Bizony mondom nektek, ezek a misztikus imák nagyon
erőteljesek!”
Hirtelen a látomás eltűnt.
ELSŐ ÓRA HARMADIK ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 13.
IDŐ: 21:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Imádkozzatok, hogy hitetek ne hagyjon el titeket
Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, piros köntöst viselt, s kezeit
megkötözték. Tövissel koronázott feje, s az egész arca vértől ázott. Egy teremben láttam őt,
ahol egy ember kérdezgette, majd sok ember elé vezették, akik mind azt kiabálták, hogy
„Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” miközben néztem a jelenetet, egy felhő ereszkedett le, és
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befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a mi Urunk, Jézus Krisztus Arca, majd így
szólt:
„Gyermekeim, imádkozzatok, hogy az idő, amelyben éltek megrövidüljön. Imádkozzatok
azért is, hogy hitetek ne hagyjon el titeket. Legyetek éberek és szüntelen virrasszatok. Az
eljövendő megpróbáltatások ijesztőek és rettenetesek lesznek. Ki k fogják túlélni? Sokan
feladják majd hitüket az utolsó percben, sokakat elragad majd az ellenség, mivel nem
készültek fel a gonoszság eljövendő napjaira.
A világ megvet majd titeket, ahogyan engem is megvetett. Elítélnek majd titeket, ahogyan
engem is halálra ítéltek. Nem emlékeznek majd azokra a jókra, melyeket értük tettetek. Mikor
elérkezik teljességében ez az óra, azt is tudni fogjátok, hogy a békesség és öröm ideje is
nagyon közel van. Mindezen megpróbáltatások után uralkodni fogtok velem s Atyámmal a
mennyekben.
Gyermekeim, hányan lesznek hűségesek a végsőkig hozzám? Hányan fognak harcolni
ellenségem ellen? A megváltás útján elszenvedett kínzások alatt azokra a gyermekeimre
gondoltam, akik elhagyják hitüket, ha megpróbáltatások érik őket. Ekkor feltekintettem az
égre, és így imádkoztam Atyámhoz:
Ima a kitartásért, az eljövendő fenyítésen keresztül
Irgalmas és szerető Atya, a Te akaratod, hogy minden ember megmeneküljön. Tekints
kedvesen a Te visszautasított és elítélt Fiadra, aki a mi bűneinkért kínszenvedett és
folyamatosan kínokat él át miattunk! Nézd, mit tett a bűn egyszülött Szent Fiaddal!
Felajánlom Neked minden gyermekedet, akik ezekben az istentelen és bűnös világban élnek.
Felajánlom Szent Fiad, Jézus Krisztusnak kínszenvedését, visszautasítását, elítélését és
megszégyenítését a hitért, hogy kiálljuk a megpróbáltatásokat, és a türelemért, hogy kiálljuk a
megpróbáltatások szenvedéseit. Szent Fiad kínszenvedésén keresztül harcoljunk a végsőkig!
Ámen
Jézus Krisztus kínszenvedése növeld hitünket. Jézus Krisztus Drága Vére ments meg minket.
Ámen
Gyermekeim, tanuljátok meg ezt az imát, és imádkozzátok folytonosan, különösen
megpróbáltatások idején. Ismertessétek meg minden emberrel. Gyermekeim, maradjatok
hűségesek hozzám. Megáldalak titeket.”
MÁSODIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 14.
IDŐ: 21:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Üzeneteim igazak, és beteljesülnek ebben a korban
Látomásban láttam a mi Asszonyunkat egy felhőből leereszkedni, kezében egy nagy karddal.
Vakító fény sugárzott Szeplőtelen szívéből, s ez a fény eloszlatta a sötétséget. Készen állt a
harcra ellenségei ellen. Miközben közénk érkezett, láttam, ahogyan angyalok sokasága követi
őt. Egy kis idő múlva egy felhő ereszkedett le, s befedte az egész helyet. A felhőben
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megjelent a mi Asszonyunk, balkezében egy gyönyörű rózsát, jobb kezében egy pálmaágat
tartva. Alázatosan s kedvesen így szólt:
„Gyermekeim, hogy viselitek a szárazság idejét? Élvezitek az istentelen gonoszság napjait?
Azért jöttem közétek, mert megesett rajtatok a szívem, és meg szeretném osztani veletek a
szeretet üzenetét.
Gyermekeim, mondtuk nektek, hogy legyetek résen, mert ezek a napok a gonoszság napjai.
Azért jöttem, hogy tudassam veletek, hogy az óra elérkezett az utolsó lépéséhez. Már nagyon
közel van az óra, amelyről az üzenetek szólnak, a kiteljesedéséhez. Bizony, a nagy sötétség
hirtelen sokakat elragad majd enyéim közül. Sokan elveszítik reményüket, és bátorságukat,
hogy terjesszék az üzeneteket, melyeket a világnak adtam. Sokan megkérdőjelezik, hogy
üzeneteim valóban Istentől származnak.
Gyermekeim hogyan tudna egy anya hazudni gyermekeinek? Hogyan mondhatná nekik, hogy
fussanak az életükért, ha senki nem üldözi őket? Azonban, ha a földi anyák hazudnak is, én,
mennyei édesanyátok nem hazudok nektek. Üzenetem igaz és maradéktalanul beteljesedik
majd.
Ezekben, a végső időkben, fiam Drága Vére folytonosan gyermekeire árad. Imádjátok a Drága
Vért, és kérjétek, hogy védelmezzen titeket minden időben. Fiam Drága Vérének rózsafüzérén
keresztül az Isten országa elérkezik a földre. Imádkozzátok, és ismertessétek meg minden
emberrel. Gyermekeim, ahogyan rózsafüzéremet terjesztettétek a világban, úgy szólítalak fel
titeket, hogy terjesszétek ezt az ájtatosságot is. Veletek vagyok. Értetek harcolok.
Gyermekeim, a nagy háború hamarosan elérkezik. Ahogyan eljön a sötétség órája, úgy
üzeneteim is beteljesednek. Sok jel látható lesz környezetetekben, s elhangzik a harsonaszó is.
Alázatos pápátok hamarosan elhagy titeket. Az Antikrisztus készülődik hatalomra lépni.
Könyörgöm hozzátok gyermekeim, ne tagadjátok meg az igazságot, amit már a kezdetektől
ismertek. Keressetek békét és menedéket szívemben, mely mindig nyitva áll a ti
védelmetekre. Fiam Drága Vérének óceánja az én Szeplőtelen Szívemben van. Szeplőtelen
szívem védelmezni fog titeket, s Fiam Drága Vére megment majd benneteket. A misztikus
imákat, melyeket Fiam tanított nektek, ismertessétek meg minden emberrel.
Imádkozom értetek, hogy mindnyájan egyek legyetek, hogy szeressétek egymást, hogy
hiteteket ne hagyjátok el. Betakarlak titeket palástommal. Szívembe rejtelek benneteket.
Szeretlek titeket.”
A látomás hirtelen eltűnt.
MÁSODIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 17.
IDŐ: 14:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Készítsétek elő szíveteket lakóhelyemül
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Látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus krisztust, amint a kereszten függ. Majd egy felhő
ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent Jézus Krisztus Szent Arca, s
így szólt:
„Gyermekeim, mindazok, akik tisztelik, és gyakorolják ezt az ájtatosságot, készítsék elő
szívüket, és őrizzék meg azt kizárólag nekem. Szívükbe költözöm, és élő tabernákulumaimmá
teszem azokat. Jelenlétem, s dicsőségem mindig velük lesz.
Gyermekeim, mikor minden ember megismeri Drága Vérem, elérkezik az óra. Számos csodát
viszek majd végbe hiteteken és erőfeszítéseiteken keresztül. Megengedem, hogy a szükségben
lévők hozzátok menjenek segítséget kérni, s megmutatom majd erőmet. Gyermekeim, mikor
látjátok és tapasztaljátok, vagyis tanúi lesztek Drága Vérem erejének, ne hallgassatok róla.
Mondjátok el, mit tudtok, mit láttatok, s mit hallottatok. Gyermekeim, hamarosan eljön
Atyám országa a földön, akkor majd Drága Vérem uralkodni fog mindörökre.
Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.
Szeretlek titeket.”
A látomás hirtelen eltűnt.
MÁSODIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 20.
IDŐ: 21:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Tartsatok velem imában a Gecemáni órák idejében
Látomásban, láttam a tövissel koronázott Jézus Krisztus arcát. Csendesen így szólt:
„Gyermekeim, ébredjetek fel hidegségetekből, és forduljatok el hűtlenségetektől. Közel az
óra, az ellenség gyorsan közeledik. Ébredjetek. Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy
kísértésbe essetek. Gyermekeim, kövessetek engem a Gecemáni órákban, és imádkozzatok,
azért, hogy ne adjátok fel a megpróbáltatások idején.
Gyermekeim, tanuljátok meg, hogyan tegyétek a Gecemáni Órákat nekem megfelelővé. Teljes
szívvel vegyetek rész benne. Legyetek bátrak, hogy legyőzhessétek ellenségeiteket.
Ismertessétek meg az egész világgal azokat az imákat, amelyeket nektek tanítottam.
Gyermekeim, nektek adtam a Gecemáni Órákat, a ti és minden ember rendelkezésére áll.
Tanuljátok meg ma jól, hogy ez az óra áldott. Az imák, melyeket ebben az órában
imádkoztok, nagyon hatásosak. Aki állhatatosan végzi a Gecemáni Órák virrasztását, nem fog
elbukni saját megpróbáltatásai idején. Azokban a napokban majd erővel és bátorsággal töltöm
el őket. Életük végén dicsőséges halálban lesz részük.
Gyermekeim, hamarosan minden szükséges imát megtanítok veletek, amit a Gecemáni Órák
idejében kell elvégeznetek.
Csütörtökről péntekre forduló éjfél a Gecemáni Órák legfontosabb ideje. Ezen a napon, ebben
az órában, a kereszt legnagyobb ellensége, s annak minden csatlósa összegyűl, hogy terveket
szőjenek ellenetek, s minden hűséges ellen. Gyermekeim, virrasszatok mindig velem, s
lelketek megleli békéjét. Veletek vagyok, s minden emberrel, akik rendszeresen végzik a
Gecemáni Órákat. Fiam, könyörgöm nektek, soha ne adjátok fel. Megáldalak titeket.”
Hirtelen a látomás eltűnt.
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HATODIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 30.
IDŐ: 21:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: A Pecsét biztosítja a tulajdonjogot
Látomásban, láttam a mi Urunk Jézus Krisztust a kereszten függve, vér folyt ki sebeiből. Egy
felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus
Krisztus, s így szólt:
„Gyermekeim, emlékezzetek a Pecsétetekre. Ez a biztosítéka annak, hogy az enyéim vagytok.
Azok a bárányok, akik elhagyják pecsétjüket, elveszettek az én szememben. Azok a bárányok
addig bolyonganak a vadonban, amíg ismét nem találkozunk, és újra le nem pecsételem őket.
A pecsét által a Szentlélek zálogának birtokában vagytok. A Lélek különböztet meg titeket a
világtól. Pecsétem Szent Lelke nem a világé. Ezért utál a világ titeket. A Pecsét tesz titeket
Isten fiaivá a Szeplőtlen Bárány vérén keresztül. A Vér töri szét rabságotok bilincseit és ment
meg titeket. Imádkozzatok szüntelen. Legyetek éberek, virrasszatok óvatosan, hogy ne
veszítsétek el Pecsétjeiteket.
Pecsétjeiteken keresztül, jogotok van az ígéret földjét birtokolni. Aki nincs lepecsételve, nem
részesülhet az ígéret földjének boldogságában és örömében. Legyetek méltóak
Pecsétjeitekhez és mentsétek meg életeteket. Életeteknek különböznie kell azokétól, akik nem
ajánlják fel önmagukat az én Drága Véremnek. Ismertessétek meg akaratomat az egész
világgal. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, sebeimmel és véremmel lepecsétellek
titeket. Szeressétek keresztjeiteket.
Hamarosan eljön a legfőbb Pásztor. Boldog vagy ó nyáj, akit a Pásztor felismer a Pecsétről.
Örvendeztek majd Vele.
Szeretlek titeket! Megáldalak titeket!”
Hirtelen a látomás eltűnt.
HATODIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 1998. július 31.
IDŐ: 21:30
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Mindazok, akik velem szenvedtek, uralkodni fognak velem, amikor dicsőségem
megmutatkozik
Látomásban, a felhőben láttam dicsősségben, a keresztre feszített Jézus Krisztust. Angyalok
seregei vették körül. Felette a Szentlélek isteni fénysugarakat árasztott ránk. Angyalok és
szentek imádták a Haláltusát vívó Jézus Krisztust.
A kép egy kis idő múlva eltűnt, majd egy másik látomásom volt. Nagy lángot és füstöt láttam
a felhőben. Jobb oldalon láttam a Bárányt, amint egy paláston áll egy hegy fölött. Sok embert
láttam, akik lehajtott fejjel imádták a Szeplőtlen Bárányt. Egyszer csak egy villámlást láttam.
Hirtelen a mi Asszonyunkat pillantottam meg, aki kezében tartotta a keresztre feszített Jézus
Krisztus holttestét, a kereszt lábánál, ahol kerubok vigasztalták őt. Egy kis idő után, egy felhő
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ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent Jézus Krisztus Szent Arca, s
csendesen így szólt:
„Gyermekeim, békesség legyen veletek. Megáldalak titeket. Megmoslak titeket Drága
Véremmel. A Szentlélek világossága töltse be lelketeket. Mindazok, akik velem szenvedtek,
uralkodni fognak velem, mikor dicsőségem megmutatkozik. Én vagyok a Haláltusát vívó
Jézus Krisztus.
Legyetek résen, és imádkozzatok szüntelen. Töltsétek az év hátralevő részét velem a
Gecemáni Órákban. Virrasszatok velem, hogy kísértésbe ne essetek. Vigasztaljatok engem,
és elmélkedjetek kínszenvedésemen. Szüntelenül engeszteljetek szent Vérem ellen elkövetett
valamennyi bűnért.
Mindazokat, akik folytonosan imádják Drága Vérem, szent oldalsebembe rejtem, s a gonosz
szellemek nem tudnak ártani nekik. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Örvendjen
mind, aki most velem szenved, nagy lesz az öröme, mikor dicsőségem megmutatkozik.
Szeretlek titeket. Fogadjátok áldásom!”
Hirtelen 12 csillag jelent meg a felhőben. Körbementek majd eltűntek, s a látomás hirtelen
véget ért.

HATODIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE
DÁTUM: 1997. július 26.
IDŐ: 21:00
HELYSZÍN: Olo
TÉMA: Nektek adom a hajnalcsillagot
Látomásban, megnyílt a menny és megjelent a mi Urunk, Jézus Krisztus, amint dicsőséges
trónján áll, jobb kezét felemelve, melyben egy keresztet tartott. Majd angyalok és szentek
sokaságát láttam, akik imádták őt. Leborultak előtte, s így szóltak: „Dicsőség, tisztelet és
dicséret legyen neked, ó dicsőséges Úr. Méltó vagy a tiszteletre. Imádjon téged minden
teremtmény. Imád legyen neked mindörökké!”
Ezután egy nagy felhő ereszkedett le, s befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a
tövissel koronázott Jézus Krisztus Arca. A tövisek okozta sebből folyamatosan folyt a vére.
Így szólt:
„Gyermekeim, éljetek az én békémben. Legyetek bölcsek, s tegyétek önmagatokat az én
békém eszközévé. Fiam, miért van az, hogy az emberek közül csak nagyon kevesen szeretnek
engem. Csak nagyon kevesen ismernek engem. Gyermekeim, szeressetek, vigasztaljatok, és
imádjatok engem. Megígérem nektek, hogy mindenkit megvédek a gonosz támadásaitól, aki
vigasztal és imád engem. Nem fog senki közülük hirtelen meghalni, s tűzben sem fognak
elégni. Mindazt a katonát, aki ezeket, az imákat imádkozza, mielőtt háborúba menne, nem
fogják legyőzni. Semmilyen támadás nem lesz hatással rá. Ha egy várandós nő imádkozza
ezeket az imákat, a szülés kevesebb fájdalommal fog járni nála, és biztonságban fogja világra
hozni gyermekét. Tegyétek ezeket az imákat bármely olyan gyermek fejére, akit a gonosz
lélek zaklat és kerubjaim megvédik őt. Ígérem, hogy megvédem a családokat a viharok és
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villámcsapások hatásaitól. Ha ezeket az imákat egy haldokló felett elimádkozzák, megígérem,
hogy a lelke nem fog elveszni. Bármely bűnös, aki vigasztal és imád engem ezekkel az
imákkal, teljesen meg fog térni. Mindazokat, akik vigasztalnak és imádnak engem, megvédem
Drága Véremmel és elrejtem őket az én Szent Sebeimben. Megőrzöm mind az 5 érzéküket.
Megkeresztelem az abortált magzatokat, akiket naponta megölnek a világban, és mély
bűnbánatot helyezek a szüleik szívébe az én Legdrágább Vérem erejével. Mindazok, akik
haláluk napjáig, engem ezekkel az imákkal vigasztalnak és imádnak, a Mennyei Seregek és
Kórusok tagjai lesznek, nekik adom a hajnalcsillagot.
Bizony mondom nektek imádkozzatok, és engedjétek, hogy mások is csatlakozhassanak
szentségimádásotokhoz. Szeressetek engem, én nagyon szeretlek titeket!
Megáldalak benneteket!”
Hirtelen a látomás eltűnt.
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