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Egy lélek fölébredése a halál álmából, melyben az egész világ
alszik a hálál hatalma alatt. De aki föltámad a föld porából, meg-
hallják Atyjuk szavát, azok élőkké váltak örökre és az Atyával társa-
loghatnak, mint kis gyermekek, amik itt következnek.

1935. február 8.

Kedves gyermekeim!
Tudjátok, hány élet van e világon? Pontosan annyi, ahány

csepp víz van a tengerekben. Testek alatt értem a csúszó-mászó atká-
kat is, nagyobb és még nagyobb életeket.

Ez együttvéve a vizek mértékével van, mert a víznek az élete-
ket tápláló kipárolgása az élet fenntartására szükséges.

Tulajdonképpen kezdetben pára, azaz víz volt minden, de a
megkeményedés folytán alakultak ki a kövek, hegyek, gerincek: ez
mind megcsontosodott pára. (Pál, Róma I. 28.)

E föld és minden, ami van, kezdetben folyékony állagú volt,
mert a teremtmények is mind engedelmesek voltak és ez intelligencia
élhetett a folyékony állagú éterben és szabadon mozoghattak az
egész mindenségben. De a bűnbe esés után jött az ítélet után a bi-
lincs, a test rátok.

Ezen bilincs csak akkor pattan szét maradandóan, ha Igéim
követése által azt a lélek magáról lerázza, vagyis az Isten szelleme
annyira erősödött és növekedett, hogy a külső testnek, a héjnak le
kellett hullania róla, mint a töredezett edény, ez a megnőtt Szellem
lesz ismét Úr és parancsolója a léleknek, és mint ilyen felszabadult
Szellem (azaz Isten akarata) ismét velem lehet az Atyával, mint fiú
egy lélekben.

Már sokféleképpen ismertettem veletek a megváltás útját, de
a mai tanítás különösen rámutat az engedelmesség nagyságára.

Ajánlatos lenne mindnyájatoknak az Igéim szerint való élés,
mert csak akkor kövesedik meg a Szellemem bennetek és hullik le a
külső cserép, a test, mindenkorra.
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E föld, amely hordoz titeket, ez is át fog alakulni a legfino-
mabb éterré. Kialakul benne a mennyei birodalmam képe, ahol még a
legmagasabb arkangyalok is majd jól fogják magukat érezni e fensé-
ges alkotásban, mert azt tudnotok kell, hogy ha felverekedtétek ma-
gatokat a „Fiú" állapotában, akkor ti is alkothattok magatoknak
tetszéstek szerint világokat, amit csak el tudtok képzelni és uralkod-
hattok benne, de csakis Én akaratommal és az Én rendemen belül.

E föld is megünnepli valamikor az ő hetedik napját, amikor
kész lesz a teremtményben képmásom, az lesz újra, aki volt kezdet-
ben. Az igaz, hogy ez az idő még messze van, de a lehetőség be van
állítva a tökéletes ember képének, amikor az Atya szombatját meg-
ünnepelheti veletek.

Ámen.

Atyátok, aki folyton hív e boldog életre, adja.
1935. február 9.

Kedves gyermekeim!
Akik felismertétek ezen Igében Atyai szavamat, és hűséggel

leírtátok, tartsátok is meg oly hűséggel, mint ahogy leírtátok. Igen,—
sokan írtátok, mert a láthatatlan erő több, nagyobb, mint a látottak,
azért beszélek többes számban, mert amit te nem látsz, azt Én látom
és azokhoz is beszélek, mert vágynak Utánam, amiként te.

Ők is haladnak a megismerés útján, „mert Istent megismerni,
őt szeretni, neki szolgálni és így üdvözülni". Ez egy tökéletes mon-
dat, Szentlelkemtől való, „Megismerni" azt az Atyát, akihez naponta
száll fel a sóhaj, hogy „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben". Igen, ezt
kiáltják, de inkább szokásból és nem a Hozzám való vágyakozásból,
mert aki vágyakozik Utánam, az meg is keres, mert emezek azt res-
tek meggondolni, hogy ha Atyámnak szólítom, akkor én gyermeke
vagyok és kötelességem őt megkeresni. Erre példa a „Tékozló fiú"
története, mert ti mind tékozló fiúk vagytok. És én csak szüntelen
várlak benneteket, hogy mikor is unjátok meg a sertés táplálékot,
amit a hamis szolgák adnak az Én nevemben. Mennyivel előbb talál-
na haza az emberiség, ha Én hozzám jönne inkább, mint az önző ma-
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ga-magát Isten szolgájának nevező, de a valóságban e cím alatt ma-
ga-magát szolgálja vele, és szenvedélyének hódol az így nyert gara-
son és így a bukása is nagyobb.

Vegyetek példát a kandacai kamarásról, aki Jeruzsálemben
papokhoz ment Engem keresni, nos, ott mit kapott? Úgy-e tudjátok,
„semmit", azt adták, amijük volt. De aki Engem keres, az ne fordul-
jon emberekhez keresni, hanem csak Felém irányítsa szívét szeretet-
tel és bizalommal, azt majd Én fogom elvezérelni az Enyémekhez, és
ezeken keresztül taníttatnak az Isten megismerésére helyesen.

Az Enyéimnek ismertető jele pedig ez. „Ingyen vettétek, in-
gyen adjátok." Ahol nem ez a jel van, ott már az önzés él és az nem
az Én szolgám, az nem Én Hozzám vezeti az Engem keresőket, ha-
nem magához édesgeti, hogy ő nőjön a gőgjében.

Nézzétek, kezdetben e kis gyülekezetek az Én nevemben
kezdték, de azután az uralkodási vágy felütötte a fejét, és akkor már
így beszélnek: „csak itt a Krisztus, csak itt". Ez önzés, mert minden
embert a Szeretetbe kell küldeni, és a saját szívébe szeretetével tá-
masszon fel Engem, Igém élő betartása által, és akkor megtalálta az
„Atyát", a legrövidebb úton, majd akkor Én rendelek vezetésére igaz
lelki tanítót, a Szentlelkemet, amelyet itt kinyilatkoztattam a megis-
merni akaróknak. A ti Jézustok és tanítótok adja.

A három keleti királyról, akik hódoltak a jászolban fekvő kis
Jézus előtt „Gyermek jézus 30-31" fejezetéhez Drága jó Atyánk,
ilyen magyarázatot adott hozzá.

A három bölcs valóban bölcs volt, azért, mint ilyenek tudták
is, hogy ki az állandó kísérőjük. Ez a három kísérő nem testben, de
lélekben voltak összekötve, mert megígértetett nekik, még abban az
időben, - amikor elbuktak -, a Szabadító és ők ezen az ígéreten
csüngtek minden időben és meg is engedtetett nekik, hogy szemeik-
kel megláthassák az Üdvösségüket, Aki elveszi a bűneiket; Ádám, a
kaspara, Káin a mor melkeor. Ábrahám a baltazár.

E három bölcs azon időben, Isten szerinti bölcsek voltak,
megkeresték az Urat, és hódolatukat bemutatták, bűnbánati könnyek
között, amit szívesen fogadtam, és bűneiktől felszabadítottam őket,
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lévén nekik számítva igazságul, a 3. kísérő lélekben, de mennyit
szenvedtek ezek, amíg Elém jöhettek, a bűnük, mint valami kígyó;
rájuk volt csavarodva és fojtogatta őket.

Ábel azonban Velem volt József nevelőatyám személyében,
és így helyreállt a rend köztünk Rajtam keresztül, és mindenki csak
így szabadul meg a bűneitől, ha igazán megsiratja őket, mint Káin
tette, a szerecsen. Most ő vitte már a legdrágább áldozatot, aranyat,
nem úgy, mint akkor, amikor a föld hitvány gyümölcsét áldozta fel
Nekem. Aki mindenét odaadja, azt megáldva kapja vissza, százszo-
rosan. Azért tehát ne késlekedjetek mindent a Szeretet oltárára tenni,
megáldatik néktek itt és a másvilágba pedig nyeritek az örök életet,
mint a három bölcs tette. Hol vannak manapság ilyen bölcsek: nincs
már sehol az egész földön, ezek már mind hazamentek, az ős Atyák,
kik hosszú idők óta sóvárogva vártak Reám...

Csak a pogányok száma még be nem telt, kiknek szabadulást
ígértem, mielőtt e földre jöttek volna. Ám most elégedj meg ennyi-
vel.

Ámen.

1935. február 10, reggel.
Igen kedveltjeim, ez így van az Én országomban.
Ha valaki a magasabb régiókban a földről fellökte magát, az e

magaslaton már mindent áttekinthet, a Teremtésem fenségét innen
jobban szemlélheti, mint a földi légkörben, és boldog, aki még test-
ben ezt az utat megtette, mert bizonnyal a hit és szeretet alapján
emelkedett fel, és ha valaki így felküzdötte magát, annak már az
egész teremtés, mint egy magától megfejtődik.

Az Én gyermekeim azok, akik minden, nagyságot és fenséget
meg tudnak érteni és velük egy lett. Ti pedig törekvőim, tartsátok
meg életadó Igém szavait, a betűt tetté váltsátok át, ú. m. szeressétek
ellenségeteket, áldjátok, akik titeket átkoznak és megnyeritek általa
az élet világosságát.

Ti nem is képzelitek, mily erő lakozik azon igében, hogy
„Szeresd ellenségedet, aki elveszi felsőruhádat, add neki az alsót is".
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Ezen Ige megcselekvése felülmúl minden imát, amit a száj mond és a
szív haraggal van tele. Mondjátok, miképpen lehet egy kútból kétféle
vizet meríteni?

Ha a te ellenséged haragszik is, azért neked nem kell reá ha-
ragudnod és szívből igazán megbocsáthatsz neki, ami az Én legna-
gyobb Örömöm, mert lássátok e világban Engem majdnem mindenki
csak szid és káromol.

Nos, én mit teszek, nem süt-e rájuk is a kegyelmi napom és
nem inkább táplálkoznak-e az áldásból, amelyet a földön keresztül
adok  nekik?  Mit  kapok  érte  Én,  mint  Teremtő és  Úr?  Ti  legjobban
tudjátok. És ha ti Velem akartok uralkodni, mint gyermekeim, nem
kell-e Hozzám hasonlóvá válnotok? Ha uralkodó hatalmat adok nek-
tek, és ha parányi harag vagy bosszúállás van még szívetekben,
mondjátok, nem ártanátok-e vele az Isteni rendnek, a teremtésnek?
No, látjátok, ezért szükséges a szívet tiszta szeretettel megtölteni,
hogy Velem uralkodhassatok, mert csak egy kis harag, vagy fölger-
jedés nagy káoszt idézne elő mennyeimben.

A tüzet kérő tanítványaimat is arra intettem, hogy nem tudjá-
tok-e, miféle lélek van bennetek?

Ha hatalmat adok nektek, akkor miként álltok meg a tiszta
szeretetben, ha a szegény vak testvéreitekre halált kértek?

Mert tudjátok meg, hogy egy ember drágább Nekem, mint az
egész anyagi teremtés, mert amíg egy lélek emberi képet kap, tudjá-
tok mennyi munka van azzal úgy-e? Nem tudjátok, azért is tudtok
haragudni és megvetni egymást minden semmiségért. Aki gőgös,
önző, könnyen megsérthető, akiben több a szeretet, mint a gőg, az
könnyebben elhordozza felebarátja gyarlóságait, és így a nagyobb
szolgál mindig a kisebbnek az Én országomban. A ti Jézustok és
Uratok, akit mindenek felett akartok szeretni, adja nektek a miheztar-
tás végett az Én országom rendjét.

Ámen.
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Hétfő, február 11, este.

Kedves kicsinyeim! Tudjátok meg, ha Engem a teremtmény
valóban keres, az mind meg is fog találni. Mert senkit sem hagyok
üresen, aki Hozzám kívánkozik, az Nálam lesz, mert ha minden fi-
gyelmét Felém irányítja, beteljesedik rajta ez az Ige.

Nem hagylak titeket árvául, megtérek hozzátok.
De kikhez térhetek én be? Ez a nagy kérdés. Sokan kívánnak

Engem,  mint  pártfogó,  gondos  Atya,  szerető Vezér  stb.  Ez  mind
csak, mint eszköz legyek nekik, ez vagyok is mindenkor, mindenki-
nek irgalmamból, de itt még csak mindig az emberi érdek van kielé-
gítve Velem.

Én sokkal többet kívánok tőletek, mintsem hiszitek, de ne
ijedjetek meg, sosem erőtökön felül. Először „igaz hűséget", akit
megbízhatok, másodszor „nem ingadozót", aki hátra tekintget, mert
ott még van valakije Én előttem, harmadszor, aki „a keveset is (kicsi
állapotát) nagyra fogja becsülni” és hálás szívvel mindent elfogad,
ami reá bízatik.

Szóval neki nincs akarata más, mint csak az Én akaratom.
Ezek Isten akaratának hívatnak! Ezek a menny erősségei,

oszlopai (János jel. 20—21.) szerinti kapuk, falak és drágakövek, ki
kristály, színarany, akik a Királyiszék, körül szolgálnak, a szívük a
templom, az Én hajlékom, a Bárány a megtestesült Ige. Aki a Kirá-
lyiszék előtt meghajolt, az „engedelmesség".  Tehát az Atyjával tró-
nol az összesség felett. Ugyanezen Igéből kiáramló folyam a ke-
gyelmi hívásom, úgy a pogányokra is minden emberre kiárad, akikbe
jóakarat  van. Az Élet  fája ugyanaz, ami Édenben volt,  a jó és rossz
tudás megismerése bukást hozott, mert nem maradtak meg az Én
akaratomba, ami minden időben az engedetlenségnek minősíttetett és
kiűzettek a lelki boldogságból a külső anyagba, amely átok rajtuk,
mindaddig, amíg ismét visszatérnek az engedelmességbe és az Atya
akaratába, mert egyedül csak Nálam boldog a Teremtményem, a ma-
ga akarata csak a boldogtalanságba dönti és a kínba, vagyis a
szatanasz hatalma alatt a pokolba szenvednek.
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Az akarat átadás oly szükséges az Én rendembe, hogy e nél-
kül senkit meg nem válthatok, mert éppen ez az a lélek, ami Engem
nemcsak mint eszközt akar az akaratához, hanem Engem, mint Atyát
ismer, és Tőlem elvezetteti magát mindenben, az Én akaratom sze-
rint.

Ezek az Én vezetésem alatt megnövekednek, egész az Isten-
gyermekségig, ami a legnagyobb kegye az Atyának.

Én semmit meg nem vonok tőle, amit kér és javára van az Én
gyermekeimnek és ahol az Atya, ott vannak a gyermekek is.

A ti Atyátok Jézusban.
Ámen.

Február 12, reggel.

(Meghalt szülőkért könyörgés.)
Kedves gyermekem!
Aki a szüleit ilyen önzetlenül tudja szeretni, mint ma rajtad

megláttaték, azok szüleit és testvéreit örökségül bírják majd az Én
országomban, mert a szeretet az erő, amely vonzza e hatalmat Tőlem,
és Én szívesen adom, mert aki önzetlenül szeret, az Enyémből szeret,
tehát Velem egy lett. Azért meg is adatik a gyermeknek a szülő, a
szülőnek a gyermek, ha ily módon kéri azt.

Mert világosságot (megértést) kértél számukra, ami az
Enyém, meg is adom nekik a. könyörgésed szerint, de te fogod őket a
világosságomba bevezetni, hogy a részed növekedjék az Isten orszá-
gában, mert amennyit építel és dolgozol rajta, annyi részed lesz ben-
ne.

Aki fizetésért dolgozik, az elvette a jutalmát itt e földön, aki
azonban a szeretetért dolgozik, annak az öröksége megmarad mind-
örökké.

Azért szüntelen arra intelek benneteket, hogy önzetlen mun-
kát végezzetek, amennyiben lehet, mert csak ez marad meg nektek,
amiért semmit sem kaptok.
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Ámen.

Jézus az élet világosságát adja.
(Valakire megjegyzést tettem eszköz és utána észre vettem,

hogy az Úr szomorkodik, megkérdeztem, és hallottam.)
„Miért is szomorítasz Engem azzal, hogy kisebbíted a te fele-

barátodat, mert az ő lelke valóban kisebb azzal, mert ráhat minden
szó a lélekre."

Uram, engem valóban mindenki kisebbít, sinfel. Igen, de itt
nálad,  nem áll  fenn, amit mondanak, azért  nem árt.  De ahol van va-
lami a dologban, a rámondás még terhesebbé teszi őt.

"Azért vigyázzatok minden gondolatra és szavakra. Az ellen-
séget is jobban kell szeretni, mint a magad érdekeit.

A bazeliksz kígyó tudjátok mit jelent? Az Igében ez az a fe-
nevad, akinek képét körül írattam; a János jel. 16—l7. részbe, mert
amikor a hatalom elvétetik tőle, akkor megszégyenül és elbújik, mint
a bazeliksz kígyó és eme szégyenébe megaláztatik még jobban, mert
hamissága a fejéhez veretik mind, és őreá jön mind, amit ő másokkal
tett. Akkor színleg meg fog alázkodni, hogy hatalmat újra kapjon. De
hatalmat vagy önkormányzatot nem kap többé, csak külső vakolat-
ként fogom szellemi házamban felhasználni, hogy mindenkor a vihar
őket érje.

De ennek is fognak örülni, ha belátják tisztán, hová vezették
az emberiséget az önzés és nagyzolás által, mert nekik kellett volna a
kicsit  hordozni  és  ők  a  kicsit  elnyomták  és  éppen  ez  a  kicsi  lesz  a
bírájuk, akik a hatalomtól megfosztják őket.

Azután az Én világom következik, a letaposott ember, mint
egy sírból fel fog állani és önmagába fel fogja ismerni az igazi nagy-
ságát az embernek, és így tisztelni fogják egymást tudni és szeretni.
Akkor feltámad az igaz ember és drága lesz az ember. (Jel. 22. r. 14.
v.)

És a megváltott föld kiábrázolja majd a paradicsomi boldog-
ságot és boldog lesz minden ember és túl megelégedett, mert a Dé-
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mon, aki fogva tartja őket, elűzetett a mélységbe egész seregével
együtt.

Akkor feltetszik az ember fiának jele, a kereszt, a szeretet jele
és sír az egész föld, amikor mindent felismer. Akkor csak egy Úr lesz
és egy Atya. A föld pedig egy testvériség, de nem a mostani értelem-
be testvér, hanem az lesz az egyetlen örömük, ha egymásnak örömet
szerezhetnek.

Így alakul át e pokol, Én országommá, amikor senki sem lesz
nagyobb, sem kisebb, mind egyenlő lesz Szentségemnek Hegyén.

Ott nem lesz széthúzás, sem magasság és mélység, mert ezek
mind egymással kiegyenlíttetnek a szeretetben.

Oh, mily boldog állapot lesz ez gyermekeim, ti erősödjetek,
mert a küzdelem akkor lesz igen heves, amikor a nagyok ledobatnak,
felveszik a báránybőrt, de alul gonosz lesz.

Enyémeknek hatalmat adok, hogy felismerjék minden szán-
dékukat, amikor hozzájuk jönnek menyei kenyeret kérvén tőlük, pe-
dig csak ürügy, hogy hozzájuk férkőzhessenek, hogy kiismerjék,
miféle hatalom folytán uralkodnak? De nincs más nekik megenged-
ve, mint a megtérés, igaz szívből, akkor ők is dolgozhatnak, de nem,
mint bazeliksz, mint eddig, hanem munkása a földnek.

Ámen.
Ezt kívántam tudtotokra adni, ha az az idő bekövetkezik, ami

nincs messze, ti testben is megéritek azt, amikor magam fogom ve-
zetni az Én népemet, de nem mindenki láthat, csak a felhők, amelyek
Engem teljes szeretetükkel körül öveznek.

A visszatért Jézust. (Aki minden Ige szót betölt, az a körül-
övezés.)

Február 11, hétfő.
Kedves gyermekeim!
„Ha valakinek van, annak megadatik, hogy bővelkedjen és

akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amije van." így jár az a tábor
népe is, amely Engem elhagyott, csak ajkával tisztel e nép, de a szíve
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távol van Tőlem, majd meglátjuk, mire mennek a reménységükkel,
ha Engem kiküszöbölnek teljesen, mert az igaz, önzetlen szeretet Én
vagyok, milyen Isten fogja őket megtartani az ítéletben? Ha Engem
száműztek, borzalom és kín lesz osztályrésszé Nálam nélkül.

Ti azonban szeressétek őket, mint más eltévedt
felebarátaitokat, mert éppen ez a szeretet fogja őket gondolkodóba
ejteni, mert ez a jele az Én tanítványomnak, hogy jobban szeretnek,
mint mások.

A szeretet legyen igaz és rejtett, nem tüntető, mert ezzel is le-
het tüntetni, mert sok hívő kívülről mutatja, de belül inkább gyűlöli,
mint szereti. A tett beszéli igazán a szeretetet, nem a száj.

Február 14. csütörtök.

Az Éva testvérrel örvendtünk az Úr nagy alázatosságán, hogy
ilyen helyen is szól és velünk van (trafikba). Aki így szeret, mint
most itt meg láttaték, ketten egy lélekben, Én bizonnyal ott vagyok,
és el nem távozom mindaddig, amíg szeretetemmel elragadlak ben-
neteket, az Enyémek táborába, amelyek szintén oly örvendezéssel
csüngnek Rajtam, mint íme ti, a szív igaz szeretete az Enyém.

Iparkodjatok az Igém minden szavát betölteni, hogy minél
közelebb lehessetek Hozzám, Én kedvelt kicsinyeim, a legnehezebb
az ellenséget szeretni és megbocsátani, tudom, de a legnagyobb
mennyei kincset nyeritek érte helyébe, ezért kérjetek erőt ehhez min-
den percben, hogy el ne távozzatok Tőlem.

Mert azt tudjátok meg, hogy ahol legnagyobb a kísértés, ott
vagyok legközelebb.

Azért vagyok itt is, hogy az enyémek el ne vesszenek a csalás
és hitetés útvesztőjébe, mert ez az idő, ami megmondatott, hogy so-
kan fognak jönni az Én nevembe, de ne higgyétek el, mert nem a testi
szemmel való nézés a veszélyes, hanem igenis ez a lelki megnyilat-
kozások azok a legnagyobb megtévesztők, mert az ellenfelem is az
Én nevembe dolgozik, mert az ő neve alatt senki sem hallgatna rája.

Azért vigyázzatok e mindenki urára, aki így mondja, mert
csak a szeretet cselekszik Belőlem. Az Én tőlem való, amely minden
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emberi szereteten és értelmen a felhőkbe emel, azaz Ige megtartásába
vezet, ez Tőlem való.

Ámen.

Február 15, reggel.
Kedves kicsinyeim!
Ha az ember megértheti, hogy mivégre van a földön, akkor

meg is keresi a forrást, hogy „Mivégre vagyunk a földön".
Az a baj azonban a földi embernél, hogy nem érdekel az sen-

kit, hogy honnan jött és hova megy. De ha a testiségén felül tudna
emelkedni, akkor a lélek dolgait jobban keresné, mint a testét, mert e
test valóban földből vétetett és földdé lesz, de a lélek, a halhatatlan-
ság eme princípiuma, van hivatva a megváltás útját megkeresni, a
léleknek érezni kell, hogy ez a föld nem az ő otthona, azért töri ma-
gát a boldogság után, amit elvesztett.

De ha a lélek a test dolgait szereti, akkor mintegy elhúsoso-
dott lélek, a testtel eggyé vált.

Az ilyen elhiteti magával, hogy csak anyagi világ van és nincs
más, azonban sokszor felszólal benne az Én hangom, a lelkiismeret
hangja, hogy „ne tedd", de Ő már csak a testet szereti és inkább teszi
és több esetben ivással akarják elhallgattatni a lelkiismeret szavát,
hogy ne hallják, mert az irtózat nekik a testet megtagadni.

Szegény gyermekeim és a test pedig mennyi kínt zúdít rátok,
nem látjátok-e meg, hogy minden bajotok a test, vagy a föld szeretete
zúdít rátok.

Nézzétek akár Illés prófétámat, akik nem voltak testiek, mi
bajok volt? Ha nem volt élelme, a hollók hordtak neki, a Carboti öz-
vegy utolsó falatját is odaadta neki és nem halt meg éhen, mert
Enyém volt a lelke és nem a testté. A test a pokol bilincse rajtatok,
miért kedveztek az akaratának? Oh, emberi lélek. Én mindenkor és
minden időben csak hozzád szóltam, mert te vagy a közép, jobb és
bal között, jobb az Én Szellemem benned, a bal a test, miért zárod be
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füled az Én hangom előtt és inkább hallgatsz a poklodra, a testre e
világra?

„Aki e világot szereti és kedvez neki, nincs meg abban az
Atyának szeretete", mert a lelkiismeret szava valóban az Én szelle-
memtől ered és aki erre nem hallgat, az e világot jobban szereti Ná-
lamnál, az ilyen léleknek majdnem lehetetlen a megváltása, mert neki
kell a megváltás után sóvárogni, hogy így a testét magáról a lélek"
levethesse.

A lélek valóban két világ között áll, a teste révén e világba, a
lélekben levő szellemem révén pedig a mennyországba.

Ha valaki mindig csak a külsőnek kedvez, akkor a külső lesz
erősebb, ha azonban valaki megért Engem, hogy „mindenek fölött
Engem akar szeretni és így a menny birodalmába akar jutni, akkor a
külső testi világot csakis a fenntartásra kell szorítani és minden vá-
gyat megtagadni szükséges, csupán Én hozzám való vágyakozást kell
felfokozni, aki Hozzám akar jutni a szívében rejlő Isteni Szellemem
felé forduljon és hallgasson szavamra, amiként hallgattak minden
időben a próféták, mert nem a külsőn keresztül, hanem csak a szíven
keresztül érintkezhettek Velem mindenkor az Istennek emberei.

A szívben szunnyadó isteni csíra van minden emberben, ha a
külső ember elfordul a külsőtől és befelé a szívben lakozó isteni csíra
félé irányul vágya és gondolata, ez az Ige betartásánál nyer kifeje-
zést, akkor a csíra nőni kezd és jelentkezik, a lélek észreveszi, és reá
hallgat.

Ezután beáll az a helyzet, hogy a lélek beszélhet velem. Az
Ige megtestesült és bennünk lakozik.

Ámen.

Február 16, reggel.
Kedves gyermekeim!
Az Én Igém olyan, mint a vetőmag, ha a szív el van reá ké-

szítve, akkor a szem kikel benne és megtermi az ő gyümölcsét. Az ő
gyümölcse a „Szeretet". De miként kell e szív földjét előre úgy
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megművelni, hogy az Ige mag ott ki is kelhessen, először a megmű-
velés abban áll: ha valaki Én Utánam akar jönni ,,vegye fel keresztjét
minden napon és kövessen Engemet". Miként történik ez?

Ha valaki Utánam akar jönni, úgy cselekedjék, mint Én csele-
kedtem.

Miként cselekedtem Én? Naponta Istennek ajánlottam ma-
gam, a szeretet Örök Atyjának. A szeretetnek, mert ha a szeretet ve-
zérel, akkor utánam jöhet és tanítvány lesz, mi különbség van az
apostol és tanítvány között? Az, hogy a tanítvány még tanul, az apos-
tol már megtanított és kitapasztalt és hatalommal bíró, mert aki meg-
tanított a szeretet útjára és cselekszi is, az mint egy felöltözve a sze-
retetet  felvette  menyegzős  ruháit,  hogy  abban  Én  utánam  jöjjön,  és
azt cselekedje, amit Tőlem lát.

Ez az apostolság, de van ennél a földön nagyobb fokozat is.
Amelyek a tábor hegye, mert nem minden apostolomat vihettem fel a
megdicsőülés helyére, csak azokat, akik „Szellemben és igazságban"
már fel tudtak fogni, mert nézzétek a két apostolom közötti különb-
séget, Jánosom Evangéliumát mivel kezdi? „Kezdetben vala az Ige",
tehát ő felismert, hogy ki vagyok, a Fülöp azt mondja: „Mutasd meg
nekünk az Atyát és akkor elég bizonyságot tettél és hiszünk Neked."
A két apostol között milyen különbség van, mert nem egyenlő a sze-
retet és ezért a szív, mint megmunkálatlan föld volt és azért nem is-
merhettek meg.

Mostani visszajövetelemkor is így lészen. Sokan nem tudják
elhinni, hogy Én vagyok, aki itt beszélek, pedig tanításaimról felis-
merhetnétek, amit e felhőmön keresztül szólok, mert szavaim az éle-
tet foglalják magukba.

De természetes, minden a szív megmunkálásától függ, hogy
ezen életet adó szavaim csak a jól megmunkált és elkészített talajon
fog kikelni és gyümölcsöt hozni.

A szeretet legyen mindenben és minden felett. Ennek a szere-
tetnek legyetek igazi sáfárjai, szolgái és megcselekvői, az önmegta-
gadáson keresztül, akkor az isteni csíra kikel a szívben és nőni fog és
Velem lehet, mint Fiú, hatalomban és uralkodásban, mert semmit
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sem vonok meg azoktól, akik Engem mindenek fölé helyeztek és
ezáltal magukat helyezték mindenek fölé.

Így legyen. Ámen. A ti Atyátok Jézusban.

Február 17, vasárnap reggel.
Kedves kis gyermekeim!
Íme eljött a hét első napja, amit a kereszténység ünnepnappá

avatott, de azt mégis kevesen tudják, hogy mi az ünnep megtartása.
Az igazi ünnep az Én rendemben azonban más formájú, mint

a kereszténységé, mert hogy ne dolgozzunk, jobbat együnk és szóra-
kozzunk, ez bizony nem ünnep, hanem a sötétség dolga.

 Az Én rendemben van ugyan ünnep, de ez az „önmegtagadá-
son" alapul, mert Előttem az az ünnep, ha egy eltévedt hazatér.

Ünnep van a mennyben, amikor egy szegény gyermekem föl-
eszmél arra, hogy „haza" megyek az én jó Atyámhoz, aki mindig
csak jó volt hozzám és én csak engedetlen voltam, azért estem mesz-
sze tőle.

Az én Atyám jobb minden önakaratnál, minden önálló gaz-
dagságnál, az én Atyám jobb minden világi élvezetnél.

Őbenne minden örömet és boldogságot, az igazit megtalál-
tam. Őnála, egyedül csak Őnála szabad a lélek, miért ne mennék
vissza, amikor hazahív? Akkor balga és vak volnék, ha tovább itt
maradnék a sertések táplálékánál, amikor Atyám házában úr leszek,
igazi úr, Atyám után én, mint visszatért és engedelmes fia, úr leszek
mindenek felett.

Ha az én jó Atyám irgalmas hozzám, akkor ki hányhatja sze-
memre bűnömet? Hisz Ő mindent kiegyenlít és Ő magára vette az én
terhemet, hogy engem megszabadítson, a megterheltségemtől, Ő
megnyugosztal, Ő megenyhít és Ő meggyógyít, fölemel Magához.

Ki lesz az a balga, aki tovább maradna távol ilyen jó Atyától,
aki Őt újra felismerte? Az nem maradhat távol.
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Látjátok kedves gyermekeim? Ez az ünnep a mennyben, ami-
kor ilyen föleszméltek hazatérnek és gondolkodnak a legrövidebb
úton vala hazajutáson

Én, az Atya, félúton elébük megyek a hazatérőknek és segé-
lyem, hogy meg ne üsse lábát a kőbe, mire hazaér, már meg is tisztul
minden világi sártól.

Azután jön a királyi díszruha, mint a nagy király csatából ha-
zatért és győztes fia. Az örömlakomának pedig nincs vége.

Tovább nem ecsetelem e boldogságot, mert úgysem
bírjátok felfogni, csak igyekezzetek minden erővel, hogy minél előbb
részesei lehessetek Atyai örömömnek.

Már akik visszatérőben vannak, tudják, mikor értem
elébük, mert már együtt társalgunk az egész úton hazáig.

Ámen.

A ti szerető és boldogító jó Atyátok adja.
Február 18, hétfő.

Kedves gyermekeim!
Amiként a nap felkelte csodálatos, olyan rejtett és csodálatos

az Én megjelenésem is e földön. Mert csak az Enyémek szívében
kelhetek fel, az Enyémeknek elhoztam a mennyországnak törvényét,
hogy már itt beleéljék magukat az isteni akaratomba teljesen, mert e
földön sokkal előnyösebb, mint odaát, mert e földön a hit és szerete-
ten alapuló emelkedés felülmúl mindeneket és felemeli őket.

Keresztelő Jánosról azt mondtam, bár a föld szülöttei között a
legnagyobb, és mégis az Isten országában a legkisebb.

Hogyan értjük ezt? Az értelme pedig az, ha valaki az Általam
lerakott igéket mind magáévá teszi, az az Isten országába jut. János
ellenben csak e földön volt a legnagyobb akkor, már most ő is nagy
az Én országomban, mert megtanulta az Én akaratomat cselekedni
mindenben.

Ha az ember eléri azt a fokot, hogy az önakaratból átmegy az
Én akaratomba, akkor eljött hozzája a mennyországa, mert a minden-
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ség az Én akaratomon nyugszik. És aki akaratomat magáévá tette, az
mindenek fölött van az Én akaratomban, Azért igyekezzetek minél
többet Velem foglalkozni, hogy akaratomat lassan átvehessétek, és
magatokban felépíthessétek az Isten országát.

Az önmegtagadás a 7 isteni erények elsajátítása. A „Rend és
Komolyság", amelyek egyenesen isteni tag részei lesznek. Bennetek
tehát a legtöbb, amit a szerető Atya adhat gyermekeinek, akik Igém
szerint járnak.

János, mint kiküldött volt, hogy utat előttem egyengesse és
készítse Hozzám el a népek szívét. Ilyen kiküldöttek vannak most is
e világon sokan, akikhez beszélek és akik felismerték az Én hango-
mat. Ezeknek a hivatásuk ugyanaz, mint a Keresztelőé volt, a ke-
mény szíveket felszántani, az ugart megművelni, nehogy gazt terem-
jen, mint eddig, hanem az Igém magja ott talajra találjon, mert ha
csak egyet is tud bevenni a szívbe az Ige magból, az megadja majd a
százszoros termést.

És te azon ne keseregj, hogy nincs akinek prédikálj, vagy tu-
dasd e mennyei forrást, majd akadnak szomjazók és éhezők, ha rábo-
csátom a földre az epekedést az igazságért, majd lesz itt szomjazó
elég, ha megunták már a sok hazug ámítást minden téren.

Az elvetett magnak áldást is kell hozni haza bőven, milyen
áldás fakadt a Lorberen leadott tanításokból (100 évvel ezelőtt), az
akkori időben ugyan még fel nem fogták, e század már jobban felis-
merte értékét, a jövőben még jobban és így növekedik az Én orszá-
gom a földön lassan ugyan, de mégis van eredmény.

Ha az önzetlen szeretetbe felvennének Engem, akkor
bizonnyal nagyobb tere lenne e földön az Én országomnak. A szent
ügy gyorsabban haladna, de így is jó. Nekem mindenhogyan jó, csak
az embereknek bizony a sötétség hatalma alatt valóban nem jó. De
mit tehetek, ha nem akarnak felvenni Engem szabad akaratból? A
kényszer szeretet a pokol tulajdona, azért legyetek türelmesek min-
dent bevárni, ami jön.

Ámen.
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Február 18.
(Az eszköz szólt a házibarátoknak.)
Halljátok ti házibarátok, mint szól a szeretett jó Atyánk, ha

akaratába átmegyünk?
(Nem szólhatunk. De később mégis meg lett nekik engedve.)
Megengedte a benned lakozó, hogy szóljunk neked, azért

halld meg.
Te sem vagy még olyan tiszta, hogy minket a szent

életre hívj, mert te sem vagy még szent, csak a benned lakozó szent.
(Igen, mert ti visszahúztok engem, olyanok vagytok, mint a kölönc.)

Már nem éppen vagyunk kölönceid, akik lehúznak. Az erő-
sebb benned nálunknál.

Február 18, este.
Szeretett kedves gyermekeim!
Minden hiába ott, ahol nincs akarat, mutathatod a munkálko-

dást, szorgalmadat, mindhiába ott, ahol nincs akarat, az ellenfelem az
úr. Az csak rombol és nem épít, dolgozni nem szeret egy ivadéka
sem.

Ezek majd nehéz kényszer alatt fognak munkálkodni, igaz,
hogy nincs abban haszon, mert ami rossz a földön, azt ők kényszer
alatt csinálják úgy, mint férges gyümölcsök, üszkös gabonák, rozsdás
vetemények, tetvek, ragyák és mérges növények, ezek mind az ő
munkájuk. Az úgynevezett lustálkodók, akik semmit sem akarnak
csinálni, ezek nehéz szellemek, terhei a földnek, testben is és test
nélküli állapotban még rosszabbak, többet árthatnak, mint így.

Azért is van e földnek annyi keresztje, a betegségek is tőlük
származnak. Azokra, akik hasonlóan lustálkodnak és kényeskedők.
Az ömegtagadókon nem szeretnek élősködni az ilyen léha lelkek.

Azért az Enyémek lassan lerázzák őket magukról és a felsza-
badulással olyan öröm és béke költözik a szívbe, mert az ő nyomasz-
tó lelkületük nagyon ráhat a lélekre, aki nem elég erős a szeretetben.
De akik az igazságot jobban szeretik a hamisságnál és a munkát a
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lustálkodásnál vagy kényeskedésnél, azok szépen megszabadulnak a
nyomasztó hatásuk alól. Bánatot, szomorúságot, búskomorságot
mind ők idézik elő, olyanok ezek a lelkek, mint a legyek vagy szú-
nyogok, mind rászállnak és körülötte vannak az embereknek.

Ha szellemi szemeitek megnyílnak, látni fogjátok, milyen sű-
rű ködszerű légkörrel vagytok körülvéve, különösen árnyékba vagy
sötétben, a nap heve mégis elkergeti őket. Azért a föld munkása, aki
a napon dolgozik, sokkal edzettebb és tovább él, mert a nap fénye
védi őket e rossz beható légkörtől.

Sokat legyetek a napon és a naptól áttisztított vizet igyátok és
egyetek olyan étkeket, amelyek a napon nőnek, úgy mint gyümöl-
csöt, nem férges föld feletti növényeket ajánlhatom legjobban, ha
mentesek akartok lenni e lényektől, és mint szabadok, azután növe-
kedhettek, egészséges és örvendező szívvel a szeretetben. Ezt elhall-
gattam eddig előttetek, mert ezt elhordani tudni erő kell nektek, amit
íme meg is adtam hozzá.

Majd a betegségek nemeiről később kaptok.
Ámen.

Igen, ha valaki betegségbe esik, annak nyomasztó okai van-
nak.

Először nem vigyázás az egészségre, másodszor könnyelmű,
léha életmód a testiség, élvezet hajhászat, ez mind a betegség csíráját
hordja magában. Sok-sokféle oka van a betegségnek és ezt meg is
kell engednem, mert ez a fenyítő mester legtöbb hasznot hajt Nekem,
mert a testét mindenki nagyon szereti és a testért sokan megkeresnek
Engem és hívek is maradnak többnyire.

De amit előzőleg magyaráztam a lusta lelkekről, ezek elker-
gethetők könnyebben, mint a nehéz betegségek, mert itt a lélek is
beteg már többnyire, azonban szükséges tudnotok, hogy a betegsége-
ket miért engedem meg, hogy megszállják őket az ilyen betegségben
sínylődő lelkek.

Átveszik az illető egész testét fájdalommal, aminek sokszor
halál a vége. Lássátok, az ilyen emberek, akik megszállhatók, nin-
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csenek az Én rendemben", természetes, mert a rendellenesség oka a
betegség. Az ilyenek gyógyíthatók ugyan, sok esetben meg is enge-
dem a gyógyulást, akiknél van kis élet, parányi egészséges lelki rész.

De ahol ez nincs, azt elviszi az ő beteg lelke az úgy nevezett
Seolba, ahonnan nincs szabadulás egyhamar. Az Enyémek halála
többnyire itt csak elalszanak fájdalom nélkül és ott fölébrednek, aho-
va helyezte a lelkét, ha Reám bízta. Nálam ébred fel, aki, hogy sze-
retni tudott, olyan lesz neki a Léte.

Mélyebb fejtegetés még káros lenne reátok nézve,
azért most erről nem beszélek többet egy kis ideig, ha az ember előtt
felfedném, ami eddig homályba volt, akkor kevély lenne ezen tudá-
sért és jobbnak, többnek tartaná magát másoknál, ezért veszélyes a
lélekre a nagy tudás, ha majd nagyon alázatos leszel, folytatjuk.

Ámen.

Február 19.

Fontos mindenkinek!
Kedves gyermekeim!
Mi is az ember itt a földön, amíg nincs öntudatnál? Egy vege-

táló állat, aki cselekszik a test ösztönei szerint, e föld törvénye, szo-
kása szerint, mert így látta apáitól is - ez egy természetes folyamat,
természetszerűség, ez egy öntudatlan állapot. Mert ha a lélekben fel-
ébred az isteni rész, akkor kezd gondolkozni, kutatni, hogy az a jó
Isten, aki a magas égben lakozik; csak ennyi jóra teremtett volna
bennünket? Amit e föld nyújt, vagy én nem tudom a jobb részt meg-
találni? Mert ez a föld silány, rövid boldogságot, drágán kell utána
megfizetni, sorozatos sok bajjal. Hol van hát az a lét, ahol a jó Atya
nekünk bizonyára jobbat szánt a boldog állapotból, mint amit eddig
ismerünk?

Így kezd gondolkodni az olyan ember, aki átlát e világ hiába-
valóságán és kezd keresni valamit, persze csak kívülről, az ilyen ke-
resőkhöz hozzá küldöm az Én Igém szavait, soká nem akar vele
megbarátkozni, neki unalmas, agyoncsépelt mondatokat ő már rég
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tudja, még az iskolából, minek újra, abba nincs meg az a boldogság,
amit keresek s hiányzik nekem, mert én vágyok egy igazi boldogság
után.

Igen, vágyol, keresel, szegény teremtményem az elveszett ős
boldogságodat, a lélek föleszmél és megérzi, hogy a világi öröm ki
nem elégíti, akkor mégis kezdi az Én szavaimat olvasni és gondolko-
zik felettük.

A Szívben lakozó isteni szikra vagy csíra megérzi, ha belőle
gondolkoznak, akkor segítségére jön a megértésben a léleknek, így
fejlődik azután fokozatosan az ő szeretete szerint az isteni ismeret.

Sokan azonban, amikor már az Igét el tudják olvasni és tudják
mi, hol van megírva: már tovább nem kutat, elég neki, ha tudja - és
beéri a kevés világossággal és képzelt örömmel. De ezzel még meg
sem kezdte a Hozzám való közeledését és már ezzel is meg van elé-
gedve, persze, ezek csak tovább élik a természetes életet, amit apáik-
tól láttak, a legtöbb hívőnek nevezi magát.

Az ilyen állapot korán sem elégíti ki az isteni csírát és ismét
elalszik, azok pedig tele-szájjal énekelnek, imádkoznak, azt hiszik,
így jobban meghallom, pedig a szívükben elhagyták aludni, mert
nem vitték át az életbe, amit az igéből megtanultak.

Csak keveset olvasnátok inkább, egy-egy mondatot és azt át-
vinni a megcselekvésbe, akkor e megcselekvésben benne rejlene a
keresett boldogság is. Azért nem találják meg a békét és nyugalmat
az olyanok, akiknek csak a kezükben van az Igém és nem a
megcselekvésbe. Boldogok azok, akik az isteni beszédet hallják és
cselekszik!

Azért igyekezzetek mindenkinek megmondani, hogy az élet-
tel igyekezzenek megtalálni az Atya boldogságát, amiért teremtette
őket.

Ámen.
Ha azonban a lélek tovább kutatna, már mint az Igém cselek-

vői, de sok mindenre reá jönne és megtalálná a boldogság forrását a
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saját szívébe, mert az örömök tárháza és boldogságok boldogságát
saját magánál megtalálhatja az ember.

Úgy-e mily csodálatosat beszélek Én itt, ha ti ezt felbírnátok
fogni, hogy ki lakozhat bennetek, de csak mint „elsőd" és mindenek
felett való szeretetembe, akkor már ti túl boldogok volnátok e köze-
ledő és elérhető állapotért.

Ámen.

Február 20, reggel.
Kedves gyermekeim!
Ha az idő elkövetkezik, az Én időm, látni fogjátok szeretetem

és türelmem nagyságát, amit ti emberek nem bírtok felfogni, mert az
Én szeretetem az örökélete minden lény számára, amit nem szeretek,
már az nincs is. Ami van, az mind a szeretetem megtestesítője. Tehát
amit láttok, és amit nem láttok, csak azt hiszitek, az mind az Én sze-
retetem kihelyezése önmagamból.

Ti, e föld emberei is akaratomból vagytok itt, hogy Engem
felismerjetek annak Ami vagyok, igaz, hogy több a sátán martaléka,
mint az Enyém, de mégis van eredmény a munkámon.

Ti el sem képzelitek mennyi munka van egy lénnyel, amíg
engem felismer. Ádám óta folyton hordom és támogatom, hol vesz-
szővel, hol szeretettel és mégis alig képesek Engem és munkám fel-
ismerni, és értékelni, még kevéssé tudják, mert nincs meg bennük a
viszont szeretet, csak vádolni tudnak szüntelen, és nektek is még
annyira fáj, ha vádolnak, hát Én mit kapok folyton, ha az mind fájna
akkor Én már fájdalom volnék, és nem Szeretet. De mind ezeken is
felül emelkedtem, mert a tiszta arany a sárban is ragyog hiába hány-
nak reá annyi sarat.

Ti emberek, oly fenséges alkotás vagytok. Ha fölismernéd
magadat a valóságban, benned az egész Istenség szunnyad valóban és
az Igém megtartása által kiábrázolódik az istenség bennetek. Amint
Én bennem is teljességgel meg volt, mint ember Jézusban.
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Az Igém szerinti élés van hivatva az embernek, amennyiben
eltérnek tőle, korcsok maradnak, amennyiben hozzá szabják életüket
úgy istenülnek.

Lélekből igazán szeretni minden teremtményemet, és mindent
a megmentésükért fel kell áldozni nektek, akik már kissé ismertek
Engem, hogy Hozzám hasonlóvá váljatok mind, akik körülöttem
vagytok, hogy teljeséggel kiábrázolódjék bennetek a képmásom,
hogy mindent csak másokért, és semmit sem magunkért, legyen a
„jelszó - ez a Jézus jelszava is azon Igében, „Jöjjetek Én Hozzám ti
megterheltek, én megnyugosztallak v. szabadítlak benneteket" ...
azaz Magamra vettem a ti terheiteket, hogy ti szabadok legyetek, és
Én hordozom a ti terheteket, csak jöjjetek Hozzám a Szeretethez.

Ámen.

Február 20, szerda.
Kedves gyermekem!
Helyreált a rend köztünk, megkértél, és beláttad, hogy az

ilyen traccs beszédet az Én jelenlétemnél meg sem szabad hallgatni,
és ha rossz leszel, nem mindig Reám figyelsz, megbüntetlek. (Bün-
tess drága Atyám, csak el ne hagyj többet engem) igen megbüntetlek,
nem szólok hozzád soká, ha összeállsz megint valakivel e világot
beszélni, neked semmi közöd ezekhez, szapulják egymást, ahogy
akarják, te ne halld meg többet, (most nem kapsz többet), (később
mégis).

Hogy a szomorúság el ne fogjon inkább írjál. (Édes jó Atyám,
Szeretett drága Atyám, nem hagytál el te engemet.)

Igen, nem is hagylak el amíg szeretsz. Én kisdedem,
miért is nem akarsz már e világból kinőni, mint egy magasságból
szánalmasan lenézni e világra, ki kell neked már válni teljesen közü-
lük, mert Én féltőn szerető Atyád vagyok, és ha nem minden figyel-
med az Enyém, a gonosz hamar közénk férkőzik, és te elgyengülsz,
látod ez lehet az eredmény, ami elég nagy baj lenne, ha Velem akarsz
maradni.

Kedves gyermekem!
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Nézz körül - a világban, hol van nyugodalmamnak helye?
Azért intlek, hogy vigyázz, hogy nálad maradhassak, hogy legalább
rajtad keresztül, összekötve Legyek itt, hogy még mélyebbre ne süly-
lyedjenek, körülötted lévők.

Az Én jelenlétemmel a gonosznak távozni kell innen, mert
ahol Én lettem az Úr, ott Úr is vagyok.

A kis gyermekek, akik mindenkor csak rajtam csüngnek, eze-
ket szeretem. Én, aki valóban olyan, mint a kösöntyűk, Rajtam, min-
dig csilingelnek, és Hozzám beszélnek éjjel, nappal.

Csak Nekem beszéljetek, Én nem unom meghallgatni, de nem
olyan ima formában, hanem mint Atya és kisgyermeke, miről társa-
loghatnak, miről is beszélhetnek a rég nem látott Atyával? Először
elmondják neki, hogy mi minden baj történt velük az óta amióta el-
hagyták. Atyai házát, mennyi csalódás, szeretetlenség, tülekedés a
létért tüskék között megsebeztek alaposan minket.

Jó Atyánk tudod-e, hányszor sírtunk utánad, hallottad-e, és te
csak hallgattál, és nem szóltál vagy csak én nem hallottam?

Igen gyermekem, csak te nem hallottad. Én szóltam minden-
kor, hogy gyere haza a szeretetbe, ott megtalálsz, és Velem együtt
minden boldogságodat, de te ezt nem hallottad? Mi volt hát köztünk,
ha szóltunk egymáshoz, és nem értettük meg egymást?

Ennek oka abban rejlik, hogy a lelki füled nem volt nyitva,
nem hallgatóztál befelé, csak mindig kívülre. Nézted a faragott szob-
rokat nem adnak-e jelt, amikor előttük sírtál, és azok csak nem adtak
jelt neked, hanem akkor éjjel álomba megjelentem neked, mint kis-
ded és letöröltem könnyeidet, azon ígéretet adtam, ami most betelt
rajtad.

(1916. március, látás 10. volt.)

Örvendj. Én teremtményem, hogy megtaláltál Engem, és hit-
tél a benső hangnak, amely a te Uradé, Istenedé és Atyádé, aki volt,
aki van és lesz, mindörökké.
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Így társalgunk mi ketten ezen túl mindig, csak a földiekkel ne
sokat törődj, ezután bízd inkább Reám azt is, van Nekem, aki elvégzi
csak csodát ne várj Tőlem, mert az a hitetlenség jele, mert ezúttal
még a világ előtt rejtett akarok maradni, csak kis táborom fog Rólam
tudomást venni, hogy megérkeztem, amint megígértem.

E században de sok változáson fog átmenni ez a világ, ki kell
neki is üríteni a keserű kelyhet egész fenékig, amit Nekem töltött,
eljut a kereszt fáihoz ő is, de hányan lesznek hullák ez úton, az bor-
zalom, ez az idő még rosszabb lesz, mint a vízözön volt, mert a lelki
tűz égeti őket, az ő pokluk, a rájuk csavarodott kígyó is fojtogatja
őket, borzalom a mai ember képe lélekben, nincs benne parányi
Énem sem, csak az ellenfelem, felbélyegezte szegényeket, homloku-
kat, szívüket az ő bélyegével, a gonoszsággal, beteg, beteg az embe-
riség, eltorzította a szenvedély, vagy az ellenfelem tulajdonságai,
száműztek engem, a szeretetet, azért néznek így ki. De mit tehetek,
ha nem akarnak befogadni, szabad akaratból? Az Én törvényem mű-
ködik az ő rendje szerint.

Ámen.

Február 22, reggel.

Ha az ember nem érzi szükségesnek Engem megkeresni, ez
annak a jele, hogy meg van elégedve azzal, amit e világ nyújt, az
ilyent hiába hívod Hozzám, sok az ilyen, fél Tőlem, hogy elveszem
tőle, amit ő itt szeret. Ilyen csak távolról akar követni, csak Igém
foszlányait kapja fel és ez elég neki, nem kíván többet Rólam tudni,
az ilyen se hideg, se meleg lelkek.

Vannak, ősidők óta nem változnak, egy és ugyanazon úton
jönnek és elmennek innen, nincs bennük Hozzám való vágy, aki nem
szeret, az maradi az egyformaságban, aki szeret, az emelkedik Hoz-
zám és ez így megy mindig, minden időben.

Mindig csodát várnak az emberek és ha adok is valami jelt,
csak három napig csodálkoznak, azután tovább is olyanok, mint vol-
tak.
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A vágy, az egy erő, amely vonz Engem ahhoz, aki vágyik
utánam, éppúgy az ellenfelem után is vágyakoznak, a szenvedélyek
utáni sóvárgás nagyon kialakult ez időben.

Mindenki unatkozik, tehát szórakozni kell minden áron. Ez a
jelszó.

Ti vigyázzatok, az ilyen emberek társaságát is kerüljétek,
mert az a légkör vagy gondolati, vágy erősen hat és beható a másik
akaratára, a gondolatátvitel, az egymáshoz hasonlóknál könnyű do-
log, csak erősen szembe kell nézni és azt gondolni, amit át akartok
adni, az már át van adva. (Drága jó Atyám, akkor add át nekem min-
den gondolatodat.)

Igen ám gyermekem, ha te az Én akaratomból akarsz gondol-
kodni, akkor önállóságod megszűnt. (Igen Atyám, én is szeretném
így.)

Akkor csak gépezetszerű lennél gyermekem, hadd csak meg a
te akaratodat Velem együtt működni és ez elég Nekem.

Te már nagyon meguntad e világot, azért, szeretnéd e világból
még az akaratodat is elvonni, de csak légy nyugodt, minden sorjába
következik. Most eleget mondtam, elégedj meg.

(Tudod jó Atyám, nehéz e világba annyira egyedül lenni, mint
én vagyok, senki sem hű hozzám. Te látod.) Tudom ezt, hogy így
van. De neked ez így volt szükséges, azért kerestél Engem, mert sen-
kid sem volt soha, így tudtál önállóan gondolkodni és önmagadból
működni, azaz Reám voltál utalva, mindenképpen nehéz utad volt
gyermekem, de bízzál, Én meggyőztem a világot, és Én fogom te
benned is meggyőzni e világot. Úgy legyen.)

(Most látok nagy lelki látást tollal a kezembe, hogy a menny-
ben sok-sok angyal térdelve és meghajolva ezt mondja.)

Az Úr középen áll, engem térdelve megáld.
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Február 23, reggel.

Kedveseim! A hideg tél átváltozik kedves tavasszá! A fehér
leplet zöld váltja fel, a megkeményedett föld meglágyul, vize folyé-
kony lesz és kezdi új életét ismét elölről, mert ha ez így van, hogy
mindig elölről kezdünk valamit, akkor már valamit be is kellett fe-
jezni. E föld elvégzi munkáját pontosan, a nap is, a levegő is, az eső
is, és minden, ami az Én akaratomon nyugszik és működik, amilyen
pontosan megjön a tavasz a bájos illatával, azonmód a tél is az ő zord
hidegével.

Ezek mind pontos szolgáim, az Én rendemből el nem térnek.
Ebből felismerhetitek, hogy Én pontos vagyok, ha szolgáim ily pon-
tosak.

Azért, aki az Én rendembe akar jönni, annak meg kell tanulni
a pontosságot mindenben, még ha szabad gyermekek is.

Mert én, az Atya, mindenek felett rendszerető és pontos va-
gyok. Mi lenne a nagy teremtésben, ha Én egy percre is elváltoznék?
Gondoljátok meg, ha az Én teremtményem kezdi belátni, milyen jó
az önakaratából való rend mindenben, akkor neki nincs keresgélése,
nem ideges, mert mindent megtalál a helyén. Ha a belső barátok el is
felejtenek valamit, akkor is a rendesnél nem áll fenn a káosz. Ő nyu-
godtan végig gondolja, hogy is volt utoljára? És mindenre rájön,
nyugodtan, az idegesség és nyugtalanság ismeretlen az enyémek kö-
zött, mert az Én rendembe vannak.

Azért akarom nektek is az Én rendemet feltárni csírájában.
Amikor valaki kigondol valamit (ez a csíra), akkor gondolja

hozzá minden szükségleteit is és a gondolatát állítsa be a szükséglet-
be is.

Helyéről és létéről is a csírának kell gondolkodni mielőtt léte-
sít valamit, ha ez mind megvan, akkor kezdi csak létesíteni.

Mindent a maga rendjében, ahogy elgondolta azt, ha azonban
a gondolat létesítésénél valamibe elszámolta magát, már beáll az ide-
gesség, a kapkodás, a zavar és így a munka félbe marad.
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Azért mondottam egykor: „Nem mindenki lehet az Én tanít-
ványom. " Mert ha valaki légbe kezd építeni és nem a földből kezd-
ve, mindent sorjában, vagyis anyagnál kezdheti a „rendet".

Mindenki ossza be magának idejét rendbe, amit az anyagnak
szánt, anyagnak, amit Nekem szánt az idejéből, azt mindenkor nekem
adja, és Én ott leszek időre, pontosan.

A pontos ember e földön is kiválik a többitől, az nem ideges,
mert védi a „Rendje", ha valami mások részéről beavatkozás van az ő
világába, akkor sem zökken ki az ő rendjéből, cselekszi tovább és
építi az ő várát, akár anyagba, akár lelki téren az ő bölcs elgondolása
szerint.

Az ilyen embereket e világon úgy nevezik, hogy "egyenes
ember", nem kapkod, mert ő a csíránál a létesítendőnek helyet készí-
tett.

Aki azonban fej nélkül kezd valamit, az lássa is a következ-
ményeket.

Az Én rendemre akarlak szoktatni benneteket mindenben,
mert az Én akaratomban benne van a „Rend és a Komolyság is".

Ha a teremtmény Velem kíván lenni, akkor az Én országom
rendjét itt még meg kell tanulnia alaposan, mert odaát kár a hosszú
időért, mert látjátok, ha Én, a Rend Istene vagyok, a fiainak is Rend
Istenének hasonlatosságával kell bírnia.

Nézzetek meg egy földi uralkodót, aki háztartásában van, an-
nak az uralkodói háza rendjét kell elsajátítani és a sajátját el kell
hagyni.

Így van nálam is, e földi sajátját el kell hagyni és az Én ren-
dembe kell átjönni és elsajátítani, mielőtt felvétetik.

De miként mehet át valaki az én rendembe, az hosszú fejtege-
tést kívánna, de csak most foglaljuk dióhéjba.

A természet legyen nektek nyitott könyv, ott majd olvashattok
naponta az Én rendemből.
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A folytonos növekedés és minél nemesebb valami növény,
annál szebb gyümölcsöt hoz. Ezzel sokat mondtam, ha megértitek,
ki-ki, miként van beojtva az Igétől, olyan nemes gyümölcsöt terem-
het a háztartásomba vagy Egyházamba.

Kedves gyermekem! Ha a szeretet lett az emberen úrrá, akkor
nem számolgatja folyton a kiadásait, hanem Örül, hogy rendezhette
dolgait az ilyen, aki a világban mindig számol, az még messze van az
Isten országától, te is szeretsz számolni legalább nagyjából.

Ám oly terhes Nekem, gondold meg gyermekem, hogy érzem
Magam, amikor számolsz, szeretném már, ha minden idődet Nekem
szentelnéd, akkor nagyobb munkákba fognánk.

Amíg azonban csak akkor állsz rendelkezésemre, amikor időd
van, ez nem szolgálja a „Mindenek felett" szó értelmét, mert aki En-
gem követni akar, annak el kell hagyni nemcsak az üzletét, hanem
házát, vagyonát és mindenét Nekem tartozik átengedni, mint a vá-
mos, az Elsőbbséget - mert ha Én a világi után jövök számba, akkor
ott még szánalmas állapotba lennék.

Megoldhatod a dolgodat könnyebben, ha Velem kezdenéd azt
is, jobban menne, már szokjál meg és kérjed segítségemet minden-
ben, ami kicsinyesnek is tűnik föl neked.

Ámen.

Február 24, vasárnap reggel.
Kedves kis gyermekeim!
Amidőn feljön a világtokra a nap sugara és kezdi szétbocsáta-

ni áldást fakasztó melegét;
Éppen úgy jövök Én is hozzátok a földetekre minden nap és

körül érzékelem, ki kíván Engemet, a Szeretetet, ahol rátalálok egy
kis részemre is, ott fényt árasztok, meleget és boldog érzést, mint a
nap szolgám, mindenhová bekukucskál, minden rést megtalál, hogy a
sötétséget megvilágítsa.
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Én is azonképpen, csak Én az örök Világosság, a lelkek éjje-
lét világítom meg, a nap szolgám pedig a testek világosságát szolgál-
ja.

A szolgák csak külső szolgálatot tudnak teljesíteni, ellenben
az Atya a lélek örök életét szolgáló világosságot adja.

Már most, ha a lélek ily állapotban felismer Engem, mint
egyedüli igaz jótevőjét. A lélek miért is vonakodik Tőlem, miért is
nem bízza Reám magát egészen, amikor tudja, hogy Én csak javát
akarom mindenben, éppen úgy, mint a nap elől elbújnak a hűvösre,
ahol  a  sötétség  hatalma  bujkál,  mert  a  fényt  nem  bírja.  Ti  azonban
gyertek elő az Én napomra, amely a szeretet, ez bevilágít minden
zugot a testbe és lélekbe és megláttaték a foltos részek, amit csak
szeretettel és alázattal lehet a lélekről letisztítani.

Ha a lélek átmegy a szeretetbe, mindenkivel szemben, akkor
eljött az ő napja, amelyben Magam vagyok az Úr és napja.

Ha ti engem igazán „Mindenek fölött" tudnátok szeretni, az
egek megnyilatkoznának és láthatnátok a boldog jövendő helyeteket,
nemcsak egy percre, hanem tartósan. De Én legyek az első minden-
ben, mert ez a boldogság ezzel a feltétellel jár. (Drága jó Atyám, légy
áldott mindenek felett.)

Igen, jól mondtad. Én áldott vagyok mindenek felett. De Én-
bennem te is mindenek felett áldott leszel, mert aki áldd, adassék
neki is áldás, aki átkoz, annak adassék az, amit másnak kívánt egy
isteni mérleg, aki sokat áld, sokak áldását kapja és a másik is meg-
fordítva az átokkal, minden visszaszáll minden szó, amit szívből
mondtok ki, nagy hatással bír, mind a két oldalon, azért vigyázzatok
minden szóra ezután, mert ti már élők vagytok, tehát a kibocsátott
szó is él.

Csak mindent a szeretet nevében cselekedjetek és szóljatok,
mert az Belőlem való élet.

Ámen.
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Február 25, hétfő reggel.
Kedves drága gyermekeim!
Ti örömeim, ne szomorkodjatok az Én jelenlétembe. Én csak

szeretetben lehetek, tehát legyetek öröm-kedély állapotba mindenkor,
hogy veletek lehessek. A szomorúság e világ tulajdona, az öröm és
megelégedés az Én országom tulajdona, itt láttatik meg minden em-
bernél, melyik ország polgára.

Az angyalaim túl boldogok mindenkor az Én vezetésem alatt,
mert, éppen ez teszi őket boldoggá, hogy Én szárnyam alatt vannak.
Tehát ha valakit hívok az Én vezetésem alá, az annyit jelent, hogy a
boldogságba hívom, ha azonban valaki fél és nem bízik Bennem,
akkor az maradjon az ő elgondolásába és tegye magát boldoggá, ha
tudja.

Az Én szeretetemet és vezetésemet mindenkinek felkínálom,
hogy megszabaduljon az önös terhétől, de miképpen vegyem le vala-
kiről a terhet, ha ő akarja vinni és nem rakja Reám!

Vagy csak Engem mellette kísérő teherhordónak akar fel-
használni, akkor nem jól ismernek Engem, mert Én vagyok az Úr és
nem kísérő szolgátok csak, aki a terhet a lelkével együtt átadja Ne-
kem, azt megtisztítom, felemelem, és naggyá teszem, mint aki bizal-
mát Belém helyezte, és ahogy hitte, úgy lesz, mert Én bennem min-
dent megtalálhat az ő hite szerint. Azért vagytok kételkedésben, mert
a bizalmatok nem teljes Bennem. Ha a bizalom azonban Bennem
eléri nálatok azt a fokot, amit az Én vezetésem alatt álló tanítványok-
nak volt, azok azon keseregtek, hogy mi lesz velük akkor, ha Én el-
vétetem tőlük, ti meg azon keseregtek, hogy vezetésem alá hívlak
benneteket? „Látjátok milyen kicsi a ti bizalmatok még Hozzám."
Emelkedjetek ki e megkötöttségből legalább ti, akik hangomat meg-
értitek. Mit várjak még azoktól, akik nem hallják meg e hangomat,
ha ti is ilyenek vagytok?

Aki önként szeretetből Hozzám jő, Én mindenkor elfogadom,
az Én szeretetem nem fokozódik le, mint az embereké, ha nem is
hajlanak Felém; mindennek növekednie kell és beérni, mert az éret-
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len gyümölcsöt, ha leszakítjuk az ő fájáról, az úgy sem élvezhető
semmiképpen, azért, is hagyom meg mindenkinek a szabad akaratot,
mert akik önként, szeretetből jönnek Hozzám, azok lehetnek gyer-
mekeim, a parancsot és erőszakot csak a szolgákkal alkalmazzák és
rablókkal, de ez nincs az Én rendembe, itt csak szeretet és szabadság
van még a szolgáknak is. Csak a foglyok kötöttek, mert annak így
kell lennie, mert a szabadságba több kárt csinálna magának és
felebarátainak.

Azért te csak hagyj mindenkit megérni, érés előtt hiába min-
den, amint látod, ezt nem lehet siettetni, még ha színt kap is a gyü-
mölcs, ha nincs beérve és teljesedve, fanyar az.

Kedves kicsinyem, te erősítsd meg magadat a szeretetben,
mert néha te is gyenge vagy.

A te szerető Atyád Jézusban.
Ámen,

Február 25, este.
Kedves gyermekem!
Látom minden énedből akarod az embereket Hozzám vezetni,

ez jól esik Nekem, ez az önzetlenséged, hogy nem magadhoz, hanem
Hozzám hozod és küldöl mindenkit, megáldom benned ezt az akara-
tot, mert ez az Én rendem szerint való, ez a „Fiúság jele" az enge-
delmességben, hanem azt nem kell elhallgatnod, hogy általad szólok,
ha le is kicsinyelnék e munkát, ne fájjon neked, az igazságnak kell
minden téren érvényesülnie.

Majd ha a gonosz állapot beáll, akkor majd keresik az enyé-
meket az emberek, akkor nem lesztek lenézettek, mint most.

Ha eljövök ítéletet tartani és megszemlélem a két tábort, a bá-
rányokat és a bakokat, akkor majd megláttatik, kik a lenézettek, orcá-
juk ragyog a boldogságtól, ruhájuk, mint a hó, fehér, akik méltókká
ítéltetnék, a jobb felemre állítani, akik hordozták mindenkor az Én
bélyegemet. Szelíd és alázatos szívűek.
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Nincs nagyobb, több kincse a földnek, mint ezek. Az Én
megváltottjaim, ezek felvétetnek az Én birodalmamban, és örökségül
bírják majd a megtisztított földet, amely akkor majd mennyei biroda-
lom lesz, akik most azon fáradoznak, hogy Énhozzám hozzák és te-
reljék az eltévedteket, azok mind ott lesznek kicsinytől-nagyig, azaz
kis munkás, nagy munkásaim, akik építették az Én országomat, ha-
sonlatosan azok is, akik Értem mindent elhagytak, hogy Engem
megnyerjenek.

Ez mind-mind az Én megváltott seregem lesz. Sok beszéddel
nem lehet elmondani a boldogság nagyságát az Engem szeretőknek,
mert Én vagyok az „Igazi vőlegény" - az Én szerelmesem, a meny-
asszonyom, királynő mindenek felett levő. Azért szeressétek e világ
megvetettjét, mindenek felett, mert aki az Én megvetésemben mellet-
tem van és nem szégyell e világ előtt, az az Én szerelmesem, Mát-
kám, örömöm és magamhoz emelem őt.

Nincsen több, nagyobb ezeknél a mennyeimbe, az angyal se-
regem szolgálatukra állnak mindenkor. A nagy Király fiának lako-
dalmán, amelynek nem lesz vége. A megvetett tábor lesz a királyné,
nem ecsetelem tovább e fenséges létet, e reményben bízzatok Ben-
nem és higgyétek el, hogy az Én szavam nem csal. Ez vár reátok, ha
kitartotok mellettem mindvégig.

Én, Jézus, az igaz vőlegény, a boldogító, adja le nektek ezt.
Ámen.

Február 26, reggel.
Kedves kis gyermekeim!
Örömöm mértéke betelt, benned, amikor azon sírtál, hogy mi-

ért is nem tudsz nekem örömet szerezni, látod, ezen igaz alázat köny-
nyei az örömeim Nekem, bár mindenkor ezen tiszta lélekben lehetnél
Velem, igaz, gyermekies állapot ez, nincsen nagyobb ennél, mind,
aki belássa tehetetlen voltát, ha bár örömet szerezni Nekem lehet a
földön,  az  igaz  odaadással  aki  teljességgel  elhiszi,  hogy  Én  vagyok
az egyedüli boldogítója, az át is adja magát nekem egészen, ellankad
az Én szerelmembe, nincsen akarata csak engem bírni, ez az Én sze-
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relmesem. Ilyen lelket írt körül az „Énekek Éneke" .— akik átadják
Nekem szívük egész szeretetét, mert ebben a szeretetben benne van a
felebarát nagyfokú szeretete is, tehát ezzel át is adta magát Nekem,
az ilyen szerető szívű, lélek, e földön ezen kívül nincs többre szük-
ség, minthogy Nekem átadja magát egészen. Az ilyen lélek elkészült,
e föld gyümölcse beérett és haza takaríttatik az ő Szerelmeséhez,
amit itt megszerzett magának.

Mert valóban e föld a gyűjtő, aki az érett gyümölcsöket haza-
szállítja, azért van neki is kegyelme az átváltozásra, mennyé, nem
mindig fog bogáncsot teremni, hanem csak a Szőlő lesz az a legutol-
só termése, ami most a legelső.

Kedves Én szerelmesem, törüld le könnyeidet, karjaimba
vagy, nincs oly hatalom, ami elragadjon többé innen.

(Drága egyetlenem, mindenem! Köszönöm a szeretetedet és
engedd meg, hogy mindég Veled lehessek, akár az utolsók között is,
boldog leszek, ha Téged láthatlak. Én szerelmesem, drága Gazdám és
Uram, mindenem, mindenem.)

(A te silány eszközöd mindenek felett szeretni akar, segíts
hozzá drága Atyám.)

Már nála is vagy gyermekem, csak ne hadd magadat más lé-
lektől átalhatni, vigyázz, a világiakkal ne társalogj, mert már tapasz-
talhattad, milyen káros a világi beszéd reád nézve.

Azért óva intelek, hogy világi dolgokba ne avatkozzatok,
mert ez nem Hozzám vezet, hanem a világba, tartsátok mindenkor
tisztán szíveteket, hogy szeretetemmel által hassalak és vonzzalak
magamhoz titeket.

Bízzatok bennem teljes szívvel, akkor növekedhetek Benne-
tek. Én kedveseim, kicsinyeim, legyetek áldottak az Én szeretetem-
ben mind örökké ámen. Jézus, az Igaz Vőlegény adja.
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Február 28, reggel.
Kedves szeretett gyermekeim!
Ha ti tudnátok, mily örömöm telik abban, ha ti a világ árja el-

len küszködtök, mert mind körül vagytok fogva gonoszok táborával,
azért nehéz nektek itt megállani, azért ne szűnjetek meg utánam kiál-
tani, hogy hallja meg a gonosz, kiben van a reménységtek, mert ha
Engem nem érez mellettetek, jaj nektek, azért maradjatok folyton a
szeretetben, igaz alázatban, igazságban, hogy támadásai sikertelenek
legyenek, mert hacsak kissé is meginogtok a Hozzám való erős biza-
lomban és szeretetben, már ő a győztes és mindég nehezebb azután a
szeretetben megállni, amikor ő úgy állítja be a dolgot előttetek, mint-
ha Nekem nem is volna hatalmam, hogy titeket megőrizhetlek, pedig
ő csak azt teheti, amit neki megengedek a ti javatokra, mert sokszor a
lelki kínok a gőgöt kihajszolják belőletek, ezért engedem neki, hogy
kísérthessen és ezáltal szokjatok meg folyton velem társalogni és
panaszkodni, mint a kis gyermekei a ti Atyátoknak mindent elmond-
jatok, mert bizonnyal az erős és segítő Atya Én vagyok minden bajai-
tokban, de ha előttem mindent elhallgattok, akkor nektek kell vele
megküzdenie.

Azt hiszitek, hogy Én másképpen, vagy formába tudlak segí-
teni  földiekbe,  mint  egy  jó  földi  Atya  —  a  földiekben  is  mindent  a
lelki javatokra cselekszem és engedek meg, mert ha ez nem így vol-
na, akkor ti nem ismerhetnétek meg e földön Engem, amiért is min-
den az Én akaratom szerint megy azokkal, akik Reám bízták magukat
és így közeledünk egymáshoz.

Azért ti álljatok meg a kísértésben is, a szeretetben, mert fö-
löttébb nem kísértettek a megengedettnél, amihez erőt is adtam, mert
ez által erősödhettek és növekedhettek fel Hozzám én kicsikéim. Sze-
ressétek egymást Én Érettem, mint ahogy Én szeretlek titeket minden
időben.

Ámen.
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A jelenlevő szerető Atyátok Jézusban.
Március 1, reggel.

Kedves kicsinyeim!
Íme új nap, új életforgás kezdődik ismét elölről, ti is újuljatok

meg naponta az Én kegyelmi napomtól, felfrissülve mindig nagyobb
szeretetre ébredjetek fel. Mert egyedül ez a célom veletek, hogy a
szeretetbe átvezesselek benneteket. A szeretet az a boldog érzés,
amelyben Magam vagyok jelen. Kicsinyeim, megérzitek ti is, amikor
szeretetben vagytok, hogy jól érzitek magatokat, az ilyen érzések
fokozatosan növekedhetnek, ha elnyomni nem hagyjátok az ellentét-
tel, mert akkor mindig újra kezdhetitek elölről, ha a gonosz elrabolja
a szeretetet tőletek. Azért jól vigyázzatok a szeretetre, mint az egyet-
len kincsetekre, Magam lévén a szeretet, hogy fölismerhessetek ma-
gatokban Engem, mint az örök boldogságot, ne kicsinyeljétek le a
szeretetérzést, vigyázzatok rá, mint a szemetek fényére, ne engedjé-
tek a haragnak elnyomni a mindent boldogító szeretetet, nincs más
dolgotok a földön, mint Engem megszeretni, a szeretetet.

Értsétek meg ezt, hogy minden odairányul ami veletek van,
hogy fölismerjétek a szeretet értékét, mert ezen kívül semmi más
boldogság nem tartós, csak időleges, a harag mindig rombol, a szere-
tet épít, ezen kívül nincs más út Hozzám.

Tehát, akik Nálam akartok egykor lakni, akkor ezen lépcső-
fokokon jöhettek csak fel hozzám, mint az Örök Szeretethez. Ismé-
telve mondom, hogy ha valaki kényszerít egy mérföldre, menj el vele
kettőre, ezzel nagyobb a te szereteted, ha még többet teszel, mint
amit kívánnak tőled, mert még a gonoszok között is a szeretet foka a
mérvadó, aki szeret, annak nem fáj, ha becsapják, annak nem fáj, ha
kihányják őt, ha megvetik, mert mindene megvan azért a szeretete őt
boldogítja egyedül.

Ha azonban valakinél még az anyag értékesebb nálamnál és
annak elvesztéséért engem, a Szeretetet elhagy veszni annak; még az
anyag az istene és Én csak mellékes vagyok.
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Ha azonban Én növekedhetem mindig nagyobbra, minden
anyagin fölül növeszt, akkor Én a szeretet, vagyok az Istene. „A
mindenek felett" való, nincs közöttünk idegen isten anyaga.

Azért vigyázzatok kedves törekvőim, minden akaratotok kez-
deténél, hogy hová vezet. Hozzám-e vagy az anyag szeretetébe, mert
mindenki ott kapja a jutalmat, akinek a szolgálatába állt.

Ti kicsinyeim, kiknek ezt már megmondhattam, gyarapodja-
tok a szeretetben, mert minden tanításaim és fáradozásaim odairá-
nyul, hogy átvihesselek a Szeretet világába, amely az Én világom,
mit is adhatnék nektek ennél jobbat, értékesebbet, boldogítóbbat,
mint a Szeretetemet. És Én magamat benne, az örök szeretetet.

Voltak és vannak e világi nagyságok, méltóságok körül ra-
jongottak és ledobottak, eltaszítottak, mert ez csak mind ideiglenes
erőltetett nagyságok, ha boldogságnak még árnyalata sincs benne,
csak a lelki süllyedés csíráját hordja magában, micsoda lelkiállapotba
vannak, aki másokat letaposva ül szennyes trónját, vagy állásába,
vagy a szerelmi téren, vagy a gazdagság körül, ez mind erőltetett
múló öröm, hogy azután annál fájdalmasabb legyen a vélt boldog-
ságból való kiábrándulás. Ezután következik az ellenfelemnek min-
denféle eszköze, amellyel foglyul ejti a szegény boldogság keresőket.

Ilyen e földi öröm és jólét utolsó felvonása. Én Magam adtam
példát azzal, hogy a szegényes sorsban lévők közelebb állhatnak az
örök Szeretethez, mint az önző és szennyes jólétben sínylődők lelkei,
mert a szeretethez nem kell nagyság, sem gazdagság. Nekem mindig
és mindenhol lehet szolgálni, mert a szeretetet mindenütt lehet al-
kalmazni, hiszen e föld oly fukar a szeretettel, azért hintsétek és ont-
sátok ki magatokból, hogy Én újra és folyton megtöltselek bennete-
ket mindig fokozatosan nagyobb szeretetemmel, mert mennél többet
adtok, annál többet adok nektek, ezért a „Szeretet soha el nem fogy".
Mennyei áramlások folyamata annak a szívnek, aki tovább is adja.

Így lesztek az Ég csatornái és így lesztek eszközeim a szere-
tetben.

Bár ti legalább, akik ezt olvashatjátok, lehetnétek mind esz-
közei a szeretetnek, akkor a megváltástok elérkezhetne minél előbb.
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A szeretet, az egy szentséges lét, aki azt bírja, oh mily boldog
az, annak nem lehet olyat adni, ami őt megörvendeztesse, mert neki
mindene megvan — a Szeretet ezt a boldog érzését nem kell majd itt
hagyni,  viszi  magával  az  örök  szeretethez,  amellyel  „Egy"  lett  így
nagyobbodik az Én országom a földön, ha sok szeretetet adtok má-
soknak és ezzel megcselekedtétek az Én akaratomat is.

Ámen.

Március 4, reggel.

Kiváló figyelemre méltó!
Kedves kis gyermekeim!
Az egész anyagi világteremtés nyög és sír az Isten fiainak

megjelenéséért.
Igen, sír, sóhajtozik a teremtett mindenség a gonoszság miatt,

sír, sóhajtozik és várja a felszabadulást, várja Isten fiainak megjele-
nését.

Tudjátok-e, hogy a világnak és a mindenségnek mit jelent ez?
Annyit jelent, hogy a poklot átváltoztatni „Mennyé". Ha el tudjátok
gondolni, hogy mit jelent ez, akkor fel is tudjátok fogni annak mun-
káját, amire csak a Mindenható Isten képes. Ha az ember elérte azt a
fokot, hogy Engem felismert és szándékomat, akkor ő is hozzájárul
minden erejével a megváltási munkához, de először magán kezdi a
tisztogatást. Minden testi kívánságnak ellene állana, e világi vágyból
származót kiűzi magából és ezzel a gonoszokat űzte ki magából.

Mert az embernek szabad az akarata ahhoz, hogy a testét
szolgálja vagy Szellemét.

Az önmegtagadás az első lépés, az Én segítségemmel, aki azt
kéri ahhoz, hogy Isten fiává alakuljon, át az ember.

Micsoda ellentétet szolgál Nálam nélkül az ember, a maga
gyarló gondolkodásában, milyen káoszt idézett a lelkében, telehányja
magát idegen akarattal, és ezzel akar Hozzám jönni, ez éppoly lehe-
tetlen, mint emberi erővel megfordítani a naprendszert, hogy ne reg-
gel keljen, hanem este.
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Hozzám jönni csupán csak az Én rendem szerint lehet, ha az
ember először maga-magát átszellemesíti, vagyis a lelke a benne levő
isteni szikra felé hajlik és azon érzésnek enged, ami onnan és belő-
lem árad, az ilyen helyesen és rendem szerint kezdte a maga átváltoz-
tatását, ezen lehet segíteni és erősíteni mindig, a szeretet útján.

De az olyan ember, aki csak másnál akarja megkezdeni a tisz-
togatás munkáját és hirdeti a megváltás útját és maga pedig tele van
világi vággyal, az igazán nem halad a megváltás felé, de akiket tanít,
azok sem, mert aki nem a földnél kezdi a tornyot építeni, hanem más
lelkénél, az bizonyára összeomlik és vele együtt a tanítottak is.

Amidőn Én, a testet öltött Ige, a földön tanítani kezdtem, elő-
ször magamat minden Éntől és érzéktől kiüresítettem, mint 30 éves
férfi, a hegyekben, a magányban 40 napot töltöttem, a böjtölés és
imádkozásban, hogy a külsőtől magam elvonjam egészen és a ben-
nem levő Szellemem felé fordulva, minden emberi vágytól megsza-
badultam. A jelképes kísértő nem volt más, mint a testemben levő
természetes érzékek, amiknek ellenállottam lélekben, hogy az Isteni
szeretet győzedelmeskedjen a test, vagyis a világ felett. Ezt minden
embernek hasonlóan kell megcselekedni, aki a megváltásban akar
megújulni. Azért vagyok Én az út, az Igazság és az élet, mert a föl-
dön leraktam a földit és az isteni feltámadt bennem.

Akkor léptem ki a világba, tanítani az Isten országát, amikor
Bennem megvolt és életre kelt. Az Atya a szeretet és Én ekkor lettem
„Fiúi", amikor a magam akaratát megtagadva, az Atya akaratát hir-
dettem az egész teremtésnek.

Ez az isteni rend, aki nem így kezdi az ellenem van és nincs
Velem,  mert  így,  többet  ront  az  Én  nevemben,  mintha  nem  tanított
volna, mert ezzel az ellenfelem malmára hajtja a vizet. Ilyen módon
van az egyházakban, gyülekezetekben, ellenem folyó munka és nem
Velem, mert ha a lélek nem tiszta e világtól, akkor az önzésbe hajlik
át és nem Hozzám az önmegtagadásba, a Szeretethez.

Látjátok, itt bukik meg az emberi tanítások és rendelkezések
nagy halmaza, az önzésnél, innen vannak a széthúzások, egymást
lekicsinylők, egymás elleni harccá változik az Én nevem alatt is, akik
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csak nevemet vették fel, de lelküket meg nem szabadították e világi
megkötöttségekből, mint ahogy Én tettem.

Ezek csak mind olyan tanítók, mint a Jeruzsálemi papok vol-
tak, a szegényekkel szigorú törvényt tartottak, de a gazdaggal elné-
zők voltak. Ők magukat hordoztatták, vagyis eltartatták a kicsinyek-
kel és ők szigorú törvényt ültek felettük, akik áthágták az ő akaratu-
kat.

Ez már így van, aki már hatalmas, nem ismer Engem, hogy,
„Isten a szeretet" és nem az erőszak.

Ezek mind, ahol nincs tiszta szeretet az mind az ellenfelem
felé hajlik, mert mások lelkét kezdte előbb tisztítani és nem a magáét.
Aki tanítani akart. Ezért van az emberiség az erőszak, a pokol fene-
kén, mert az önzésből és gőgből indult ki, az emberek neveltetése.

De megmondottam, hogy az utolsó időben Istentől lesznek
tanítva az isteni után sóvárgók. (Ján. ev. 6.) már egyes kiváltságokon
megkezdtem e munkát, akik az Élet könyvébe vannak írva, (önzetlen
szeretettel bírók), akik magukból kihajtották az önzés, gőg, nagyra-
vágyás, uralkodási hajlamot, másoknál jobbnak, többnek nem képze-
lik magukat, hanem akik önmaguk előtt legkisebbek mindenkinél.
Ezeknél lehet kezdeni, mint új földben a szántást és az Ige vetését,
amit ilyeneknél Én Magam végzek el, mert ahol a föntiek kitakarod-
tak, ott Én a Szeretet kezdek feltámadni és működni.

Ez az isteni örök rendje a megváltásnak, amelyért sóvárog az
egész teremtés, amely nyög a gonosz elnyomás hatalma alatt.

Az Én vezetésem alatt felszántott szívtáblákra beíratik az Én
Isteni Rendem sorozatosan. A hét isteni erények elsajátítása, amint
tudjátok.

A Szeretet - alázatosság - Türelem, megbocsátás, állhatatos-
ság és irgalom. Ez Ige-magok kikelnek és gyümölcsöt hoznak a Sze-
retetben, a Szeretetnek. Ezek Velem együtt építik az Isten országát és
részesei az országnak, amelyen önzetlenül dolgoztak, azért van benne
részük, mert nem béresek, hanem Fiúk, az Atyának, a Szeretetnek
dolgoztak.
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De amíg az emberek pénzért hirdetik és tanítanak, addig ők
béresek és olyan is a munkájuk, amint látjátok, 2000 éve nem tudtak
felemelkedni a Szeretethez, pedig az Igém a kezükben, de nem a szí-
vükben, minden csak külső és földi az enyémeket a külsőtől átveze-
tem az Én országomba' a Szeretetbe, ekkor azután mindent felismer-
hetnek, teremtésem nagyságát és ezek igaz tanítói a földnek, mert
Belőlem beszélnek, Enyémet mondják, a szívük szeretet termését
hirdetik szüntelen. De ezeknek e világba nincs semmi hatalmuk, csak
szeretetükben van a mennyei hatalom, amely fölér e világ minden
kincsével, gazdagságával és boldogságával.

Ezt kívántam az igaz tanítók megismerésére adni nektek, aki-
ket az Én Szentlelkem vezérel. Akik először élik azt, amit hirdetnek
magukban.

Ámen.

Jézus, az igaz tanító adja nektek.
Március 6, reggel.

(Egy nehéz tárgyalási nap után.)
Kedves kicsinyeim!
Amint a felhő ontja magából az áldást hozó esőjét, úgy hason-

lóképpen ti is Én felhőim, akik az örök napot hordják magukban,
legyetek mindenben és mindenkor áldást hozó, mindenben
jótéteményezője e szegény világnak.

Ne fájjon az anyagi károtok, ha veszteség ér benneteket, azt
tudjátok  meg,  hogy  Én  küldöm  reátok  erősítésetekre,  és  amit  Én
megengedek, az mindig lelki haszonnal is kell, hogy járjon.

Mert az összes rárakódott szenny a lélekről másképpen le
nem csiszolható és az anyagiból másképpen nem tudtok elszabadulni,
ha az nem büntet folyton benneteket.

Látjátok, ezért van mindaz, ami ér titeket; mert fel akarlak
venni mennyeimbe az Enyémek közé, és mindenkinek kell Utánam
hordozni az ő keresztjét egész a Golgota hegyére, ez a megváltás út
örök rendje, azért kérték inkább a vértanú halált az elődeitek, mert
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nehéz volt a keresztjük, de ti ne így gondolkozzatok, mert ez nem
kedves Nekem, mert a szeretetnek addig kell növekedni bennetek,
hogy ne fájjon, bármi ér titeket a világ részéről, mert amíg fájdalom
van bennetek, addig az isteni országom nem bír kialakulni bennetek
az ő fenséges alakjában és dicsőségében. Mert a fájdalom, a sötét
pontok, akár a harag a lelken, tehát annak ki kell takarodni innen,
ahol Én lakozom, mert Én a világosság és sötétség nem férünk össze.

Most már talán megértitek a kereszt végtelen hasznos voltát.
Azért zúgolódás nélkül hordozzátok bármily igaztalan alakban is jő
reátok, hisz Én is viszem veletek együtt, erre gondoljatok szüntelen,
akkor nem lesz nehéz, hanem maradjatok folyton abban a tudatban,
hogy a jó Atyám ezt így "akarja". És nyugodjatok meg, mert ha nem
így cselekedtek, akkor az ellent felkeltitek magatokba és akkor a fáj-
dalom gyötrelemmé változik és fokozódik az egész a pokol kínjáig.
Miért hagynátok magatokat visszafejlődni. Az anyag nem érdemli
meg, de semmi a világon, ez mulandó itt, csak a lélek örök. Annak a
szolgálatába kell állítani a testet és uralkodni rajta.

A test fájdalmai is abból származnak, ha a lélek beteg. Legye-
tek mindenkor kedélyállapotában a szeretetben és még a bajokban is
örüljetek Nekem, mint akik tudják, hogy ő is tudja, akit szeretek és
én nem keserítem meg azzal, hogy nem Nála a Szeretetben maradok.

Így gondolkozzatok ti legalább, akiket sok közül Magamnak
kiválasztottam, hogy haza vigyem az Én örömömbe, amely végcélja
minden küzdelemnek, hogy a pokol fájdalmaitól megszabaduljatok,
és  amit  a  test  hord  magában,  az  ő poklát,  az  önzés  és  önzetlenség
foka szerint.

Ámen.

(Erős támadás után) este.
Kedves gyermekem!
Kiálltad a próbát, látod, mindig így lehet elhallgatni minden

sértést, minden felháborodás nélkül, mert látod, ez a szegény lélek
csak eszköze az ellenfelemnek, úgy, mint te Nekem, csak ő gonosz-
ban, te pedig jóban.
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Minden ember valaki akaratában él, mert ez a szomorú világ a
gonosz akaratában van és annak szolgál, ahogy ő akarja, ti pedig Ne-
kem vagytok szolgáim, az Én akaratomban, Én boldogságot és szere-
tetet adok, ellenfelem kínt és gyötrelmet és örök halált.

Lássátok, ezért sajnálom a szegény teremtményemet és ezért
jövök minden emberhez. Igémben, hogy befogadna Engem, hogy
boldoggá tegyem őt, de rest szívűek, a meggondolásra, hogy milyen
süllyedt lelkiállapotba vannak szegény eltévedt teremtményeim, mi
lesz veletek, ha a kegyelmi idő lejár, most oly közel vagyok hozzátok
minden emberhez, úgyszólván utánajárok és mégsem akarnak észre-
venni Engem, a szeretetet.

Oh, szegény eltévedt teremtményeim, meddig nem eszméltek
fel a kábultságotokból, nem szenvedtetek még eleget?

Jöjjetek Hozzám, ti megterheltek. Én megszabadítlak benne-
teket. Már az egész világon hirdettetik az Én Igém, tud rólam min-
denki és mégis-a kínt választják, Engem csak káromolnak, amikor az
ellenfelem kínozza őket és ezzel még mélyebbre ássa magát a pokol-
ba a lelke süllyedése, a Tőlem való eltávolodását jelenti szegények-
nek.  Sír,  sír  értük  az  Én  Atyai  szerető szívem,  óh  vajha  még  fölis-
mernétek Engem, mielőtt lezárul a kegyelmi idő részetekre. Mert
azután megint várhattok ez időszak után, jó pár ezer évig, amíg jövök
felétek, ti eltévedtek, még meddig nem akarjátok belátni, hogy Én
vagyok a teremtő Úr, és ti csak teremtmények, Én kegyelmemben
élők, ti szegény vakok, már Ábrahám idejében ígértem ezt a kegyel-
mi időt nektek, azóta ezerszer voltatok ezen a világon és kértétek a
szabadulást, most itt van a szabadulás órája, miért nem jöttök Hoz-
zám ti elkárhozottak, amíg nem késő?

Ébresszétek fel magatokban az ős isteni, erényeket és azon
járjatok, ha Engem utáltok meglátni is, akkor is jobb sorsban lesz
részetek, mint így. Jöjjetek ki a poklotokból, mert ezen túl fog csak
igazán kínozni benneteket. És ez idő után hiába hívtok majd engem,
nem fogok felelni, meghalok részetekre, mert ti újra fölszegeztek a
keresztfára, Én a szeretet, nem kellek nektek.
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Legyetek hát a durva erőszak hatalma alatt, de ne Engem
szidjatok, hanem aki kínoz titeket.

Ámen.
Szerető Atyátok Jézusban. (Ez az időre szól, amikor e világ

megítéltetett, lezárult a kegyelmi idő, akkor meghalt nekik a szabadí-
tó.)

1935. március 7, reggel.
Drága gyermekeim!
Látom, mily nehéz e világban az Enyémeknek, milyen egye-

dül van e világ részéről, nincs mellette senki, még a saját gyermekei-
tek is ellenségtek lett. Ezt az időt megmondtam kétezer éve, hogy így
lesz. Apa fia ellen, a leány az anyja ellen, egymást halálra adják és
elárulják egymást, mert a föld sötétséggé lőn és nincs benne világos-
ság, a napot vagy az Igazságot a hazugság, mint egy behálózza, elta-
karja, hogy ne adjon világosságot e szegény világnak. Én vagyok e
világnak igazi napja egyedül, és ha Engem mindenhonnan ki zárnak,
mi ad nekik életet?

Ti kicsinyeim azonban ragaszkodjatok Hozzám minden kísér-
tés között, hogy ti rajtatok keresztül világítsak e világnak, ti legyetek
a nap sugarai és szórjátok a fényt, a szeretetet magatokból, még
azokkal szemben is, akik bántanak benneteket, mert erről láttatik
meg, hogy ki lakozik bennetek, kinek az akaratában vagytok.

Ámen.

Március 8, reggel.
Kedves kicsinyeim!
Amint a nap az ő életet adó sugarával nem válogatja meg, ki-

re érjen, úgy ti is, ne válogassátok meg, kit szeressetek jobban, mert
ez a nem válogatás rejti magában a "Mindenható" fogalmát.

Én, a Mindenható, mindenre kiható szeretetem által vagyok
az, ami vagyok. Az Én gyermekeimnek is Hozzám hasonlóvá kell
válnia, mert ha mi nem leszünk egyek, Atya és Fiú, akkor ismét a
szétválás a sorsunk. Azért íme a legfőbb tulajdonságaimat előttetek
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feltárom nagyjából, hogy ha elbírjátok sajátítani a földön, úgy boldo-
gok lesztek, mert ez a földön is mind megszerezhető tulajdonságok.
E földön legrövidebb úton elsajátítható is, mert más világokon nincs
meg hozzá az eszköz, amit itt a földön a teljes megváltás elsajátítha-
tó. A természetességből a mennyeibe, a haragból a szeretetbe. (Luk-
ács 20-33-36-ig.) testi halálból az élet feltámadására, mert a feltáma-
dás nem a test halála után következik be, hanem itt a testbe.

Amikor a lélek isteni Szellemem erejével egy lett, amely a
szívben van, minden embernél, a lélek a szellemi vagy isteni csíra
szolgálatában állította, a testet, akkor, mint ápolt növekedni kezd.
Külsőleg szeretetben mutatkozik, hogy mennyire áll a test Szelle-
mem szolgálatában, és ezen isteni érzés résznövekedése folytán a
világi érzékek mindig alább szállnak és végre a megnőtt isteni kisded
a szívben teljes „Életté" válik és a külső burkot, a testet leveti magá-
ról, amikor beért a szeretet teljességébe és feltámadt az új teremtés,
az Isten Fia.

A földi fákról vegyetek példát, amíg az egészséges szem meg
nem érik, nem hull le, csak a beérés után hagyja el fáját, vagy burkát,
mint a dió és mint a fa szeretet terméke, édes, hasznos, zamatos étkül
szolgál az éhes földi vándornak.

Tehát nem a fa a cél, hanem a gyümölcse éppúgy embernél is,
nem a test a cél, hanem a testben levő isteni csíra életrekeltése és
beérése, a cél a teljes szeretetben.

Akik méltókká ítéltettek, ezek, akik már hosszú időkön át ké-
szítgették magukat a felvételre, mert egyik életéből átviszi a másikba
minden tulajdonságait az ember, ahogy itt e földön meghal olyan
lelkiállapotban ébred test nélkül is, mert a test csak ruhája a léleknek,
tehát ledobja, ha elnyűtt és ujjat vesz fel, mindaddig, amíg a feltáma-
dás elkövetkezik részére e testbe. Téves hit az, hogy más állapota van
a léleknek, mint itt volt, viszi az ő poklát vagy isteni jussát magával a
lélek mindenhová. A lelkiéletben a hasonlóság törvénye érvényes,
hasonló a hasonlót vonzza, az ellentét taszít, így csak mennyeimbe is
Hozzám hasonlók lehetnek az Enyémekkel, egy akaratban, ott nincs
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sok, de csak egy lélek, egy akarat, egy szeretet uralkodik, akik Velem
eggyé lettek.

Íme, mindezek ki vannak nyilatkoztatva és tudtukra adtam a
keresőknek, a megváltás nagy és szent művét.

Boldog, aki megtalálta az élet útját, az utolszor viselte e
kényszer testet, amely állatok tulajdona, az emberé csak a megtisztu-
lásig.

Én, Jézus, az örök szeretet írtam ezeket épülésetekre.
Ámen.

ÜDVÖZÍTŐNK EGYETLEN HELYES KÉPMÁSÁ-
NAK LEÍRÁSA.

Eredetije smaragdkőbe van vésve és Tibérius császár paran-
csára készült. A konstantinápolyi kincstárból a török szultán III.
Innocenc pápának ajándékozta váltságdíjul testvéréért, aki akkoriban
a keresztények foglya volt.

Az alábbi kivonat — a képmás valódiságának hiteléül — la-
tinból van fordítva. Publius Lentulus, Júdeának akkori helytartója írja
a szenátusnak és a római népnek:

„Mostanában egy igen erényes férfiú tűnt fel, Jézus Krisztus.
Még köztünk él és a pogányok igaz prófétának tartják őt, tanítványai
pedig Isten fiának nevezik. Képes az embert a halálból feltámasztani
és minden betegséget meggyógyítani. Középtermetű, derék férfi,
tiszteletreméltó külsővel, úgy, hogy akik látják, szeretni is, félni is
kénytelenek őt. Hajszíne olyan, mint az érett mogyoróé; haja füléig
szinte sima, attól lefelé kissé fürtösen esik a vállára és a nazarénusok
szokása szerint a középen elválasztva. Homloka nyílt és sima, arca
folt és ránc nélküli, szép és kellemes pírral; orra és szája olyan for-
májú, hogy kifogás alá nem eshet. Szakálla nem erős, színe a hajhoz
jól illő és nem nagyon hosszú. Szeme sötétkék, tiszta és élénk. Teste
formás és feszes. Keze és karja arányos. Dorgálása rettenetes, intése
nyájas és megnyerő. Beszéde mérsékelt, bölcs és szerény, méltóság-
gal vegyest. Senki sem emlékszik rá, hogy nevetni látta volna, ám



sokan látták őt sírni. Olyan férfi, aki sajátságos szépségével az 

embereket felülmúlja." 

* 

(Názáreti Jézus, született Betlehem mellett, január 7-én 

4151-ben Ádám születése után.) 

* 

„Boldog mindaz, aki Benne hisz és Őt szereti!" 

ÁMEN 
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