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Látomásban láttam, miként a mi urunk Jézus Krisztus egy sziklára kimerülten leborult.
Felismertem, hogy ez a hely olyan, mint a Gecemáni kert sziklája, melyet korábbi
látomásaimban láttam már. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet.
A felhőben, az Oltáriszentség előtt megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen
így szólt:
„Gyermekeim, az elkövetkezendő lázadás napjaiban meg fogjátok tapasztalni a teljes
elhagyatottság érzését. Meg fogjátok érteni, mit jelent teljesen egyedül lenni. Azok az
elkövetkezendő napok a sötétség órái lesznek. Atyám megengedi ezeket a napokat, azért, hogy
a vértanúk száma teljes legyen. A mártírok vére Atyám büszkesége lesz Szent Keresztem
ellenségei ellen. Dicsekedni fog velük, ők lesznek Atyám öröme és öröksége.
Gyermekeim, amíg a vértanúk száma teljes nem lesz, addig nem lesz vége a lázadásnak sem.
Értsétek meg, hogy az elkövetkezendő üldöztetés sokkal nagyobb lesz annál, mint amit korai
keresztények mártírjainak el kellett szenvedniük. Megtapasztaljátok majd a teljes
elhagyatottságot. Azokban a napokban még az isteni vigaszt is nélkülöznötök kell. Megérzitek
majd az én szerető jelenlétem hiányát. A szárazság és az elhagyatottság legnagyobb órája lesz
ez. Csak a Pecsét kegyelme, a szeretet megszentelő kegyelme tartja életben a túlélőket majd.
Gyermekeim, mondtam már nektek, s most is figyelmeztetlek titeket: ,,Átkozott az a férfi, aki
emberben bízik, és testet tesz támaszává, de az Úrtól eltávozik szíve!” (Jer.17,5) A Nagy
Lázadás elkövetkezendő napjaiban saját szemeitekkel fogjátok látni, amint a hívők
sokasága elhagyja hitét. Bizony mondom nektek gyermekeim, abban az időben nagyon
sok most még hűséges, hitben jártas ember fog elbukni és szembefordulni a világossággal.
Sokan azok közül, akik most titeket tanítanak, a gonosz Fenevadhoz fognak csatlakozni,
és üldözni fognak titeket. Az elbukottak majd elárulnak titeket, megmutatják a gonosz
léleknek rejtett menedékeiteket. A rettegés borzalmas óráiban nem lesz hely számotokra,
ahová elrejtőzhetnétek. Kiáltotok majd az Úrhoz, de nem érkezik válasz. Amint
felemelitek hangotokat az Istenhez, félelem, fáradság, reménytelenség súlya nehezedik
majd vállatokra. Vigaszt fogtok majd keresni lelki testvéreiteknél, de csak az elhagyatottság
keserű kardját kapjátok.
Gyermekeim, az eljövendő Lázadás nagyon rémisztő lesz. Sokan mostani vezetőitek közül, akik
elbuknak, és a Fenevadhoz csatlakoznak, levágják majd fejeiteket és kiszívják véreteket a nagy
mészárlás napjaiban. Örülnek majd neki, ha elhagyjátok hiteteket, hisz sokan közületek,
feladják majd hitüket, akik nem rendelkeznek az én Pecsétem kegyelmével. De mindazok, akik
a végsőkig kitartanak a hitben, megmenekülnek.
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Gyermekeim, ez késztetett engem arra, hogy nektek adjam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.
Mostanáig még képtelenek voltatok felismerni ezt a hatalmas kegyelmet. Nem láttam rajtatok,
hogy örülnétek annak, hogy megkaphatjátok ezt a drága ajándékot. Úgy tűnik, hogy a sötét világ
elvakította szemeteket és elméteket. Látom, hogy mennyire érdektelenül fogadjátok ezt az
ajándékot, akárcsak korábban a Kereszttel tettétek. Azért jöttem, hogy olyan apostolokat
keressek, akik hajlandóak követni Engem, segítenek a világnak felajánlani mindazt, amit
a Menny már felajánlott nekik. Megjutalmazom őket majd a végső napon a legfényesebb
Rózsával. Családfájukból 14 lelket megmentek a tisztítótűztől. Soha nem lesznek majd a
Megszentelő Kegyelem híján életük során. Ők megvigasztalnak Engem most, én pedig
megvigasztalom őket később.
Gyermekeim, az üldöztetés órájában ez a Rózsa lesz a ti vigaszotok. Az örömötök a ti
jutalmatok reménye lesz. Ez a Rózsa felnyitja majd szemeteket, hogy lássátok az örök életre
szóló jutalmatokat. Boldogok, akik megőrzik tisztának Rózsájukat. Azokban a napokban nem
fognak teljesen kiszáradni. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki valóban
megtapasztalta, mit jelent ténylegesen elhagyatottnak lenni.
Megáldalak titeket a Pecsét Megszentelő Kegyelmével az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében!
Gyűjtsétek össze a kegyelmeket és maradjatok meg az én békémben!”
Hirtelen, a látomás véget ért.
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Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve vérét ontani. Egy kis
idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát
vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:
„Gyermekeim, azért jöttem, hogy elmondjam nektek miért a kicsinyeket választottam ki, hogy
harcosaim, és apostolaim legyenek. Bizony mondom nektek, csak a kicsinyek fognak majd
küzdeni, hogy beléphessenek a békesség földjére. Nyilvános működésem során, a földön,
megtanítottam apostolaimat arra, hogyan legyenek kicsik. Jelentéktelenségükből választottam
ki őket. Magukévá tették tanításomat és egyszerű életet éltek, kivéve azt az egyet, aki
megmérgezte lelkét a világ gazdagságával és élvezeteivel.
Egy alkalommal egy gazdag ifjú megkérdezte tőlem, mit kell tennie, hogy megmentse a lelkét.
Megismertettem vele Mózes törvényeit. Örömmel válaszolta, hogy ezeket mind megtartja már
egészen fiatal korától. De amikor meghívtam őt, hogy legyen kicsi, (adja el mindenét és
kövessen Engem) elfordult tőlem, és visszautasította az élet útját.
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A kárhozat fia, az egyetlen apostolom, aki nem adta fel mindenét és követte tanításaimat.
Gyermekeim, bizony mondom nektek könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a
gazdagnak az Isten országába bejutni. Gyermekeim, ki a gazdag ember? Az a gazdag ember,
aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, a vagyonához, az egyéniségéhez, sőt még az
életéhez is.
Barnabás, emlékezz mit tanítottam neked a sivatagban, amikor azt mondtam, vond ki magad
emberi természetedből. Ezért mondtam neked: gyakorold az önmegtartóztatást, hogy legyőzd
az emberi természetedet. Aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez,
vagyonához, életéhez, nagyon nehezen éli túl az Antikrisztus uralmának borzalmas napjait.
Gyermekeim, a Vadállat próbára fog tenni mindannyitokat az életetek, a személyiségetek, a
világ és annak élvezetein keresztül, s végül a szenvedélyeiteken keresztül. Ki lesz úrrá ezeken
a próbákon, ha nem váltok el mindentől, amitek csak van, és követtek engem. Azokban a
napokban önmagatoknak fogjátok bizonygatni a Kies Út hasztalanságát, a gonosz lélek vesz rá
titeket arra, hogy lássátok mindazt, amit elhagytatok a világból. Látjátok majd a
személyiségeteket megfosztva önmagatoktól, vagyonaitokat lerombolva, s életeteket befejezve.
Az emberi természetetek terhe rátok zuhan majd. Jaj mindazoknak, akik ragaszkodnak
mindezekhez a dolgokhoz, az emberi természet terhe rájuk nehezedik. Gyermekeim, ezért
hívlak meg titeket arra, hogy legyetek kicsik. Szabaduljatok meg emberi természetetektől,
adjatok fel mindent és kövessetek engem. Semmit nem veszítetek el.
Bizony a gazdag is, vagyis aki ragaszkodik önmagához, a világhoz, személyiségéhez,
vagyonához, életéhez hallani fogja meghívásomat a kicsiny létre, viszont dühösen,
haraggal fordul el tőle. Ha velük akartok tartani, megtehetitek. A Mennyek országa
azonban csak a becsületes kicsinyeké és nem a bűnös gazdagoké. Az emberi lélek
egyszerűnek és szentnek teremtetett, csak az emberi természet töltötte meg azt büszkeséggel,
gőggel.
Gyermekeim, még ha most nem is halljátok meg felhívásom a kicsiny létre, halálotok órájában
emberi természetetek lemond minden büszkeségről, gőgről, önérzetről és olyan kicsi lesz, mint
amilyennek teremtetett, de abban az esetben már nem jár jutalom érte.
Ma kinyitottam az ajtót a szétszóródott apostolaim előtt. Ők az én kicsinyeim, akik szeretettel
véghezviszik üzeneteimet az emberek között. Holnap, elmagyarázom nektek, hogyan
ismerjétek föl őket, és hogyan válasszátok ki őket. Amikor megérkeznek, látni fogjátok az ő
kicsinységüket.
Gyermekeim, legyetek lélekben kicsinyek és tiszták. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a
Szentlélek nevében. Ámen. Békesség veletek!”
Hirtelen a látomás megszűnt.
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Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát megjelenni a kitett Oltáriszentség
előtt. Békésen így szólt:
„Gyermekeim, menjetek. Ismételten küldelek titeket. Menjetek és árasszátok el a világot a
Tökéletes Tisztaság Rózsájának illatával. Menjetek és árasszátok a szentség illatát. A Tökéletes
Rózsa illata tisztítsa meg azt a helyet, ahol a romlottság bűze van. A szexuális immoralitás
romlott világában legyen a ti szent illatotok az erkölcsösség és tisztaság finom illata. Árasszátok
a Tökéletes Tisztaság szent illatát mindenhová.”
A mi urunk, Jézus Krisztus felemelte kezét és áldást adott ezekkel a szavakkal:
„Megáldalak titeket, én kicsi vigasztalóim. Megvigasztaltatok engem, én is meg foglak
vigasztalni titeket. Megáldalak titeket én kicsi tiszta, romlatlan gyermekeim. Ti vagytok a
kicsi liliomok, melyeket szétszórtak a ti Megváltótok véres útján. Soha nem hagylak
magatokra titeket a magányos pusztában. Megáldalak titeket, ó a végső idők vértanúi, ti,
akik kiálltok nevemért ebben a sötét világban. A világosságot jelképezitek. Soha nem
engedlek titeket a sötétségben járni. Megáldalak mindnyájatokat, akik törekedtek
megújítani az egyházat az én nevemben. Szemeitek látni fogják majd Egyházam
Dicsőséges Uralmát. Láttam a kardokat, melyek megsebezték szegény szíveiteket.
Begyógyítom sebzett szíveiteket. Szemeitek látni fogják majd Dicsőséges Uralmam Új
Világát. Megáldalak mindnyájatokat, kik befeditek mezítelenségemet, ebben a bűnös
világban. Kiálljátok a gonosz világ szégyenét. Nagyon hamar eljuttok Otthonunkba, s ott
én öltöztetlek fel titeket ragyogó ruhákkal. Megáldalak mindnyájatokat, kik innom adtok
ebben a gonosz világban. Soha nem engedem, hogy kiszáradjatok a szárazság órájában.
Ennek a nagy utazásnak a végén, mellettem fogtok ülni, a szeretteimnek rendezett
lakomán. Megáldalak mindnyájatokat, kik mellettem maradtok és virrasztotok a
Gecemáni órákban. Soha nem engedem meg a Fenevadnak, hogy kárt tegyen lelketekben.
Soha nem lesztek kegyelmeim híján. Közelemben vagytok, én is mindig közel leszek
hozzátok. Megáldalak mindnyájatokat kicsinyeim, kik mindent elhagytak értem és
követtek engem. Látom, ahogy a gonosz világ kigúnyol titeket. Mindezt elviselitek értem.
Utolsó napjaim kínszenvedését és haláltusáját kibírjátok velem. Ó, bármit, amit az én
kedvemért elhagytok, százszorosan kapjátok vissza a nagy jutalom napján. Folyamatosan
fenntartalak titeket a megszentelő kegyelem által ebben a küzdelemben. Áldásom
szeretteimmel marad, az én áldásom veletek marad.”
„Gyermekeim, üdvözöljétek, kicsiny apostolaimat, akik nagyszerű munkát végeztek ennek az
ájtatosságnak terjesztésében, a világ evangelizáció során. Megismerhetitek őket munkájuk
gyümölcséről. Szeretetem karámjába sok nyájat tereltek be. Sokan közülük üldöztetést
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szenvedtek, az életszentségre való meghívás miatt. Az ő szívüket megtöltöttem szent
hévvel, lelkesedéssel, buzgósággal munkám iránt. Örömet jelent számomra az, ahogy ők
élnek. Egyszerűek és alázatosak. Természetesek és tiszták. Ők az én vigasztalóim.
Gyermekeim, ne válasszatok evilági értékrendnek megfelelő jellemvonásokat, inkább
tekintsetek a lelkiekre és vágyakozzatok a szent buzgóságra. Ne nézzetek a világ
gazdagságára, inkább a szent áldozatra és szent szeretetre. Segítek nektek, hogy
kiválasszátok ezeket az apostolokat, hogy ez a meghívás is szent maradjon. Hamarosan,
néhányan apostolaim közül félredobják és elhagyják ezt az ájtatosságot. Ne aggódjatok, mikor
ez bekövetkezik. Én vagyok, aki felrázok mindent, hogy kiválasszam a kicsinyeket. Én
engedem meg, hogy állásukat elérjék. Gyűjtsétek össze szétszóródott apostolaimat, hogy
csatlakozzanak hozzátok. Mikor számuk teljes lesz, én vezetlek titeket győzelemre a
harcmezőn.
Így megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Békesség veletek.”
Hirtelen a látomás megszűnt.
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Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. Szent Szívéből isteni
fénysugarak törtek elő. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A
felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:
„Gyermekeim, ti vagytok az én örömem ebben a bűnökkel teli világban. Ti vagytok a ti
Haláltusát vívó Krisztusotok öröme. Bármikor, amikor a bűnökkel telt világ keserű
kardja átdöfi szívemet, rátok tekintek, és látom a ti kicsinységeteket és tisztaságotokat, s
megvigasztalódom. Haláltusám napjaiban ti vagytok az én vigasztalásom. Gyermekeim, ma
hozzátok folyamodom, hogy örömöm ne változzon bánattá a nagy megpróbáltatás idején.
Maradjon a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsája bűntelen és tiszta. Ez a Szív, mely oly sok
vigaszt kapott tőletek, ne szenvedjen a ti bűneitek miatt. Gyermekeim, maradjatok az én
örömöm és vigaszom. Barnabás, ismerje meg minden ember üzeneteimet. Tanuljátok meg jól a
Tökéletes Tisztaság Rózsájáról szóló tanításaimat az elkövetkezendő Szeptemberi Engesztelő
alkalomra. Segítek megnyitni szíveiteket az élet igazsága előtt. Ismét mondom, tanuljátok meg
a Tökéletes Tisztaságról szóló üzeneteimet szeptemberre, mert ha nem fejezitek be időben, még
több időt kell eltöltenetek vele, mielőtt megújítanátok önátadásotokat.
„Gyermekeim, amint meghalljátok ezeket az üzeneteket, máris valósítsátok meg azt
életetekben, árasszátok a Tisztaság Rózsájának illatát a világban. A tisztaság virágszirmainak
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ragyogásán keresztül, minden embert szeretetemhez és irgalmamhoz vonzok. S így aztán,
örömöm teljes lesz bennetek. Mivel fontos számotokra, hogy összegyűjtsétek a Tökéletes
Tisztaság Rózsájának minden virágszirmát, adok még tanítást róla nektek.
A büszke és arrogáns emberek elől az élet útja elrejtve van. Legyetek kicsinyek és alázatosak,
szemeitek meglátják majd szeretetem fényét.
A ti tisztaságotok az én örömöm. Gyermekeim, maradjatok szemérmesek és tiszták, s akkor
megmaradtok vigasztalóimnak is. Megáldalak mindnyájatokat, én örömöm és boldogságom, az
Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Maradjatok meg az én békémben”
Hirtelen a látomás megszűnt.
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Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le
és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s
csendesen így szólt:
„Fiam, azért jöttem, hogy részletes tájékoztatást adjak neked a Szeptemberi Engesztelés
programjáról. Nem láttam, hogy bármiféle előkészítést is tettetek volna az elkövetkezendő
zarándoklatra. Úgy tűnik, mintha nem tudnátok milyen nagy kegyelmet kaptatok. Mindenki,
aki szeptemberben eljön, készítse elő jól szívét. Tisztítsátok meg lelketeket. Engesztelő szívvel
jöjjetek. Készüljetek ünnepi énekekkel, amik illenek az imákhoz. Miközben jöttök, dobjátok el
magatoktól emberi természeteteket, hogy semmi ne zavarhassa meg a ti békéteket azokban a
napokban. Örvendjetek, mert kiválasztottalak titeket.
Mondjátok ezeket az imákat:
Szent! Szent! Szent! Áldott legyen Isten szent Neve! Áldott legyen az Örök Szeretet! Áldott
legyen a Legdrágább Vér! Dicséret, dicsőség, hálaadás és tisztelet legyen a keresztre
feszített Jézus Krisztusnak! Imádás legyen a legszentebb Szentháromságnak!
Barnabás, az én békém legyen veled. Megáldalak téged, és szeretteimet az Atya, a Fiú, és a
Szentlélek nevében!” Ámen
Hirtelen a látomás megszűnt.
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Ma, az öt napos engesztelő programunk nyitó napján, imáink alatt, látomásban láttam, miként
az isteni fény, mely az Oltáriszentségből áradt, befedte az oltárt. Megjelent a Haláltusát vívó
Jézus Krisztus a kereszten függve. Drága Vér áradt sebeiből, különösen az öt szent sebéből.
Egy kis idő elteltével felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a
Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:
„Szeretett gyermekeim, köszöntelek titeket szeretetem óceánjában. Áldottak vagytok, hogy
jelenlétemben lehettek, elmenekülve a romlott világ terhe és köteléke alól. Békesség a ti
lelketekkel. Békesség legyen a ti megsebzett szíveteknek, mely osztozott kínszenvedésemben.
Miként Barnabást is emlékeztettem a pusztában, úgy emlékeztetlek titeket is, hogy dobjátok el
emberi természeteteket, melyeket szívetekben hordoztok. Dobjátok el az emberi természet
terhét, kötelékét, hogy megtanulhassátok tanításomat.
Meghívtalak titeket, hogy megújítsátok ezt a bűnökkel teli világot. Nektek adtam a Tökéletes
Tisztaság Rózsáját. Azt akarom, hogy összegyűjtsétek ennek a virágnak minden szirmát, mely
szétszórtan található a világban. Ezekben a napokban szeretném, ha megtanulnátok minden
leckét, melyet kaptok, ezek lesznek azok a szirmok, melyeket össze kell gyűjtenetek.
Gyermekeim, ne engedjétek, hogy bármi is megzavarja lelketeket. Ne tántorítson el semmi
titeket, hogy összegyűjtsétek a Tisztaság Szent Rózsájának minden szirmát. Bizony mondom
nektek, legyetek alázatosak, hogy kegyelmeim, és áldásom hasznotokra váljék.
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében, Ámen. Békesség veletek!”
Hirtelen a látomás megszűnt.

HARMADIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE
DÁTUM: 2001. SZEPTEMBER 12.
IDŐ: 02:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA
TÉMA: MINDEN DRÁGA KINCS ELREJTVE TALÁLHATÓ AZ ÉLET TÖVISES
ÚTJÁN

Ebben az órában, látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szent Arcát kirajzolódni
az Oltáriszentségből. Csendesen így szólt:
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„Gyermekeim, tanuljátok meg ezt a leckét, és maradjatok hűségesek a ti Istenetekhez. Nézzétek!
A rózsa a leggyönyörűbb virág a földön, s mégis tövisei vannak. Mindenkinek, aki meg szeretné
kapni ezt a gyönyörű virágot, át kell nyúlnia a töviseken. Bizony mondom nektek, sokat kell
szenvedni, mielőtt le lehet tépni a rózsát, de még akkor is, ha csak a szirmát akarja valaki
megérinteni.
Gyermekeim, tudjátok, hogy a méhek készítik a finom, édes mézet, de, hogy megvédjék az
értékes mézüket, erős fullánkokkal rendelkeznek. Ha valaki össze akarja gyűjteni a mézüket,
akkor először a méhek fájó fullánkjait kell legyőznie. Gyermekeim, egyetlen értékes dolog sincs
a nap alatt, mely egyszerű helyen lenne megtalálható. Még Atyám is a nehéz, rögös, kies utat
választotta az izraelitáknak, hogy elérjék az Ígéret Földjét, mikor kivezette őket a Vörös
tengeren keresztül az egyiptomi fogságból. A pusztai vándorlás során sok megpróbáltatást
szenvedtek el. Mire elérték az Országukat, számos csatát harcoltak meg.
Gyermekeim, bizony mondom nektek, a szórakozás és élvezet helyén nem létezik semmilyen
értékes dolog. Az élet könnyű útján nincsen semmilyen értékes dolog. Minden drága kincs, a
Mennyország kincsei, elrejtve találhatóak az élet tövises útján.
Nézzétek, én a Kálvária útját választottam, a gyötrelem véres útját, mely fájdalmakkal és
kínszenvedéssel teli, a ti megváltásotokért cserébe. A megváltásnak nem létezik más útja, mint
a fájdalmas út. Gyermekeim, ne utasítsátok vissza a Kálvária útját. Habár az út fájdalmas, de a
vége boldogsággal teli.
Gyermekeim, azért adtam nektek ezt a drága Rózsát, amely megvéd titeket a tövisektől, hogy
elérjétek a tökéletesség értékes állapotát. Mindenkinek, aki le akarja szakítani a Tisztaság
Rózsáját, szenvednie kell a Rózsa tövisei miatt.
Gyermekeim, menjetek! Küldelek titeket a tövises bokorba, hogy szakítsátok le a Tökéletes
Tisztaság Rózsáját. Kövessétek a nehéz, rögös, kies utat. Ne halandó testeteknek tetsző
szórakozást keressetek. Nem létezik semmilyen értékes dolog az egyszerű úton. A kárhozat útja
széles, sokan ezen az úton járnak, és elvesznek, de az üdvösség útja rejtett, keskeny út, csak
nagyon kevés ember találja meg, és követi azt. Legyetek bölcsek, és tanuljátok meg a leckét. A
sötétség a gőgös ember elméjét és lelkét könnyen elfedi, hogy az soha ne tudja megtanulni vagy
megérteni a Mennyek országának titkait, de az alázatosak és kicsinyek látják szeretetem fényét,
s megértik az élet titkait. Legyetek alázatosak, és tanuljatok.
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Lépjetek be a tövises bokorba és
szakítsátok le a tökéletes rózsát, s maradjatok meg az én békémben.”
Hirtelen a látomás megszűnt.

HARMADIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 2001. SZEPTEMBER 13.
IDŐ: 02:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA TÉMA:
BOLDOGOK A JÓAKARATÚ EMBEREK
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Ebben az órában, miként az Oltáriszentség előtt térdeltem, isteni fénysugár takart be, mely az
Oltáriszentségből áradt ki. Látomásban megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s
csendesen így szólt:
„Barnabás, láthatod, hogy itt, a lélek birodalmában, minden tiszta és egyszerű. Itt mindent
egyszerűen megértesz. Viszont mikor magadhoz térsz, ítélőképességed ismét korlátozott lesz.
Mindent befed a kétely és a sötétség hatása. Ezért választottam, hogy elhozlak ide, ahol a ködös
világnak nincs hatalma közbelépni, s így élvezheted a személyes kapcsolatot velem. Látom,
hogy itt mindent jól megértesz, s ezért sincsenek sok kérdéseid. Mikor magadhoz térsz nagyon
sok minden lesz, amit nem értesz majd. Az elkövetkezendő években megkeverem majd a
felhőket, s kicsit eloszlatom a ködöt az elmékben, hogy megláthassa a világ szeretetem fényét.
Gyermekeim, tudom, furcsa számotokra hallani, mikor azt mondom, hogy a középpontotokban
van a Dicsőséges Uralom. A felhős, ködös világ nem engedi nektek, hogy lássátok. Mily
boldogok a jóakaratú emberek, áldottak ezen a zarándokútjukon.
Gyermekeim, úgy fog történni, mint születésemkor történt. Hasonló dolgokat láttok majd, mint
születésemkor volt látható, mikor megszületik a Dicsőséges Uralom, melyet meghirdettem
nektek. Látjátok majd azokat a jóakaratú embereket, akik arra vágynak, hogy megpillanthassák
a Dicsőséges Uralom napjait, s mikor ők meghallják a Dicsőséges Uralom megszületését,
eltelnek örömmel. Bizony mondom nektek, ők a végső idők Simeonjai. Gyermekeim,
emlékezzetek, lesznek majd végső idők Heródesei is. Mikor azok hallanak majd erről a nagy
kegyelemről, eltelnek majd dühvel és haraggal. Úgy érzik majd, hogy mindez azért történik,
hogy elvegyék tőluk birodalmukat. De Isten terve távol esik tőlük. Látni fogjátok majd, hogy
ennek az ájtatosságnak a követői, s egyéb maradék csoportok enyéim közül üldöztetést fognak
szenvedni, és sokakat megölnek majd. Gyermekeim, imádkozzatok, hogy közületek senki ne
legyen a végső idők Heródese. Bizony mondom neked, az a Heródes nem ér el semmit, csak
zavart és kétségbeesést. Mielőtt az üldöztetés napjai elérkeznek, el fogom küldeni ezt a szent
meghívásomat a számkivetettekhez, hogy megvédje azokat, míg az üldözés hulláma el nem
múlik. Gyermekeim, csak nagyon kevesen közületek, akik elég éberek, fogják megérteni, mikor
mindezek megtörténnek. Látjátok majd, hogy az emberek azt kérdezgetik, hogyan történhet
mindez? S azt fogják válaszolni, hogy ez nem lehet igaz, s senki nem fogja elhinni.
Gyermekeim, ne aggódjatok majd azon, hogy hogyan magyarázzátok meg, hamarosan látni és
hinni fognak. De emlékezzetek, rejtve maradtam Názáret városában 30 évig, mielőtt a világ
megtudta, hogy velük vagyok. S még abban az időben s alig volt valaki, aki hitt bennem.
Gyermekeim, jegyezzétek meg: az idő e között a meghívás és a végső lázadás között nem
lesz távol attól az időtől, mikor a világ felismeri az én Dicsőséges Uralmamat. Bizony
mondom nektek, néhány hónapig örvendeznek majd, de végül a Végső Lázadás elbukik,
utat adva ezzel az én Uralmam teljes megnyilatkozásának, ahol szemeitek megláthatják
majd az én Békém. Gyermekeim, hányan lesznek közületek, akik megmenekülnek, hogy
lássák ezeket a napokat?
Barnabás, sokan nem fogják megérteni ezt az üzenetet. De ne vesztegess időt a magyarázásra,
mert minél inkább próbálod elmagyarázni, annál inkább válik ködössé elméjük. Ez lesz a te
szíved és véred vértanúságának próbája.
Nektek adtam a Tökéletesség Rózsáját, hogy mindannyian felkészüljetek. Mikor híreket
hallotok háborúkról, járványokról, katasztrófákról körülöttetek, ne féljetek, mindezek azért
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történnek majd, hogy jelezzék a közelgő napot. Készítsétek föl magatokat az
elkövetkezendőkre, hittel, tisztasággal és szeretettel. Bizony mondom nektek, az
elkövetkezendők sokkal keserűbbek lesznek, mint a fizikai harcok.
Mindazoknak, akik magukhoz ölelik a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, megadom a kegyelmet,
hogy megbirkózzanak azokon a napokon. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki
meghívott titeket, hogy megünnepeljétek Dicsőséges Uralmamat. Gyűjtsétek össze a
virágszirmokat és árasszátok szét azok szent illatát a világban.
Megáldalak benneteket kedveseim, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Békesség veletek!”
Hirtelen a látomás megszűnt.

HARMADIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE
DÁTUM: 2001. SZEPTEMBER 14.
IDŐ: 02:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA
TÉMA: ÖRVENDJETEK MERT LÁTTÁTOK A SZENT KERESZT GYŐZELMÉT

Ebben az órában, imáink alatt, angyalok és szentek sokaságát láttam, kezükben trombitákkal és
pálmaágakkal. Énekeltek és örvendeztek. A felhő felett láttam egy óriási keresztet tündökölni,
minden oldalából isteni fénysugarak áradtak ki. A keresztre ez volt írva: „A megváltás Istentől
származik, áldott legyen Isten áldozati Báránya!” Egy kis idő elteltével, láttam a mi irgalmas
Mesterünket, Jézus Krisztust megjelenni a kereszt felett. Kitárta kezeit és megáldott mindent.
Ekkor hallottam a Mennyország összes szentjét ezekkel a szavakkal imádni az Urat, amint Isten
Fia előtt leborultak: „Szent! Szent! Szent! Áldott legyen Isten szent Neve! Áldott legyen a
Feláldozott Bárány! Áldott legyen a Megváltás Vére! Boldogok azok, akiket meghívtak,
hogy uralkodjanak a Báránnyal! Boldog az a nemzet, akit kiválasztottak, hogy öröksége
legyen a Báránynak! Szent a te neved, Szeretet Istene! Uralkodjál mindörökké! Imádás
legyen a legszentebb Istennek!” Dicsőítő himnuszt zengtek minden egyes tiszteletkinyilvánító
cselekedet után. A végén egy felhő ereszkedett le, s befedte az egész helyet. A felhőben
megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt:
„Gyermekeim, hatalmas ünnep van a Mennyben, mert ez a születésnapja a földön az én
Dicsőséges Uralmamnak. Az angyalok és szentek imádásban örvendeznek, boldogok azok a
kicsinyek, akik felismerik ezt a kegyelmet, és együtt örvendeznek a szentekkel. Gyermekeim,
ma meghívlak titeket, hogy örvendezzetek. Örvendezzetek, mert ez a nap szent, örvendezzetek
gyermekeim, mert reményetek biztos! Bizony mondom nektek, örvendezzetek, mert láttátok a
Szent Kereszt Győzelmét!
Gyermekeim, mi akadályoztathatja örömötöket? Bizony mondom nektek, szabaduljatok meg
terheitektől. Rakjátok félre az eljövendő fenyítés súlyát. Örüljetek és örvendezzetek a
Mennyországgal együtt a győzelem miatt, mely azoké, akik megmaradtak szeretetemben.
Ekkor felemelte kezét, melyben egy keresztet tartott és megáldott ezekkel a szavakkal:
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„Megáldalak titeket, akik letöröltétek véres arcom, én letörlöm arcotokról a szemeitekből
hulló könnyeket.
Megáldalak titeket, akik hordozzák keresztjüket, és követnek engem napjaikban, a
győzelmi korona a tiétek.
Megáldalak titeket, akik velem éltek s haltok, feltámasztalak majd titeket, s
megjutalmazlak benneteket a Mennyek országával.
Gyermekeim, megáldalak titeket. Az én Dicsőséges Uralmam békéje és öröme töltse el
szíveteket. Örüljetek és ünnepeljetek. Ez a ti megváltásotok napja!
Gyermekeim, a gőgös szív soha nem örül, mert a sötétség felhője betölti azt dühvel. De látom
az én kicsinyeim arcát ragyogni a boldogságtól. Örvendjetek! Aki meghívott titeket az örömre,
az a ti Mesteretek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki látta bennetek az ő uralmának
jövőbeli megvalósulását. Ezen a ti érintetlen földeteken, az én uralmam megszületett!
Megáldalak titeket az én Dicsőséges Uralmam örömével, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek
nevében! Örvendezzetek és maradjatok meg az én békémben!”
Hirtelen a látomás megszűnt.

NEGYEDIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE
DÁTUM: 2001. SZEPTEMBER 15.
IDŐ: 02:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA
TÉMA: „ANYÁM, TANÍTSD MEG GYERMEKEIDET, HOGY
BESZÉLJENEK”

KEVESET

Szemlélődő imám alatt láttam az Urat egy felhőből lejönni, kezében egy kelyhet tartva. A
kehely szájánál egy lángnyelv volt. Miközben leereszkedett, isteni fénysugarak áradtak a
kehelyből felénk, akiket összegyűlve láttam a kereszt lábánál a Kálvária hegyén. Közelebb jött,
s így szólt:
„Gyermekeim, fogadjátok ezt tőlem, ez az én Vérem, a ti megváltásotok Vére. Nyissátok ki
szíveteket az én nagy Pecsétem előtt.”
A levegőben hagyta a kelyhet. Láttam, miként megsokszorozódik a kehely, s a kereszt lábánál
összegyűlt emberek szívébe hatol.
Hirtelen, egy felhő ereszkedett le, és beborította az egész helyet. A felhőben megjelent a
Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szenvedő Arca. Békésen így szólt:
„Gyermekeim, a hamarosan eljövendő óra félelmetes és borzasztó lesz. Ki éli majd túl?
Ez késztetett engem arra, hogy közétek jöjjek, és felépítsem szívetekben Szeretetem
Tabernákulumát. Így, mikor elérkezik az idő, szívetek nem szárad ki. Az én dicsőségem
öröme folyamatosan virágzik majd szívetekben, ahol felépítettem Szeretetem
Tabernákulumát. Engedem, hogy az én Drága Vérem óceánja folyamatosan áradjon a
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szívetekben, még a szárazság leghatalmasabb óráiban is, amely hamarosan az
emberiségre zúdul.
Gyermekeim, adjátok nekem életeteket mint élő áldozat. Adjátok nekem szíveteket. Készen
állok rá, hogy fehérebbé tegyem azokat még a hónál is. Bizony mondom nektek, fogadjatok el
minden keresztet. Fogadjátok el az üldöztetéseteket engesztelésül a világ bűneiért. Alázatosan
fogadjátok el a világ általi visszautasításotokat, elítéléseteket, még a halál árán is, az én
kedvemért. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szenvedéseiteken keresztül
megtisztultok!
Gyermekeim, figyeljetek most rám, távolodjatok el a világ zajától és nyugtalanságától, és
fordítsátok el szemeiteket az evilági dolgoktól, melyek bűnre csábíthatják szíveteket.
Éljetek teljes benső csendben, és szemléljétek az én kínszenvedéssel teli életemet.
Imádkozzatok szüntelen.
Gyermekeim, maradjatok velem csütörtök éjszakánként, péntekre virradóan a Gecemáni
kertben. Ajánljátok fel nekem az én Drága Vérem Rózsafüzérét. Vigasztaljatok és
imádjatok engem azokkal az imákkal, amelyeket nektek tanítottam, engeszteljetek
bűneitekért, és szenteljétek életeteket az én Drága Véremnek. Maradjatok velem a
Gecemáni órákban, hogy a hitetek ne törjön meg, mikor a gonoszság ideje elérkezik.
Gyermekeim, ez az ájtatosság olyan, mint egy bezárt kert, senki nem léphet be, hacsaknem
én megengedem neki. Mindazok, akik kívül vannak, nem látják az én gyönyörű
szőlőtőkémet a kertben. Nem tudhatják, miféle hajtás növekszik ott. Boldogok azok, akik
előtt kinyílt a kapu, amikor kopogtattak rajta. Enni fognak az én Szent Kertemben az élet
gyümölcséből.
Gyermekeim, örvendjetek, mert megkaptatok az országot, mely nem inoghat meg. Én vagyok
a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Nyissátok meg szíveteket előttem. Szeretlek titeket.
Megáldalak benneteket.”
Hirtelen, Szent Fejének sebeiből Drága Vére hullott rám. Felkeltem és magamhoz tértem. Aztán
a látomás megszűnt.

NEGYEDIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 2001. SZEPTEMBER 16.
IDŐ: 02:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA
TÉMA: NAGY AZ ÉN BOLDOGSÁGOM, HOGY LÁTHATLAK TITEKET
MARADÉKTALANUL ENGEDELMESKEDNI

Ebben az órában, látomásban, láttam két kétélű kardot egymást keresztezve egy felhőben. Rövid
időn belül, villámlott és megjelent a Haláltusát vívó Jézus krisztus Arca, s így szólt:
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„Gyermekeim, ó, mennyire vágyom rá, hogy lássalak titeket kitartani a megszentelő kegyelem
állapotában a nagy üldöztetés napjaiban is. Látom, hogy mennyi áldozatot hoztok, böjtöltök és
virrasztotok, gyengék voltatok, de nem adtátok fel. Fájdalmaitok voltak, de legyőztétek őket.
Nagy az én boldogságom, hogy láthatlak titeket maradéktalanul engedelmeskedni kéréseimnek.
Látom, ahogyan semmisségetek tudatában leborultok színem elé. Boldog vagyok. Ó
gyermekeim, nem engedem meg, hogy fájdalmaitokkal és szenvedéseitekkel távozzatok el
tőlem. Ti megvigasztaltatok engem, én megvigasztallak titeket. Gyermekeim, ne azért örüljetek,
mert megígérem, hogy meggyógyítom halandó testeteket, a porhüvelyt, mely terheket tesz a ti
igaz lényetekre, hanem inkább azért örüljetek, mert megszentelem lelketeket, a ti igaz
lényeteket.
Gyermekeim, kedvemre lenne, ha jelenlétemben maradnátok, és imádnátok engem, de a világ
vár rátok, mennetek kell. Menjetek, és árasszátok a világra a tisztaság szent illatát. Attól tartok
azonban, hogy sokan kioltják azt a tüzet, melyet most bennetek égni látok. A világban, ahová
küldelek titeket, nagyon sok farkas tanyázik az erdőkben. Ez most olyan, mintha bárányokat
küldenék az oroszlánbarlangokba. De küldenem kell titeket. Bizony mondom nektek, mennetek
kell, hogy megismertessétek akaratomat minden néppel a földön. Gyermekeim, soha ne
engedjétek, hogy ez a fény, mely most bennetek ég, sötétséggé váljon. Menjetek és újítsátok
meg a föld színét. Menjetek és gyűjtsétek össze nekem az én örökségemet, hogy az enyéim
beléphessenek az én Békém Uralmába. Ezzel a nagy örömmel áldom meg ezeket a virágokat
számotokra, és minden szerettem számára.”
Felemelte kezét, és megáldotta a virágokat. Aztán így folytatta:
„Gyermekeim, mindazok, akik megcsókolják ezt a virágot, megkapják ugyanazt a tisztaság
kegyelmét, melyet Édesanyám szerzett meg nekik. Ha szeretnék, nekik adom ezt a kegyelmet.
Gyermekeim, maradjatok meg az én szeretetemben és irgalmamban. Soha ne engedjétek, hogy
ezek a kegyelmeim hiába vesszenek. Amikor lelki szárazságot éreztek, jöjjetek közelebb
hozzám, felfrissítelek titeket, és még jobban megáldalak benneteket. Így hát megáldalak titeket,
az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.” Ámen

NEGYEDIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE
DÁTUM: 2001. SZEPTEMBER 16.
IDŐ: 12:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA TÉMA:
EZEK AZ EMBEREK AZ ÉN KIS RÓZSÁCSKÁIM
Ebben az órában megkaptuk a záró áldást. Látomásban láttam, ahogyan egy tabernákulum
leereszkedik a felhők közül, mely úgy nézett ki, mint a Szövetség Ládája, rajta két élőlény
képével. Abban a pillanatban egy vakító fényt láttam érkezni felülről, aztán megjelent az Isten
Fia, jobb kezében a keresztet tartva. Egy hangot hallottam, mely így szólt:
„Ezek az emberek az én kis Rózsácskáim a földön. Rajtuk keresztül, az én Királyságom
elérkezik a földre. Megáldom őket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Menjetek
és ismertessétek meg akaratomat a világgal.”
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A látomás megszűnt.

ÖTÖDIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE DÁTUM:
2001. DECEMBER 14.
IDŐ: 24:00
HELYSZÍN: AWKA, ENGESZTELŐ OLTÁROM
TÉMA: FIAM, EZEK A SZERENCSÉTLEN BŰNÖSÖK AZ ÉN SZENVEDÉSEM
OKOZÓI

Ebben az órában, imáim alatt, látomásban megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s
így szólt:
„Fiam, születésnapom közeledtével, mély fájdalommal emlékszem vissza háromszori elesésem
okára a nehéz kereszt súlya alatt, a bűnben megátalkodottak seregére gondolok, akiket az örök
kárhozatra vezetnek bűneik terhe. Sőt, még manapság is nagyon sokan vannak, akik örökre
elvesztek. Ha ezek a gyermekeim felismernék ezt, és visszatérnének hozzám,
megvigasztalódnék.
Fiam, ezek a szerencsétlen bűnösök okozták nekem a legnagyobb szívfájdalmat a Gecemáni
kertben. Vérrel verejtékeztem miattuk. Láttam a bűnösök sokaságát, akik Szent Vérem áldozata
ellenére is elvesznek. Összeestem, mert elveszett minden reményem. Ezek a kimerítő
gondolatok lettek úrrá, a már megsebzett szívemen. Ha mindezek a lelkek elvesznek, akkor kik
azok, akikért váltságdíjul odaadom életem? Kik azok, akikért véremet ontatom? Kik azok,
akikért testemet engedem meggyötörni? Fiam, ezen gondolatok terhe nehezült rám, és miattuk
estem össze, és vérrel verejtékeztem, hogy megmeneküljenek.
Miközben a Kálvária útján vittem keresztem, az ellenség megmutatta nekem szeretteim
sokaságát, akik ugyan sokat szenvednek értem, de később elbuknak, és az örök kárhozatra
jutnak. Az ő számuk túl sok. Láttam, ahogyan elviselik szenvedésüket értem. Átmennek a rögös
úton, de elbuknak és feladják épphogy a Mennyek előtt, a megváltásuk kapujában. Az ő jövőbeli
szenvedésük terhe hatott rám oly nyomasztóan. Első alkalommal estem el. Az angyal, aki a
Gecemáni kertben vigasztalt engem, így szólt hozzám: „Emmánuel, ne csüggedj! Nézd a kis
galambokat, akik hasznukat látják a te halálodnak. Segíteni fognak megerősíteni az elesett
gyermekeid hitét.” Ekkor megláttalak titeket és megvigasztalódtam. Az angyal a neveiteket
sorolta nekem, mely erőt adott, hogy felálljak és vigyem tovább keresztemet a megváltás útján.
Útközben az ellenség megmutatta egyházamat, miként nyájamból sokan kiválnak, és hamis
egyházakat alapítanak. Látva ezen hamis egyházak híveinek tömegét, és örök kárhozatukat, a
reményem ismét elhagyott. Másodjára estem a földre. Ott, a kereszt alatt, halottam miként az
angyal így szól hozzám: „Emmánuel! Kelj fel a te vértanúid kedvéért, akik érted és az
egyházért vérüket adják. Tekints a te kis mártírjaidra, sokat fognak szenvedni az
egyházadért. Az ő szent vérük és verejtékükön keresztül helyreáll majd Egyházad, az ő
vértanúságuk árán az elveszett juhok visszatérnek majd.” Láttam az áldozatra kész lelkeket,
és erőt nyertem. Folytattam utam.
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Mielőtt felértem a Golgota hegyére, az ellenség megmutatta nekem azon gyermekeim
sokaságát, akik a test bűnei miatt vesznek el. Az ő számuk háromszor annyi volt, mint akiket
addig láttam. Rosszabb és fájdalmasabb látni papjaimat és mindazokat, akik életüket nekem
szentelték ezek között a reménytelen lelkek között. Ezek a lelkek voltak az én reménységeim,
hogy tisztán és erkölcsösen élnek majd a világban. Látni enyéimet, akik a bűn világához
csatlakoztak és elkárhoznak mérhetetlen szenvedéssel és szégyennel töltött el. Harmadszor
estem a földre. A vigaszt nyújtó angyal ismét eljött hozzám, és így szólt: „Emmánuel! Tekints
kicsi liliomaidra. Nézd, milyen sokan lesznek közülük vértanúk, mert a tiszta életet
választották. Azáltal, hogy vérük a romlott világra hullik, elvetik a tisztaság magját, hogy
az majd birtokba vehesse a földet. Ezen kicsi liliomok szenvedésein és szent könnyeiken
keresztül, papjaid visszatérnek majd a tiszta, erkölcsös és szent élethez. A te kicsi liliomaid
kedvéért kelj fel és folytasd utad!” Láttam az én kicsi liliomaimat, és bátorságot szereztem
tőlük. Folytattam a megváltás útját.
A Kálvárián, az ellenség rávette a zsidó katonákat, hogy fosszanak meg ruháimtól. Ez a
szégyenteljes cselekedett, egyesülve a harmadszori elesésem során látottakkal mérhetetlenül
megsokszoroztak szenvedésem. Fájdalmamban és gyötrelmeimben felajánlottam Atyámnak
azokat a szegény bűnösöket, akik elvesznek a test bűnei miatt. (azzal az imával tettem, amit
neked is megtanítottam: „Ima a testiség bűnei ellen”)
Fiam, látod, a szegény bűnösök miatt szenvedek, akik végül elvesznek. Látod, te vagy az én
egyetlen reményem és örömöm. Remélem, soha nem hiányzol majd nekem. Áldozatra kész
szeretteim segítenek nekem visszahívni elveszett juhaimat. Hívlak titeket, hogy segítsetek
nekem visszaszerezni elveszett juhaimat. Bízom benne, válaszoltok segítségkérő hívásomra. Ez
az egyetlen ajándék, amit kérek tőletek születésnapom alakalmából. Aki ezt nekem születésnapi
ajándékként adja, az megmarad az elkövetkezendő években a megszentelő kegyelem
állapotában, s neki adom az én békémet.
Fiam, emlékezz, hogy én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki arra hívtalak meg, hogy
légy az én vigasztalóm.
Szeretlek titeket! Megáldalak benneteket!” Hirtelen
a látomás megszűnt.

ÖTÖDIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 2002. JANUÁR 1.
IDŐ: 12:00
HELYSZÍN: OLO, ENGESZTELŐ OLTÁROM
TÉMA: MINDEN EMBERT ARRA KÉREK, HOGY LÉPJEN BE SZERETETEM
FÉNYÉBE

Ebben az órában, imáim alatt, látomásban megjelent a vértől ázott, Haláltusát vívó Jézus
Krisztus Arca. Egy ideig csendben volt, majd így szólt:

16
„Fiam, ahogy beléptetek az újévbe, úgy hívom meg minden gyermekemet, hogy lépjenek be
szeretetem fényébe. Saját szemeiddel fogod látni, ahogyan sokan szeretteim közül áldozatául
esnek a sötétség erejének. De ebbe a tévedésbe csak azok esnek, akik ragaszkodnak gőgjükhöz.
Gyermekeim, cselekedjetek bölcsen és öltsétek magatokra az alázat köntösét, hogy a gőg ereje
ne találjon rajtatok fogást. Növekedjetek mindig az alázatban, és ha dönteni kényszerültök
válasszátok mindig a kies, rögös utat, a Szent Kereszt útját. Szeressétek a keresztet, a kereszt
szeretete az egyenes út az én szeretetemhez. Az én szeretetem a lelkek világossága.
Gyermekeim, minden embert meghívok arra, hogy lépjenek be szeretetem fényébe, s a sötétség
és vakság erejének nem lesz hatalma felettetek.
Ebben az évben felkészítelek titeket, hogy a következő évben megkaphassátok a Tökéletes
Tisztaság Rózsáját. Gyermekeim, terjesszétek ezt az ájtatosságot szerte a világban. Békesség
nektek! Megáldalak titeket!”
Hirtelen a látomás megszűnt.

ÖTÖDIK ÓRA HARMADIK ÜZENETE
DÁTUM: 2002. JANUÁR 6.
IDŐ: 04:30
HELYSZÍN: AWKA, ENGESZTELŐ OLTÁROM
TÉMA: FELTÁRUL A TANÍTÁS A CSENDESSÉGRŐL

Ebben az órában, látomásban egy asszonyt láttam kilépni a napból. Önmaga is olyan fényes
volt, mint a nap. Miközben leereszkedett, egy felhő szállt le, és befedte az egész helyet. Ebben
a felhőben megláttam a mi Asszonyunk csodálatos arcát. Közelebb jött és így szólt:
„Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja, a Gyönyörű Rózsa. Azért jöttem, hogy
felkészítselek titeket a csendességről szóló tanítással, hogy majd alkalmasak legyetek a
Tökéletes Tisztaság Rózsájának ajándékára. Hallottam, mikor Fiam arra kért titeket, hogy
lépjetek be az ő szeretetének fényébe. Figyeljetek rám, részletesen elmagyarázom majd nektek,
hogy mikor mit kell tennetek. Cselekedjetek helyesen, és semmit ne változtassatok az
üzeneteken. Nyugodtan olvassátok végig. Elmélkedjetek az elhangzottakon. Én vagyok, aki
kiválasztotta számotokra ezeket az üzeneteket. Tudom, lelketeknek mire van szüksége. Minél
mélyebben elmélkedtek, annál inkább váltok lelkileg éretté. Hamarosan megtanuljátok a lelki
gondolkodást. Azonban az üzeneteket ne vitassátok meg, csak magatokban gondolkodjatok el
rajta.
Engedjétek meg, hogy ezek az üzenetek szívetek legmélyére hatoljanak és megtisztítsák
azt. Engedjétek meg, hogy a megszentelő tűz táplálja lelketeket. Ne hordozzatok terheket.
Mikor beléptek erre a helyre, rakjátok le lelketekre nehezülő minden terhet. Pihenjen meg
lelketek, és engedjétek, hogy a szeretet szavai szóljanak legbensőbb lényetekhez. Töltsétek
fel magatokat a szeretet üzeneteivel. Felejtsétek el a világot, a munkátokat, a

17
nehézségeiteket! Védjétek meg magatokat önmagatoktól, a világtól, és a sátántól! A
gonosz lélek megkísért majd benneteket, hogy álomba merüljetek az éltető program alatt,
az üzenetek olvasása alatt. Legyetek óvatosak, hogy ne kerüljetek az ellenség kezei közé!
Barnabás, itt vagyok melletted, és segítek, hogy lejegyezd a dátumokat, hogy később tudjátok,
mikori üzeneteket kell felolvasnotok. A Mennyország békéje legyen veled.”
Hirtelen a látomás megszűnt, és én mindent lejegyeztem, úgy ahogy azt nekem mondták.
HATODIK ÓRA ELSŐ ÜZENETE DÁTUM:
2002. JANUÁR 10.
IDŐ: 24:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA
TÉMA: AZ ÉLŐ CSENDESSÉG MISZTÉRIUMA

Szentségimádás alatt, látomásban, láttam a Szűzanyát egy felhőből leereszkedni, kerubok
sokaságának kíséretében. Miközben Őt néztem, egy felhő szállt le, és befedte az egész helyet.
A kitett Oltáriszentségre néztem, majd megjelent a mi Asszonyunk és így szólt csendesen:
„Gyermekeim, köszöntelek titeket ezen a lelkigyakorlaton. Az én Szeplőtelen Szívem békéje
áradjon a ti szívetekbe, hogy megtisztítsa lelketeket minden evilági gonoszságtól, és megadja
nektek az igaz békét. Jelenlétem fénye adja meg szívetek nyugalmát, és nyissa meg szíveteket
és értelmeteket a csendesség misztériumának helyes értelmezése előtt. Ismét mondom, a
Mennyország békéje legyen veletek.
Gyermekeim, azért jöttem, hogy megtanítsalak titeket a csendesség misztériumára. Nektek,
élőknek, a csendesség misztérium. A szenteknek viszont ez, a Mindenható Isten legnagyobb
imádását jelenti a mennyekben. Kezdetben a Mindenható Isten Jelenléte a csendességben
lakozott. Ez a nagy csendesség tárta fel a teremtés titkát. A csendesség volt a szikra, mely
lángra lobbantotta Isten Szeretetét, hogy megalkossa a világegyetemet és megteremtse az
embert. A teremtés után a csendesség Istennél lakozott a Mennyben.
Gyermekeim, a csendesség ott lakozik és mindörökké ott is marad. Az Örök Atya szereti ezt a
nagy csendességet, mert a teremtés előtt ez volt az Ő első társa. Mindaz, aki nála akar lakozni,
muszáj, hogy szeresse az Örök Atya barátját, a nagy csendességet. A csendben megtaláljátok a
mennyei atya jelenlétét. Az ő Békéje mindörökké csendben lakozik. Gyermekeim, szeressétek
meg ezt a tanítást, szeressétek meg az Örök Atya nagy társát. Ez a társ a földön az igazak barátja.
Az igazak meglelik édességét, míg a gonoszok keserűnek találják. Gyermekeim,
barátkozzatok meg a csendesség ajándékával. A lecke a következő: Tanuljatok meg keveset
beszélni. Csak akkor szóljatok, amikkor nagy szükség van a beszédre. Tanuljátok meg zárva
tartani a szátokat. Gondolkozzatok, mielőtt szólásra nyitjátok ajkatok. Csak azt mondjátok, amit
tudtok. Csak azt mondjátok, amit tudtok, és semmi többet. Ezen az éjjelen azt kérem tőletek,
hogy csukjátok be a szátokat, s csak nagyon keveset beszéljetek. Holnap többet fogtok tanulni.
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A csendes szív begyűjti a Mennyország üzeneteit, míg a zajos szív a világ gonoszságait
gyűjti csak össze. A felkelés napjaiban arra kérem gyermekimet, hogy csendes életet
éljenek majd.
Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja. Aki meghív titeket, hogy csendes életet
éljetek. Maradjatok meg a Mennyország békéjében.”
Hirtelen a látomás megszűnt.

HATODIK ÓRA MÁSODIK ÜZENETE
DÁTUM: 2002. JANUÁR 11.
IDŐ: 24:00
HELYSZÍN: IMEZI OWA, LOURDESI SZŰZANYA KÁPOLNÁJA
TÉMA: AKI ÖNMAGÁT A VILÁGHOZ CSATOLJA, ALIG TALÁL BÉKÉT BENNE
Ebben az órában, imáink alatt, látomásban a mi Asszonyunk kezében és szívében rózsákkal
jelent meg, Szeplőtelen Szívéből isteni fénysugarak áradtak. Közelebb jött, és békésen így szólt:
„Gyermekeim, ezen az estén azért jöttem közétek, hogy tanítsalak titeket a tökéletes csendesség
misztériumáról, mely az igaz békességből származik. Ismét mondom nektek, a Mennyország
békéje legyen veletek.
Gyermekeim, hányan fogadjátok be közületek ezt a békét, melyet az Ég ad nektek folytonosan?
Gyermekeim, az evilági ember számára mi okoz nyugtalanságot? Mit gondoltok, mi a félelem
oka az evilági ember számára? Oly kevesen értitek meg ezeket a kérdéseket. Figyeljetek rám!
Az embert a teremtésekor Isten az Ő békéjének terébe, az Éden Kertbe helyezte. Az ember
bűnbeesése által esett ki a kegyelem állapotából, és Isten békéjének jelenlétéből, s kikerült a
Teremtőjéhez való ragaszkodásából is. Az ember elveszítette Istenbe vetett bizalmát, többé már
nem a teremtőjéhez, hanem a világhoz ragaszkodott. Ez a világhoz való ragaszkodás az oka
minden félelemnek és nyugtalanságnak. Gyermekeim, aki önmagát a világhoz csatolja, alig
találhat nyugalmat, valódi békességet. Az ilyen ember a világ embere, a félelem rabszolgája.
Gyermekeim, az ember, aki ragaszkodik vagyonához, nehezen tud aludni, mikor tolvajokat hall
közeledni, az ilyen ember lelke soha nem nyugszik meg, amíg nem látja vagyonát biztonságban.
Gyermekeim, látjátok, hogyan vesztette el az ember Istenhez való ragaszkodását? Az élet
bármely területén tapasztalhatjátok az emberek Istenbe vetett bizalmának hiányát. Mindezek a
lelkek nyugtalanságához vezetnek, melyek a világhoz való ragaszkodás eredményei.
Gyermekeim, mutatok egy példát nektek. A Pünkösdi Egyház követőit az ellenség sikeresen
rabul ejtette, a félelem fogságával. Ők mindenhol a démoni jelenlétet keresik. Minden
cselekedeteikben, útjukon, munkáik során démonokat látnak. Ha akadályba ütköznek munkájuk
során, azt mindjárt a démonok cselekedeteinek tulajdonítják, még a keresztjeiket is, melyet
Szerető Istenük ajánlott nekik. Ez teszi őket a félelem rabszolgájává. Még pihenésük alatt sincs
nyugalmuk, attól félnek, hogy ágyuk alatt démonok rejtőznek. Ó, micsoda fogságban élnek ezek
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a gyermekeim. Hogyan is lehetne békességük és lakozhatnának csendességben? Gyermekeim,
az ő összejöveteleiken nincsen csend.
Ez a Pünkösdi Egyház azért jött, hogy a világot a hitetlenségbe vezesse. Az egész világot a
félelem fogságába akarják zárni. A szentségimádást le akarják cserélni zajos összejövetelekre,
s ez mélyen megsebez engem, mivel Fiam szent Egyházát ezekkel az eltévelyedésekkel vonják
be.
Gyermekeim, vannak őrangyalaitok, de alig vannak, akik hisznek szerető és gondoskodó
jelenlétükben. Így igénylitek, hogy egyre több gonosz lelket lássatok, ahelyett, hogy
engednétek, hogy őrangyalaitok legyőzzék azokat, hisz őket ezért is rendelte mellétek az Isten.
De a Pünkösdi Egyház tagjai azt állítják, hogy démonokat űznek kiabálásukkal, azonban ezt a
harcot a mennyei seregek vívják éjjel nappal. A gonosz lélek csak egyik helyről a másik helyre
küldve űzhető el. S ez az, amit a mennyei seregek értetek tesznek. Csak a Dicsőség Uralmában
lesz a gonosz lélek kiűzhető évekre, mielőtt bekövetkezne végső megsemmisítésük a világ vége
előtt. A gonosz lelkek úgy vannak jelen a világban, akár csak a levegő, s éppen úgy, miként a
Béke angyalai is. A démonoknak nincs erejük a szentek felett. Jegyezzétek ezt jól meg, és
szabaduljatok ki a Pünkösdi Egyház által okozott félelem fogságából. Győzelmetek az
alázatosság erejéből és a tisztaság tüzéből származik majd.
Tanuljátok meg ma, hogy az Isten gondotokat viseli minden időben. Látja működéseiteket.
Angyalait mellétek rendeli. Most már tudjátok ezt, hát szóljatok őrangyalaitokhoz. A sötétség
egyetlen ereje sem nagyobb őrangyalotoknál. Őrangyalaitok rendelkeznek azzal az erővel, hogy
minden bajból kimenekítsenek titeket, ha tiszták maradtok, és megmaradtok Istenetek
barátjának szeretetében.
Gyermekeim, pihentessétek lelketeket. A lelketek pihenése erőt ad a valódi béke tökéletes
csendességének. Ezzel persze nem azt mondom, hogy ne imádkozzatok, hitben kell, hogy
imádkozzatok. A harc nem a tiétek. Nem ti vagytok életetek oltalmazója. Használjátok az
egyház egyszerű imáit a gonosz lelkek ellen, az bőven elég. Töltsetek több időt
szentségimádásban, s ott megtaláljátok az igaz békét.
A csendes lélek megleli igaz örömét a szent keresztben, a nyugtalan lélek azonban a
keresztet átoknak tartja.
Az alázatosság ereje árnyékoljon be titeket, hogy jól megtanulhassátok ezt a leckét. Maradjatok
meg a Mennyország békéjében.”
Hirtelen a látomás megszűnt.
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Ebben az órában, szentségimádás alatt, látomásban a kitett Oltáriszentség előtt, láttam a mi
Asszonyunkat, kezében tartva a Tökéletes Tisztaság Fehér és Vörös Rózsáját. Kedvesen így
szólt:
„Gyermekeim, lelkigyakorlatotok kedves az Úr előtt. Jézus szeretné, ha megmaradnátok a
békesség ezen állapotában, hogy igazán lelki emberré váljatok. A hozzáállásotok tetszik
Nekem. Teljes reménnyel bízom abban, hogy láthatlak titeket a csendesség emberévé válni.
Had lássam az igaz békét lelketekben
Gyermekeim a tökéletességre tanítalak titeket. Hallgassátok meg szeretetem anyai tanácsát!
Nyissátok meg az elméteket a világosság előtt, melyet a csendesség misztériumának
megértésére készítettem számotokra! Gyermekeim, számos út van a világban, de csak egy igaz
és tökéletes. A Békesség Földjére vezető egyetlen tökéletes úton Én vezetlek titeket. Aki engem
követ, az soha nem fog a sötétségben járni. Habár az út nehéz, de azoknak, akik szeretik a
keresztet könnyű.
Gyermekeim arra tanítottalak titeket, hogy legyetek csendben. Mondtam nektek, hogy
tanuljatok meg keveset beszélni. Beszéltem nektek a csendességről, mely az igaz békeség
világosságából származik. Tanuljátok meg ezeket a leckéket, és valósítsátok meg életetek
során!
Ma este azért jöttem, hogy tanítsalak titeket a legmagasabb ponton lévő szemlélődés
csendességéről. Gyermekeim kétféle mód létezik, hogy eljussatok a szemlélődés állapotába: az
egyik a vertikális, a másik a horizontális.
A vertikális szemlélődés során az ember felül kerekedik a világ minden gondján és
megpróbáltatásain. Ez a legmagasabb ponton lévő szemlélődést jelenti, ahol valódi, személyes
kapcsolatot alakíthattok ki Istennel. Ez a tökéletes csendesség, amelyre elvezetlek titeket.
A horizontális szemlélődés során az ember az irigység és versengés áramlatát követi, s végül
gonosz termést hoz. Ez a csendesség teli van a test szenvedélyeivel, kapzsisággal, gyűlölettel,
a világ élvezetével és más gonosz gyümölcsökkel. Az evilági embert ez teszi bűnössé.
Gyermekeim a vertikális szemlélődés csendességéről szeretnélek tanítani titeket. Ahhoz, hogy
elérjétek ezt a lelki szintet, egyensúlyba kell, hogy legyen a szellemetek és a lelketek. Ne
legyetek lusták, dolgozzatok keményen, hogy sikereket érjetek el az életben, és hozzátok azt
egyensúlyba a lelki életetekkel. Ne kötődjetek senkihez! Tanuljatok meg könnyen
megbocsátani! Legyetek a béke emberei, és mindenek felett legyetek szentek!
Gyermekeim ezek az anyai tanácsaim nektek. Ha mindezeket megteszitek, megkoronázzátok
azokat az élet igéjével, szent könyvekből meríthettek isteni sugallatot lelketeknek. Miközben
növekedtek a hitben, eléritek majd az Istennel való lelki kapcsolat legmagasabb fokát. Ez a
legnagyobb a lelki ajándékok közül.
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Gyermekeim, nem szeretném, ha összezavarodnátok a Pünkösdi Egyházról szóló tanításom
miatt. A protestáns egyházak és azok pünkösdi megújulásaik spirituálisan megvakítják a
világot. Ezt a lelki vakságot akarom meggyógyítani. Megkérem Jézust, hogy küldje el hozzátok
Páduai Szent Antalt és Szent Mihály Arkangyalt, hogy erről a problémáról tanítást adjanak
nektek. Megtanítanak titeket a szabadulás igaz útjára és válaszolnak kérdéseitekre. De
gyermekeim, valóban azt hiszitek, hogy mindazt, amit a gonosz lelkek ellenetek kiterveltek nem
találtak ki ellenem is, életem minden percében? A sötétség birodalma már az előtt tudta, hogy
ki vagyok, mielőtt megszülettem volna. Mindenféle kísértéssel támadtak ellenem, de mindhiába
való volt. Én vagyok az Asszony, aki széttiporja az ősi kígyó fejét. Legyőztem a sátánt,
legyőztem a világot, legyőztem a testet, s nem erőszakkal vagy kiabálva, hanem azzal a
tökéletes úttal, amelyre titeket is tanítalak.
Ha követitek tanításomat a gonosz lelkek fognak rettegni tőletek, nem ti őtőlük. Nem lesz
szükségetek arra, hogy kiabáljatok, mielőtt a gonosz lelkek távoznának. Az egyszerű szavak,
mint távozz sátán, visszataszítják a sátánt a mélységbe. Ahelyett, hogy a gonosz lelkeket
keresnétek, azok elkerülik a ti jelenléteteket. Gyermekeim higgyétek el, hogy már egy tized
rózsafüzér is sokkal nagyobb kárt tesz a sötétség birodalmában, mint a 24 órás üvöltés a
gonosz lelkek ellen. Gondoljatok bele, mekkora ereje van egy jól megünnepelt
szentmisének. Higgyetek a ti Istenetekben! A hitetek megment titeket. Én vagyok a
Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja, aki szeret titeket. Szeplőtelen Szívem békéje legyen
veletek, most itt hagylak titeket.”
Hirtelen a látomás eltűnt.
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Ma, a csendességről szóló tanításaink utolsó napján, a kitett Oltáriszentség elé térdelve,
látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust vérét ontani a kereszten. Egy kis idő
elteltével, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát
vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:
„Gyermekeim, hálás vagyok ezért a lelkigyakorlatért, melyre Édesanyám hívott meg titeket,
hogy tanuljatok a csendességről. Ez a lelkigyakorlat elérte a teljességét, mert mindazokat a
tanításokat már hallottátok, melyek nélkülözhetetlenek, hogy megkaphassátok a Tökéletes
Tisztaság Rózsáját. Más, kisebb tanításokat később fogtok kapni, lelki gyógyulásotok és
növekedésetek érdekében.
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Gyermekeim, aki tiszta szívvel fogadja a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, és haláláig tisztán is
tartja, elnyeri a romolhatatlanság kegyelmét. A tiszta szív tüze, mely a tiszta lélekből és a Két
Szent Szívből (az én Szent Szívem, és Édesanyám Szeplőtelen Szívéből) árad, megőrzi a testet
a bűn erejétől és a bomlástól. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeretetből
mindezeket megígéri nektek. Ezáltal, az egész világ megtudhatja majd, hogy az én Uralmam
köztetek született.
Gyermekeim, amint megkapjátok ezt a szent Rózsát, őrizzétek oltáraitokon és éljétek meg a
tisztaság erényét egész életeteken át. Azonban Édesanyám elveszi azoktól ezt a rózsát, akik nem
tudják a tisztaságot és erkölcsösséget betartani, vagyis akik elbuknak, abban, hogy a tisztaság
erényének életét éljék. Az én örömöm az, ha minél több kis Liliomokat láthatok, a jövő
nemzedékében, akik elnyerhetik a kegyelmet.
Fogadjátok áldásom: Töltsön be titeket, a Mennyország Békéjének Csendes Trónjáról
lehulló fény! Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. A csendesség
békéje legyen veletek.”
Hirtelen az egész látomás megszűnt.
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Ebben az órában imáim alatt, látomásban, megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s
csendesen így szólt:
„Barnabás, ismét elküldelek a pusztába, hogy imádkozz, és még több munkára sarkalld
magad. Imádkozz és készülj fel. 2002. március 2-án éjjel lépj be a pusztába és március 5én, szintén éjjel hagyd az el.
Mindvégig melletted leszek. Maradj az én békémben. Megáldalak téged.”
Hirtelen a látomás megszűnt.
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Ma éjjel, miután megérkeztem a Kármel hegyi pusztába, látomásban megjelent a Haláltusát
vívó Jézus Krisztus, aki így szólt hozzám:
„Fiam, köszöntelek téged újra itt, a pusztában, imádkozz és engesztelj bűneidért és az egész
világ bűneiért. Ezen a helyen, önmegtagadásaidon keresztül, betöltelek téged a Világosság és
Igazság Lelkével. Szükséged van a Lélekre, mert az óra melybe most beléptél nagyon nehéz.
Fiam, az óra, amely elérkezett az én Legdrágább Vérem ájtatosságában számos tévedést
hozott magával az emberi gondolkodás miatt. Azért hívtalak meg téged ebbe a pusztába,
hogy hozz több áldozatott, s, hogy elválasszalak téged az emberi gondolkodás tévedéseitől
és a saját terheidtől.
Meghívom ennek az ájtatosságnak az apostolait is, hogy osztozzanak veled az
áldozathozatalban. Szükségem van szeretteim önmegtagadására, hogy ez az ájtatosság
növekedhessen. Szükségem van az ő önmegtagadásukra, hogy az önzőség és a kapzsiság
megszűnjön, és hogy ők szentjeim közé emelkedhessenek.
Önmegtagadás! Az önmegtagadás nélkülözhetetlen! Minél inkább megtagadod önmagad,
annál közelebb kerülsz a szeretetemhez. Barnabás, ezekben a napokban imádkozz az én kicsi
Liliomaimért, és az én szegény papjaimért, akik a modernizmus és protestantizmus
tévedéseinek súlya alatt az igaz hit ellen vannak.
Elküldöm hozzád Szent Cecíliát, hogy megtanítsa neked az imát a Tökéletesség Rózsájáért.
Amikor szenvedéseid növekednek itt a pusztában, emlékezz, hogy melletted vagyok. Én vagyok
a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghívlak téged az önfeláldozásra.

