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Az örökké való Istennek békessége, amely a mennyeknek
kincse legyen rajtatok.

Az ítélet az igazság Istenének Istenéé, a szeretet az ő teremt-
ményéé.

És ha van fájdalom, ha van szenvedés e tovafutó életben, úgy
a szeretet hiányának a gyümölcse az.

Az Istentől eredő szeretet örökké igaz, változhatatlan, igaz
bölcs és teremtő és nincsen több az övével egyenlő szeretet, melyben
hatalom és erő rejlik.

Mindenek múlók, mindenek szűnők, csak maradandó az ő
szentségéből kiható és megtartó és megszentelő szeretet.

Ezért a szeretetért minden áldozatot meg kell hozni – ennek a
szeretetnek a megszenteléséért mindenről le kell mondani.

Ki ezt cselekszi, Istennek, a Mindenhatónak a teremtménye,
ki mindent tud és semmi lehetetlenség nincsen előtte. Mindenre ké-
pes, mindenre alkalmas és az isteni szeretet által a mennyi lényekhez
lett hasonló és birtokosává lett az istenieknek. És uralkodó e föld
fölött.

Azért mindenekben szükség, feltétlen szükség, hogy ezt az
erőt az Atyától birtokoljátok, mert aki ezt bírja, mindent bír.

Szereti az ellenségét, ellenségéért könyörög, szívének teljes-
ségéből megbocsát és így lett Isten szerető. Szeresd, mit látsz, sze-
resd, amit nem látsz, de legjobban szeresd azt, akit a bűn elrontott,
szeresd a halált, és ha tested minden kívánságával felfeszítetted,
szeresd sírig. Mert csodálatosak az Isten utjai, de bölcsek és jók, amit
az ember gyarló elméje fel nem foghat – azt a jövő isteníti, ami ma
utálatos megvetett, holnap lehet az keresett.

Szeretetet tanuljatok, isteni bölcsességet; a Mester 99 igazat
elhagyta az egyért, amely elveszett volt. Vigyázzatok, hogy a 99 el-
veszettet el ne hagyjátok egy igazért.

Szent isteni igazságosság, amely szent célt tűzött ki nektek,
mely hivatást adott e földi múló életben, célotok, hivatásotok keresni,
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kutatni és meg nem állani, míg meg nem találjátok mindazt, ami el-
veszett volt.

De, amely Istené volt, a legnagyobb, a legszentebb, a
legdicsőbb, hivatást nyertétek.

Szeretni, amit láttok és abban szeretni, amit nem láttok.
Mily dicső, mily magasztos, mily szent a kegyelem, amely a

mennyeket elhagyja, hogy a porból megkeresse azt, ami elveszett
volt.  A Mester azért  jött,  hogy semmi el  ne vesszen, és ami veszen-
dőben van, azt megtartsa. A megtörött nádszálat el nem töri, a pislo-
gó mécsest el nem tapossa, mindent becsül, mindent szeret, nem gyű-
löl semmit, mert ő Isten, és amikor az ő teremtménye ezt cselekedni
képes lesz – nem neveztetnek többé fiainak, hanem Isteneknek. Az ő
szeretete át bizonyságot arról, hogy Istentől volt, Istenben van és
Istené, azért legyetek Ő hozzá hasonlók.

Azon szeretet, mely az Isteni Szellemből ered, nem változik, -
nem alakul át, erejéből nem veszít. Mindenre megtanít, azért legyetek
Ő hozzá hasonlók.

Ő a Mester, a bűntől terheltet meg nem utálta, el nem űzte,
hanem kereste, addig kereste, míg a bűntől ki nem vezette, addig
szerette, míg a bűntől meg nem mentette, szeretettel megfedte, de
gyászolta, amikor elvesztette, még a gyilkost, a rablót, a megátalko-
dott bűnüst is kegyelmébe vette; még egy Diszmászt is szeretni tu-
dott. Annyira szerette midőn vétkét megbánta, hogy az életnek üd-
vösségét neki ígérte.

Kimondhatatlan szavak sokaságával nem lehetne mindazt el-
mondani, amit a szeretet könnyen cselekszik és egy tettével elmond-
hat.

Szeressetek, mint ő szeretett. Szeressetek, mint az szeret, kitől
Ő küldetett, ne legyen a ti szeretetek múló, hervadó és bocsássatok
meg egymásnak, kik egymás ellen vétkeztetek, miként Ő is megbo-
csátott az ellene vétkezőknek. – Legyetek buzgók, a buzgóság
emésszen el benneteket az Isteni akaratnak teljesítésében.
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Áldozzátok fel e múló életeteket, hogy a múlhatatlanban örök
üdvötök és örömötök legyen.

Legyetek igaz sáfárai a Teremtő Istennek, akik az Ő urukat
meg nem csalják, hanem csak mindenekben imádják. Legyen a ti
szívetek határtalan nagy, mely végtelenül tud szeretni Isten akaratá-
nak teljesítéséből, mert ki végtelenül fog szeretni, végtelen üdvössé-
get is fog örökölni.

A gyűlölet halált jelent a Szeretet életet, és aki azt gyűlöli,
akit lát, azt gyűlöli, akit nem lát. Bölcs és okos a szívnek azon elhatá-
rozása: Istentől várni jó tanácsot, mert az a szív, amely Istentől vár
tanácsot, nem fog megszégyenülni, mert Ő az engedelmes szívet
győzelemről győzelemre viszi, a harcban segíti, minden bűn ellen
segíti. Ezren hullanak el bal felől, százezren jobb felől, de őneki egy
hajszála sem vész el. – Hétszer eleshet a bűn hatalma alatt, de az ő
kegyelmes karja ismét felsegíti. Tegyetek hasonlóan.

Nincsen nagyobb szeretet, mintha a bűnöst szeretni fogod,
ezer cselekedet szeretet nélkül megsemmisül, érvénytelenné válik, az
igaz szeretetben a cselekedet nyilvánul meg, azért a szeretet Szent,
mert Istentől van.

De hétszeresen jaj annak, aki a szeretet ellen vétkezik, az a
Szeretet Istene ítéli meg.

Azért te csak szeress, szeress, ha gyűlölnek is, szeress, ha át-
koznak is, szeress, ha megvetnek is, szeress, ha minden gonoszságot
cselekszenek ellened az emberek, mert a szeretetnek Istennél örök
jutalma van.

Szeresd a bűnöst, szeresd önzetlenül, végtelenül a haláláig, és
ne hidd, hogy a te szereteted kárba veszett, a te szereteted gyümöl-
csözik, és ha sikertelen e földön, örök diadalma lesz az Isten orszá-
gában.

Vegyétek fel a Mesternek igáját, legyetek alázatosak, megta-
gadván önmagatokat és tiétek lesz az Isten országa, mert az örök ígé-
ret azoknak adatott, akik szeretni fognak. A boldogító ígéret: Ne félj,
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te kicsiny nyáj, mert tetszett az Atyának, hogy nektek adja az orszá-
got.

Azért tartsd változatlanul Mesterednek hívó szavát, kövesd
Őt, szolgálj neki, imádd, szeresd és meg fogod győzni nem csak a
bűnöst, hanem a világot is.

Az Isten a szeretet, és akik szeretni tudnak, azok az Isten
gyermekei.

A szeretet Istene áldjon meg teremtő szeretettel.
Ámen.

Gyermekeim! Mennél több szeretetet osszatok szét magatok-
ból bármilyen formában: anyagban, vagy lelki felvilágosításban,
vagy jó szándékkal, az mind gazdagít titeket, és közelebb hoz Hoz-
zám,  de  nem  tüntetve  e  világ  előtt  vele,  hanem  csendben  érettem,
mert aki e világért tesz valamit, az el is vette érte jutalmát e világban,
a felmagasztalásban vagy feltűnésében, hogy írjanak róla az újságok.
Az ő mértéke betelt itt és elvette jutalmát, - éppen úgy, mint akik
pénzért hirdetik az Evangéliumot, megfizettetik járandóságaikat, ha
valami jót tesznek a felebarátnak. – Bizony mondom nektek, ezek
elvették jutalmukat, nem számíthatnak Reám, mert csak béresek.

Az igaz szeretet másképp tevékenykedik. Az mindent máso-
kért és másoknak kíván jólétet. Ő magára nem igen gondol, mert neki
mindene megvan, „a Szeretete”, ez kielégíti őt egészen, mindent
másnak kíván, ő magának nincs rá szüksége, a szeretetben gazdag
lény felszabadul az önzés terhe alól. Az ilyen lelkek megértenek En-
gem, ezek közel állnak Hozzám és rendesen ezek anyagiakban is
szűkölködők és mégis igen gazdagok. Másokat is gazdagítók, igen,
ezek rendesen még a szükséges ruházatot is nélkülözik, mégis gazda-
gok. – Ugye mily különösen hangzik e szó: szegény-gazdagok és
megfordítva: anyagban gazdag és lélekben szegény lélekkel van in-
kább tele e világ.

Az Én országomban a rend úgy van, hogy mindent másokért
és semmit sem magunkért és közben mégis ő lesz mindenek felett
lévő gazdag – Énvelem.
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Ámen.
Kedves Gyermekeim! Sok írnivalóm van még hozzátok, -

azért folytatjuk, mert már régen nem hallottátok Atyai szavamat,
azért, amíg időnk van reá – folytatjuk az írásokat a lélek felépítésére,
mert csak Általam lehet növekedni. – Rajtam kívül minden halott,
tehát az életet ezen igéimen keresztül adom nektek. Ha megtartjátok
tettleg és átveszítek a lelketekbe és megemésztitek minden akaratom,
ha ezen igével tápláljátok lelketeket, mert ez az amelyet ígértem: „Új
szívet, új lelket adok” (Ezekiel 36-27, 11-19.), az Én vérem által,
amely a Szellememből folydogál a részetekre naponta. Tehetek-e
többet értetek? Gondoljátok meg.

Ha ezen igéimmel táplálkoznátok és más tan mellőzésével
minden kétely nélkül, mennyire meggazdagodna lelketek rövid időn
belül és fölismernétek szándékaimat, és egy akarattal munkálkod-
nánk az Isten országa felépítésén.

Ti mindnyájan, akikhez isteni szavam hozzájut, ne habozza-
tok, és kételkedéssel késlelkedjetek, mert lekéstek, azután soká vár-
hattok Reám, amíg isteni hívásom meghallhatjátok.

Ámen.
Az egyik testvér idehozott egy elegáns nőt, akit még nem lát-

tam és kért, hogy az Urat kérdezzük meg, amit ő szeretne. Ima után
hiába vártunk, nem kaptunk választ. Ha ilyenek jönnek, légy csend-
ben és ne kérjél semmit, mert nem szólok. Az ilyen tévelygő lelkek
úgy sem értik meg az Én szavaim, azért nem kell el sem olvasni ne-
kik, avatatlanok, amint látod, még körülrajongják és örülnek neki.

De ti tudjátok meg, hogy az olyan szervet, amely idegen lélek
használt, Én sohasem fogok igénybe venni, mert tudok Én magam-
nak szeplőtlent teremteni, amikor akarok, oda csak néha szolgámat
küldöm, ha nagyon kérnek, mert mi közössége vagyon az Isten temp-
lomának a sötét hatalmakkal? – Semmi; nem is lehet, mert ti vagytok
az  élő Isten  templomai,  amelyben  lakozom,  ahol  az  Élő Ige  testet
öltött és itt nincs helye a sötétségnek, ahol a világosság uralkodik.
Amíg szíved csakis nekem akar szolgálni, nekem is fog, ide nem is
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jöhet más úr Rajtam kívül, mert Nekem adtad magadat és Én tulaj-
donom vagy, senki nem ragad már ki a kezeimből.

Ha nem volnának olyan restszívűek, mint amilyenek, már át-
tanulmányozhatták volna ez öt hónapi munkám, és átvehették volna
akaratom ők is, de fogva vannak az ő légkörükből, és nem tudják
levetni magukról, mert az akaraterő gyenge bennük, pedig öt hóna-
pon át az ellenfelemnek nem volna türelme így íratni naponta egy
emberi testen keresztül. Már ez is nagy bizonyíték lehetne nekik, ha
meggondolnák, de restek mindenre, mert a bennük uralkodó lélek
elvonja őket az ő akaratától. Innen van, hogy föl nem ismernek En-
gem, a szegény vakok. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Urat akar-
játok követni, miért vetitek alá magatokat a sötét hatalomnak? Hisz
szorongat titeket eleget, mert nincs erőtök semmihez, mégsem jön-
nek Hozzám, hogy megszabadítanám őket.Látjátok, milyen szomorú,
amikor a szolga nem ismeri az Urát, és mindenkit befogad Ura gya-
nánt, és amíg azoknak szolgálnak, az igazi Úr elhagyja őket, és mást
bíz meg a munkájával, mert vártam rájuk hosszú időn át, és mindig
mással voltak elfoglalva.

Azért ti értsétek meg ezen egyetlen Uratokat, Atyátokat és
Vezéreteket, hogy nálatok maradhassak mindörökké. Ti Énbennem
és Én ti bennetek élek mindaddig, amíg más urat nem szolgáltok Raj-
tam kívül.

Ámen.

1920. április 2-án.

Tudd meg és tapasztaljad, hogy Én az Úr gazdag bizonyságot
fogok neked adni, mert Én meghívtalak tégedet idők előtt, amikor
még nem ismertél Engemet.

És Én be fogom neked bizonyítani, hogy készséges eszközöm
leszel Atyám beszédében.

És bizonyságot fogok adni világ és emberek előtt, hogy nem
embereket követtél, hanem a világ Üdvözítőjét.
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Te boldogságot és gyönyört fogsz találni az Én szolgálatom-
ban és Én oda foglak küldeni, ahová te nem akarsz menni. „De ne
félj, Én veled leszek.”

Te tanúságot fogsz tenni a világ nagyjai és hatalmasai előtt.
És hatalmat fogok neked adni, hogy e világ erődítményeiből

fogsz széjjelrombolni, és viperákon fogsz járni, s neked majd nem
árthatnak.

„Én veled leszek, - Aki neveztettem csodálatosnak” és olyan
utat mutatok neked, amely örökké boldogít, és oly kárpótlást fogok
neked adni, mely a világ összes kincseit felülmúlja, és ez pedig ne
vétessék el tőled, amint Kuzás feleségétől (Johanna) nem vétetett el.

Ámen.
Kedves Gyermekeim! Akik csak Hozzám ragaszkodtok, állja-

tok meg abban erős hitben és bizalommal minden kísértés között,
hogy erősnek bizonyuljatok, hogy az Isten országának alapjait reátok
rakhassam, mert alap nélkül nem lehet építeni. Tehát ha az alap erős
és alapos, akkor lehet reá építeni a többi alkatrészeket és a tetőt.

Tehát, amint mondám, reád építek gyermekem, mint aki elő-
ször felfogod és megérted, mint Jánosom, hogy ki vagyok, mert ezt
kevesen fogják felfogni, csak a makulátlan erkölcsűek vehetnek fel. -
Vigyázz magadra, semmi emberekkel ne igen társalogj, tartsd fenn
magadat épségben Nekem, mert amint látod, nem távozom el innen,
nálad maradok és együtt munkálkodunk az Én országom felépítésén,
mert az alapot erőssé kell tennem.

Mindez úgy fog történni, hogy semmi csoda, vagy feltűnés
nélkül kioktatlak teendőidre, és akiket melléd rendelek, azokat te
oktatod ki tovább az Én akaratomban, mert te János Szellemével fel-
ruházott kedvencem vagy, azért is szerethetsz Engem.

És ezen szeretetre építek, és tőled kell a többinek is felépülni,
azaz Én általam, de a te ajkadon keresztül kimondott igazságokon,
mert a Szent Lelkemből, amelyet kaptál másokat is kell vele megerő-
síteni, mert a közvetítő eszközöm vagy. Azért mindenkor Reám fi-
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gyelj, amit Én szólok. Ha Én hallgatok, te is hallgass; magadtól hiába
igyekszel mást meggyőzni, mert azt csak a Szeretet bírja.

Mert senki sem jöhet Énhozzám, ha a Szeretet nem vonzza.
Azért óva intelek, hogy ezen túl a lelki ügyekben Rajtam kívül vala-
mit mondjál, vagy cselekedjél, mindig befelé figyelj, és amit hallasz,
azt mondd.

Igen, szokd meg, hogy Én vagyok az Úr és Atya. Én tudom
legjobban mit, hogyan kell jobban elintézni. A sok beszéddel is el
lehet gyengíteni a lelkeket, tehát fölösleges.

A szíved az Én lakóházam, akaratom befogadására, mert ha a
szív az Én akaratommal megtelik, Velem telt meg. Itt nincs miszti-
kum, ez az ellenfelem tulajdona, csak egy természetes átalakulás: az
önakaratból  átjönni  az  Enyémbe  és  ezzel  megtelíteni  a  szívet  és  az
Isteni mag a szívben feltámad, és veled beszél és tanogat az Isteni
akaratra és rendre.

Íme, ez történt tenálad és így teljességgel Benned lakozom,
azért mondom el, hogy megérthesd, miként lehetek szüntelen itt és
ha te egészen elhallgatsz, mindig csak Én fogok beszélni, ez az, ami-
kor az „Ige testté vált és mibennünk lakozik.”

Én Jézus, az örök szeretet, aki benned feltámadt.
Ámen.

Édes drága jó Atyám! Nincsenek emberi szavak hálám kifeje-
zésére e nagy kegyelmi szeretetedért, amelyben részesítettél. Légy
áldott drága Atyám mindezekért, hogy nekem, méltatlannak nagy
alázatosságodat kimutatod, amikor hozzám betérni kegyeskedtél.
Erősítsél meg a szent akaratoddal, hogy mindenben úgy cselekedjek,
ahogy kívánod.

Kedves kis eszközöm, légy áldott ezen odaadásokban, hogy
Reám bíztad magad. Majd látni fogod, hogy jól választottál, amikor
Engem mindenkinél előbbre tettél, inkább választottad az özvegyi
üldöztetést, hogy Enyém lehess, számon van tartva minden tetted és
lépésed, amit tettél az én nevemben, azért vagy ott, ahová helyeztelek
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az elsők között, és ha mindenben engedelmes leszel, megajándékoz-
lak fölöttébb, mert mennyeimben végtelen fokozatok vannak. Ahány
lélek, annyi fok, azért légy hű mind a megváltásig és elnyered az Élet
koronáját, amit ígértem az Engem szeretőknek.

Ha az Én beszédem élet, akkor a Szellemem a teljesség és ez-
zel ajándékozlak meg kisdedem, csak szokjál le a sok beszédről, mert
az mind fölösleges, hiábavalóság és tanítsd a közelállókat is, mert
már kifejtettem, hogy mennyeimben csak érzéssel beszélnek.

Az igen legyen igen, a nem, nem és ezen felül szükségtelen a
világról többet beszélni. Ha valaki akar veled társalogni e világról,
mondd egyszerűen, nem érdekel.

A mennyei társalkodás egészen más, ott a lélek fölmelegszik,
és szeretetté válik, lelki hasznotokra. Így társalogtak a Szent Asszo-
nyok, amikor összejöttek, egymást építgetvén „szeretettel”, hálaadást
énekelvén, ez volt az összejövetelük célja. Egymás gyarlóságait elő
sem hozták, mert az nem fér össze a Szeretettel, - egy szívben közön-
séges földi dolog, de ti ne úgy tegyetek, hanem a Szent Asszonyok
módjára és épülni fogtok mindig.

Ámen.
Kedves gyermekeim! Ha valakinek van, annak adatik, hogy

bővelkedjen a szeretetben, mert aki kér, az kap, aki folyton azt óhajt-
ja, hogy vele legyek, azzal vele leszek, aki szeretetből látni kíván, az
látni fog és érezni. Minden tőletek függ, mert Én várom ezen óhajtó-
kat, mert amiképpen a szeretet óhajtozik állandóan utánam, azonkép-
pen közeledem a szeretethez, mert ha bennetek kialakul a helyes
irántam való szeretet az Ige alapján, akkor közeledem a szeretet foka
szerint.

A kis Sámuel előttem, a Szentek szentélye előtt volt szüntelen
éjjel-nappal, a benne lévő Szellem annyira ébren volt nála, hogy
bármikor szóltam hozzá meghallotta hangomat. Az alig hatéves kis
testen keresztül tudtam az akaratomat leadni e világnak, - amikor Éli
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főpap bezárta előttem szívét, mert mindig volt e földre küldve egy
eszközöm, akin keresztül szólhattam és taníthattam a népet.

Én az Úr, az örök szeretet e földet választottam megtestesülé-
sem színhelyévé, kegyelmi földdé változott általam e föld mindazok
részére, akik a megváltásban utánam akarnak jönni. Születésemmel
és ittlétemmel, tetteimmel, életemmel megmutattam nektek az utat
hazafelé, mert „Én vagyok az út, igazság és az Élet.” Engem követve
hozzátok jövök és segítek az úton. Mert azzal a néppel még akkor
nem lehetett megértetni a teljes önmegtagadás szentséges útját, mert
testiek voltak erősen az önakaratban.

De az Én életemmel helyes irányt mutathattam e világnak,
mert a ki nem elégült akarat kutat és keres, és akit e világ hiábavaló-
sága már ki nem elégít, az most is kutat, keres és boldog, aki az Én
utjaimon kutat, az meg is fogja találni a kielégülést a teljes szeretet-
ben. Mert, ha valaki mással, mint Velem kis időre ki is elégül, de
újra vágyakozik utánam, mert a lelke az elveszett szeretetet keresi és
sokszor testi szeretetekben akar kielégülni a lélek, de hiába, újra és
újra szomjúhozik mindaddig, amíg az „Élő vizek forrásához, az örök
Szeretethez eljut”. Emez élővíz által, amelyet Én adok, már kielégül
a lélek, és nem kíván már mást, mint az élő vizek forrásából táplál-
kozni, amely örök életet ad neki, amelyet Én adok, az örök Szeretet,
Aki szomjúhozik, jöjjön Énhozzám, Én kielégítem őt.

Mert ha a lélek kielégülését kívánjátok, azt Egyedül csak
Bennem lehet az Én akaratomban kielégíteni, mert Énutánam éhezik,
de ő nem tudja, mert az isteni Szellemem még alszik benne, aki
megmondhatná a léleknek, másoktól meg nem igen akarják elfogadni
és tévelyegnek az ő akaratukban.

A Gájusnak pedig azt rendeltem, hogy a munkatársaim közé
álljon, amíg az anyagiakkal töpreng, inkább meggondolná, hogy ki
az, aki hívja a munkájában. Talán vagyok olyan hatalmas, aki teljes-
séggel Reám bízza magát arra gondot is viseljek.

Ámen.
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Kedvesem mit töprengsz? Ha haragudnék, nem volna szavam
hozzád. De amint látod van, mert amit nem akarsz felvenni, én nem
is kényszerítlek reá, majd elintézem másként. A szeretet több min-
dennél, gazdagságnál, egyéb földi előnyöknél, mert a szeretet gaz-
daggá teszi a lelket és az mindig csak adni kíván, azért jól véd emlé-
kezetedbe, hogy jobb adni, mint venni, nincs olyan szeretet, ami ke-
mény, csak komoly, azért légy türelmes, ha valami kellemetlen is, Én
érettem, hogy magadat legyőzve a szeretet éljen.

Azért, ha valaki neked kellemetlen, hozd Elém máskor, mie-
lőtt rendelkezel, mert így esetleg nem leszünk egy akaraton, ami baj
lenne, de mindazonáltal ne légy szomorú, az Én szeretetem minden
hibádat kipótolja e tanítási idő alatt, csak azután minden szeretetnél-
küliség esést jelent, tehát óvakodni kell az önös akarattól, neked ne-
velni kell ezeket részemre, - itt tenálad, hajlékomban.

Ámen.
Kedves gyermekeim! Amikor a munka befejeződik, kapja ki

mindenki az ő részét, mert a végén láttatik meg mindenki munkájá-
nak eredménye. Ha valaki rosszul vetett, rosszul arat. Ahogy ágyaz
valaki magának, úgy nyughat benne. - Tehát mindenki magának épít,
vagy rombol, ez egy örök igazság, ha valaki elveszi felsőruhádat, add
neki az alsót is, ennek az Igemondatnak az a háttere, hogy sokan
egymástól lehúzzák házuk tetejét, - a felső ruháját - eleszik földjét,
hamis tanúzásokkal mindent elharácsolnak mások az igazabbaktól,
akikkel szemben nem állít hamis tanúbizonyságot, persze, hogy amaz
a győztes e világ szemében. De nálam az egyetlen szeretet foka szá-
míthat, elveszi a tiédet, add neki a még nélkülözhetődet, hogy te gaz-
dagodjál a szeretetben, mert íme lássátok a jobb világokon ahol igaz-
ság uralkodik, ott nem lehet gazdagodni, mint itt, éppen ez az ellenfe-
lem világa a szeretetben kiképző iskola, amint látjátok, csak itt lehet
gyűjteni, amikor ő magáévá teszi a tiéteket is. A külső anyag ne fáj-
jon nektek, hanem a lélekre kell nagyon vigyázni, hogy az ne fogyjon
el a világ kapzsisága miatt, a testre megengedtem az ellenfelemnek
sok esetben, hogy reá tegye a kezét, de a lelket nem illetheti, az sza-
badságra hivatott, has a lélek a Szeretet, türelem, alázatosság, meg-
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bocsátás, irgalom, stb. felé hajlik, akkor gyűjt magának szeretetet,
azaz felém hajlik. De az önzés, amely az ellenfelem tulajdona, és
akik az ő lelkéből táplálják magukat, ő hozzá hasonlóvá válnak.
Azért mondám, hogy őrizkedjetek e világ gazdagságától, amelyben
önzés van, nem szeretet, mert a betakarításnál láttatik meg, ki mit
vetett, ha a testnek, akkor arat veszedelmet, ha a léleknek, akkor nyer
örök életet. Igaz, hogy mind él tovább: a jó is, a rossz is, de ki a po-
kolban, ki a szeretetben, ki mit gyűjtött magának.

Azért szeretnélek titeket minden földi kárral megismertetni,
mi a lelki haszon abból, ha türelmesen elhordozzátok, mert éppen az
ellenfél kapzsisága miatt gyűjthettek magatoknak sok-sok isteni eré-
nyeket, azért ne haragudjatok reájuk, mert éppen ő a megváltás esz-
közei, az úgynevezett keresztek.

Ha a földi vándor elérkezik a teste levetéséhez, akkor meglát-
tatik a meztelen lelkén minden gondolata, amelyet itt e földön kigon-
dolt és az is megláttatik, hogy hányszor ment tettbe át a gondolat. A
lélek már el nem takarhat semmit, minden nyilvánvaló rajta, egész
élete reá rajzolódik a lelkére és a sötét gondolatok sötétté teszik a
lelket, és megfordítva. A szeretetben lévők pedig fényesek, átlátszók,
mint a napsugár, ilyenképpen ítéltetik meg mindenki a cselekedete
szerint, tehát amint látjátok, nálam csak igazság van, azért bízzatok
Bennem teljes hittel, úgy akkor a kősziklára építettetek és jöhet az
árvíz, eső, de károtok nem lesz, azonban, aki mindenek felett szeret,
annak szívéből a szeretet által fényessé teszi egész lelkét.

Kedves Kicsinyeim! Ha az ember megért arra a fogadalomra,
hogy a megnyilatkozásaim be bírja venni, akkor az már elérte azt a
magaslatot, hogy a hangom is meghallja a saját szívében. Először
persze nem tisztán önössel kevert hangokat hall, de ha óhajtozik Utá-
nam, a Szeretet után és akaratom szerint cselekszik, azt megkapja,
vagyis feltámad benne is a szunnyadó Szellemem, mert csak önmeg-
tagadás és szeretet éltető ereje kelti fel, mert itt az idő „akik a kopor-
sókban vannak, meghallják az ő hangját és feltámadnak.”
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A test a lélek koporsója, aki fogva tartja még, de ha az Én
hangom meghallják, a sírok megnyílnak és az élet Ura a Szellemem
lesz az Úr benne és a test akaratát elveti, vagy elhagyja és feltámad a
Krisztus, vagyis a fölkent, tehát itt látni, hogy ti mindnyájan Istennek
a tagjai vagytok, részesei, amikor a test nem uralkodik már a lélek
felett, ott már a Krisztus – Isten fia kezdi ténykedését a lélek felett.

Nincs annak e földben már semmiben öröme, egyedül Felém
tekint szüntelen és hallja szavaimat.

Amint az Lázárus meghallotta, mert a negyednap bűzlik a test,
a negyedik időszakba, de jön a Megváltó és megáll a sírnál és köny-
nyezik érte, és a szeretet könnyei a sírt áttörik és a bűzlő testben az
Élet feltámad. De a Szeretetkönnyek nélkül a sír nem nyílik fel. Te-
hát Én magam megállok sírotok előtt, amikor bűzlik a test (vagyis
megutáljátok) és a hangom a sírt keresztültöri és meghalljátok.

Ez a folyamat megy végbe megelőzően a hangom meghallása
előtt, megállok a sírotoknál és várom már, mikor bűzlik nektek is a
test – hiszen a negyedik és utolsó időszak végén járunk.

Ha nem jöhetek hozzátok, a sír elnyel titeket, ha nem kívántok
engem, mint Mária, aki a jobbik részt választotta, ne legyetek Már-
ták, aki testnek szolgál, és arra van gondja, hanem higgyétek el, hogy
Én vagyok ama Krisztus, aki a sírból is életre kelthetem, akiben pa-
rányi önzetlen szeretet él.

Ezen tanításaim a megismeréshez vezetnek titeket, szabjátok
az éltetek útjait eme rendemhez, amit itt leírattam, hogy e világ sötét
útvesztőjében el ne tévedjenek azok is, akik Engem keresnek, mert a
sötét hatalom mindent összekever, hogy ki ne ismerjétek magatokat,
mi az Én akaratom. Azért, aki a megváltás után vágyik, az keressen
és megtalál és fölismeri szavaim igazságában a Jó Pásztort, aki csak
az igazságot és szeretetet hirdeti nekik most is és az Ő utána sóvár-
gókat megkeresi és feltámasztja az utolsó napjaikon, amikor átjönnek
az Én akaratomba.

Ámen.
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Kedves Gyermekeim. Akik csak utána jöhettek, mert más tan,
vagy akarata ki nem elégít, azért vagyok szüntelen veletek, hogy az
alázatos akaratotok Bennem megteljék igazsággal és szeretettel, az
Én akaratommal, mert ha mindvégig szilárdan kitartotok az Én akara-
tom mellett, akkor kősziklára építtettek, nem inog meg, bármilyen
formában jönnek hozzátok a megtévesztők, de amint mondám: ne
tárgyaljatok erről velük, mert maguknak kell mindenre reájönni. Ad-
dig legyek nekik csak „egy szellem”, aki téged használ, amint mond-
ták rólam.

Te azonban meg se halld, amit fejtegetnek az Úrról, mert nem
én, csak néha egy szolgámat küldtem, mert ahol mindenkit befogad-
nak úr gyanánt akkor Én ott nem vagyok „Mindenek felett” lévő. Ti
is erre nagyon vigyázzatok, mert ha az ellenfelemnek valamit enged-
tek, el nem megy innen, és mindent összekever itt is.

Azért a szeretetben kell lenni szüntelen, hogy Én legyek az Úr
és meg ne gyengüljetek a kísértés alatt, mert fogják támadni e meg-
született isteni csecsemőt a Herodiánusok, azért főleg a szeretet le-
gyen a gondolatotokban, hogy érvényben legyek minden támadásnál.
Aki egyszer felvett, az ne tágítson mellőlem, hogy Bennem tökélete-
sedjen, - ne tekintsen már emberek meggyőződéseire, sem nekik
igaznak gondolt dolgaikra, csak egyedül felém és Hozzám tekintse-
nek és kérdezzetek, mert Én vagyok a tanítótok ezután. Voltatok már
eleget emberek akaratában és mi lelki haszon volt? Ugye semmi,
amikor már nem mentetek emberekhez tanulni, akkor megjelentem
kérésetekre és azóta Én vezetlek és tanítlak isteni utakra az Én ren-
dem szerint, amely egyedül érvényes a hazatérésnél. Mikeást, az Én
igaz prófétámat nem téveszthette meg a hazug lélek, a 392-től királyi
prófétáit igen, mert mind a királynak akartak hízelegni és ezen ke-
resztül a hazug lélek hozzájuk jutott. Mikeás elszenvedte a testi és
lelki ütéseket inkább, mint mást mondjon az Én nevemben, mint amit
Tőlem hallott (I. kiv. 22.15). Ti is ekképpen cselekedjetek, mert a
megtévesztő minden erejével igyekszik tőlem elvenni titeket, de vi-
gyázzatok és folyton Velem legyen akaratotok, összekötve az Én
akaratommal.



- 17 -

Ámen.
Kedves kicsinyeim! Ha ti a megváltás után vágyakoztok, íme

leírattam a föltételeket, látom nagyon nehéznek találtok Engem ti is.
Igen nehéz vagyok annak, aki még e világot jobban szereti Nálamnál.
De ha megfordítva nem leszek nehéz nektek sem, nem veszitek-e
észre, hogy szavaimból a szeretet sugárzik felétek, és ha a sugár Be-
lőlem reátok ért, akkor mit féltek, hisz az lesz erő nektek, a Nap nem
sugarain keresztül éltet-e minden anyagit, azonképpen az Én szerte-
tem kisugárzása lesz a ti életetek, tehát mit féltek ti kicsinyhitűek. Az
akarat átadásával átvettem bűnötöket is, tehát mi jó volt eddig a saját
akaratotokból gondoljátok meg, mert Én igazat beszélek, ti szomor-
kodtok épp úgy, mint a régi tanítványaim elszomorodtak, amikor
értésükre adtam, hogy elhagyom őket, úgy hozzám nőttek és ti azon
ne szomorkodjatok, ha velem vagytok, hogy nem tudjátok azt végig-
csinálni, amit előírtam tisztulásotokra.

De ha a megváltás mindezen feltételekkel jár, és ha majd Én
cselekszem a nagyobb részt, ti a kisebbel mellettem megbirkózhat-
tok,  mert  ekképp  volt  az  első tanítványaimmal  is  és  Velem  sorban
mindenre képesek voltak, és megérve, megerősödve jöttek át Hoz-
zám és lettek velem egyek. Csak akarjátok, Én megsegítlek minden
gyengeségetekben Én kisdedeim. Jobban szerettek Engem, és nem
kell akkor félni semmitől, hiszen ezen az úton lesztek hatalmasok,
uralkodók, mindenek felett lévők. Ha ez nincs így, akkor maradtok a
régiben, a szenvedésben. Mi jobb, válasszatok: Velem, vagy ti is el-
lenem?

Ha azonban kéritek az Én megerősítésemet mindenben, akkor
a félelem is eltávozik tőletek és örömmel, szeretettel vártok Reám
minden percben, amikor szólok hozzátok, mert a Szeretet kiűzi a
félelmet.

Ámen.
Igen kicsinyeim, nagy dolog a megváltás, de amely jegyes

szereti jegyesét, mindenben követi őt, mert éppen ez a hűség teszi őt
igaz jegyesévé a Szerelmese iránt – ezt várom Én is tőletek, és akkor
lesztek igaz jegyesei az örök Szerelemnek, ha mindenben követtek
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Engem és nem olyan nehéz az, amint most az önszeretet bemutatja.
Mert ha velem jöttök, akkor Én, az erősebb cselekszem, úgy, mint
ahogy a megjelenésemkor láttad az első füzet 1. lapján. – Szatanászt
könnyen letaposta csak akarnia kellett. – Ha Veletek vagyok mi árt-
hat nektek, ti kicsinyhitűek és ne húzódozzatok akaratom cselekvése-
itől, mert bizony akkor meggyőzettek az ellentől, éppen amitől féltek
Velem megtenni, az fog a ti akaratotokban bekövetkezni. Tehát vi-
gyázzatok jól, a helyzet komoly, mert örök alapok rakatnak le általa
részetekre, mert milyen tanítvány az, aki az Urát nem követi a Gol-
gotáig, hanem megfutamodik. – Hová futtok Éntőlem a világba? Az
megment talán titeket? Akik akkor tőlem elfutottak, nem mind visz-
szatérek-e az asszonyokkal együtt, felsőruha nélkül, mert azt futása
közben lehúzták róla, ha nem fut el, akkor felső, vagyis teljes szeretet
lett volna velem, de a világ a felsőt lehúzta. Itt álljatok meg és gon-
dolkodjatok, hogy mit jelent Tőlem eléfutni és hová? Szegény te-
remtményeim: nem bírjátok felfogni Atyai szeretetem nagyságát;
éppen amikor értetek harcolok, itt hagytok.

Most ez ne legyen így, mert azután nincs hová visszatérni,
mert nem leszek Veletek már.

Én kisdedeim, akik legalább akarnak Velem szenvedni, ti áll-
jatok meg Mellettem minden harcban, mert most az Igémet fogják
felfeszíteni, a Szellemi Énemet, de ti védjétek utolsó leheletig, és a
felsőruhát ne engedjétek, hogy a világ rátegye a kezét, mert leveszi
rólatok a szeretetet és akkor messzebb estek Tőlem és nehezebb lesz
sorsotok.

Ámen.
Kedves kis gyermekeim! Akik kitartotok mellettem, álljatok

meg a keresztem alatt, mert ha zúgolódás nélkül megálltok, akkor
felemellek magamhoz titeket, magamhoz vonlak nagy szeretetemben,
azért a kísértésben legyetek kitartók és ne zúgolódjatok semmiért,
mert az az ellen akarata, ha a szeretetben maradtok, akkor Bennem
lesztek erősek és a félelem vagy gyengeség nem lesz úrrá rajtatok.
De ha folyton jajgattok, az nem erősít meg titeket, legyetek erősek
Énbennem végre, mert ha ilyen gyenge szeretettel fogtok bírni, soká
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nem fogtok meglátni Engem, mert nincs ami vonzzon hozzátok. Vi-
gyázzatok a felsőruhára, mert az ellen lehúzza rólatok is, ha a szere-
tet lanyha lesz bennetek.

Inkább azon harcoljatok, hogy a szeretet növekedjen, ne azon,
hogy visszaessetek, mert ha nem vigyáztok, elveszítlek benneteket
újra és akkor megint megszakadt közöttünk a szeretet lánca, és nem
hallhattok, mert elaludtam újra, mint régen volt nálatok. Vigyázza-
tok, azért semmi anyagért ne hagyjátok veszni a szeretetet, mert az
anyag ezé a világ. Én pedig az örök szeretetben érvényesülök nála-
tok, amely egyedül az Én tulajdonom és azoké, akik vigyáztak reá,
akiknek adtam, mert csak azért vagytok e kegyelem földjén, hogy azt
elsajátítsátok és megtartsátok, mert aki a megváltás után vágyik, an-
nak a szeretetet gyarapítani kell, mert nincs más út azon kívül, amely
haza vezet, mint a Szeretet útja.

Kicsikéim, ha ti ellankadtok, ki lesz nekem örömem e földön,
hiszen látjátok, hogy hiába amazokkal minden, ők csak mennek a
saját akaratuk után. Ti már megértettetek Engem, tehát Velem ma-
radjatok Én kicsinyeim, mert a többi hívő nem ért meg, nem tudják
átvenni akaratom, azaz Szent Lelkem, mert az akaratom elfogadásá-
val veszik át Szent Lelkemet, és Velem egyek lehetnek akkor.

Ámen.
Kedves Kicsinyeim! Akiknek a szívük felém van irányítva, ti

fokozzátok ragaszkodásotokat Hozzám, mert az ellen is fölébredt.
Lesz most hajsza, de az igazság megvéd titeket, mint valami páncél-
ról lepattog minden hamis vád. Ne féljetek, bízzatok Bennem és ak-
kor semmi bántódásotok nem lesz, ti Én Kicsinyeim a világtól meg-
vetettek, ha megérkezem láthatóan, akkor könnyebben tudjátok majd
elviselni a terheket, mert megerősödtök Általam és nem lesz nehéz.
Ti is a kereszthordozók között vagytok, tehát utánam jöttök, csak
szívesen hordjátok a keresztet, ne kényszerből, mint Cierenius, aki
nem akart Nekem segíteni szeretetből, mert ti már tudjátok ki Va-
gyok, ha Én elől viszem, ti hozhatjátok utánam a tiéteket, mert a ke-
reszthordozás alatt megdicsőültök, ha nem zúgolódtok.
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Azért erősítgetlek szavaimmal titeket, hogy készülve várjatok
minden támadást, és ha szeretetben lesztek, minden meghiúsul az
ellenségnek és ti győztök.

Ámen.
Ti Kedveseim! Akik szüntelen Hozzám kiáltanak erőért, mert

ők tudják, hogy csak Tőlem lehet erőt nyerni egyedül, hiába bízik
még a legjobb akarójában is, mert akkor az is megkötött, tehát azért
nem tehetnek jót veletek, szükség idején nincs szeretet a kötöttekben.
Ne is várjatok tőlük semmit, mert csak Én tudok segíteni minden
szükségetekben, amikor a gonosz hatalom felemelkedik ellenetek, ki
védhet meg, ha mindnyájan az ő hatalma alatt vagytok? Egyedül csak
Én vagyok a szabadító, vagyis, ha teljes szeretetben maradtok, az
üldözés alatt is érezni fogjátok, hogy a megaláztatásokban lelki
emelkedésben lesz részetek. Próbáljátok ki magatokon, ha szeretet-
ben és csendben maradtok, ha igaztalan háborgatásoknál is, milyen
mennyei érzés száll reátok, mert akkor vesznek körül angyalaim és
örvendenek, hogy a Szeretet győzött.

Ha ellenben háborgatnak, akkor az ellen légköre vesz körül és
meggyőzettek általa.

Nekem pedig távoznom kell tőletek, mert az ellenfelemé az
elsőbbség, mert engedtek néki.

Ilyen váltakozó állapotban nem nőhetek meg nálatok és nem
tudlak, meg sem menteni, csak ha felülemelkedtek mindenen, akkor
lesztek győzők. Nem nehéz, csak ne ingerkedjetek, szokjatok le róla.

Ha ti Én kicsinyeim Bennem bíztok, a szeretetben, úgy akkor
a helyes úton haladtok Velem, a szeretetet nem megszakítva szünte-
len a fölgerjedéssel, mert akkor mindig visszaestek az ellenfelemhez.

Lássátok milyen lelki kár az mindig, ahányszor háborogtok, ti
ezt meg sem gondoltátok eddig, hogy akkor mindig az ellenfelemnek
szolgáltatok és visszaestetek a Jákob létrájáról. Mindenkor öntudat-
nál legyetek, hogy meg ne tévesztessetek.

Ámen.
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Kedves Kisdedeim! Íme elérkeztetek egy új megismeréshez, a
Szent Lelkem vételéhez, amely elvezérel minden igazságra. Igaz,
minden igazságra, amely a mennyben és a földön is érvényben van.
Aki az Én Szent Lelkem részese, óh mily boldog az, pedig ez is tőle-
tek függ, ha megtartjátok az Akaratom beszédét, tetté változtatjátok
és a szerint éltek. Lám ez is a ti akaratotokban van, megnyilatkozik a
tettben, hogy mennyire vettétek át Szent Lelkemet, mert ahol ott va-
gyok, ott nincs fájdalom, nincs betegség, mert Szent Lelkem kihajtja
azt, tehát jól értsétek meg ezeket, mert sokat mondtam vele…

A következő húsvéti ünnepekre készítsétek el szíveteket ti
mindnyájan, akik a hangomról Reám ismertetek, hogy vegyetek Tő-
lem Szent Lelket és gyógyuljatok meg testben és lélekben mindnyá-
jan általa, mert íme ez is nyilvánvalóvá lett előttetek, hogy miben
rejlik a Szentlélek vétele, - tőletek függ, mint minden. Azért ne le-
gyetek közömbösek már e tanításaim iránt, mert mindig újabbat fo-
gok felfedezni nektek épülésetekre, ha átviszitek a mindennapi élet-
be. Íme mindenben segítségetekre vagyok. A megtisztulásban már
mindent elétek adtam, ami szükséges, miért nem igyekeztek tettre
váltani, hisz folyton adom reá az alkalmat is, hogy gyakoroljátok.

Olyan nehéz a jót elfogadni nektek is, ne legyetek kishitűek
és higgyétek, hogy mindent csak javatokra mondottam el, ez a leg-
könnyebb megváltási út pedig, mert tekintetbe veszem a gyengébb
női nemet bennetek, és a hozzám való ragaszkodásotokat megáldom
úgyannyira, hogy a megváltásotokat előkészítem, mert minden körü-
löttetek lévő dolog ezt célozza.

Azért vannak folyton az ellentétek, hogy ellankadjatok a vilá-
gért harcolni, hogy lássátok be, hogy minden hiábavalóság.

Kisdedeim, értsetek meg végre Engem egészen, hogy mi a
célja az ittlétemnek, hogy titeket haza vigyelek az Enyémekhez, aka-
ratomba kapaszkodjatok, hogy le ne essetek, hogy azt megcseleked-
jétek.

A titeket szerető Atyátok Jézusban.
Ámen.
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Kedves kis teremtéseim! Akik szerettek Engem és minden
igyekezetetek csak az, hogy a megváltásban részesüljetek. Igen, ez
lehetséges, mert az úton vagytok már. De nem az önös akaratban –
ezt így nem lehet elérni, csak az akaratátadásban.

Hogy hogyan is kezdjétek, megmondom hát. Ha olyan hely-
zetbe kerültök, hogy választani kell a jó és rossz között, csak mindig
jót kell választani, és ha valaki kér valamire, ne tagadd meg tőle, ha
lelkének nincs hátrányára, ha akartok jót tenni, van elég igaz szegény
körülöttetek, tápláljátok őket, és a ti lelketek is táplálkozik. Ha valaki
lelki megterhelt, könnyítsétek nagy bajában őszinte baráti szeretettel.
Legyetek Szamaritánusok, az útszélen fetrengőnek kössétek be sebeit
az Én nevemben, és akkor mindenkor az Én akaratomat fogjátok cse-
lekedni.

A saját magatok ápolgatása, kényelme, mindent először nek-
tek, csak azután másnak: önös talaj akarata; minden ilyen lélekkel
nem Engem szolgáltok, hanem magatokat. És amikor a testet siratjá-
tok, hogy mennyit kell neki szenvedni, ez mind nem az Én akaratom,
hanem e világ szeretete, ilyen lélekkel nem lehet Engem sem meg-
hallani, sem meglátni, sem Velem egy lenni soha, csakis az oszolható
szeretetben, amely mindenkiért él és nem magáért.

Azért ti vigyázzatok az érzéseknél megkülönböztetni, mi az
Én akaratom és mi az önös, mert itt téveszti össze mindenki a lélek
állapotát.  Ha  nem  az  önzetlen  szeretetben  van,  akkor  nincs  az  Én
akaratomban, ezt jól jegyezzétek meg magatoknak, hogy ne tévelyeg-
jetek – mint az álkeresztények, akik önös szívükből prédikálnak, ta-
nítani az ő érdekük védelmére. Ezek nem lehetnek soká tanítványa-
im, mert Hozzám csak az Én akaratomban lehet jönni, ha felöltözte a
lélek, mint ékes mennyei ruhát. Az Én seregem mind abban van fel-
ékesítve és Velem így lettek egyek.

Ámen.
Kedves gyermekeim! Legyetek áldottak ti is. Amint Engem

áldasz azonképpen légy te is, Én kisdedem, a szeretetben gazdagodjál
és erősödjél meg, akkor majd megláthatsz Engem vágyakozások sze-
rint, mert az vonz, amikor hívtok szeretetben.
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De csak szüntelen Reám gondoljál. Van olyan félnapod is,
hogy mással vagy elfoglalva; ez hosszú idő várni a Szeretetnek, aki
itt beszélek. Azért légy éber, mert más foglalja el helyemet akkor.

Ezen lelki ügyek olyan kényesek, ti el sem képelitek még,
mert ahogy a gondolatmenet az agyban folyton a tettben nyer kifeje-
zést, akképpen a szív szeretete is a fellángolásban jelentkezik. Ha ez
ritkán van, akkor a szív élete, szeretete kevés, mert az igaz szívbeli
szeretet egy egészet alkot bennem, nálatok és ezen igaz szeretetben
Én vagyok a harmadik köztetek és ez is háromság, isteni rendszám.
Ha Reám gondoltok, az igaz szeretetnél a fellángolás nem marad el.
Óhajtozik utánam. Mint a szerető jegyes az ő Szerelmese iránt érez
szerelmet, ti is azonképpen igyekezzetek a legnagyobb szeretetben
Reám gondolni, hogy a fellángolás ne essen vissza, mert az vissza-
esés  a  közömbösségbe,  amely  szintén  olyan  lélek,  ami  szeret  fogva
tartani, és ha nem igyekeztek, akkor ki sem szabadulhattok egyhamar
tőle.

Azért óva intlek attól, hogy biztonságban érezzétek magato-
kat, mert ez ezen a földön nem lesz meg. Azért mindig és újból Reám
bízzátok magatokat akaratomban, hogy vezesselek, akkor talán célt
értek és nem tértek el a rendeltetésektől.

Kedves kicsinyeim! Akik az Én akaratomat keresitek, hogy
azt megtegyétek, amily erővel akarjátok, oly erővel fogjátok megcse-
lekedni, és azonképpen veszitek át Szent Lelkemet, mert értsétek
meg, hogy az akaraterő – a lélek. Ha belőlem beszéltek és cseleked-
tek, az Én lelkem cselekszi azt bennetek és természetesen akkor már
bennetek lakozom, és az ős Szellemem is feltámadt lelkemmel egye-
sült a ti lelketek is, akkor ez az állapot jött létre: „Ti Énbennem és Én
tibennetek élek.”

Ez az, amikor Én cselekszem bennetek. Testté vált Ige, ha az
ember ezen mennyei állapotba jut, ezzel a mennyország polgára,
örököse  Velem  és  Bennem.  –  Nem  nehéz,  akik  szeretnek  Engem,
mert akit szeretünk, örömmel teszünk neki örömet, mert a kölcsönös
szeretet, cselekedetek teszik a helyzetet boldog örömmé. Aki nem
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szeret másnak örömet szerezni, nem is kap örömet, mert a cseleke-
detben nyilvánul meg a szeretet, nem szavakban.

Azért ti keressétek mindenben az Én akaratomat, hogy Egyek
lehessünk minél előbb. A nagy aratáskor már Bennem mindent meg-
érezzetek, mint gyermekeim, a szolgáknak parancsolnak. A gyermek
az Atya lelkével mindent megérez, ami az Atya lelkében van. Vagyis
akaratában gyakoroljátok magatokat e kicsikben. Amit kívánok tőle-
tek, szokjátok meg e boldog állapotot az Én akaratomban ténykedni,
meglátjátok milyen megnyugvás, és béke költözik a házatokba ezál-
tal, mert az, akinek akaratát elfogadtátok a ti gyengeségetekkel
szemben. Tehát minden félelem is megszűnik, bármi jön is reátok,
nem riaszt vissza, mert a benne lévő akaratom, vagyis lelkem erőssé
teszi őt.

Azért csak annak látszik nehézkesnek utánam jönni, aki még
nem éli akaratom, de ha akaratom átvette, a lelkem cselekszik benne
már, azért nem riadnak vissza semmitől sem az Enyéimek.

Mert ha Én erőmben erősek ők, úgy lettek hősök a hit terén az
Enyémek, így lettek e világ világosságai, a bűn legyőzői és „Győztek
akaratommal.” Ti is csak ezen az úton lehettek győzők velem, ha a
kisdedek Hozzám növekszenek az Én akaratomon, hogy megosszak
velük mindent, ami az Enyém.

Igen, ami az Enyém, az a tietek is, ha az Én akaratomban
lesztek. Kedves kis gyermekeim, azért körém jöjjetek e világból,
vagyis gondolatban nálam legyetek szüntelen, mert akkor nincs ha-
talma az ellenfelemnek nálatok.

Ámen.
Kedves gyermekeim!
Aki elhívott titeket e szentséges munkára Szent a Szentek

Szentje, ezt jól gondoljátok meg, hogy Ki az, aki elhívott titeket,
hogy Vele munkálkodjatok az ő akaratában, hogy kinőjetek végre e
világból, amely eddig fogva tartott titeket az Én erőm és hatalmam-
nál fogva. Minden nagyságot elérhettek Velem most, mert ez az idő
eljött, amikor mindenki kimutathatja az Irántam való szeretetét.
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„Tettben” – mert az alkalom kínálkozik reá a munkánál, azért ti óvjá-
tok magatokat az ellenfelem híveivel még az érintkezést is, mert
semmi jó nem származik abból, ezek csak olyan üres beszéddel való
hívogatás. Akinek szívében eleven betűkkel nincs beleírva a nevem,
ott a szó hiábavalóság. Majd én meghívom sorba az enyémeket, akik
áhítoznak Utánam a munkámra, mert csak ilyenek lehetnek Velem,
az Igaz szerelmeseim, akik már elkészítették szíveiket az Én befoga-
dásomra.

Hirdetetett már ezen örömhír minden teremtésnek, aki akarta,
elkészíthette magát részemre 2000 év alatt, mert annyit hallották már
minden  formában  az  Én  akaratom,  tehát  most  ti  sem  tudtok  újat
mondani nekik.

Legyetek csendben, mert sokat ártotok az itt létem kibeszélé-
sével. A gonosz már felütötte a fejét és az ő lelkét hágyja reád, de ne
riadj meg. Én kivédlek szeretetemmel téged, hogy nem fognak a sze-
reteteden csorbát ütni a támadással. – Én kisdedem megszokhattad
már a hamis rágalmakat, hisz ebben mindig volt részed, meg se halld,
és aki ilyennel jön hozzád, fordulj el attól, mert kár az időért, amit a
szeretettől elvonsz.

Mindenki a sajátjából beszél, amellyel a szív tele van, innen
láthatjátok, hogy ki lakozik bennünk.

Ha az ember az Én igém szerint él, akkor Igével telik meg a
szíve és akkor fölismertek volna Engem, de innen láthatjátok, hogy a
hely rothadt magot tartalmaz, mert a szív teljességéből szól a száj,
tehát rothadt beszéd jöhet ki belőle, és azt adja, amije van. És ezen ne
csodálkozzatok, mert amilyen az ő életük cselekedetei, olyan a szí-
vük is, csak az Én nevem bitorolják és ezen szent Név alatt álcázza
magát a gonosz lélek, aki elhiteti velük a gógot és a magógot, vagy a
hamis Anti-Krisztust, melynek ereje által tobzódnak és részegesked-
nek. Ezzel beigazolják, hogy milyen szellem gyermekei. Ne érint-
kezzetek velük, hiába itt minden agyonnevelt nép, majd az Enyéme-
ket kihozom közülük, az emberben bízók pedig ott maradnak az em-
berállatnál, aki csak gyalázatára van. – Szent Nevemnek és káromlá-
sára, gúnyára azok a megvakítottak ott, amellett várnak Reám? –
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Milyen megalázása Isteni létemnek már ez is, de mindenkire vissza-
száll az áldása és átka, akik megfertőzték Szent Nevemet. És sokak-
ban megölték a hitet, ezektől óvakodni kell, a matatok szeretete meg-
őrzéséért.

Ámen.
Igen kicsinyeim! Én megerősítlek úgy, amint kérted, ha a sze-

retetben maradsz, a fiad esetei ne fájjanak, vigyázz a fájdalomba
eséstől, mert ez is eltávolít a szeretettől. – Megmondtam előre, mi-
ként lesz sorsotok az ellenfelem miatt, mert megbosszulja magát az ő
megvetéséért. De ne csüggedj el. Én kedvencem, Johánem, mert a
fiad is élni fog, mert most egyelőre az ellenfelem temiattad azon
nyargal, hogy neked bánatot okozzon, de vigyázz, légy erős, mint aki
Reám bízta magával együtt mindenét.

Én meg is tartom, és majd kiragadom a kezéből. Ha hivatását
bevégezte. Ne sajnáld, ne fájjon, mert mindennek jó vége lesz és bízd
Reám  továbbra  is  minden  ügyedet,  és  téged  ne  érintsen  semmi.  Ha
benne vagy is, és körülötted forog minden, te csak Reám gondolj
szüntelen, hogy a fájdalom el ne fogjon, mert igazán el lehet monda-
ni a mostani helyzetről, hogy inog-mozog a föld, amikor az Isten
angyala leszáll és elhengerítette a követ a sírbolt nyílásából, - hogy
akit oda befalaztak, kijöhessen, mert él, tehát remeg a föld az élőtől –
miért remeg? Hiszen minden e világ hatalmát ellene használták és
mégis félnek a hatalmasok attól, akit befalaztak, és bosszújukat kitöl-
tötték rajtam.

Tehát remeg a föld az igazságot ítéletemtől, mert tudja e világ
ura, hogy megítéltetett, a napjai meg vannak számlálva, azért most
még ami rosszat tud, azt mind elköveti, ahol lehet. De ti ne féljetek,
mert tudom, hogy Engem szerettek és Értem küzdötök.

Majd eltakarodik a ború-fergeteg, az ő ijesztő csattogásával,
mind sorba és a szeretet napja ragyog fel az ő éltető melegével, –
Énbennem.

Ámen.
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Kedves Kicsinyeim! Ha a ti szívetek átváltozik lelki házzá,
Szentek Szentélyévé, akkor bármit kértek, megadatik nektek, mert a
szeretet mindent tehet. Nincs gát az útjában, mert a szeretet Belőlem
cselekszik, és akkor van hatalma az anyag felett, amidőn felszabadult
alóla. – Tehát a megszabadulásban hatalmas az anyag felett, nem a
lelken, mondom másokén, mert ezt is lehetne hatalom alá szorítani
akkor, de ez nem az Én akaratom, mert a lelket szabadságra teremtet-
tem, tehát az illetlen az ő szabadságában, hanem az anyagon mon-
dom, hogy ha a szeretet teljes bennetek, mert a szeretet szabad min-
den teremtésem felett. Ha valaki Én utánam jő, tagadja meg magában
az anyagot, hogy a szeretet éljen. Ilyen állapotban felszabadult lelki-
állapottal, mint hatalom rendelkezésére van annak, aki szeret. – Hata-
lom alatt  értem a jótékonykodást, amelyet meg tud tenni és tud te-
remteni újra és újra szeretetből, ez a beavatkozás Isteni hatalmam-
ba a hite és szeretete által és Én szívesen segítem meg az ő szerete-
tében, amit másokkal cselekszik az Én nevemben. Iparkodjatok ezt
elérhetni, akkor nagy munkatér nyílnék nektek az országom építésé-
nél, mert ilyen alapon kezdtük meg a nagy munkát a „Szeretet” ha-
talma alatt.

Azért a szeretetbe öltözzetek minden téren, hogy ne soká vá-
rakozzam reátok, amíg elkészültök, és aki idejön, azt is igyekezzetek
a szeretetnek megnyerni, mert minden ez alapon fog végbemenni.

Ámen.
Szeretett kisdedeim! Hogy Én haragudni fogok, azt gondolod

- amikor a Démon minden korlátot áttör, hogy téged gyötörjön? Ho-
gyan haragudnék a te szomorú lelkiállapotodért, amikor ilyen fájda-
lom kerülget körül. – Inkább vigasztalni és erősíteni akarlak téged,
hogy a lelked fel ne háborodjon, akármi van igaztalan körülötted,
mert jól fel tudja ellenfelem használni fiadat, akitől óvakodj, mert a
szatanasz most maga ül benne minden dühével, tehát ha meggyőződ-
tél a mennyiségről is, ne tegyél ellenük lépéseket, mert akkor még
dühösebb lesz. Ez ellen csak úgy védekezhetsz, ha teljes csendben
leszel minden kárral szemben, és nem szólsz ellene. Bizony elérke-
zett az Enyémekhez az az állapot, hogy a „háznépe lesz legnagyobb
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ellenségeitek, tüzet bocsátanak és meghasonlást; ketten lesznek egy
ellen, apa a fia ellen, a fiú az anyja ellen” és egymást elárulják, és a
törvényszékre hurcolna titeket Én érettem. De meg ne rémüljetek,
mert mindezeknek meg kell lenniük, bizonyságul őnekik nyilvánva-
lóvá kell válnia minden léleknek, hogy ki lakozik benne és kinek a
tulajdona a lelke, mert mindeneket majd a cselekedetei igazolják,
hogy miféle szellem gyermekei, és önként szétválasztódik mindenki
az ő szférájában, ahová emelkedett vagy esett. A szétválasztás ideje
itt van, hogy mindenkinek szíve tartalma nyilvánvaló legyen, és esze-
rint úgy érintkezzetek velük.

Ismételve mondom, óvakodjatok az ilyen lényekkel még be-
szélni is, mert csak minél kevesebbet tudjanak ezek rólatok, az a leg-
jobb, mert akkor nem dühösködnek ellenetek – annyira. Te azonban
tisztítsd meg magad ezen állapottól és vigyázz, hogy fájdalommá ne
alakuljon a lelked. Légy kedélyállapotban Én érettem, hogy fölénybe
légy Velem mindenen, mert csak szeretettel lehet kiemelkedni az
ilyen lelkiállapotból.

Ámen.
Kedves Kicsinyeim! Hogy milyen fokú szeretetem van irá-

nyotokban, azt alig tudnátok felfogni.
Hogy Én minden mellőzésemet türelemmel viselem, ebből

tanuljatok alázatot és türelmet, Tőlem. Én szelíd és alázatos vagyok,
azért vagyok a Szentek Szentje, mert ez helyez mindenek fölé, ti még
nem értitek, hogy milyen hatalom rejlik e két szóban, mert ha majd
gyakorlatilag megismerkedtek vele, akkor érezni fogtok növekedést,
közeledést Hozzám az Én tulajdonságaimon.

Ti, akik már bírjátok Szent lelkem erejét, ti már megkezdhet-
nétek a felülemelkedést mindenen, akkor már nem ragad el az ár. –
Tőlem mindig fenséges érzésben lenne részetek és nagyfokú emelke-
dési állapot. Ti Én kicsinyeim az Én szeretetem nagyságát nem bírjá-
tok felfogni, mert éppen amikor vádoltok, hogy miért így osztottam
be egymás mellé a jót és a gonoszt, ennek ti még nem látjátok a nagy
hasznát.  –  Hiszen  vissza  kell  csak  pillantani  a  múltba,  hogy a  rossz
nélkül milyen elbizakodottak voltatok, jobbaknak képzeltétek maga-
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tokat másoknál, azért kellett reátok is bocsátani kereszteket, amelyek
megtisztítanak a beképzeléstől titeket, mert ilyen az ember. Titeket
mindig sikálni kell, hogy tisztuljatok. Ez pedig fájdalommal jár an-
nak, aki még nem tudja, hogy milyen szükséges és nélkülözhetetlen a
megtisztulás. – Azért ti ne húzódozzatok a tisztító eszközeimtől, mert
a gonoszok a legjobb eszközeim a lélek megtisztításában, mert soha-
sem tudnátok magatoktól megszabadulni az önös akaratotoktól, ha
nem volna folyton az ellentét. Azért áldjátok, aki háborgat titeket,
mert megszabadultok általa a gonosztól.

Ámen.
Kedves Kicsinyeim! Ha az ember az igazi isteni útra lép, ak-

kor az ő utolsó napja eljött, mert e világtól eltávozott és az istenihez
érkezett, amely e világból általjött a másvilágba, az Enyémbe, ahol
sarkalatos tisztuláson megy át, amíg a szeretethez elérkezik az „Úr
napjához”, amely nem mindig öröm, mert sokak részére fájdalmas
vajúdás után jön az újjászületés, mert minden a lélek fekvésétől függ.
Ha azonban erős hittel és abban a reményben, hogy Én csak javatok-
ra cselekszem, mindent értetek, akkor nem lesz nehéz Velem semmi
megterhelés, ha a Szeretet segíti hordozni. Akik a mélyen fekvő lel-
kek sorába tartoznak, fájdalmasabb szülésen mennek át, mint akik
felsőbb légkörben vannak. A tisztultabb, a szeretettel teljesek köny-
nyebben viselik el a szülés fájdalmait.

Tehát minden megváltottamnak ezen át kell esni, ezt senki ki
nem kerüli, aki Hozzám kerül. Ne féljetek a kis megpróbáltatástól,
mert ezeknek meg kell lenniük e világban, mert itt kell Utánam jönni
és hordozni Velem a keresztet, amelyet az örök igazság reá kiszabott.
Nem lesztek megkisebbítve általa, hanem a dicsőséges feltámadáshoz
segít a kereszt útja.

Örvendjetek kisdedeim, hogy Én az Atya mindenben segítek
nektek, ami az újjászületéshez szükséges, mert csak ilyen gyermekek
lehetnek Velem, akik kitartottak a szeretetben minden kísértés között.
Ők megacélosodtak a tűzben, és a rozsda meg nem fogja, minden
harcban kifinomodnak aranyércekké, amíg a legfőbb Isten templo-
mává válnak.
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Mert ha a harcokon nem esnek túl, nem finomul ki a lélek.
Igaz, hogy e csatában sokan elesnek, tűznek martalékává válnak.
Azért az Isten megemésztő tűz (zsid. 12-20.) mindenki részére, mert
ki életet, ki halált lel általa. Azért ti erősödjetek meg Mellettem a
szeretetben, hogy minden tűzön átvihesselek titeket az örök életbe.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Amit az ember elméje fel nem foghat, azt

az Isten a jövőben megdicsőíti és megcselekszi. Ami ma utálatos,
megvetett, holnap lehet az keresett. Azért ti csak legyetek csendben,
majd Én kiválasztom az Enyéimet, akiket a megváltásra méltónak
találtam, mert nem ti, de Én fogom a gyűjtést elvégezni, ha azonban
ti is hívogattok, nem tudjátok kit hívtok. Lehet, hogy éppen egy rom-
boló kerülne így a táborba, ezért vigyázz ezzel. – Az enyémekhez
mindhez lesz szavam, ez lesz a jel neked! Az ő szeretetének foka
szerint.

Akiket még az emberi tanítások kielégítenek, azoknak még
ott kell maradni, aki azonban felülnövekedett ezeken, azokat ma-
gamhoz veszem. És a mennyei forrásból tápláltatnak az Én lelkem
által. Azaz Én véremből, mely az Ige testéből csörgedez, ezen eszkö-
zömön keresztül, amely csupán csak eszköz és nem több mint a többi
meghívott, mert ti mindnyájan egyeknek kell, hogy legyetek, mert a
mennyeimben ilyen rend van. Addig nem jöhet haza senki, amíg azt
a szeretetfokot el nem éri, ami kiemeli minden földi légkörből, fájda-
lomból és anyagból, mert amennyire itt magát anyagin felülemelte,
olyan lesz odaát is. Tehát rázzátok le a föld porát magatokról, mert
„Szent” az a hely, ahol álltok (II.mo.3-5), mert megszenteltem jelen-
létemmel. Ha majd megerősödtök az Isteni erényekben, a lelki sze-
meiteket is megnyitom, hogy ne csak halljatok, hanem lássatok is,
hogy örömötök beteljen Velem, mert minden földi szenvedést kipótol
az Én Atyai szeretetem nektek.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Akik Bennem tudtok örvendezni és fel-

ismeritek az Atyai szeretetem nagyságát, még a dorgálásban is, mily
kedves ez nekem, amikor ti is őszintén bevalljátok gyarlóságotokat,
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és ha valami van már bennetek, azt Nékem tulajdonítjátok, mert úgy-
is van, minden jó és nemes csak Tőlem ered.

Azért maradjon bennetek a tudat, hogy egyedül csak Én tud-
lak jól nevelni titeket, mert az Igaz Atya Én vagyok, és Én tudom mi
szükséges nektek a felépítésetekre, hogy Hozzám jöjjetek, mint
gyermekek. Nincs nagyobb Atyai szeretet annál, amikor az Atya a
gyermekeivel mindent megoszt, amije van, az Én lelkemből adok
nektek, az Isteni felemet megosztom veletek. – Szerelmeseim, min-
denemet csak vegyétek el Tőlem, amit adok nektek, mert nincs már
őt  Hozzám,  egyedül  a  Szent  lelkemen  keresztül  lehetnek  Velem  az
Enyémek és ez által minden Atyai tulajdon birtokosai.

Mit mondjak nektek, azt, hogy nagyon szeretlek, azt úgy is
érzitek, mert e nélkül nem volnátok boldogok, mert ezen Atyai leg-
hőbb szeretetem hatja át szíveteket, azért örvendezhettek Bennem. –
Látjátok, ha majd a tábor együtt lesz, mindig fokozatos nagyobb sze-
retetben lesz részetek. – Azért maradjatok meg Én az Én szeretetem-
ben, hogy mindig veletek örvendjek a titeket szerető Atyátok.

Ámen.
Kedves Gyermekeim! Igen írjál, Én majd tollba mondom a

mai napra valót, amit tápláljatok fel magatokban épülésetekre, tisztu-
lásotokra, mert ha csak minden tanításomból egy szó bennetek életre
kel, úgy akkor megtisztultok általa és így sok szó sok és nagy életet
jelent számotokra. – Azért folyton előttetek legyen ezen Igém, hogy
növekedjetek Isteni részeimben teljessé, mert aki ezeket magáévá
teszi él általuk Velem, Belőlem és Mellettem.

Amint látjátok, mennyeimben minden Belőlem épül fel, nincs
ott más idegen akarat, vagy élet – Rajtam kívül, így lettek mind a
megváltottak hazahozva a seálból, amely ellenfelem birodalma. Sza-
badon, akik Engem választottak vezetőnek, óh mily boldogok azok.
Ti kisdedeim, akik szeretni akartok „mindenek felett”, ezen erős aka-
ratot megáldom, hogy felépüljön Sion tornyává, Jeruzsálem város-
ává, amely, íme a mennyből száll alá, és a hívek benne lakoznak az ő
Istenükkel, amelyet készített részükre az Atyai szeretet. (Jelenés 21,
15.)
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Ámen.
Kedves Gyermekeim! Akik méltókká ítéltettek az Én eljövet-

elem idejéhez, hogy Nekem a betakarításnál segédkezzetek, mindent
szeretetért, tevékenységért, amit Nevemben cselekedtek, azt Nekem
cselekedjétek önzetlenségben. Ebben fogtok most ez ideig igazán
Nekem szolgálni, amit oly sokszor felkínáltatok Nekem, de mindez
ideig nem volt szükségem reátok ilyen értelemben, mert a Szent Lel-
kem által vezéreltettek, most ti, akik engedtek ezen szent Igémnek,
amit itt leíratok részetekre, tegyétek magatokévá minden akaratom,
hogy a Szent Lelkemtől vezéreltetve megérthessétek, amit reátok
bízok a munkámmal, mert ez lesz a „Küldetésem befejezése”.

Ha híven mellettem maradtok, nem lesztek kisebbek az első
apostolomnál, csak az a feltétel, hogy amit eddig emberektől tanulta-
tok, azt most hagyjátok vissza az embereknek és jöjjetek Hozzám
tanulni, igazságot az én mennyei rendemet, hogy az Egek befo-
gadhassanak titeket, vagyis az Igében élők az Én jellem és tulajdon-
ságaimmal fognak bennetek Reám ismerni, azért akarom, hogy a már
leírt tanításaim jól megemésztve, megláttassék rajtatok. Emez isteni
manna tápláltatása, ez lesz a jel a lelki fenség, kiemelkedés az anyagi
emberek közül. Aki közületek minél több tulajdonságom elsajátította,
az többet fog gyűjthetni az egész lelkemmel, mint aki csak kicsi
részese lelkemnek. Itt fog nyilvánvalóvá válni, hogy „harminc, hat-
van, vagy százszoros termést gyűjt”, mert értsétek emez isteni titkot,
amely már nyilvánvalóvá tétetett általam.

Aki mindent Értem tesz, ez 100-szoros. Aki sokat tesz Értem,
de nem mindent, az 60-szoros, aki jókora részt tesz Értem, de nem
mindent, 60-szoros, aki jókora részt alul esik, nem vétetik figyelem-
be, hanem visszamarad, vagy elvétetik tőle az is, amilye van: és elté-
tetik számára megőrzés végett.

Mert senki se higgye, hogy bárkinek, aki nem is, hogy jócse-
lekedete megsemmisül, semmiképpen, hanem a kiegyenlítésre fenn
van tartva, egy úgynevezett „Életkönyvbe”, amelybe beíratik minden
ő cselekedete, és ez tesz tanúságot mellette az elválasztásnál; a hoz-
zátok rendelt angyalaim végzik automatikusa mindezeket. Tehát az
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én örök rendemmel ismerkedjetek meg és tanuljatok és emésszétek
meg, hogy a cselekedet és beszédetek már Belőlem lévő legyen ezen
túl. Ezt legyen minden törekvésetek: átvenni akaratom, hogy benne-
tek  életté  váljék,  hogy ne  ti,  hanem Én éljek  immár  bennetek,  hogy
kioktassatok a teendőkre. – A titeket szerető Jézus adja nektek, mi-
heztartás végett.

Ámen.
Szeretett kisdedeim! Ha majd elkészültök a munkára, a beta-

karításhoz, akkor majd látni fogtok Engem sok idő múlva, eljövök és
megtisztítlak titeket, mert látom, hogy ti nagyon soká húznátok a
dolgot, ha reátok várok. Azért íme előbb eljövök, hogy titeket előké-
szítselek, mert az isteni jel nélkül haszontalan munka lenne megint,
mint az emberek szoktak tenni, de ti ne úgy, mert vége van az idő-
nek, amelyben csak úgy vaktában dolgoztak az emberek az Isten or-
szága érdekében, mert az nem vezetett eredményre, hanem csak in-
kább hátrányára volt a többnyire érdekből hirdetett Ige. A tiszta sze-
retet munkálkodhat csak a „szeretetnek”. Tehát szokjátok meg emez
isteni szeretet nagyságát, az „önzetlenséget” minden téren, ha valaki
elveszi felsőruhádat, - add neki az alsót is.

Ez egy képlete az Istennel telt léleknek, mert az anyagot már
nem értékeli felettébb az embernél, hanem Engem szeret az ember-
ben. Tehát oly nehéz ez nektek is, akik már ismertek Engem? Mit
várjak akkor az anyagiaktól, ha ti sem tudtok az Élet magaslatára
helyezkedni. Legyetek bölcsek végre, mint aki az igaz kincset megta-
lálta; eladta mindenét, hogy az igaz kincsnek tulajdonosa lehessen,
azért ne restüljetek meg a jót-tevésben és szeretetben, hanem minden
földit adjatok oda a mennyeiért, amelyben van a ti örök létetek,
emezt pedig itt kell hagyni másnak.

Azért óva intlek a lanyhaságtól, amely a szeretetet lefokozza.
Még nagyon messze vagytok a céltól, tehát nincs idő visszamaradni.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Így van ez, ha valami ellen vétünk, az

megbüntet. Így van ez ennél a fájdalomnál is; a fogfájás nem egyéb a
fej megfázásánál, amely rámegy a fogidegekre, azért a fejet szeles
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időben takarni kell és leginkább a halánték körül, ahol vékony a fala-
zat, fedjétek.

Van azonban más oka is a fogfájásnak, a rendetlen élet követ-
kezménye is, amik az idegrendszert erősen érintik, és a fognál nyer
kifejezést, mint végtagban, azért ne ingerkedjetek semmiért, hogy az
idegrendszert meg ne zavarjátok ténykedésében.

Ha már nincs foga valakinek, más tagján üt ki e fájdalom. –
Azért legyetek csendben, bármi ér titeket és ne háborogjatok, mert a
felgyülemlett méreg fájdalmas, bárhol tör kifelé utat magának, mert
ha benne marad a testben, az még rosszabb állapot, mert sok esetben
ez öli meg a testet, amikor a belső részeket támadja meg ideje előtt.

Ne egyetek régi romlott ételeket, amelyben már benne van a
bomlasztó lélek, sem mérges növényt. Paprika, bors, ecet, kávé,
krumpliféle, mérges állat húsát, amennyire lehetséges ezektől óva-
kodjatok, vagy csak kis mértékben élvezzétek, a sót mindenre hasz-
náljátok, mert az fertőtlenítő anyag, serkentő és mozgást idéz elő
útjában.

Mindezeket szívleljétek meg és tegyétek magatokévá, hogy
egészséges testben, egészséges lélek legyen, mert minden fájdalmat a
természetellenesség idéz elő a testben.

A zöld, vagy hüvelyes eleségeknél a főzés első vizét le kell
önteni, hogy a földtől nyert mérges anyagot meg ne egyétek, szóval a
méreg mindig méreg, a méz is mindig méz marad.

A férges gyümölcs is ártalmas a szervezetnek, meg ne egyé-
tek még a jobb részét sem, mert a harag gyermekei munkálkodtak
rajta. Az állatoknak adjátok oda, aminek a húsát nem eszitek meg. A
Mózes által adott jó tanácsok mindig érvényesek az emberiségnek,
mert a megtisztulásig ezen a világon kellett lenniük, amely az ellen-
felem birodalma volt.

Közel az idő ugyan, hogy e birodalmat is átvegyem a Szere-
tetnek, az Én gyermekeimnek, akik Velem mindenben kitartottak,
hogy övéké legyen az „Alázatosaké”, akik nem voltak a mérges or-
szág tagjai, hanem a szereteté.
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Ámen.
Kedves gyermekeim! Akik sietve futnak Elém, hogy akara-

tomat átvegyék, ti jöjjetek és lássátok a jelt, a „Tan” elpecsételés jelét
a homlok felett ragyogni, ami isteni tulajdonságaim összefoglalata.

Igen, ti le fogtok tudni borulni Előttem, és ha kell, a felebarát
előtt is, mert a Szeretet ezt megkívánja tőletek, hogy Engem lássatok
meg a felebarátban is, mert az Én életem és részem minden ember,
mert Tőlem ered. Azért becsüljétek, amíg nem egészen az ellenfele-
mé, de akkor már óvakodjatok tőlük, mert ártalmas méreg az ő kör-
zete és csalás és hamisság főtulajdonságai, ellentéte az Enyémnek,
tehát ez legyen a jel. Őróla, akiben ilyen tulajdonságok vannak,
azoknak ne szóljátok Igémet, mert csak hiábavalóság. Érdekért lát-
szólag meg is térnek, hogy azután annál nagyobb rombolást művel-
jenek a népem között. Azért óvakodjatok ezektől, mert már mindent
végig követtem, ami szükséges velük és nem tudtak az önzéstől el-
szakadni és így visszamaradnak újból a betakarításból. Ezek a sze-
gény lelkek, sokat szenvednek az ellenfelem hatalma alatt, és mégis
ott maradnak.

Nagyon sok idő fog elmúlni, amíg ily közel lesznek a megvál-
táshoz, mint most, de ők így akarják és nincs másnak joga az ő sza-
bad akaratukhoz, amíg testben vannak.

Azután elvétetik, mert ott az ő lénye mutatkozik és nem az Én
képem, amiként az embernél, tehát mint olyant nem is lehet a meg-
váltáshoz hozni, ha itt elveti, hiábavaló erőlködés a spiritiszta körök-
nél, mert itt élni kell az Én utamat a kereszthordozásban, mert a
szenvedés tisztít le a régen hordozott bűnöktől az Én követésemben,
azaz szeretetben.

Nincs más módja a megváltásnak, tehát minden hiábavaló kí-
sérlet, amíg a testnélküliekkel foglalkozik, ugyanakkor az ő állapotát
összeköti azokkal és így megköti magát, tehát magát is elveszti Ve-
lem szemben.

Azért vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esse-
tek, és el ne aludjatok, hanem Velem virrasszatok a szenvedésem
ideje alatt. – Ti tudjátok már mit jelent Nálam nélkül lenni, azért vi-
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gyázzatok, a Szeretetben maradjatok, hogy Veletek lehessek szünte-
lenül, hogy meg ne győzessetek az ellentől.

Ámen.
Igen, majd szólni fogok, amikor Én akarok íratni, ebben is le-

gyen meg az „Akaratom”.
Ha te ezt szeretetből elfogadod: „Úgy legyen”. Amiként az

Enyémek szomorúan bolyongtak az Én elvesztésem miatt, három
napon át siránkoztak Rajtam, éjjel-nappal felkeresték azon helyeket,
ahol utoljára velük valék, tanítván őket a feltámadásról és a tovább-
élésről, de ők ezt fel nem foghatták, amíg be nem igazoltam feltáma-
dásommal. Ha a testet meg is ölik, a lélek tovább él.

Amikor zárt ajtón közébük léptem, mintegy holttá váltak a fé-
lelemtől, amíg nevükről szólítottam és megerősödtek, és a csodálko-
zástól, hogy felszabaduljanak enni kértem, hogy tudják meg Én ma-
gam vagyok és nem valami szellemet látnak.

Akkor megbátorodtak és lehetett nekik a testnélküli életről
beszélni.

Hát ti kicsinyeim, miként fogadtok majd Engem?
Drága egyetlen jó Atyánk. Szeretnénk felöltözni mennyei

ékes ruházatba, az Isteni erényekben és így várni téged, drága sze-
relmem éjjel és nappal, de látod, hogy milyen állapotban vagyunk.
Drága szent Atyánk esdve kérünk, segíts minket azon isteni lelki
ruházathoz, mert ha nem adol, sosem lesz a mi erőnkből, ékesíts fel
édes szerelmesem minket, kik csak Néked akarunk élni a szent akara-
tod szerint, mert látod, milyen gyengék vagyunk, csak Tőled várunk
mindent, ha te megszánsz minket ezen tehetetlen állapotunkban és
felöltöztetel, óh mily örömmel várunk a mi drága Vőlegényünkre.

De ilyen szívvel talán mi is félni fogunk annak társaságában,
akinek a Szent nevét sem vagyunk méltók kimondani, akit az egek be
nem fogadhatnak a nagy Szentsége miatt, óh én por szülötte, egyedül
a te kegyelmedbe bízva várlak. A Te irgalmad és erőtosztó hangod és
szereteted építsen fel minket a Te befogadásodra jó és szent Atyánk.
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Igen őszintén bevallottad tehetetlen állapotodat, azért megse-
gítlek titeket Én kisdedeim, akik Bennem bíztok és vártok Engem
mindenkor. Akihez Én jövök, annak már fel kell öltözve lennie és
úgy várni Reám!

Az engem kereső tanítványaim is az Én ruházatomba jöttek a
sírhoz, nem is féltek, mert a szeretet sokkal nagyobb volt és így le-
győzték a félelmet.

Majd ti közöttetek is így lesz, csak az fog félni Tőlem, aki
nem az Enyém lesz. Igen, örömmel ruházom fel azt, aki akaratommal
felöltözik, ez tőletek függ gyermekeim. Én várok, amíg felöltöztök,
nehéz kinn maradjatok.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Elérkezik a szenvedésem ideje a része-

tekre is, mert Én mindenkiért szenvedek, akik újjászülöttek lesznek.
A megváltás minden megváltottamnál újra és újra át kell

szenvednek, és a pokollal újra felvenni a harcot értetek.
De Én amilyen szívesen szenvedek értetek, ti is oly szívesen

virrasszatok  Velem  egy  órát,  hogy  az  ellenhatalom  meg  ne  fosszon
titeket az erőtől, amelyet oly nehezen szereztetek meg.

Szorosan Velem gyermekeim egy gondolatban, egy érzésben,
egy akaratban, akkor nem fogytok, hanem növekedtek a szeretetben.

Ha ti kicsinyeim mindenben Velem fogtok érezni, akkor azt is
megérzitek, hogy mennyire szeretlek titeket és ez a tudat fog felbáto-
rítani Hozzám jönni mindenben és minden időben, hogy Velem min-
dent közöljetek, mert amit elém nem adtok, nem adhatok reá orvos-
ságot.

„Kérjetek és megadatik nektek” minden, amire e világban
még szükségetek van, testi és lelki javatokra szolgál. Ne idegenked-
jetek Tőlem kisdedeim, jöjjetek ölelő Atyai karjaimba, hogy meg-
gyógyítsalak titeket minden betegségtől, ami még az ellenfelem tu-
lajdonából van még bennetek.

A Velem való virrasztás éppen ezt a célt szolgája, hogy telje-
sen elszakadjatok a sötétség hatalmától, hogy amíg értetek szenve-
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dek, ti is Velem érezzétek át fájdalmaim nagyságát, és egy érzéssé
váljatok Velem mindenbe, hogy Ti Énbennem és Én tibennetek éljek.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! A titeket Szerető Atyátok mondja, hogy

ne húzzatok szét, akiket meghívtam munkára, hanem olvadjatok egy
„lélekké” Énbennem, a szeretetben, mert ha széthúztok, meggyőzet-
tek az ellentől, tehát az legyen nektek az Istentisztelet.

Meglátogatni a foglyokat, akikben önzetlen szeretet van és
ezen örömhírt tudtukra adni, hogy már kész a váltság azoknak szá-
mára, akik Szent Akaratomat magukévá teszik és őrizzétek meg ma-
gatokat e világ lekötésétől, hogy szabadok maradjatok. Álljatok ren-
delkezésemre, mert közel az idő az aratáshoz.

Ti, akik közvetlen halljátok szavaimat, álljatok Mellém, hogy
titeket felruházzalak a mennyei jellel, a többieket pedig majd ti készí-
titek elő a befogadásomra, akik Szeretetből óhajtanak Engem, és Ve-
lem akarnak uralkodni, mint gyermekeim!

Azért győzzétek le magatokban a sötét hatalomnak minden
tulajdonságait az önmegtagadásban, hogy teljesen Velem egyek le-
hessetek.

Ámen.
Igen, azért vagyok nálad, mert érzed a Hozzám való méltat-

lanságodat. Ha méltónak éreznéd magad, nem volnék itt.
Kedveseim! Hogy milyen érzésem volt akkor este, amidőn az

utolsó vacsorát kiosztottam az Enyémeknek és tudtam, hogy másnap
mily kínos halált kell elszenvednek e világ fejedelmétől.

Mint ember küzdöttem magammal, de ha a sok kárhozatban
lévő teremtményre gondoltam, a Szeretet nagyobb volt és győzött
Bennem és a Bölcsesség felfeszített a fára, hogy a Szeretet éljen.

Ha ti is gyakran erre gondolnátok, akkor jobban legyőznétek
az Ént mindenek felett, mert csak a másokért való szeretet tud benne-
teket legyőzni és Hozzám hasonlóan magatoknak inkább a keserű
poharat választani, hogy a felebarát éljen.
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Ez lenne az Én követésem útja, mindent másokért cselekedni
és akkor Velem egy lennétek. Próbáljátok meg kicsiben, hogy milyen
öröm van azután, amikor ti hátraléptek, hogy más győzzön. Úgy-e
erre még képtelenek vagytok ti. De ha Szent Lelkem veszitek, akkor
mindent tudtok általa cselekedni, nagy dolgokat.

Nagypénteki virrasztás
Kedves kis gyermekeim! Akik Velem virrasztotok, legyetek

áldottak ezen önmegtagadásért, amelyben nagy örömöm telik, mert
Én is virrasztok veletek, hogy a kísértéseket legyőzhessétek. Meg ne
győzettessetek többé az ellenféltől, hogy Szent Lelkem bennetek
lakozzék, mert íme, Én is veletek vagyok a küzdelem végéig, amely-
ben e világban részetek van, de bízzatok, Én meggyőztem e világot,
és akiben lakozom, azok is meg fogják győzni Velem, mert csak Ve-
lem lehet legyőzni e világot – másképpen nem. Tehát mindig Velem,
vagyis Szeretetben legyetek, hogy Velem éljetek. Én kisdedeim, amit
kívántok tőlem, megadom nektek ezért az örömért, amit szereztetek
Nekem.

(Drága jó Atyánk, azt kívánjuk, hogy a Legszentebb Akaratod
rajtunk győzedelmeskedjék.)

Így is lesz, mert máris akaratomban vagytok, amikor engedte-
tek az elhívásomnak.

Azokat, akiket kértél, még nem lehet Hozzám hozni, de csak
légy türelmes, majd látni fogják szemeid, mennyi lesz körülötted,
akik örömmel vesznek részt Velem dolgozni a munkámban, ők majd
meg is értenek Engem mind, akik Igémről reám ismernek.

Azért ti legyetek erősek az Én akaratomban, hogy Szent Lel-
kem teljességgel átvehessétek, hogy a várva várt menyegzős ruhában
öltözzetek általa.

És Én, mint a Szeretet-Vőlegény elviszlek titeket az Én biro-
dalmamba, ahol, mint a Szeretetnek örök jegyesei a végnélküli bol-
dogságnak részesei lesztek. Én kicsinyeim, kedveltjeim, boruljatok
ölelő karjaimba és szívesen pihenjetek meg, hogy minden fáradságo-
tokat elvegyem.
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Ámen.

Nagypéntek délután.

Kedves kicsinyeim, mert nagyoknak még nem mondhatlak ti-
teket, mert most mentek át az újjászületésen. Amikor a ti utolsó na-
potok eljön és az Úr napjában, vagyis az Ő akaratában feltámad-
tok, azután növekedhettek nagyra. Az Én akaratomban, az Én lel-
kemmel. Azért íratom le ezt sok minden szavakban, hogy minden
Igém szavát kimagyarázva megérthessétek, hogy mit, mire értettem,
amidőn kimondottam. Azért ti jól vegyétek át eme mennyei tanítása-
im, ne félreértve magyarázzátok másoknak, mert ezen Igémben ma-
gam vagyok, Engem képvisel nálatok. Ha ezt olvassátok, Velem be-
szélgettek, mert Én magam mondom tollba ezen eszközömön keresz-
tül.

Tudom, hogy sok ez nektek, nem is bírjátok mind befogadni,
de tanuljátok meg egy levelem tartalmát átvinni az életbe, és akkor a
többi sem lesz sok, mert mindezeket le kell íratni a későbbi kornak
zsinórmértékül, amidőn mindent össze fognak keverni: az igazgyön-
gyöt a kaviccsal és így kínálják majd az embereknek emez igazgyön-
gyöt fogják osztani szét az igazságkeresőknek, mert ebben a Szel-
lemben fognak neveltetni az Enyémek a teljes beérésig.

Ti azonban erősödjetek meg Szent akaratomban, hogy a majd
beálló zűrzavarban mindig akaratommal tisztában kell legyetek, azért
kell ezt jól megtanulni, hogy könyv nélkül is tudjátok emez Igéimet,
bárhol lesztek kiküldve.

Ne tekintsétek gyenge eszközöm. Nekem kedves, csak a sza-
vaim tartalmát és nagy igazságát, amelyek semmi teremtett lélektől,
lénytől  nem  eredhetnek,  sem  angyalaim  által.  Én  íratom  le  az  örök
Szerető Atyátok, akit így hívtatok: „Miatyánk Isten, ki vagy a meny-
nyekben”, jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, stb. Igen
eljön az Én országom az Én akaratommal, amikor befogadjátok a
Szent Lelkemmel együtt. Mindenek felett mennyeivé tesz titeket és
Velem eggyé. Az Atyával, a Fiúval és Szent Lelkemmel egyesülhet-



- 41 -

tek e nagy kegyelmi időben, amely akkor volt, amikor az Ige testben
járt és most, amikor felvétetnek az Enyémek.

Ti fel sem fogjátok annak nagyságát, Aki naponta írat, meny-
nyi titkokat feltár előttetek, hogy Tőlem tanulva kiküldhesselek, mint
tanítványaimat titeket, vigyétek szét ez örömhírt, hogy megváltottam
őket, akik Utánam sóvárogtak.

Ámen.
Kedves Gyermekeim! Amint a Nap szeretettel a földet termé-

kennyé teszi, azonképpen Én is, akire a sugaram ér, az termékeny
földdé kell, hogy váltják, mert amilyen a Nap a természetnek, Én is
azonképpen a lelkeknek. Az életadó szavam a sugár azon érettebb
lelkekhez, akikhez Igémet eljuttatom, azokat termékeny szőlővessző-
vel hasonlítottam össze. Nem teremhet gyümölcsöt, csak ha a tőkén
marad. A Tőke magam vagyok minden éltető erőkkel, tehát aki Ben-
nem marad az terem gyümölcsöt, az a szőlővessző, aki más tőkéből
táplálkozik, mint amit Én adok, fanyar annak a termése, még e föld-
nek sem hasznos.

Amint tudjátok, az emberiség mind táplálja a lelkét valamely
tőkéből és mi az eredménye? Az ellenfelem győzelme, de nem az
emberiségé. A lesüllyedés, a megsemmisülés az osztályrésze azok-
nak, akik emberek tőkéjéből táplálják lelküket, nincs azokban élet.
Azért hívom egybe az enyéimet, hogy Belőlem tápláltassanak, az
Élet-vízével itassanak, amely Szeretetemből csörgedezik részükre.
Igyatok ebből mindnyájan, hogy életetek legyen Belőlem, amelynek
nincsen soha vége, mert ez a víz, amelyet Én adok, az életet hordja
magában. – Tehát igyatok ebből mindnyájan és táplálkozzatok vele
naponta, mint a mennyből alászállott forrásból, amely magam va-
gyok, az örök Élet. Nincs más Rajtam kívül, tehát körém gyülekezze-
tek, akkor életet nyertek az örök Élet forrásából, aki titeket a megvál-
tás Szent művében részesíteni akar.

Ámen.

Húsvét napja reggel.
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Kedveseim! Akik velem vagytok, nektek azt rendelem a mai
napra, hogy először egy szív, egy lélek legyetek, azután a gyülekezé-
si rendtartás legyen a következő:

Az első teendőtök lélekben Velem egyesülni, élénken elkép-
zelni Engem köztetek, amiként a vacsorát kiosztottam, egyenként
megmostam a tanítványaim lábait, ti is azonképpen mossátok meg
egymás lábait, oly alázattal, amiként Én tettem és ezt mondjátok ak-
kor egymásnak:

„A Szent Atyánk tisztítson meg téged minden megterheléstől,
az Úr Jézus nevében”.

Azután  ének  és  János  ev.  6.  rész  és  13.  rész  felolvasva  nyo-
matékosan és járuljatok az Én asztalomhoz, és úgy vegyétek a nektek
nyújtott eledelt, mintha saját kezem nyújtaná, mert itt leszek – és ha
erős szeretetben fel tudtok Hozzám emelkedni, egyesek meg is lát-
hatnak az átnyújtásnál Engemet.

De minden e világi gondolatot ki kell zárni az Én jelenlétem-
ben, hogy meglássatok, amiként megláttak feltámadásom után az
Enyémek, hogy hitüket megerősítsem. Itt is úgy lesz, hogy ne kétel-
kedjetek jelenlétemben. Erősödjetek meg a Szeretetben Kisdedeim,
hogy kegyelmi napomon megláthassatok Engem, aki Utánam vágyott
közületek.

Húsvét délután

Kedveseim! Íme itt az idő, hogy az asztalomnál részt vegye-
tek, a közösséget Velem megerősítsétek. A test és vérem jelképe alatt
Reám emlékeztek, mint amikor közöttetek testben éltem. Most épp
úgy jelen vagyok, amiként az Emaneuszbeliekkel mentem az úton és
tértem be hozzájuk és soká nem ismertek fel engem.

A kenyér megtörésnél azonban Reám ismertek, amint meg-
nyílt a lelki szemük, de ugyanakkor láthatatlanná lettem, mert nem
tudták volna elviselni jelenlétemet még akkor. Később azonban job-
ban beleélték magukat a tudatba, hogy „Élek”. Azután is, amikor
megjelentem közöttük, alig bírták elviselni Lényemet.
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Azt hiszitek, hogy ti másképpen volnátok Vele, ha Szerete-
temmel meg nem erősítlek titeket – De Én megerősítlek, mert szeret-
lek oly hévvel, amit ember még alig kapott Tőlem. Mert Velem akar-
tok érezni mindenben, tehát egy érzésben velem akartok lenni, ezzel
vagytok előnyben másoknál.

Ezen Szent érzést neveljétek magatokban… eggyé Velem
mindenben, úgyannyira, hogy a felebaráttal is így érezzetek minden
bajban.

Így gazdagodjatok érzésben Velem mindenben.
És legyen türelmed és érzésed ezekben az érzéstelen szegé-

nyekhez, akik hozzád jönnek, gazdagítsd őket és oktasd hasonló ér-
zésekre, hogy a befagyott és megtompult szeretet felszabaduljon
bennük.

Ti Kedveseim! Ti velem érzők, épüljetek fel e szent érzésben,
és ne hagyjátok az ellentől elvenni, osszátok meg Velem minden
érzéseteket és megszentelve általam, részesítsetek másokat is hasonló
érzésekben.

Ámen.
Kedves Gyermekeim! Akik mindenben Velem éreztek, jöjje-

tek elém ti kegyeseim, ti megváltott népem, hogy örvendjek nektek ti
Velem érzők.

Ha azonban gyarapodtok ezen érzésekben, növekedtek Hoz-
zám, az örök Szeretethez, hasonló érzésekkel töltsetek meg másokat
a Lényemmel, ti kedveltjeim, ti Hozzám törekvők. Igen, minden kis
pontot ragadjatok meg és töltsétek be, amit előírtam nektek, hogy
mihamarább egy szív, egy lélek legyetek Velem.

Azután a hatalom birtokába juttok általa. Hatalom alatt értem
a gonosz fölött való uralkodást. Ha bennetek már nincs, - akkor űz-
hettek m-sokból Szent nevem által ki ördögöket, betegeket gyógyít-
hattok, sántát, bénát mind, de feltűnéstől óvakodjatok, mert jaj nek-
tek akkor e világtól.

Ha megtisztultok az ellenfele m lényétől, csak akkor űzhettek,
ellen esetben nektek rohan és megtép titeket.
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Tisztuljatok, Velem egy érzéssé váljatok mindenben. Igen
minden kicsi pontban cselekedjétek meg akaratom és keressétek, mi
kedves Nekem. Akkor a szeretett Vőlegény is kedveskedik nektek,
ami szükséges lelketeknek és örömmel, szeretettel műveljétek min-
deneket, az Én nevemben felebarátaitokat is és az igaz szeretetre ki-
oktatni mindenkit. Amit ti jónak, helyesnek láttok, másokat is úgy
tanítsatok ki mindenekben.

Én kedvelt kis gyermekeim, vegyetek Atyai áldást minden jó
érzésetekre.

Ámen.
Igen, minden az érzésen alapul, ha valaki mással érez, meny-

nyire segít, vagy vigasztal valakivel érezni, ez annyi, mint megoszta-
ni vele terhét. Az érzék finomabb szerv, mint a látás, mert akinél ez
ki van finomodva, az mindent átérez és éli, ami mellette, körülötte
van, nem szorul a látásra, ő érzi láthatatlan körzetét, és aszerint ör-
vend, vagy szomorkodik.

Amikor Engem körülvett a sötét hatalom, akkor háborgott a
lelkem, amikor azt mondám: „szomorú az Én lelkem mindhalálig”.

Megéreztem mi lesz Velem, és mint embernek erős küzdel-
membe került, hogy a Szeretet munkáját bevégezzem, de a szeretet
nagyobb volt mindennél Bennem, ez vezérelt a földi pályámon. Bár-
milyen kísértés között is, a szeretet győzött Bennem és így magam-
ban minden emberit legyőztem a Szeretet érzésével. Mindenki iránt
szánalommal  voltam,  még  azok  iránt  is,  akik  a  kínos  halált  Reám
kiszabták, mert tudtam, hogy mennyire lesüllyedtek általa, azért en-
gesztelésül a Szeretethez imádkoztam érettük, ezáltal szereztem ré-
szükre bűnbocsánatot, akik az óta többen meg is válttattak általam,
mert ha valaki föleszmél a bűne nagyságára, akkor az alázatosan ve-
zekel és így bűne tudatában alázatos, és jóvá igyekszik mindent ten-
ni. Azért mondám egykor a paráznákkal megtelik a mennyország, és
a hivatalosak kívül maradnak, mert ők nem érzik magukat bűnösök-
nek, így nem is keresik a jóvátevést. Tehát itt is az érzék beszél a bűn
felismerésénél, aki közületek erről meg akar győződni, figyelje érzé-
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seit, hogy milyen formában hajlanak: fölfelé-e, vagy a világba. Erről
ítélhetitek meg magatokat hová tartoztok.

Már említettem az akarat átadásánál nektek, hogy az milyen
alapon lehetséges.

Az érzés-átadás is lehetséges a hasonlóknak, ha Szeretetben
egyek lettek.

Azért tartsd itt magadnál a hasonlókat és a szeretetre felger-
jeszteni és a Belőlem vett érzésből átadni nekik, mert ez a megosztá-
sa lelkemnek, ebben az egy érzésben gyarapodjatok az Enyémből az
Enyémnek, és ha majd mindenben Velem egy érzésben lesztek, ak-
kor az aratást megkezdjük a hasonló érzésűeknél, mert itt inkább az
érzés fog hangosan beszélni, mint a szó, mert a szó már elhangzott
mindenkihez. Hogy kiben váltott ki érzéket, azt a szeretete fogja
megmutatni a tettben.

Azért gyarapodjatok a Velem való érzésekben mind élénkeb-
ben, úgy annyira, hogy az erős hasonló érzésben Magamhoz vonlak
titeket és meg is láthattok Engem. Atyai szeretetemben mindenkor
egy érzésben, van annyi földi mozzanatom, hogy bármelyikében egy
érzésben lehettek Velem, mert természetes folyamat ez is, - nincs
ugrás vagy misztikum, szép sorrendben Velem kell mindent és min-
denkivel érezni és egybeolvadni minden teremtésemmel és minden-
ben Engem meglátni, és megérezni kell a mindenhatóságom, egy
érzésben egybeolvadni velem, amiként a felhők körülveszik a napot,
ti is azonképpen az Én felhőim engem.

Ámen.
A titeket Szerető Mesteretek és tanítótok Jézus adja.
Kedves gyermekeim! Mindent úgy vegyetek, amint van. Ha

most kezdetben erősen zsoltár-ízűek is, majd ki fog fejlődni az Én
Akaratommá minden, csak ti ne hallgassátok el, ami ellenkezik eme
Igéimmel, mert akkor itt is elharapózna a tévtan. Vigyázzatok, hogy
ezen tanításaimban legyen itt minden tanítva ezen Velem való Szel-
lemben.



- 46 -

Szeretettel oktassátok ki a vezetőt, hogy csak eben a Szellem-
ben és akaratomban lehet itt vezetni, mert a régiekből már kinőttetek,
a kezdetleges tanításból azt csak a kezdőknek adjátok. – De ti megér-
tetek az élő Szellem tanításaira, ami bennetek életet teremt. – Mert
mit ér az nektek, ha az egész bibliát kívülről el tudjátok szavalni és a
lelketek a régi megterhelt; amint látjátok, mit sem használ a sok tu-
dás.

Emez élő Szellemem tanításait tegyétek magatokévá és vigyé-
tek be a napi életetekbe, mert már ti elhordozhatjátok.

Naponta az önmegtagadásban gyakorolni kell magatokat,
hogy a harag lelke eltávozzon tőletek.

„Állj ellent a gonosznak és elfut tőled.”
Tisztuljatok meg az Én segítségemmel minden gonosz lénytől

és szülessetek újjá Bennem, vagyis emez élő Ige tanításaimat tegyé-
tek magatokévá, és ezután ebből tápláljátok lelketeket, mert majd
ezután lesz a „Tűzzel és Szentlélekkel való keresztséggel.” A tűz,
amely tisztít és a befagyott szeretetet fölmelegíti Szent Lelkem által.
– Tehát hagyjátok már a betűt az ő óságában a kezdőknek, ti menje-
tek át a tettek valóságába, ne ámítsátok magatokat azzal, hogy már
mindent tudtok, mert az nem a megváltás, teljesen az Én nyomdo-
komba kell jönni az Enyémeknek, nem lehet ámításban és bizonyta-
lanságban mennyországba jutni. Mindennel tisztába kell jönni, erre
szolgálnak eme leíratott Igéim, ezáltal mindenki megláthatja magát,
hol áll és még mire van szüksége, hogy Énutánam jöjjön. Íme segít-
ségetekre vagyok mindenben, mert azután már nincs idő a „Betelje-
sedésre”, amint Én a keresztfán Beteljesedem „teljes szeretettel”,
vagyis az Örök Szeretettel egy lettem a testem feláldozása által. Íme
egy képe ez a megváltásnak. A szeretettel betelt Bölcsességnek, az
Atya a Fiúban.

Ha nem az Én nyomdokomon jöttök Utánam, eltévedtek és
nem értek haza sohasem, hanem tévelyegte, ezt jól jegyezzétek meg
magatoknak: aki a megváltásban akar részesülni, az tagadja meg a
maga lelkét és vegye fel az Enyémet, hogy Általam, a megváltásban
részesüljön.
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Mert sem ima, sem böjtölés, sem önmegtagadás, sem jó cse-
lekedetek a teljességhez nem vezetnek, hanem ezekkel együtt az Én
akaratom teljes átvételével és Velem egyesülve, Szent Lelkemmel
egy érzésben van a teljes megváltás: „Ti Én Bennem és Én tibenne-
tek, amiként az Atya a Fiúban eggyé szenteltetik”.

Ezt akarom veletek elérni kisdedeim, ha engedtek szavaimnak
és átveszitek akaratom és másokat is így oktattok ki, hogy vessenek
ki magukból mindent, ami emberektől összeszedtek, csak a tiszta
szeretetet tartsátok meg, hogy Velem egyek lehessetek, és Tőlem
tanuljatok igazi mennyi bölcsességet, amely életet ad nektek.

A titeket Szerető Jézus adja.
Ámen.

Kedves kisdedeim! Íme, az idő elközelget az aratásra, készen
vagytok-e már? Munkára, vagy mire vártok? Az idő rövid és a mun-
ka nagy.

Te szabadítsd fel magad minél előbb a lekötöttségtől és állj az
Én rendelkezésemre már végre és mondd: itt vagyok Atyám, a te
szolgálatodra készen, hogy parancsoljak legalább neked, hisz te na-
gyon is megértesz Engem, hogy mit akarok veletek elérni e világban.
Ha Mellém álltok egészen, nincs vesztegetni való idő már. Az ellen-
felemnél serényebbek a munkások, és sokat kell az ő karmai közül
kikaparni, akik azt hiszik, hogy Velem vannak és a harag lényével
vannak tele, ilyeneket fel kell világosítani, hogy az „Isten a Szeretet”.
Ha vele akarnak lenni, hasonlóan Szeretetté kell válniuk! Igen, min-
den gyülekezetben, ahol az Én nevem hirdetik, meg kell mondani,
hogy a megváltás ideje elérkezett, tisztítsátok meg magatokat, hogy a
megváltásban részesüljetek, mert amíg a haragnak egy parányi atom-
ja van bennetek, addig Szent Lelkemnek részesei nem lehettek, jól
értsétek meg ezen Igémet kicsinyeim, mert ez a valóság.

Ti, akik ezen oktatásom értelmét felfogtátok, nektek kell élő
szóval másoknak tudtára adni mindezeket, hogy az Engem keresők
helyet készítsenek Nekem szívükben, mert már ott akarok lakozni,
ahol Akaratom elfogadják.
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Mert kiöntöm az Én lelkem minden testre és prófétálnak a ti
fiaitok, a vének egyaránt, csak attól függ, hogy az Én lelkem milyen
helyet talált. Ha igazságot és Szeretet talált, akkor az fog belőle
áramlani, ha gonoszság van benne, akkor az fog belőle áramlani,
mert az Én lelkem kényszeríteni fogja a tiszta színvallásra. Ami bent
volt eddig elrejtve, az nyilvánvalóvá fog minden embernél válni Ál-
talam. Felhozza mindenki a szíve rejtekét és azt a célt akarja elérni,
ami a titkos vágya volt, mert minden ember az ő cselekedetei szerint
ítéltetik meg és ezen egy ember képviseletében az egész mindenség-
ben végzett munkája is, amelyet megtestesít magának sok láthatatlan
hozzátartozójában is, vele élnek, vagy vele halnak, azaz halál marta-
lékává válnak, ha nincs bennük élet ereje Belőlem.

Íme, ítéletem egy képe, amint látjátok, mindenki önmagát
fogja elítélni, amit vetett, azt aratja.

Örök igazság örök rendje a szabadság, amelyet adtam nekik e
világi útra, azért meg nem gátolom, hogy a próbaéletet itt betöltsék
az akaratuk szerint, és itt megláttatik nyilvánvalóan, kinek a szülöttei
és hová tartoznak.

Az Enyémek Hozzám jönnek, az ellentét gyermekei az ő Aty-
jukhoz mennek, a sötétség hatalma alá újra, és így az elválasztás
megtörténik. – Kedves kicsinyem, ami az üzleted átadását illeti, tedd
meg nevemben, hogy a gonosz oda ne férkőzzön, és békétlenséget
gerjesszen közöttetek.

Mindenben  tartsd  meg  az  üzleti  szabályt  és  rendet  velük,  és
ne bízzál vakon senkiben, hogy ne csalódj. Az Én dolgaimról ne
szóljál nekik, mert éretlenek reá, majd óhajtoznak Utánam, csak ak-
kor szóljál, amit csak lehet és elbírnak, jól bánj velük anyagilag, mert
ők is rá vannak szorulva a Szeretetre, mint mindenki.

Igen, ha valaki Hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem, ezt
úgy kell érteni, hogy bármilyen bűnös és terhelt testben és lélekben,
nem vetem ki. Aki Reám hallgat, megkapja az Élet világosságát,
mert nincs Előttem akkor bűnös, csak eltévelyedett, aki igazi útra
állítva Hozzám jöhet, kiben jóakarat van, azt semmiképp el nem ha-
gyom, mert mind ilyenek valátok, régen tévelygők. Tehát a Hozzám
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vezető útra kell mindenkit állítani a helyes szeretetben és Isten-
ismeretben, mert ebben az állapotban bármiképpen is kapaszkodnak,
Hozzám nem érhetnek, az emberektől vett magyarázatokkal. Mert
amivel a tanító maga is tele van, azt nem érinti, hogy hagyják el, pe-
dig többnyire mind selejtes és sokat ki kell rakni magukból, hogy
Nekem helyet készítsenek, sok fölösleges szájjal mondott ima és szív
távol van Tőlem, jobb, ha érzésben jöttök Elém, mint beszéddel. Az
érzés a szívből jő, a beszédet a száj mondja a világba. Azért ti kedve-
seim, akik megértettetek Engem, vegyétek be minden szavam, és a
szerint cselekedjetek, úgy akkor eredményes munkát fogunk végezni
a hívők között. De ha ti akartok, még ha jószándékkal is, nem lesz
eredmény.

Mindig várjátok be a szólással az Én hangomat, és azt mond-
játok. A választottak meg fogják ismerni a hangomat, úgy, mint Sá-
muel tett, (I. Sám. 15.) amikor királyt választott Isai fiaiból, megvárta
az Én hangomat, amely válaszolt. Ha ti is úgy fogtok a hangomra
várni és nem előztök meg szavaitokkal, akkor az Én szavam győzni
fog mindenhol és úgy nem lesz nehéz a gyűjtés sehol sem, mert ez a
fő feltétel, hogy ti beszéljetek-e vagy Én és az lesz mérvadó, ahol Én
hallgatok ti is hallgassatok, pár üdvözlő szón kívül mást ne mondja-
tok, ha Én hallgatok, mert ott úgy lesz szükséges. Elég, ha megjelen-
tek Velem, amíg a lelkük kialakul valami formában.

Jól véssétek elmétekbe a hallgatást, amíg Én nem szólok ben-
netek és akkor, amit hallotok Tőlem, azt szóljátok, így akkor az Én
munkám áldással fog járni.

És aki közületek mindenre kész, az jelentkezzen Nálam mun-
kára. Én felhasználom őt az ő szeretete és mértéke szerinti munkára,
mert Én tudok mindenkit felhasználni. Kit Jehunak, kit Illésnek, kit
Sámuelnek, kit Jezabelnek, kit Józsefnek, kit Mózesnek, ezeknek
mind kiosztom a szerepüket, amellyel a Szent célért fogunk egy lé-
lekkel dolgozni e világban.

Így lesz kicsinyeim, csak ti munkát kérők körém gyülekezze-
tek, és a világtól elforduljatok teljesen, hogy meghalljátok és értsé-
tek, mit mond a lelkem nektek, mert ha el nem fordultok egészen a
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világtól, nem fogtok hallani Engem. Tehát ebben rejlik az Én szavam
meghallása, aki egész szívével felém fordul, és akaratom megkeresi,
ahhoz szólok az ő szívében, erre törekedjetek, akik még nem halltok
Engem, hogy meghalljátok szavam bárhová legyetek kiküldve. Én
veletek leszek, mert Én cselekszem általatok, amiként cselekedtem
feltámadásom után az apostolokon keresztül. Az Én Szent Lelkem a
mindenben minden, mert Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Mert e világ lelkével vagy akaratával csak e világnak lehet
munkálkodni, a mennyei hazába pedig az Én lelkemmel lehet csak
jutni.

Tehát csak mindent Velem és rajtam kívül semmit. Én kicsi-
nyeim, ezt ti már nagyon is megértitek, azét vezetlek bele az Én aka-
ratomba minden téren.

A jézusotok és Megváltótok adja.
Ámen.

Szeretett kisdedeim! Legyetek áldottak az Én akaratomban, ti,
akik keresitek azt, mert azon kívül nincs Hozzám vezető út, mert az
egész mindenség az Én akaratomon nyugszik és működik az Én ren-
dem szerint. Tehát láthatjátok, hogy Szent akaratomban kell nektek is
átjönni az önakaratból és boldog, aki alávette magát akaratomnak, ott
már meg is kezdhettem a menny kialakulását szívében, mert maga-
toktól nem vagytok képesek az emelkedésre e föld határain túlra.

Ti kisdedeim! Kedveltjeim, akik azzal akarjátok szeretetete-
ket megmutatni, hogy akaratom megcselekszitek, boldogok vagytok
ezen törekvésben, fölemellek, naggyá teszlek fölöttébb az Én akara-
tomban. Azért figyeljetek minden szavamra, amit mondok nektek, és
örömmel műveljétek Nekem, mint örök Szerelmeseteknek, akiben
minden boldogságot megtaláltok, amelyet ez a föld sohasem nyújta-
tott volna nektek, minden Szeretetét, gazdagságát és boldogságát, ha
nektek adta volna is, mert ez mulandó és változó, mert az alap nem a
tiszta szereteten alapult, hanem a világ minden érdekein. Tehát már a
kezdet sem Belőlem való volt, Azért Felém irányítsátok minden fi-
gyelmeteket, hogy minél előbb egy lélek legyetek Velem. Rám fi-
gyeljetek szüntelen, ha szólok hozzátok, hogy meghalljátok, mert
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ezután minden az Én akaratomban fog veletek történni, tehát az aka-
ratomat is kell megcselekedni.

Így lestünk egyek. Látjátok kisdedeim, nem is nehéz annak,
aki szeret Engem. Így tartotok Velem lépést hazáig és ott bevezetlek
az Én birodalmamba, amelyről fogalmatok nincs, hogy mit nyertetek
Velem, mert mindent nektek készítgettem örök idők óta. Aki itt a
földön valamit feláldoz Értem, és el tudja hagyni saját akaratát, és
Nekem áldozza, óh mily boldog életet élhet. Mit tehetek többet, min-
dent megteszek nektek, ami javatokra van, de legyetek teljes biza-
lommal, nem kétkedvén a kísértésben, hanem szavaimhoz kell tartani
magatokat, szorosan, mert sokszor a látszat másképpen fogja meg-
mutatni a helyzetet, de ti akkor az Én akaratomnál maradjatok.  Majd
később fogjátok látni a hasznát, miért javatokra rendeztek el, tehát a
fődolog Reám figyelni mindenkor, mert ha figyelmen kívül hagytok,
nem halljátok meg és saját akaratotok érvényesül újra, ami e világ és
esést jelent. Vigyázzatok és mindig Velem legyetek.

A titeket szerető Jézus adja.
Ámen.

Kedveseim! Akik Velem vagytok, álljatok meg az igazság-
ban, ne ferdítsétek el bármilyen gonosszal szemben is, mert akkor az
Igazság csorbát szenved, nem érdemes e világiért valótlanságot mon-
dani, mert más úton megbosszulja magát az igazságtalanság. Tehát
az igen legyen igen, a nem legyen nem.

Hogy milyen néven is nevezzétek magatokat, akik semmi föl-
di gyülekezethez nem tartoztok?

Az én mennyeimben nincs név több, csak „Egy Jézus”, a
mindenek felett levő név, és ha ti akartok valami nevet fölvenni, le-
gyetek e névnek „Akaratai” vagyis „Isten akarata” teljesítői. De
azonban nem szükséges e világ előtt valaminek nevezni magatokat,
mert az igazi megváltottak nevei csak egy mindenkié a mindenség-
ben.

Azért, hogy a többi gyülekezetben levő látókat nem vonzom
ide, vagy nem parancsolom nekik, hogy ide jöjjenek, hanem azt ha-
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gyom nekik, hogy maradjanak meg ott, ahol vannak, az azért van,
mert azoknak már nem szükséges Engem közelebbről megismerni,
mert ők ismerik akaratom és ha akarják, meg is cselekedhetik, nem
kényszerítek senkit. Azokat azonban, akik kérik, hogy világosítsam
fel őket és vegyem munkába, azoknak kell megmondani, hogy itt az
idő, aki akar, az jöjjön az Igaz Pásztor vezetése alá, az Utánam vá-
gyakozókat részesítem vezetésemben, hogy senki tudatlanságban ne
maradjon, aki Engem kért, hogy ki ne maradjon a gyűjtésből. Ti,
szeretetet ébresszetek fel magatokban a legnagyobb fokig, és vissza
ne fejlődjetek, mindenki iránt, legyen az jó barát, vagy ellenség, sze-
ressetek kivétel nélkül mindenkit. Én érettem, az Úrért, aki tőletek
ezt kívánja, ez az „Akaratom”, mert ti ezt már bírjátok tenni, többet
nem is kívánok, mint amihez már erőt adtam nektek és így fokozato-
san majd minden akaratomba belehelyezlek titeket, csak el ne marad-
jatok a megcselekvésével. Az legyen a legfőbb gondotok, hogy utol-
jára mit is mondtam nektek cselekedni, akkor gyorsan fogunk halad-
ni.

De ha várnom kell a cselekvésre, úgy soká lesztek az akara-
tom cselekvői, ez visszatart az előrehaladástól benneteket, mert amíg
meg nem cselekszitek az elsőt, utána nem mondhatom a másikat.
Hogy zavar ne legyen, nem kívánok többet, mint amit birtok már és
lehet, azért igyekezzetek minden erővel betölteni minden szavam,
hogy a bennetek levővel felváltassatok az Enyémmel, hogy mihama-
rébb egy legyetek Velem, ami végcélja a földi létnek, aki jobban
igyekszik, előbb kész lesz a felöltözködéssel, fejedelmi pompában az
„Én akaratommal”, amelyben minden mennyi ékesség benne van.

A titeket Szerető Mennyei Atyátok adja.
Ámen.

Igen kedveseim, ha az ember a képem viseli, legyen a lelke is
az Enyém, azaz önmagáé, mert az Én akaratomban találta meg magát
az ember, vagyis a betelt „Bölcsességet”, amelyet kibocsátottam ma-
gamból, a képem mását, mert Jézusotok az ős Isten gyermeket mutat-
ta  be  nektek  a  valóságban,  hogy  miként  kell  az  Atya  akaratát  min-
denben betölteni. Az elpártoltaknak, ha vissza akarnak jönni az örök
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Szeretet rendjébe, mert ez teszi őket hatalmassá és Isten fiaivá, ha az
ő lelkét  is  veszik,  mert  akkor  jönnek  az  Isteni  rendbe.  Atya  és  Fiú
egy akarattal mindenben, látjátok ti akkor minden gondtól és tehertől
úgyszólván megszabadultok és egyenes lesz utatok, ha mindent Re-
ám bíztok, csak befelé kell hallgatózni, amit mondok úgy cselekedni
még e földiekben is, mert ha bekapcsolódtok a mennyei rendbe, ak-
kor már oda tartoztok a „Jó Pásztor vezetése alá. Az „Egy Pásztor,
egy nyáj”, egy érzés, egy gondolat, egy akaratban, egy szeretetté ala-
kul minden Én Bennem, így képzeljétek el a vezetésemet a minden-
ségben és juttok el mindenhová mindenhatóságom által, egy érzésben
veletek, egy test tagjaiban, mert van mennyei test is, amely szépsé-
génél fogva Isteni lénnyé alakult Velem, mellettem. Tehát jól átve-
gyétek ezen tanításaim és alakuljatok át általa azzá, Aki ezt leíratta
Szent lélekké, mert ez a célja, az itt leírottaknak, hogy bennetek Élet-
té váljék, életre keltse az Isteni csírát, amely a szívben van az Én
fényemből, amely a Szentek-Szentjéből való, ugyanabból, amely
Izraelt utasította és vezette a fényes felhőből. Tehát Én örökké
ugyanaz vagyok és maradok. A fényességet akkor már nem látták,
amikor az Ige testté vált és közöttük, mint ember éltem és tanítottam.
Most ugyanaz a fény tanít itt, elrejtve ugyan a világ miatt, de az
Enyémek tudják ki van itt közöttük, most nem a szemmel való látás-
ban van a fény, hanem a tanításokból kisugárzó mennyi fényben le-
het Reám ismerni. Aki akarja megtalálhat bennük Engem, az Örök
Szeretetet és követhet éppen úgy, mint amikor testben jártam közöt-
tetek, megfogadva szavaim és akaratomba átjönni és veszik a Szent
Lelket Tőlem, amely a megváltás.

A ti Atyátok Jézusban adj az örök Szeretetben.
Ámen.

Kedves gyermekeim! Igen adok nektek írnivalót tanulásotok-
ra, a lelketek átváltozására, mert amivel táplálkozik, olyanná kell
válnia általa.

Ha az ember az Én lelkemből eszik és iszik véremből, e kifo-
lyó beszédeket felfogja, és magáévá teszi, az táplálkozik a testemből
és véremből, mert ez teszi Velem eggyé, azért mondom, hogy csak
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aki Tőlem tanult, az jöhet Hozzám és lehet Velem, mert az Én lel-
kemből vesz életet.

Felém legyen tekintetetek mindenben, mert hiába vártok ki-
csikben is segítséget bárhonnan emberektől, csalódni fogtok, mert
Tőlem kérjetek segítséget, a földiekben is és megcselekszem eszkö-
zöm útján ami szükséges nektek, mert ti hiába vártok már e világból
valamit, mert sokkal nagyobb ellenségetekké vált, minthogy valami
javatok legyen. Tehát mindenben és mindennel Hozzám forduljatok
segítségért, ti kedveltjeim, akaratom teljesítői, legyetek áldottak az
Én akaratomban, hogy megcselekedhessétek azt, mert akkor hala-
dunk a hazafelé vezető úton.

Hogy mi történik azokkal, akik folyton ítélkeznek felettetek,
azok a saját ítéletükbe esnek és így nem lehettek velük egyek, amíg a
maguk kigondolt utaikon járnak, nem lehetnek velem.

Ha azonban Hozzám térnek és átveszik az akaratom, csak az
esetben. De a jelek nem úgy mutatják elbizakodott és beképzelt nép,
nehéz lesz nekik mindebből kinőni, amit ellenfelem lelkéből átvettek,
mert úgy van az, hogy a cselekedetben nyilvánul meg a lélek és nem
a szép beszédben, azt a száj könnyen mondja, de a cselekvés a lelki
erőből történik és benne van a lelke minden embernek a cselekvésé-
ben. Azért ez a látható képe a lelkének és azon felül nincs semmi jel
a lélektől ami mérvadó. Mindenben a cselekedet számít, a beszéd
csak árnyékcselekedet, a megtestesítés tehát, ha valaki nem szeretet-
ből cselekszik, csak szeretetből mondja, csak mindig árnyéka marad
a testnek. Tehát csalóka álom, a valóságot csak tettel lehet megvaló-
sítani és akaratom csak tettel lehet igazolni, és tényleg ezek megvál-
tatnak, valósággá válik az akaratom által minden óhajuk az Engem
szeretőknek, mert látjátok, e világban sok olyan van, aki tudja, mit
kellene tennie és nem cselekszik. Azért maradnak vissza a homály-
ban, mert nem testesítették meg akaratom önmagukban, tehát árnyak
ők, ha a testben levőkön akarják végbevinni az akaratukat, mert ne-
kik nincs mivel megtenni, ezen testen keresztül, azért oly nehéz a test
sokszor a léleknek, mert a világosság gyermekei inkább szeretnének
érvényesülni, mert amit ők meg nem tettek, másokkal tétetnék meg



- 55 -

az ő javukra. A jobb lelkek így gondolják jónak, de hiába minden, ez
egy valóság, ki mit vet, azt arat, aki vetett a szélnek szóval, azt a szél
el is vitte, azt majd meg is találja, de abból nem fog táplálkozni a
lelke és árnyék marad a megtestesítésig, ami az Én kegyelmemből
van, mert neki nincs miből, tehát Tőlem kap új életet egy földi életre,
hogy gyűjthessen magának valóságot Szeretetből.

Tehát akinek nincs, még az is elvétetik tőle amije van, hogy
eltétessék részére, hogy szét ne szórja, és ha majd a tettbe megy át,
áldásként fogja visszakapni, ami az övé.

Amint látjátok, Én gondos Atya vagyok és mindig gyűjtök,
hogy semmi el ne vesszen, és ami veszendőségben van, azt őrizetbe
veszem, hogy el ne vesszen. Majd ha átjöttök, látni fogjátok minden
tetteteket, megtestesítve, ha jók azok abból táplálkoztok, ha rosszak,
büntetni fog titeket sok tartozékával együtt.

Ámen.
Kedves kis gyermekeim! Ti, akik szerettek engem és örven-

deztek atyai jóságomban, átveszitek Szent Lelkemet és az elvezérel
minden igazságra, amit szükséges tudni nektek, mert minden kiokta-
tást majd lelkemből vesztek, hogy miként kell forgolódni a kikülde-
tésben. Mert ha így mennétek, amilyenek vagytok, nem sok ered-
mény lenne, azért Reám figyeljetek mindenkor, amit mondok csele-
kedjétek, mert teljességgel, Én akaratommal kell menni, amiként
Mózes és Ahárom ment és nem kell hátratekinteni, hogy mit veszítet-
tek el anyagiakból, mert mindenért kárpótoltattok Általam.

Kedves Kicsinyeim! Örvendezzetek mindenkor Énbennem,
mert ez Atyai szívemnek jól esik, ha felismeritek Atyai jóságom
mindenben és minél nagyobb bizalommal legyetek irányomban,
hogy mindent javatokra rendeztem el e világban, csak álljatok meg a
kísértésekben és ne háborogjatok semmiért, mindig szeretetben és
örömben kell lenni, hogy veletek lehessek szüntelen. Nincs veszte-
getni való idő, a korotok előrehaladott, most már komolyan hozzá
kell látni az átváltozáshoz, mert amíg e földhöz tapadtok, bajos az
emelkedés. Nőjetek ki e földi légkörből, mint egy János kinőtt.
Akárhová állítottam őt, kimagaslott, mint Illés, mint Mihály arkan-
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gyal, mint Dávid, később a Jordánnál végzett munkáiban, mert hagy-
ta, hogy Én cselekedjem benne és Reám hallgatott mindenben, érvé-
nyesülhettem benne szabadon, igazi eszközöm volt, mert Nekem adta
ön magát teljességgel, csak így haladhattok Velem ti is, mert most
még rosszabb a világ, mint akkor volt, tehát még nagyobb szüksége-
tek van Reám.

Ámen.
Kedves kis gyermekeim! Amiként a Nap felkelő melegével

tolja maga előtt a hideget, éppen úgy Én is megjelenésemmel eltolom
a hideget, a szeretetlenséget mindenhonnan, ahol a Szeretetet befo-
gadták. Azért vagytok ti már boldogok a melegségben. Ha ti Énben-
nem  maradtok,  akkor  oly  nagy  dolgot  művelek  általatok,  mint  Mó-
zessel és Aháronnal mert akkor is az összeterelés és kivezetés volt,
most is úgy lészen, csak nem anyagi földből, hanem e világból az Én
világomba, a Szeretet világába. Akik méltókká ítéltettek e mennyei
állapotra, azok majd követnek titeket, hogy Hozzám vezessétek őket.

És ne fájjon nektek amazok visszamaradása, mert éretlenek
őt, nem éreznék jól magukat az Én jelenlétemben, nem bírják el Lé-
nyemet, mert nem az Én tőkémről táplálkoztak, hiába minden, ezeket
majd elhelyezem egy újabb tanítóiskolába, amely nem e földön lesz,
hanem ehhez hasonló világ; amíg átalakulnak mennyé, mert mint
tudjátok mindenkinek előbb felhővé, amely Engem körülvesz, - azu-
tán Velem és Bennem mennyé kell átalakulni. A körülvezetés: az
Igém szavait a cselekvésbe átvinni és Bennem mennyei polgárrá át-
alakulni szükséges az Én országom tulajdonosának, mert a hét isteni
erények ide vezetik fel őket Hozzám. A jobb- és baloldalamon való
ülést ők foglalják el, azért nem ígérhettem meg Szalome fiainak, mert
azt ezen sok átalakuláson lehet csak elérni, akár a gyümölcsöt termő
fa, először rügyet hajt, ezzel jelzi, hogy van benne élet, azután lom-
bot, virágot és gyümölcsöt. Igaz, hogy a megevésig sok lehull, így
van az ember életfáján is, akik valahogy jelzik is, hogy van bennük
élet, azaz ragaszkodnak Hozzám, azoknak még oly sok átváltozáson
kell keresztülmenniük, hogy mint érett gyümölcsök haza takaríttas-
sanak. Azokért Magam szoktam eljönni és hazahívni őket, ezekben
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lesz annyi alázatosság, hogy titeket nem fognak visszautasítani, akik
Nevemben jöttök hozzájuk, mert felismerik bennetek az Én részemet,
amellyel felruházlak majd titeket, Kicsinyeim, ha alázatosak marad-
tok és nem fuvalkodtok fel a hatalom alatt. Azért hagyom még a vá-
lasztottakat is előbb elesni, hogy elesett felebarátaikat ne ítéljék, ha-
nem  felemeljék.  Azért  van  az,  hogy  minden  kiküldött  prófétának  a
bűnei is fel vannak tüntetve a Bibliában, mert e bűn tudatában aláza-
tosabb, mint ember, tehát Én akaratommal estek el valamennyien,
hogy jobbnak ne képzeljék magukat azoknak, ahová küldettek.

Az ember neveltetéséhez sok minden szükséges amíg meny-
nyei polgár lesz, mert sokkal könnyebben leestek, mint felemelked-
hetnek, mert nem akarnak Engem vezetőnek elfogadni egyenesen,
hanem ide-oda futkosnak emberekhez. Engem megtalálni pedig csak
Igém megcselekvésében lehet, saját szívükben fogok jelentkezni,
akkor, mint Szeretet gyümölcsei haza takaríttatnak Általam és csak
mindig Általam, mert senki másban nincs üdvösség Rajtam kívül.
Hiába más minden megcselekvés is, amit Én nem mondtam, ez nem
váltja meg, csak ha Velem egy lett. Amint látjátok, hiába hívogattok
olyanokat, akik még emberekben bíznak, ahhoz ragaszkodnak, csak
akik nincsenek kielégítve emberi tanításokkal, ezek már följebb
emelhetők. Először Igém cselekvésébe kell vezetni őket, azután ve-
lük megértetni az élő hit hasznát, ami cselekvésbe ment át, vagyis
körülövezett, mint felhőm, tehát már közelemben van az ilyen lélek,
csak még a teljes átadásnál támadok fel benne, mint isteni csíra és
lakozom benne.

Ez a folyamat már sokakban megkezdődött és ezeket Én ve-
zetem, mert követnek Engem mindenben. Azért ti is kicsinyeim fi-
gyeljetek minden szavamra és tettbe átvigyétek, mint akaratomat így
veszítek Szent Lelkemet általa, és nagy dolgokat művelünk e világ-
ban a ti Jézusotok vezetésével.

Ámen.
Drága egyetlen jó Atyám, szólj, mert hallja a te szolgád.
Igen az Enyémek megismerik az Én hangomat és hozzájuk

megyünk és náluk vacsorálunk.
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Azaz kijelentem nekik Szent Lelkem által Magam. Mert ahol
az Ige testté vált, ott beszél is. Amíg a frigyládán a két Kerub között
fényes felhőben jelen volt az Ige, addig hallgatott, de amikor testet
öltött, már nem volt többé fény a frigyládán, mert a betlehemi bar-
langban testet vett magának egy szűz testéből, nem a föld magvából,
hanem angyaloktól fölöttébb Isteni erőből, amely az Én lelkem volt,
amely önmagát nemzette meg. Tehát azután, mint emberi szájból
származó élő Ige beszélt és életet teremtett. Ez volt a fény, az Atya
szeretete, amely azelőtt a frigyládán világított, hogy utat mutassak
hazafelé  az  elpártolt  fiaknak.  Most  is  úgy  lesz,  a  tett  fog  beszélni
érthetően, akik a bűn alatt vannak, annak a szolgái fogságba rekesz-
tettek. Akiknél az Ige testté válik, az szabad minden bűn bilincseitől
és fényleni fog az orcájuk, mint Mózesé, de nem mindenki fogja látni
rajtuk, csak a hasonlóak, amint Jézust sem ismerte fel mindenki, csak
a hasonlóak; azért a fény most is áramlik a szeretetben az Enyémek-
ből, de csak a hasonló szeretetbeliek látják meg benne a testet öltött
Igét. Ezután ez fog vezérelni benneteket, akik engedtetek Akaratom-
nak és boldog az köztetek, akiket felvihetek a Tábor hegyére, mert
ott megdicsőülve láthattok és megerősödhettek általam. Az Én isteni
Lényem, ha elbírjátok hordozni, csak akkor lehetne, hogy meg ne
perzseljen a fény titeket. E kéréssel még várjatok, ha majd akaratom-
ban jobban megerősödtök, mert mindenben javatokat akarom, ebben
nyugodjatok.

Kedves kis gyermekeim! Akik igazságaim terjesztői vagytok,
legyetek áldottak, amikor Igém szavát másokkal közlitek, hisz ennél
szentebb nincs a földön, mint amikor a sötétségben tapogatót a he-
lyes útra terelitek Hozzám! Mert nincs is semmije e világnak Rajtam
kívül, üres héj, meg üres szertartásból áll az egész hitük, azért inga-
dozik mind, mert nem tudják mit higgyenek, amit eléjük adnak lelki
táplálékul, az ki nem elégíti őket, mert a lelkük megérthető igazságot
kíván, amely kielégíti.

De a legtöbbje mindent eldob magától, mert az igazságot nem
találta meg, mert embert néztek, akik az Igét hirdetik, és azok sem
élik azt.
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Innen van az általános hanyatlás, mert nincs egy igazi ember
a földön. Azért jöttem, hogy belőletek igaz eszközöket neveljek a
munkára, de ha ti sem siettek a megigazulással, soká várhattok, amíg
a munkához foghatunk, mert ti lesztek élő lámpásai az Igének, szö-
vétnekek, amely a sötétségben fénylik. Valamikor a keresztelő János
volt előhírnököm, aki jövetelemre előkészítette a népet.

Most ti volnátok erre hivatottak, hogy az Utánam vágyakozó-
kat előkészítsétek eljövetelem befogadására, amit János tett, ti is
azonképpen, mert ha ti helyt álltok, nem keresek másokat ezen szol-
gálatra. Gondoljátok meg e szentséges munkát, lelkeket a megváltás-
hoz segíteni. Van-e ennél fölségesebb hivatás, a vakok szemeit meg-
nyitni, hogy lássanak, hogy tudják felismerni saját értéküket, erede-
tüket és hivatásukat e földön. Hogy az Istent megismerni, őt szeretni,
neki engedelmeskedni, akaratának és így várni az Üdvösséget, amit
készítettem az engedelmes fiaknak, felismertetni velük a valóságot,
hogy csak Én vagyok az egyedüli út a megváltáshoz, nincs több,
nincs más semmi Rajtam kívül, amely a lelküket kielégíti, amely
tévelyeg, és ott keresi az igazságot, ahol nincs, mint a Kandacai ka-
marás. De hogy Engem keresett, azért ki is elégítetett a lelke az Én
lelkemmel és örömmel ment útjára. Az ő földjében sok lelket Hoz-
zám hozott általa. Tehát, aki keres, az talál, aki kér, az kap, aki zör-
get, megnyittatik neki, mert mindenkor várlak titeket, mintha más
dolgom nem is volna, mint reátok várni és nektek segíteni.

Úgy tekintsetek Engem, mint Szerető Atyátokat, mint aki
mindig vár rátok, hogy mikor zörgettek, hogy eresszelek be Hozzám.

Ti emberek, képem hordozói, nagy és fenséges a ti hivatáso-
tok a földön, keresni és Hozzám terelni az eltévedtek nagy seregét, a
lehullott csillagokat a Szeretet egéről, hogy újból felismerjék saját
értéküket és Isten fiai állapotát újra felvehessék Szent akaratom meg-
tartása által. Visszatérni az engedelmességbe és szeretetbe, hogy ve-
lem egy lélek legyetek, a titeket Szerető Jézussal.

Ámen.
Kedveltjeim! Tudom, hogy gyengék vagytok, azért erősítget-

lek szeretetem szavaival, hogy alkalmas eszközeim legyetek. Az alá-
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zatosság a fő, mert aki alázatos, azt mindenre lehet használni majd a
munkánál. Aki az énjéről lemond, és nem fogja magát sajnálni, hogy
elvonom a szabadságától és megszokott kényelmétől, mert bizony
Énmellettem nem a test növekedhet, hanem a lélek, tehát a testnek
alább kell szállni minden igényével, mert a test a hátráltató, tehát
ezzel számoljatok, hogy a kényelem helyett inkább nehéz, fáradságos
munka lesz itt részetekre. De bízzatok, meg foglak erősíteni titeket,
nem lesztek betegek, csonkák, hogy járni is tudjatok, ha kell az
ügyembe menni. Azért, ha majd megpihentél, azután a korai felke-
léshez kell hozzászokni és kimenni a határba, ahol azt élet ereje ural-
kodik. Ilyenkor, amikor erősen növekszik minden, az ő rendeltetése
szerint, ott majd testi erőhöz juthattok és hozzászoktok a talpaláshoz,
ha szükséges lesz, mert tudom, hogy örömmel részt vesztek, minden
fáradságot nem kímélve az Én országom felépítésén, hogy részesei
lehessetek Atyai örömömnek, és ne képzeljétek olyan rémesnek,
mint néha gondoljátok. Velem, akit szerettek, nem lesz nehéz semmi
sem, mert a terhet Én viszem, ti csak anyagi tagjaim lesztek, hogy
általatok munkálkodjam. Ha örömmel veszitek e hívást a munkára,
úgy akkor gyümölcsözni fog a munkánk, mert csak a tiszta szeretet
fog eredményesen működni. Az angyalaim tábora is vár már reátok,
készüljetek kisdedeim, az ne fájjon, hogy csak jóformán egy páran
vagytok, mert Én eggyel is nagy munkát tudok végezni. Ott van
Ninive milliós város és megtért egy János prédikálására. A keresztelő
is mily nagy munkát végzett minden ő testében. Egyiptomi József,
Dániel és társai, stb. mind csak eszközeim voltak, amiként ti lesztek,
azért adom mindezt tudomásotokra, hogy erősödjetek meg Énben-
nem, mert azokat is előre elkészítettem, mielőtt kiküldtem a munká-
ra, és örömmel vállalták a megbízatásom. Most is ott leszek veletek,
amiként a tüzes kemencében ott voltam velük, hogy semmi sérelem
ne érje őket, most is úgy lészen, készüljetek, az idő sürget.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Amint tudjátok, hogy minden jó csak Tő-

lem ered, mert senki sem jó a földön csak az Atya, aki a mennyekben
lakozik és azokban, akik hasonlóan Tőle vettek Szent Lelket, ezek
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Hozzá hasonlókká váltak Szent Lelke által, tehát ha ez így van és ez
a valóság – akkor az ember csak Általam javulhat, és változhat át
mennyei polgárrá, tehát Rajtam kívül csak bűne van az embernek.

De vannak olyan teremtményeim a földön, akik nem vétkez-
tek, mégis vétek alatt vannak, mimódon lehet ez – kérditek?

Mert a nem vétkezők elbizakodottak és nem akarnak akara-
tom előtt meghajolni, azért mondom: „Aki nincs Velem, az ellenem
van”. – „Aki nem gyűjt Velem, az tékozol”, Mit tékozol? Az anyai
örökséget – mert benne van minden szeretetem adományomban, és
aki ezt el nem fogadja, tékozol, távolodik Tőlem, mert nincs enge-
delmes és alázatos szíve, hanem felfuvalkodott.

Látjátok, ezek még nehezebb állapotúak, mint aki vétkes,
mert a bűne tudatában alázatos, aki nem egészen gonoszé és bűnétől
való megszabadulást keresi, tehát ezek inkább jönnek hozzám, mint a
bűnbocsánatra nem szoruló gőgösek. – Azért mondottam egykor,
hogy a betegekhez jöttem, hogy meggyógyítsam őket. Aki elismeri
bűnös voltát, azon segíthetek ha, kéri. De a beképzelt nem jön Hoz-
zám, mert ő úgy érzi, nincs Reám szüksége, ő úgyis fölöttébb képzeli
magát másoknál. Ezeket hagyni kell, mert ez nem kíván szabadulást
Általam, tehát nem is jön. Csak aki bűnnel terhelt, mint egy Magda-
lai, aki érezte lelkében mélyen bukott állapotát, az ilyenek örömmel
fogadják a meghívást a szabaduláshoz. Ezek helyesen szeretik magu-
kat, akik általam szabadulást remélnek, meg is kapják, ha akaratom
átveszik, és önmegtagadóvá válnak. Ilyen nagy bűnösök a legaláza-
tosabb szolgáim.

Tehát ti se vessétek el a nagy bűnöst, mert ezek a legjobb
munkásaim. A bűnös csak addig bűnös, amíg Előttem meg nem sirat-
ta bűneit és erős bűnbánat után, többé nem vétkezik, hanem minden-
ben keresi az akaratom. Ezek a megterheltek jöttek Hozzám és meg-
szabadítom őket. Tehát a lelkek megkülönböztetése és megismerése
miatt közöltem ezt veletek, mert majd találkoztok a kiküldetésnél az
ilyen beképzelt nem bűnösökkel, akik azt mondják: „Nem loptam,
nem  gyilkoltam,  senkit  sem  bántok  –  mi  bűnöm  lehet  hát?”  Miért
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menjek szabadítóhoz? – Így beszélnek azok, akik meg vannak önma-
gukkal elégedve, és nem tudják, hogy hol vannak.

Vannak másfajta bűnösök is a földön, ezek azok az úgyneve-
zett gyilkos, rabló, kém, hamis bíró, poroszló, áruló, házasságtörő.
Ezek mind azok, akiknek vezeklési idejük van odaát, ezek sem jöhet-
nek Hozzám. A megtért lator nem ezek közé tartozott, mert őt bele
sodorta a sorsa, akarata nélkül. Tehát az ilyenek nem elromlott lelkű-
ek és nem önakaratból tettek rosszat, hanem mások befolyására, hogy
úgy mondjam, mások lelkével (akaratával cselekedtek gonoszt – az
ellenfelem hatalma alatt. Ezek szegény lelkek nem bírnak a bűntől
szabadulni, pedig ők sohasem akarnak bűnözni. Az ilyenek akarnak
szabadulni, pedig ők sohasem akartak bűnözni, az ilyenek akarnak
szabadulni a rájuk kényszerített más akaratától, ezek nem gonoszok,
csak megtévedt gyenge lelkek, akik önerejükből nem tudnak fel-
emelkedni a bűn posványából, de szívesen fogadják a felemelőt.
Azért az ilyen lelkek azután hasznos tagjai lehetnek a kiegyenlítés-
nél.

Ámen.
Kedves Gyermekeim! Akik oly ritkák vagytok e földön, oly

sok a meghívott, de mily kevés, aki akaratom meg is akarja tenni, oly
kevés van még köztetek is, aki hajlik és igazodik az akaratomhoz.
Mily elszomorító ez Nekem. Mit tegyek hát veletek. Verjelek újra
titeket, hisz ti már érettek vagytok a megcselekvésre is. Még várok
egy rövid ideig reátok és ha nem jöttök Hozzám, akkor más munká-
sokat keresek szőlőmbe és kimaradtok az én vezetésem alól. Ha eny-
nyi szeretet szó nem hozott Hozzám titeket, mást nem érdemeltek,
minthogy visszahagyjalak titeket, mert nincs idő játszani már Velem.
Vagy jöjjetek, vagy maradjatok tovább saját utatokon, szabadok
vagytok tőlem. Én nem kényszerítek senkit. Ha van valakitek, akit
nálamnál jobban szerettek, menjetek hát ahhoz. Én többet nem hívlak
titeket.

Elmegyek innen, ahol nem Én vagyok az első, mert az örök
Atya nem lehet az utolsó nálatok sem, akiket szeretek. Kerestek
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majd, de nem találtok meg, és nem szólok hozzátok mindaddig, amíg
szívetekben első nem lehetek nálatok. Most nincs több szavam…

Ámen.
Később: Ha ti Tőlem nem akartok tanulni, és nem veszitek be

akaratom, ki vált meg titeket, ki lesz a szabadítótok, kit akartok kö-
vetni? Hisz senki igaz és hű nincs hozzátok rajtam kívül. Az anyagért
ne cseréljetek fel engem, hisz az anyagi előnyöket is Én adtam nek-
tek, a létet, a nemlétet, mind belőlem való akaratom és ti nem akartok
hozzám jönni. Még mindig vakok vagytok-e, hogyan adjak lelki lá-
tást, ha még e világi lét nagyobb nektek nálamnál. Mert akkor vagy-
tok Nálam, ha akaratom megcselekszitek. Hiszen elvehetek min-
dent tőletek, ami visszatart, de ez már kényszerjövés. Nem kedves
nekem, mert nincs benne a hozzám való szeretet. Ezért hagyom a
szabadon-jövést, nem úgy, mint Jónás, kényszer alatt ment oda ahová
küldtem. Vagy akartok ti is ilyen utazást? Akkor nincs érdemetek,
nem fiakká váltok, hanem szolgákká, ez pedig nagy különbség. Gon-
dolkodjatok rajta!

Kedves kisdedeim! Amit ma megtehettek, ne halasszátok
holnapra, mert ez a rest emberek jele, „a majd”, ti ne így, amit ma
megmondok, azonnal igyekezzetek megvalósítani, mert mennél ké-
sőbbre hagyjátok, annál nehezebb, mert az ellenpólus azon dolgozik,
hogy a megcselekvéstől elidegenítsen, annyit felhalmoz ellenetek,
hogy később már tett helyett csak szó lesz belőle.

Azért amíg az Én erőmben vagytok, mindjárt meg kell csele-
kedni, amit rendelek, mert ha nem, ez mind visszatartás a céltól, hát-
ráltatás. Ne egyezzetek bele bármi kicsi is, ami akaratom ellen irá-
nyul. Vigyázzatok, mert az ellenem van. Alig észrevehető kis ellentét
már kettéválaszt és így nem egészültök ki soká velem.

Azért óva intlek a parancsom halogatásától, szokjátok meg
ezt az isteni „rendet”.

József nevelő atyám, amint az angyaltól értesült, hogy „Vedd
a gyermeket és anyját és menj velük Egyiptomba”, ő azonnal még
abban az órában útra kelt. Pedig ismeretes, hogy a názáreti házából
csak hiányos útipoggyásszal indult el rövid időre és nem tért vissza a
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házába, hogy ott előbb rendet tegyen a távolléte idejére. Mindent
Reám bízott és mindent felékesítve talált háromévi távollét után. Te-
hát nem veszített, hanem nyert mindenképpen és így nőhetet meg
benne az én lelkem.

Ti is azonképpen igyekezzetek megtenni, amit mondok nek-
tek, hogy életté váljon bennetek akaratom

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Akik bánkódtok azon, amikor én bánkó-

dok, fáj nektek is, miként nekem helytelenségetek és mégis csak ab-
ban maradtok, ami fáj.

Látjátok, erős akarattal pedig minden menne akaratom szerint
nálatok, éppen úgy, mint Józsefnél ment minden, ahogy rendelkez-
tem és milyen áldást hozott nekik az engedelmesség anyagiakban is.
Azt hiszitek, tinálatok nem lehet éppúgy áldásotokra anyagilag is, aki
értem valamit elhagy? Itt éppen úgy vagyok, mint ott és ha látom,
hogy szeretetből és önzetlenül cselekesztek, bizony megáldom, hét-
szeresre először, aztán százszorosra minden szeretetből feláldozott
filléreket, amit értem kiadtatok vagy károsodtatok. Nem lesztek ke-
vesebben semmiképpen, mert amiképpen hullattam a mannát, azt
sem tudták honnan került a földre, itt azonképpen úgy lesz. Ne húzó-
dozzon senki innen anyag miatt, mert lesz itt bőség mindenből, ha
nekem fogtok szolgálni. Nem lesz anyagira gondotok csak a gyűjtés-
re. Mert ha egy király katonákat soroztat magának, már előre elhe-
lyezésükről és ellátásukról is természetesen gondoskodik. Ha ez így
van egy földi embernél, miért ne lehetne nálam? Ti kishitűek, szere-
tetből fognak nektek szolgálni, ahová én küldlek titeket, ha a meny-
nyei jelt meglátják rajtatok.

Tehát nincs értelme az anyagiakért való aggodalomnak, min-
denkinek lesz az ő hite szerint.

Ámen.
Kedves kisdedeim. Íme az élet, vagy halál: minden akaratoto-

kon nyugszik, mert ha valaki utánam jő, életbe viszem, aki a maga
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útját járja, amit ő jónak lát, a halálba megy, mert eddig is abban volt
az ő akaratával. De ha az én akaratomba jő, életbe viszem.

Tehát értsétek meg, mit jelent ez. Ez a két állapot életet, vagy
halált, mert rajtam kívül a halálban van az ember, azaz halál kötelei-
nek tartozéka, a bűn rabja, mert mindaddig, amíg bűn alatt van, halál
a sorsa, nincs állandó élete, változatos és fájdalmas minden átalaku-
lás, de a megváltás a legnehezebb, mert az utolsó átalakulás a halál
köteleitől feloldatni a legnagyobb, amit senki magától el nem érhet,
még ha jó is. Csak az én szent lelkem által, amely kicserélődik az
önös akaratból az enyémbe és akkor, mint szabad lény működhet
Velem, mert bármilyen test legyen az, már mind lekötöttség. Szabad
az, aki felszabadult a testiség alól minden téren, aki a szeretetet
többre becsüli, és előnyben részesíti az anyaginál, az ilyen lélek
kezd kivetkőzni a halál kötelékéből.

Tudom, hogy földeteken az anyagi lét is nagy probléma, mert
nem bírtok teremtő erővel, tehát így össze vagytok kötve sorsotok
által a mások akaratához és a létfenntartás többnyire másoktól lesz
függővé. De ezen a földön így volt szükséges a beosztás, mert ide
kerülnek a gőgösök, büszkék is, akiket csak a hasuk hajtat meg, más-
képpen beképzelt magasságban érzik magukat, csak a nyomor által
hajol meg felebarátja előtt és kér munkát, vagy alamizsnát. Az ilye-
neket így kell megtörni, és kényszer alatt lesznek, megalázkodók a
felebarát előtt és később, ha jobban megtörnek a sors csapásai alatt,
felkeresnek Engem is. Amiként ti is felkerestetek, és akkor magam
jövök el értük és tanítgatom az én országom rendjére, és ha készek,
hazaviszem őket a nehéz földi létből a teremtő erőbe, amit nem kell
másoktól kérni, hanem önmagában meg lesz a szükséges teremtő
ereje, amiként nekem van önmagamból erőm mindenhez. Tehát hoz-
zám hasonlóvá csakis a belőlem származó szent lelkemen keresztül
lehet elérni. Azért ne idegenkedjetek attól, bármit mondok nektek,
cselekedjétek meg azt, mert e nélkül sohasem lehettek megváltottak.
Azért siessetek akaratom megcselekvéséhez, mert ezáltal kaptok ha-
talmat, ami e világ korlátait meghaladja minden téren, akár a gyógyí-
tásnál, akár a gonosz kiűzésénél, vagy bármi lelki elváltozást meg-
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gyógyíthattok az Én nevemben. Hogy nemcsak álomban fogtok gyó-
gyítani, hanem a valóságban is, amiként gyógyítottak az enyémek a
pünkösdi tűz után. De előbb nem tudtak, amíg az én lelkem reájuk
nem szállt. Csak azután velem és lelkemmel. Aki itt beszél, ez is
ugyanaz a Szentlélek, tehát közel vagytok hozzá, csak engedjétek,
hogy rajtatok uralkodjon és tevékenykedjen.

Ámen.
Kisdedeim! Látom, mily nehéz e világban valamit elérni az

enyémeknek, mennyi hátráltató van minden téren. Azért ne csügged-
jetek el, mert ez is tudtommal van, mert késtetek az azonnali
megcselekvéssel. Ha, amit mondok, hozzáláttok mindjárt, nem lenne
ennyi hátráltatás, mert sokan megtudják és visszatartanak mindent,
amit már meg is akartak cselekedni. Innen vannak a nehézségek most
már. Azért a jövőben, ha valamit mondok, ne sokat gondolkodjatok
rajta, mert mennél tovább húzzátok, annál nehezebb lesz mindig a
kivitel, tehát tanuljátok meg Józseftől, hogy azonnal végre kell hajta-
ni szent akaratom, amíg nem nehéz.

Ti azonban most már emiatt ne bánkódjatok. De a jövőben,
abban az órában meg kell kezdeni a reátok bízott munkákat, mert ti
vagytok az anyag kezeim, tagjaim,  ugyanúgy,  mint  Péter,  Mózes,
Illés, Józsué, vagy bármelyik, akik engedtek nekem rajtok keresztül
cselekedni. Teneked ne fájjon, hogy nincs körülötted senki, mert
amíg valakitől, mástól vársz erőt, segítséget rajtam kívül nem kapsz,
mert akkor abban bíznál. Tanul meg mindent Nekem elmondani és
Tőlem kérni segítséget és tanácsot, akkor nem fog annyi csalódás
érni, mint így, akiben bízol. Látod, minden hiába, itt csak Én segíthe-
tek neked mindenben, mert Én a helyes és igazba vezetlek és a ki-
egyenlítésbe, mert ellenfelem követelődzik erősen. Ha parányi igaza
van valahol, azért a legcsekélyebb igaztalan jószág száz annyit visz,
mert ez a törvény, ehhez joga van az ellenfelemnek kérni tőlem, azért
óvakodjatok idegen tárgytól, vagy fillértől, mert fájdalmas annak a
százszoros visszafizetése, bármely időben követelheti az övéin ke-
resztül. Tehát nem alapnélküli semmi veszteség, inkább mindenki
neked tartozzon, mint te egynek is, inkább téged használjanak ki,
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mint te egyet is. Aki a megváltáshoz törekszik, mindent ki kell
egyenlíteni.

Zakeus, amidőn megértette tőlem, hogy mi az igazság, azon-
nal kijelentette, hogy amit másoktól patvarkodással elvettem, tízszer
adom vissza, és amit a vámon csaltam, négyszer.

Akkor lett üdvössége a háznak, amikor az igazságot és szere-
tetet kezdték szolgálni és kiegyenlíteni, mert így az ellenfelem ha-
talma alól kiszabadult segítségemmel.

A Mózes testét és a lelkét is magáénak követelte, mert agyon-
ütötte  az  egyiptomit.  Pedig  ő nem  azon  szándékkal  ütött  és  nem  is
volt az ütés halálos. De n így akartam, hogy a Fáraó házából kivon-
jam, mert ott nem az én étkeimmel táplálkozott és nem készíthet-
tem volna elő hivatására. Negyvenévi tisztulás után közeledtem hoz-
zá, hogy parancsom átvegye.

Ti is azonképpen már régen a tisztuláson mentek át, amikor
megtagadtatok minden testi vágyat, érzékiséget. Kiölitek magatokból
Én érettem. Azért szólok hozzátok is, hogy minden köteleitől felsza-
baduljatok a halálnak. Mózest megoltalmaztam ellenfelem követelé-
sétől, mert nem az ő akarata volt, ami történt, az ő lelke így szabad
volt  tőle.  Bár  ti  is  soha  semmi  rosszba  ne  volnátok  részesek,  akkor
Én erős leszek bennetek, és ellenfelem pedig gyengül, és így megy ez
a folyamat a teljes megváltásig.

Ámen.
Kedves gyermekeim! Akik Hozzám jobban ragaszkodtok,

mint e világhoz, ti álljatok meg mellettem, hogy megerősödjetek,
lelketek felöltözhessen engem, amíg az igazi énetek jelentkezhet ná-
latok, amit tőlem vesztek, mert nem mindenkor vagytok utalva köz-
vetlen tőlem venni akaratot, csak addig, amíg kivezetlek az önösség-
ből, azután már a belőlem való lélekkel ti is önállóak vagytok, füg-
getlenül minden teremtő hatalommal felruházva. Azért kell most
minden ellenfelem lelkétől teljesen megszabadulni, hogy felruház-
hassalak teljhatalommal, amely csak az enyémmel azonos, mert ha
más ellenhatalomnak csak egy árnyalata is lesz bennetek, úgy
akkor a haláltól nem vagytok mentesek.
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Amiként megmondatott az első emberpárnak: „amely napon
ejéndetek a tiltott fa gyümölcséből, meghaltok.” Vagyis az engedet-
lenség csíráját már megtermékenyítették magukban, amely ma-
gában hordja a halál magvát és „kiűzetnek az Édenből”, vagyis a
boldog lelkiállapotból, mint szabad gyermekek és megköttetnek a
föld fájdalmaival és így jött és jön a bűn az ember életébe, az „en-
gedetlenség” folytán. Íme ezen utolsó században a szent lelkem által
minden nyilvánvalóvá tétetik, ami eddig el volt rejtve e világtól,
hogy mindenki tudtára adassék, a megváltás útja az én véremben.
Tehát a kiűzetés és visszafogadás közbeeső idejében magam jöttem e
világra tanítani az engedetleneket az önmegtagadásra, mert példát
adtam nektek: a visszafogadást vagy visszatérést miképpen lehet el-
érni. A föld fájdalmaitól miképpen szabadultok meg végleg az enge-
delmességben, a fiúságban az Én Lelkemmel.

Kedves kisdedeim! Ha a jobbod megbotránkoztat, dobd el
magadtól és ha a te szemed visszatart tőlem vájd ki és dobd el ma-
gadtól.

Ezzel az igével azt akartam jelezni, hogy minden bármilyen
szükséges tag legyen, ami hátráltat, inkább legyetek megcsonkítva,
mint egész, ép testtel a gyehennára vettetni, vagyis akinek kedvesebb
a hozzátartozója, felesége, gyermeke, szülő vagy birtok, vagy létkér-
dés,  előbbre  tartja,  mint  engem,  nem  méltó  énhozzám.  Mert  aki  a
háztetőn van, alá ne szálljon, hogy valamit megszerezzen. Ti is azon-
képpen vigyázzatok, hogy Velem maradhassatok minden időben,
mert a létkérdést is én oldom meg. Én vagyok a Lét ura is, tehát én az
enyémekről, ha reám bízzák magukat, mint tulajdonomról gondosko-
dom. Tehát az a fő, hogy nálam maradjatok. És mikor vagytok ná-
lam? Amikor szent akaratom megcselekszitek és ezáltal veszitek a
Szent Lelkem.

Tehát aki akar, álljon mellém és cselekedje, amit mondok,
hogy  vegye  belőlem  az  örök,  boldog  életet.  Itt  az  a  régen  várt  idő,
amit oly régen óhajtott az emberiség, amikor az egyesült nyáj pászto-
ra megérkezik és összetereli az övéit egy táborba, hogy tőlem tanul-
janak, az én országom rendjét, mert aki valahol honos akar lenni,
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azon országnak törvényeit, rendjét jól át kell tanulni, hogy majd bele
ne ütközzön, ami esés jelent, mert ennyi vezeklés után már tanulhat-
tatok, hogy milyen állapot esésben lenni megterhelve. Ne azt nézzé-
tek, hogy miként kötözzétek meg magatokat újra, ha Én megsza-
badítottalak titeket, hanem azt nézzétek mi az én akaratom veletek.

Kedveseim! Igen, akihez szólok, és akaratom nem cselekszi,
ítélete az annak, mert nem becsülte meg benne az akaratom, sem az
Atyát, sem a Szeretetet. Azért mondottam egykoron: „Hirdessétek az
evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik,
az üdvözül.”

Tehát jól tanuljátok meg azt, hogy cselekedet nélkül nincs
üdvösség, mert a bevett szokásos hit még soha senkit nem üdvözített,
hanem az Ige, amely bennetek lakozik.

Ámen.
Kedves kisdedeim! Ti én kicsinyeim, kedveltjeim, Szent Lé-

lek szülöttei! Legyetek áldottak, akik az én akaratomhoz szabjátok
életeteket, fölöttébb minden e világi bölcsességgel megajándékozlak
titeket, mert úgy akartok szeretni engem önzetlenül és nem valamiért,
mint a világi általánosság teszi, hogy csak akkor alázkodnak meg
előttem, amikor az ő érdekeik megkívánják, hogy segítsek neki. Ti ne
így gondolkozzatok, hanem mindenekfelett levő legyek nektek és
ebben ti is kiemelkedtek e világból: Mindenható hatalommá álta-
lam, mert aki engem mindenek föléhelyez, ő magát helyezte min-
den fölé, tehát aki nekem ad dicsőséget, az magát dicsőítette meg.
Aki az én akaratomat helyezi minden fölé elsőnek éppen ez által
lesz ő is a többi föléhelyezve elsőnek, mert Isten fia lesz általa.
Tehát ti drága szememfényei, akik önzetlenül szerettek engem (amint
mondád nekem: „Atyám, ha vesz, akkor is szeretlek téged), álljatok
meg ebben a szeretetben mindenkor, amely hozzám fűz, legyen szi-
lárd mindenkor hozzá, nemcsak némelykor, hogy a lelki emelkedés-
ből vissza ne essetek.

Ámen.
Kedves kisdedeim! Ti szeretett teremtmények, szívem szülöt-

tei, legyetek áldottak az én akaratomban. Úgy legyen!
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Ha az ember, aki e földön engem képvisel, elromlik, mi fogja
őt isteni származására emlékeztetni, ha nem a tettei! Hasonlóan az
enyémekhez, mert ha valaki tettével nem igazolja az Isten fia képét
magában, akkor hiába mondja magáról, hogy „ember vagyok”, mert
a testet öltött ige magát mindig emberfiának nevezte. Mert, ha valaki
emberfia, abban már nincs állatrész sem az ellenfelemből, mert ami-
kor Isten az embert teljesen az én képemre és hasonlatosságomra
teremtette, az én lelkemből lelket adtam bele, mintahogy írva va-
gyon. De az engedetlenség ördöge megirigyelte az ember boldog
állapotát és engedetlenségre csábította és ez által sikerült neki tőlem
elvonni őket és a maga gonosz lelkével megtelíteni. Az énbelőlem
való lélek visszahúzódott a szívbe, és mint elszunnyadt isteni élet, el
volt rejtve az emberformában, amíg állati lelkéből kivetkőzik, és ak-
kor akaratom cselekvésében pedig a visszahúzódott csíra újból életre
kel és velem eggyé lesz és ekkor lett az ember megszellemesített
lélekké akaratomban, előbb nem volt az, mert önakaraton nyugszik
ez az állapot megszerzése. Azért nevezte magát Jézus emberfiának,
mert ő az isteni részét nem váltotta fel engedetlenség lelkével, hanem
engedelmességével megszerezte a fiúságot és lett Istennel és Atyjával
egy lelkesített szellem, egy akaratban. Így minden ember, ha Igém
követi, fölemelkedhet az eredeti helyére, amelyre rendeltetett. A bol-
dog teremtő állapotba. Velem uralkodhat és alkothat szüntelen, mint
Istenlény. Azért buzdítlak szüntelen e kegyelmi időben, hogy az
Igém magaslatára törekedjetek. Hogy megszabaduljatok a bűn és
szenvedés, halál kínjaitól, amelyet az engedetlenség folytán kierő-
szakoltak maguknak és most a kín hatalma alatt szabadulni akarnak
önmaguktól az eltévedtek nagy serege, pedig milyen értékes az em-
ber élete. Ha ti ezt fel tudnátok fogni, jobban becsülnétek, mint így,
mert nézzetek egy kicsi állatkát, mily boldog, amíg a bűn testisége ki
nem fejlődik benne, a harc akkor kezdődik neki és minden szenvedé-
se onnan ered a testiségéből. Erre most azt felelhetitek, hogy a faj
fenntartásáért ez is szükséges. Nos igen. Ezen a földön így van. De
ha valaki a testét itt megtagadja vágyaitól, attól elvétetik e föl-
dön, mert kiemelkedett belőle és kap mennyei testet angyalokéhoz
hasonlót, nem szilárd csontos testet, hanem átható fluidikus testet,
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amelynek ura teljesen összesűríthető és feloldható és mindenütt al-
kalmazható test, amely erejénél fogva mégis felülmúl minden földi
erősséget, ami szilárd.

A mennyei test az ő lágyságánál fogva hajlékony, tehát min-
denhová eljuthat, akár a víz, amely a földön is élhet és a magasban is,
mert alázatos és mégis hatalmas, mert ő általa él a föld. Ezen eszkö-
zöm által akár a nap és a levegő, ezek mind az én engedelmes szolgá-
im, akik várják mindenkor akaratom parancsát, és híven teljesítik ezt.

Ezek szolgák. Én titeket mindezek fölé akarlak helyezni, mint
„fiúkat” a megszellemesítés által, mert minden teremtett lény lélek-
kel bíró, de a megszellemesítés az a szeretet alapján szerezhető
meg belőlem. Tehát nincs rossz szellem, csak rossz és elkorcsoso-
dott lélek van e világon. –az úgynevezett rossz szellemek szó, ellen-
felemtől erednek, hogy lealacsonyítson vele, mert az én tulajdonom
és azé, akinek adom az ő szeretete folytán. Tehát nem lehet rossz a
szellem, ha a szeretet teljessége. Többé ne mondjátok így „rossz
szellem”, mint e világ mondja az ő tudatlanságában. Íme eléggé fel-
tártam a valóságot nektek, mert akik tettel cselekszik Igémet, való-
sággá válnak általa.

Ámen.
Igen, ez így van, ha az ember Engem megtalál. Ne keressen

máshoz utat magának, hanem ragadja meg az üdvösséget, amíg közel
van hozzá, mert nem mindig lesz e kegyelmi idő jelen, csak amíg a
megváltottak kiválasztódnak. Azután újra lezárul a boldog idő, ami-
kor oly közel vagyok hozzátok, mert e föld rendeltetése betelt, elvé-
gezte a reábízott munkát és el is veszi a jutalmát, mert mennyé alakul
át és bírják tovább az alázatos szívűek a teljes felvételig, a megtisztu-
lás után, mert e föld továbbképző iskola marad a megváltottaknak,
amíg teljes, egy lélekké válhatnak Velem. Igaz, hogy akkor sokkal
könnyebb lesz, mert az ellenfelemnek nem lesz már hatalma felette-
tek, csak ha visszaestek az anyagba. Azért vigyázzatok és iparkodja-
tok felülemelkedni az anyagi kérdéseken, és ne soká számolgassátok,
hogy mit kell hátrahagyni, mert a halogatás Tőlem távolodás, mert az
ellenfelemnek módot adtok a közbevetésre és lehet, hogy meg sem
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cselekedhetitek azután, ami most könnyen ment volna. Ha az anyag
újra körülfogott, most amikor szabad a lélek, siessetek megcseleked-
ni szent akaratom, amíg nem késő, mert ha a tűz kialszik, hiába min-
den élesztgetés, mert ez a tűzzel való keresztség akaratom befoga-
dása. Mert ha az Isten szeretet és emésztő tűz, amely minden bűnt
megemészt, ahol őt befogadják. Te Gájus, ha megérted hangomat,
jöjj utánam, először az önmegtagadásban (virágozzál), azután a
tettben (gyümölcsözzél), mint óhajtott eszközöm és kövessél engem.

Ha szeretsz, jelentkezz nálam, ha e világgal elkészülsz és le-
számolsz mindennel, és reám bízod magadat, mert hiába vársz itt
békés megélhetést, és csak akkor állsz rendelkezésemre, akkor soha-
sem jössz hozzám, ha arra vársz. Tehát vigyázz, hogy a célt el ne
téveszd, mert az erő elfogy a várakozási időben és nehezebb lesz,
mert azután, ha akarod is megcselekedni akaratom, nem teheted már
ellenfelem miatt sem, mert látod, minden van ott, csak az én lelkem
nincs. Miért is nem akarsz még mindig a magad útján járni, hiszen az
nem vezet a beteljesedésbe, csak Velem, lelkemmel érheted el, amire
már régen vágyik a lelked: megszabadulni a gonosz testi gyötrelem-
től. Ne hidd, hogy más úton valaha elérheted. Csakis ha rálépsz az Én
akaratom útjára és követsz Engem, mint később Péter követte min-
den akaratom és lett általa mennyország kapuja, vagyis a feloldozás,
vagy megtagadás apostola, ami annyit jelent: Igazság és Szeretet.
Mert nagyobb a Szeretet az Igazságnál, mint Jánosom megtestesített
szeretet volt Általam.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Jöjjetek hozzám mindnyájan ti megter-

heltek. Én leveszem rólatok terheteket, amely a földbe tapos titeket
nélkülem. Velem azonban megszabadultok tőle.

Mit mondjak nektek jobbat ennél, hisz ezáltal a pokolból hív-
lak ki benneteket. Miért nem jöttök hozzám, meddig akartok még
szenvedni az ellenfelem altalma alatt? – Nincs sok időtök gondol-
kozni, ha Én vagyok az Úr és Megváltó, kire vártok még, hogy nem
jöttök hozzám munkát kérni. Vagy ti sem akarjátok látni a mennyei
jelt, mint a Jeruzsálembeli papok? Hisz itt magam vagyok jelen és
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íratom eszközöm útján e mennybe vezető utat, mire vártok még?
Hiszen ti régen sóhajtoztatok utánam. Most itt vagyok rövid ideig.
Aki akar az én zászlóm alá állni, az kérjen beosztást az Én ren-
dembe. Csodás misztikumot ne várjatok tőlem, mert az az ellenfelem
tulajdona. Én a csodáktól óvakodom, mert az ítéletetekre van, tehát
jobb minél természetszerűbb látszata alatt munkálkodunk, mert ez a
legnagyobb csoda, ami itt leíródik. Csak gondolkozzatok rajta, mily
közel vagyok hozzátok, és közös imában forduljatok hozzám kérdé-
setekkel. Anyagi érdekekre nem igen fogok felelni, csak kivételes
esetekben, mert Én az örök Szeretet, csak szeretettel foglalkozom,
anyagi terhes nekem. Ti azonban körém gyűljetek naponta közös
imára, esti 6-7 közötti órákban, hogy ezáltal egy lélekké alakuljatok
Énbennem ezen oktatások alapján az Én lelkemmel egyesüljetek.
Mert ha ketten-hárman egy lélekben lesztek, megérezhettek Engem
köztetek, és ha az érzék oly erős lesz, hogy a látást is majd elbírjátok,
akkor megnyitom lelki szemeteket is, ne csak halljatok. Aki közelebb
elbírja lényemet e testben is, nemcsak lélekben (álomban) az látni
fog.

A mai napra az a rendelkezésem veled, hogy a szeretetben
erősödjél meg és adjál másoknak is belőle, akinek kevés van, mert
mennél többet tudsz másnak adni, annál többet kapsz. Mert a szeretet
sohasem fogy el. Aki másoknak osztogatja, mindig gazdagabb lesz
általa. Azért osztogasd szent érzésedet, hogy újból megtelíthesselek
mennyei nektárral, hogy te is élj mások által  Én bennem a  szere-
tetben.

Ámen.
Kedves Kisdedeim! Akik felajánlottátok magatokat a szent

szolgálatra, legyetek áldottak minden lépésetekben, amit nékem fele-
barátotok érdekében cselekedni fogtok a kiválasztásnál, mert min-
denki, aki óhajtozik utánam, fel lesz szólítva az engem követésre,
mert nincs másképp megváltás, csak ha utánam jő, és veszi szent
lelkemet, amely az örökélet.

A sok félrevezetet lény, amelyeknek halvány fogalmuk sincs
a megváltás egyszerű voltáról, mindenhol arra törekszenek, de nem
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tudják a módját, hogy miben rejlik az engem követés vagy utánam
jövés. Azért éltem pedig, mint föld szülöttje e földön, hogy példát
adjak nektek a megváltás útjáról, de a hívők többsége mindent in-
kább megtesz, mint engem követ az önmegtagadásban. Innen van,
hogy nem tudnak kivetkőzni a saját és e világ lelkéből, hogy kicseré-
lődne az enyémmel, amit folyton kérnek, de a módját nem akarják
megtartani. Azért küldlek majd szét e helyes és egyetlen megváltás
útjára, amelyre magam tanogatom újra az eltévesztettek nagy seregét,
mert a hívőknél is éppen úgy megy minden, mint a világinál, mert azt
hiszik, hogy ha meg vannak keresztelkedve, már megtértek. Mily
téves áltatás ez részükről, mert nem iparkodnak a lelküket kicserélni
az enyémmel, amely a megváltás. Ti azonban szorosan szabjátok
életeteket az akaratomhoz, hogy minél előbb egy legyetek Velem,
hogy ne ti, de Én ténykedjek e nekem szentelt testeteken keresztül.

Kedves Heléne gyermekem! (Horti Edéné) A te lelked nincs
kielégítve azzal, amivel táplálod, mert csak egyedül Én tudlak meny-
nyei kenyérrel kielégíteni, amely az eleven élő Igéből itt megáradt a
ti számotokra is. Mert ne nézzétek gyenge eszközöm külsőségét, ha-
nem a tan anyagát, amely áramlik szent lelkemből, amely minden
tévelygést megvilágosít és helyrehoz. Ha csakis a lelkemből eredő
élő Igével fogtok táplálkozni, amely hasonlóval csak Lorber és több
múltszázadbeli szolgáimon keresztül szóltam, de a teljesség e szá-
zadban fog nyilvánvalóvá tétetni az utánam sóvárgó lelkem számára.
Azért óva intlek, ha szeretsz, hogy más tant kövess az atyai leveleken
kívül, amelyben le van fektetve és kifejtve a teljes megváltás.

Tehát, ha akartok, önként szeretetből jöjjetek, és fogadjátok el
Szent Lelkem akaratom megcselekvésében.

Ámen.
Ti kedves gyermekeim! Álljatok meg mellettem önzetlenül,

ne keressetek anyagi hasznot mellettem, mert éppen az anyagiból kell
kinőni velem. A mennyeibe, mert amíg az anyag fogva tart, nem
vagytok szabadok, és nem emelkedhettek feljebb a föld légkörénél,
ott pedig nincs boldogság. Én pedig a teljes üdvösségbe vezetem az
enyémeket, mert ti az enyémek vagytok, mert reám bíztátok magato-
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kat, csak figyeljetek minden szavamra és kövessétek, majd meglátta-
tik az eredmény, hogy nem nyertetek-e Velem minden földi kincsnél
többet? Hiszen Velem mindennek tulajdonosává váltok a minden-
ségnek. Ezt a pár földi éveteket áldozzátok nekem cserébe a minden-
ségben alkotott mennyei és anyagiért, mert választhattok lakóhelyet
magatoknak, ahol akartok, mert szabad gyermekek vagytok. Nincs
olyan hely a mindenségben, ahol nem úgy fogadnak, mint urukat.
Mert láttatik rajtuk az Istenség jele, a szeretet teljessége, amely a
szellem, s a legfőbb lény tulajdona, és akinek adja részben, mert a
teremtmény, ha mint megváltott fiú is, csak részben bírhatja a szel-
lememet, amely magam vagyok teljességben. Azért mondám, hogy
az Istent csak szellemben és igazságban lehet imádni. És az Atya
ilyen imádókat keres az ő imádóiul. Tehát, ha az Atya szellem, és a
szeretet teljessége, akkor őt csak szeretettel lehet imádni, nem szájjal,
énekléssel, vagy bármi más tisztelettel, mert ezzel csak önmaguknak
tesznek eleget és enyhülést a megszálltságtól. De Én szeretet nélkül
ki nem elégíttetem, az táplál engem, aki mindent és mindenkit szeret,
mert minden a kezem munkája és minden belőlem lett, ami lett, tehát
ha engem szerettek, szeressétek először az én képem hordozóját:¨az
embert és mindent, amit láttok, mert mindenhol és mindenben benne
vagyok. Értsetek meg engem végre, hogy Mindenható és jelenlévő
örök szeretet beszél mindenből nektek, és ti viszont lássatok meg
mindenben engemet és tanuljatok a teremtésemben is engem meg-
látni. Majd, ha jobban láttok, lelki szemmel látni fogjátok mindenen
a végtelen szeretetem és bölcsességem nagyságát, hogy én az örök
szeretet, amikor büntetlek, akkor is szeretek, mert általa akarom el-
vonni a bűnöktől, hogy okuljanak, és ne cselekedjék többé az ellenfe-
lem akaratát, mert az mindig megbünteti őket. Nincs más út, mint
mindent hagyni a világnak, ami az övé, mert mindent itt kel hagyni
másnak, ti csak tetteitekkel jöttök át a testnélküli életbe, azt hozzátok
el csak e világból. Mit akartok ekkor itt az anyaggal?

Ne nőjön lelketek az anyaghoz, hogy az elváláskor ne legyen
megbánnivalótok.

Ámen.
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Kedves kisdedeim! Amit ma megtehettek, ne halasszátok
holnapra, mert ez a tulajdonság ellenfelem fiaié. Ti pedig, ha ma hall-
játok hangomat, meg ne keményítsétek szíveteket, halogatván a
megcselekvést, mert ezáltal hátráltatva van szent ügyem, mert min-
den pont megcselekvése oly szükséges, mint a testeket kiegészítő
részek. Azért, ha valamit mondok nektek, azt azonnal végre kell haj-
tani, amely időben kimondom, mert azután mindig nehezebb.

Ti kedveltjeim, akik bíztok az én helyes vezetésemben és tud-
játok, hogy a nem teremtett lény vezet titeket, azért most az a ren-
delkezésem, hogy a mai napon velem imában és egy érzésben töltsé-
tek a napot, erőt gyűjtvén belőlem a munkához, testi és lelki erőt,
amelyet csak egyedül a Szeretetben való felemelkedésben lehet
elérni, mert a test nehezedése és ellankadása szeretetnélküli állapot.
Azért igyekezzetek engem élénken elmétekben forgatni; szavaim,
tanításaim átgondolásával és kivitelével állandóan foglalkozni kell,
és nem kell e világban hiábavalóságokra szétszórni lelketek egységét,
hogy velem mindenkor kiegészülve legyetek, mint két emberpár egy
lélekben, ti énvelem, azonképpen hozzám növekedve egy lélekben,
mindent velem és értem megcselekedjetek. És akiket meghívtam a
munkához, és nem jönnek munkát kérni, úgy járnak, mint Izrael fiai:
kirekesztetnek az örökségből, és más munkásokat fogadok szőlőmbe,
amelyek elveszik az atyai örökséget előletek és ti legfeljebb nekik
szolgálhattok, ha befogadnak.

Így jár az, aki halogatja a parancsom megcselekvését és ez a
törvény mindenhol és minden időben érvényes a végsőkig. Azért
jöjjetek, amíg az igazi Úr hív atyaként, hogy felszabaduljatok a szol-
gaság lelkétől, mert ez az állapot is az engedetlenség következménye.
Amit az ember önmagának megteremt, és ahova helyezi magát, ott
van. Azért csak általam lehettek szabad lelkek, ha nekem engedtek,
mint Atyátoknak szeretetből és nem félelemből, mert a szeretet kizár-
ja a félelmet, a félelem mindig az engedetlenség következménye.
Tehát aki fél tőlem az valóban engedetlen akaratommal szemben,
mert akkor már ellenfelem tulajdona uralkodik benne, amely gyáva
és nincs bátorsága. Ezek azok, akik kirekesztettek az örökségből
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minden időben, mert a szolgaság lelkétől nem tudtak felszabadulni
a fiúi állapotba, amely az Atya hívására cselekszik csak kényszer
alatt; vagy ti is így akartok? Mások után menni újra, nem énutánam,
akkor meg ott lesztek, ahol elkezdtétek, mert hová vezettek mások:
Nem csalódtatok még eleget? Miért nem jöttök örömmel hozzám,
hogy munkámban részesek lehessetek és így az örökségben is. Ti
már tudjátok, mit akarok veletek elérni, a felebarát legszentebb mun-
kája ez, amelyet egy halandó megtehet a földön, azt bízom reátok.

Kedves kisdedeim! Amiként a nap reggelenként feljő a földe-
tekre, hogy munkáját elvégezze, amelyre beosztatott, ti azonképpen
igyekezzetek a beosztásban eleget tenni akaratomnak, mert amilyen
szükséges munkát végez a nap az anyagnak, ti azonképpen a lélek
felszabadításánál, megérlelésénél fogtok szolgálni Nekem. Ti lesztek
valóban sugarai szeretetemnek. Most gondolkozatok rajta: ki fog
nagyobb munkát végezni ti, vagy a nap?

Milyen értékes eszközeim lehettek, ti el sem tudjátok képzel-
ni. Ha átveszitek akaratom és megcselekszitek azt, amiként a Nap
nem önmagából világít és melegít, azonképpen ti is tőlem veszitek
íme hozzá a fényt és adjátok másnak a világosságot.

Nem fáj-e nektek, hogy nem siettek hozzám? Annyi lélek a
sötétség alatt szenved. Miért nem kértek munkát együttes szívvel?
Ahogy elrendeltem köztetek? Azt hiszitek, ha én így mondom és ti
úgy látjátok jónak akkor meghallgatlak titeket? Semmiképpen, ha-
nem csak ahogy jeleztem; mert meg kell szoknotok az én akaratom
rendjét.

Te Gajus szolgám, te azt hiszed, hogy célt érsz a vitatko-
zással? A te erődben semmiképp, de ha szavam akaratával állsz
közébük, más eredményt látnál, mint így. Mert úgy bele ásták magu-
kat a Józsefük lelkébe, hogy abból csak én tudom majd kihozni őket,
nem te; sok idő múlva, amikor eltakaríttaték a bálványuk az ő szí-
vükből, mert szabad akaratukat meg nem sérthetem, kiadtam nekik,
ha ők azzal az ámítással meg vannak elégedve, hát legyenek benne.
Te azonban magadra jobban vigyázz a bazeliksz lyuknál, mert ők
nem nyernek veled semmit, de te veszíthetsz sokat ott, ahol az áltatás
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uralkodik. Tett a valóság, nem a szó Én tettbe hívlak, Én fiamnak,
aki a tettben lehet azzá valóságban és lehet a fényes Napnak sugara:
akire ér, meggyógyul, de magatoktól el nem érhettek semmit. Amint
idáig sem tudtatok egy lelket is felemelni. A ti akaratotokban, mert
apostolaim, amikor vették szent lelkem, akkor lettek hatalmasak
a gonoszok fölött. –de előbb ne. Tehát a ti munkátok is hiábavaló;
így nincs eredmény, ne várass magadra, hanem tisztítsd meg magad a
föld porától és kérjed szent lelkem erejét, hogy rajtad megnyugodjék.

Kedves kisdedeim! Íme szeretetből, önként jöttetek hozzám,
elfogadlak szolgálatomra titeket Én kisdedeim. Örvend az én atyai
szívem ezen elhatározásotoknak, amely szabad akaratból jő. Igen, te
fiam, Gájus ezúttal állj szolgálatomba, hogy rendelkezzem veled is,
mint eszközömmel Hagyd ott azon helyet, ahol vagy, hogy tőlem
tanulhass, mert mindaddig nem küldhetlek ki, amíg fel nem ruházlak
mennyei erővel, de előbb ezen erőnek szívedben helyet kell készíteni
és onnan a fölösleges megterhelést el kell távolítani. Úgy-e te megér-
ted, mit akarok ezzel mondani, mert a szent lelkem emésztő tűz is.
Tehát mindent megperzsel, amit ott talál, azért mondom, vigyázz és
tisztítsd ki a nékem szánt helyet, mint Isten szent templomát. A sze-
retet legyen benne a kedves illat, ami engem befogad. Minden este
érintkezzetek velem, mert hétszeres jaj annak, akit bűnben talál az
igaz bíró, Jézus.

Szent akaratom szerint, hogy erőt adhassak nektek és felövez-
zelek mennyei erővel titeket. És te Éva gyermekem, te is eszközöm
leszel, mert te fogod minden házban megmondani, hogy az ítélet el-
érkezett hozzátok. Tartsatok bűnbánatot és öltözzetek gyászba, mert
az ítélet közel van hozzátok. Ezt mondd meg mindenkinek, mint Jó-
nás tette és megtért Ninive Jónás prédikálására, te azonképpen, ha
szeretettel fogod művelni, meglátod az eredményt, mert a szeretetben
magam leszek benne, tehát én fogok általad cselekedni. Úgy legyen!

Ámen.
Kedves szeretett kicsinyeim! Akik velem vagytok, legyetek

áldottak az én akaratomban. Amint eljő a nap nap után, éppen úgy
telt el e világon közel kétezer esztendő, amidőn magam is, mint em-
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ber itt éltem és szenvedtem, miként ti és az örökéletű létemet e föl-
dön éppen úgy kellett újra megszereznem, miként tinektek. Nem
mintha e nélkül is nem lettem volna Isten, hanem az ellenfelemnek
megmutattam az isteni állapot alázatos voltát. Mert bár, mint ember
szenvedtem. De sohasem hagyott el a „Szeretet”, ami az Atyát képvi-
selte bennem, amiként minden emberben, tehát megmutattam ellen-
felem nagy táborának, hogy akiben az Atya lelke él, az mindent meg-
tehet.

Ti is azonképpen, ha az Atya lelke mindenek fölé helyeztetik
és az ember földi mivolta alá száll, akkor ti is hozzám hasonlóan
megtisztultok e föld porától, melyből vétettetek és szent lelkemen
keresztül átszellemültök és lesztek Isten fiai, megtagadván minden
földi vágyat, érzést és itt hagyjátok e földnek és nem hozzátok el
magatokkal, akkor nem kell újra kibuknia e földre, mert az állati
részt levetkőztétek már utoljára az önmegtagadásban. Tehát, ha vala-
ki kivetkőzött az állati érzéseiből, az mintegy levetette e testet, és ha
tettbe megy át, szent akaratomban kap mennyei testet, amelyet az
ellenhatalom meg nem támadhat, mert nincs része benne. Ilyen tes-
tem volt akkor már, amikor zárt ajtón keresztül is bejöhettem az
enyémekhez, mert ilyen testtel bírók előtt minden hatalom birtokába
jutottak, nem úgy, mint a lények, amelyeknek testük nincs, sem ha-
talmuk, semmit megtestesíteni, mert nekik nincs mennyei testük,
mert csak tudták akaratom és nem tették meg, tehát nem testesítették
meg magukat a jövendő életre. Szánalmas lények ők, hogy mit szen-
vednek ezek, arról fogalmatok nincs. Míg könyörülő szeretetben tes-
tet ad nekik egy földi próbaéletre, mert itt mind azzal indul egy földi
életnek, hogy megtérve és lelkes testtel térnek vissza. És látjátok,
mily kevés akad, aki törődik jövendő létével, aki akarna is, a nagy
sötétség miatt nem tudja mihez kezdjen, kinek higgyen, mert minden
önös érdek másképpen magyarázza Igém szavait és a szegény kere-
sők legtöbbje maga magának alkotott egy formát, amelyben lelke él.

Ezeket szeretném elhívni a tökéletes, szent életre általatok,
akik nincsenek megelégedve emberi tanításokkal, mert akik meg
vannak elégedve, azok annak a lelkével teltek meg; az én lelkem nem
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kell nekik. Sem akaratom, tehát ezek egy lelkek lettek tanítójukkal,
ez egy tábor, de nem az enyém, az én táborom az én lelkemmel egy,
mert enyémből vesz.

Most megérthetitek a tévelygés nagyságát, és akik így kiálta-
nak: „Uram, Uram…” – azt felelem nekik „Sohasem ismertelek tite-
ket, menjetek ahhoz, akiben bíztatok, mert nem kerestetek meg en-
gem, aki létet adtam nektek. Keressétek ott jutalmatokat, akiknek
hitetek és szolgáltatok.”

Jaj pedig az ámítóknak, nyolcszoros jaj a képmutató farizeus
tábornak, mert Igémmel kezében és nem Hozzám hozza a tévelygőt,
hanem magához édesgeti, hogy azután megsarcolja anyagilag, tőlük
éljen. Az én szolgám a szeretet gyümölcséből él, amint elrendeltem.
A Lévi törzsnél, aki nem kapott részt a földből, hogy nekem szolgál-
janak, és a földrészesek pedig nekik, tehát az én rendem alatt a szere-
tet uralkodik a föld felett és nem az anyagi a szeretetem. Innen van a
tévedés, hogy az anyag alá szorítják a szeretetet és anyag uralkodik.
Azért lett a satanas birodalma e föld. Megmételyezte az anyag a lel-
ket, és nem tud felszabadulni a szeretetben. Azért jöttem újra magam,
hogy az utánam sóvárgókat kiszabadítsam az anyag kötelékéből,
hogy a szeretetet helyezzék az anyag fölé, és így ők is felszabadulnak
általa, ha a szeretet uralkodik és nem az anyag. Ezek a szellemesített
lelkek hozzám hasonlók, akikkel munkálkodhatom a félrevezetettek
nagy táborában, akik engem keresnek.

A mai napra az a rendelkezésem, hogy a napi köteles munkád
után menj el az engem keresőkhöz, és szeretetem sugarával vedd
körül őket is, és amit hallasz szívedben, azt mondd csak, mást ne,
mert ott minden van, csak a szeretet hiányos az anyag miatt. Én is
veled leszek és szólok a lelkükhöz, hogy meghallják.

Ámen.
Édes kisdedeim! Ti is azonban iparkodjatok velem lépést tar-

tani a munkánál, és azon igyekezzetek, hogy miden akaratom szerint
történjék, akkor az eredmény nem marad el. Ha az eszközök ponto-
sak, és Igém adja kezükbe az írást, hadd olvassa el minden a saját
szemével, legalább nagyobb lesz a bizonyíték ellenük. Ha azonban te
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elmulasztod a kötelességeket e szent ügyben, az ő vérük ellened fog
kiáltani.

Azért légy velem és hirdesd ítéletem minden teremtésnek.
Akinek van lelki füle, az meghallja, és magába száll és gon-

dolkozik felette, akiben van még istenfélelem. A gonoszok tábora
pedig már ítéletben van a gonoszban, amelyben leleddzenek, mert
amely bűnt elvettem, nincs benne, amely benne van az az ítélete.
Tehát itt láthatjátok, ki hol áll. Nincs semmi sem rajtam kívül jó e
földnek; ami jó, abban én vagyok, mert ez elsüllyedt világ a benne
lakókkal  együtt;  azért  jöttem,  hogy  megváltsam  a  világot  is.  Aki
akar, jöjjön hozzám szeretetből és elveszem e világ bűnét róla, mert
nincs senki jó a földön, mert ide csak bűnhődni küldetnek a gono-
szok, mert amennyiben valaki elásta magát az önzésben, itt az annyi-
ra nyomja őket. Tehát itt testesíti meg magának mindenki az önaka-
ratot. Viszont itt lehet a mennyei testet is megszerezni az akaratom
megcselekvésében, mert semmi nélkül nincs semmi. Ha az akarat
felém irányul, kikészül a világból, ha tőlem távozik, jobban aláesik e
világban. Nincs jó rajtam kívül e földön, semmi és senki, mint akiket
ideküldök mennyeimből világosságul, és hogy rajtuk keresztül érint-
kezzem e világgal. Mert nincs semmi elhagyatva, amit teremtettem,
csak rövid időre magára van hagyatva szabad akarat miatt.

Ámen.
Kedveseim! Ha a ti időtök elérkezik, mindent betöltötök szent

akaratommal, és aki akkor titeket befogad, engem fogad be, mert az
én nevemben mentek és cselekszetek és nincs oly hatalom akkor már,
aki ellenetek állhat, mert fel lesztek ruházva teljhatalommal szent
lelkem által. Tehát siessetek megtisztulni minden önös akarattól én
előttem, mert ez bálvány, ami köztünk áll, azaz, ami gátol a hozzám
való jövéstől, az mind faragott képnek számít előttem, amit elém állít
bármi lény legyen, az annak a bálványa és terhes nekem. Mert csak
az alázatos és engedelmes szívűek lehetnek velem. Az akaratom el-
lenállói nem érzik jól magukat társaságomban, mert a benső vádolja
őket, ha látják a mások boldogságát velem. Azért hagyjátok az ilye-
neket meg a saját okosságuk tudatában, legalább az legyen neki. Mert
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ha felvilágosítjátok, sokan nektek rohannak és védik álláspontjukat,
és így még rosszabb állapotba jutnak.

Majd ha a bálvány büntetni fogja őket, és kell is, hogy bün-
tesse, mert másképp nem tér helyes öntudatra, akkor föleszmél, és
megkeresi, amit elvesztett. Persze ezzel megszaporította szenvedéseit
magának, mert minden engedetlenség büntet önmagában. Nincs
szenvedés engedetlenség nélkül, hanem csak a megkeményedésben
kezdődik, ami akaratomtól elválasztja őt és nincs más reménye, mint
saját belátása és ebben bízik és erősítgeti magát, de hiába, - ez hoz-
zám sosem emeli fel, csak az anyag hatalma alá hajtja és megköti
magát vele, hogy büntesse. Mert rajtam kívül nincs boldog béke és
megelégedés, csak velem, azért hívlak hozzám, hogy boldoggá te-
gyelek titeket, akik jobban szerettek engem e világ érdekeinél és bíz-
tok bennem és helyes vezetésemben.

Nincs itt semmi más az ellenszegülőknek, mint nem bíznak
bennem. Nem tudják reám bízni magukat, mert féltik létüket, mert
hátha velem nélkülözés és vándorlás lesz az osztályrészük: inkább
önös utaikon mennek a megsemmisülésbe.

De a mai napra való rendeltetésed az legyen, hogy elmenni és
hirdetni mindenütt emez igazságot és ne hadd az ő bölcselkedésükkel
letörni emez igazságot, hanem a valóságban, a tettben hívd őket, ami-
re elhivattak. Mert kemény fej az is, hiába gyötri őt az ellenfelem
éjjel-nappal, mégsem akar felhagyni az p megszokott bölcselkedései-
vel. Látjátok, mily nehéz egy lelket kiásni az önös akaratából az
enyémbe. De bízzatok ti velem érzők, és ne csüggedjetek el. Ha ne-
hezen is kezdődik, minden léleknél a szent célért küzdjetek. Mert ha
a szeretet teljes lesz bennetek, az eredmény nem marad el.

Hívd fel a figyelmét a fentieknek az elhivatására, hogy csak
akkor telik be rajtuk, ha azt tettleg be is töltik, mert a tettben lehet
akkor megváltatni is annak, aki megcselekszi szent akaratom.

Ami azon felüli okoskodás, csak hátráltatja magát a „betelje-
sedés”-től. Azért óva intek mindenkit, hogy akaratom elé állítson
valamit, mert az fogja őt ítélni és szabadulása tőle nem lesz, hanem
kötött lesz.
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Kedves gyermekeim! Akik itt nevemben összejöttetek, legye-
tek áldottak az én akaratomban minden időben, mert ha akaratomba
óhajtotok jönni, úgy akkor e világgal le kell számolnotok, mert én a
mennyeibe vezetlek titeket, akik óhajtoztok velem egy kenyéren élni,
mert mennyei kenyeremmel táplálom az enyémeket, mint önmaga-
mat. Tehát, ha óhajtjátok állandóan emez eledelt, vegyétek és egyé-
tek emez én lelkemből kifolyó szent eledelt, amely életet ad nektek.

Ti kedveseim, álljatok meg ezen elhatározástok mellett, én
mellettem, akkor velem fogtok munkálkodni mindvégig a betakarí-
tásnál.

Te én szolgám! Meghallgattam könyörgésed és lelked sóhaj-
tását és igazkönnyeidet, íme beosztalak az isteni akaratom rendjébe,
mint eszközömet és rajtad keresztül is a szent célért fogok küzdeni:
az eltévedtek nagy seregéért. Ha lelkemmel egy leszel, és reám hall-
gatsz mindenben, akkor én tebenned és te énbennem élünk egy életet,
egy célért, egy eszméért: szeretni, menteni mindenáron. Ez a jelszó
és ebben győzni e világ felett és akkor, mint fiamat megdicsőítem
szent  lelkem  által.  De  jól  vigyázz,  hogy  hátra  ne  tekints,  mert  az
megkeményedésre vezet. Csak előre, velem, értem, a szent célért én
kedves fiam, hogy keblemre ölelhesselek az én országomban.

Ámen.
Kedves kicsinyeim! A szeretet az egyetlen ezen a földön, ami

a mennyei; azon kívül minden pokoli jelleget visel magán. Nézzétek
csak a harcot, amely örökké dúl e világban, mert nem ismerik a béke
és szeretet, egyetértés lelkét, amely mindent kiegyenlít.

A mennyei rész azért tud oly nehezen magának utat törni e vi-
lágban, mert nincs akin uralkodhat, mert a szeretet hatalma oly nagy,
amely minden hatalmasságot magában foglal. Azért nem tudtok ha-
talmasokká lenni, mert nincs bennetek kellő szeretet. Ne ítélgessetek
senkit, hibáit inkább takarjátok, mint felfedjétek az elesett felebarát-
nak, mert ez nem a szeretethez vezet és ti sem tudtok általa emelked-
ni. Ne is sóhajtozzatok egymás ellen, hanem a szeretet türelmével
hordozzátok egymás megterhelését, amíg levehetem rólatok. Mert ez
is az alázatosságon múlik, amikor levehetem a terheteket. Mert ha



- 84 -

idő előtt veszem le, akkor mások fölé helyezkedtek, ami a gőgöt
szolgálja, tehát legyetek türelmesek mindenkivel szemben. Hibáikat
szeretettel felfedni előttük és megmagyarázni a hátrányukat. Amilyen
szeretettel én támogatlak naponta titeket, ti is azonképpen minden
felebarátot, hogy megérezzék bennetek a szeretet szavát és nem az
ítélgetést, mert, aki ítél, maga is ítéletbe esik. Mert nincs ítélet, ítél-
getés nélkül, ha nincs vádló, nincs bűn. Tehát a szeretet legyen min-
den beszédnek, tettnek az alapja, mert akkor belőlem cselekszetek
mindent. Ezt jól jegyezzétek meg magatoknak, mert nincs semmi jó,
ha az alap nem a szeretet, amely magam vagyok, az én lényem,
amely mindeneket éltet.

Egy ember nem dicsekedhet az ő jóságával, tehát csak aláza-
tos ajándékozottak lehettek általa, ha jobbak vagytok másoknál, és ne
feledjétek el, hogy el is vehetem. Ha sokat ítélgettek, ti esetek bele,
amint láthatjátok sokakat megaláztam már előttetek, akik felülemel-
kedtek azok fölé, akiket nekik kellett volna felemelni. Az anyag rab-
jai lettek, amely újra megkötözte magának egy időre és foglya ma-
radt e földnek, aki az enyémmel ő magát jobbnak tartja másoknál,
pedig neki sincs semmi jó, ha én nem adok.

Tehát minden jó csak belőlem való, azzal visszaélni nem sza-
bad. Ti kedveltjeim, akik kívánjátok szent akaratok megtestesítését, ti
övezzetek körül engem felhőként szeretetekkel, hogy belőlem áramló
erőben részesüljetek, mint akik anyagi tagjai szeretetemnek és hir-
dessétek szent akaratom minden teremtésnek.

A mai napra való kötelességed, hogy elmenvén a
Jakobovicsnéhoz és hirdesd neki is az ő elvitatása nagy fontosságát,
mert hiába akar az ő lelke bárkit is hozzám vonni, csakis velem és
akaratommal fog célt érni az ő táborában. Mondd meg neki, imáit
meghallgattam, és szeretem nagyságából adok neki is kóstolót, ha
felhagy az emberektől bevett hamis istentiszteletek alapjával, amely
fölösleges és terhes nekem. Engem csak „szellembe n és igazságban”
lehet imádni, mert az Atya ilyen imádókat keres imádókul, akiknek a
szívében a szeretet az alap. Tehát, ha az én akaratomba fog átjön-
ni, akkor megbízom őt szent hivatással, lelkeket felemelni a tévely-
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gésből és hozzám hozni a szeretethez. Ha akaratomhoz szabja életét,
akkor szent lelkemmel felruházom őt is és hatalmas eszközöm lesz a
kiválasztásnál, amiként te, ő is azonképpen. Mert itt az ő ideje is be-
teljesedni szent lelkemmel. Ha a téves utakat elhagyja, amit embe-
rektől tanult. Most én leszek tanítója, vezetője és a benne cselekvő
erő.

Az enyémeknek kijelentem magamat, hogy ne tévelyegjenek
tovább, hanem hozzám jöjjenek az egy pásztor vezetése alá a kivá-
lasztottak, hogy mennyei polgárrá és hatalmassá formálódjanak emez
isteni mennyei kenyeremmel, amelyet adok, hogy általa éljenek az
enyémek velem és bennem örökké.

Ámen.
Kedves gyermekem, Jakobovicsné, mennyei néven „Isten

akarata”! Övezd fel magad a szeretet páncéljaival, a békesség saruit
kösd lábaidra, az igazság legyen koronád, és úgy indul velem szent
szolgálatra a lelkem megmentésére, akik hozzám kiáltanak szabadu-
lásért éjjel-nappal, mert nincs nekik igaz világosságuk, amelyben
reám találnak. Mindenütt keresnek engem, csak ott nem, ahol megta-
lálhatnak, a saját „szívükben”, amelyben lakozni akarok, mint „fiú”.
Aki engedelmes az „Atya” akaratának. Azért öltözz fel mennyei ékes
ruhába  és  gyűjtsél  velem  az  eltévedtek  nagy  táborában,  ahol  sok  a
munka és kevés a munkás. Jer és fogadd be küldöttemet, mint saját
magamat, mert ő is eszközöm, miként te leszel, ha elfogadod szerető
jobbomat, amit feléd nyújtok, hogy magamhoz vonjalak és emeljelek
a szeretet magaslatára, amelyben megtalálod szent lelkem erejét,
amely elvezérel minden igazságra és mennybe vezető útra, ha min-
den akaratomnak engedelmeskedni fogsz e küldetésemnél. A szél
elállta téves utamat és helyes útra hajtott és ezt hallottam, „amikor
nevemben mégy, nem lehet tévelyegni” és megcselekszed örömmel
Nekem, a te uradnak és Istenednek, aki Atyád lett és te „fiú” az en-
gedelmességben és így velem egy lélekkel megyünk a kétezer éves
munkám és nagy áldozatom gyümölcséért, hazatakarítani az atyai
házhoz. Mindenkit a tettei fognak kísérni és a lelke abból fog táplál-
kozni, amit itt gyűjtött magának, mert e földön minden a szabadsá-
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gában alapul rakja le magának a jövő élet alapjait, mert ki mit vet, azt
arat.

Tehát állj mellém, a te Jézusodhoz, aki szeretettel hív.
Ámen.

Kedves gyermekeim! Akik itt örvendtetek szeretetem jóságá-
ban és panaszotokat meghallottam, de azért ne csüggedjetek el, mert
mit is várhattok mást e világtól, mint megvetést. De így van ez jól,
mert a világ kivet magából. Én pedig befogadlak, hasonlóan a jerikói
vakhoz, akit kikergettek a templomból, hogy menj ahhoz, aki a sze-
med meggyógyította, és én örömmel elfogadtam őt. Ti is így játok,
ha a világba mentek, hozzám kergetnek. Látjátok, milyen hasznos
munkát végez az ellenfelem is, ők jobban forgolódnak az ő uruk kö-
rül, az én hasznomra.

Hogy velem érzel kedves Éva gyermekem, ez jól esik nekem,
amikor sajnálsz, amikor a világ gúnyol engem. Ti azonban az ilyene-
ket kerüljétek, mint a dögvészt, mert ez a pokol magvai, ezek nem
hallják ítéletem már, mert benne vannak, ne is kíséreld meg többször
ezeknél, ott majd az ellenfelem fog jelentkezni szolgálattételre, ami
nem kívánatos jelenség nekik, mert gyötri őket az ő uruk, akinek
szolgáltak. Látjátok, azért hívlak a szeretetbe titeket, hogy az ő ré-
szében részes ne legyetek, hanem az én szeretetemben, amely üdvös-
ségbe emel titeket velem.

Ámen.
Kedves kisdedeim! Akik szolgálattételre jelentkeztek, legye-

tek áldottak velem és bennem.
Gájus szolgám, amíg az áltatás és tettetés birodalmában vagy,

nem ruházhatlak fel mennyei erővel, mert e nélkül ki sem küldhetlek,
mert semmi haszon nincs abból. Azonban, ha amit már jeleztem,
megcselekszed, fölveszlek munkásaim közé, akik ingyen kapták e
világosságot és ingyen kell, hogy adják, csupán a kis élelmet, ame-
lyet a szeretet asztalán terítnek, lehet elfogadni. Erre mondottam
egykor: „Méltó a munkás a jutalmára.” Tehát a béresek elvették
jutalmukat, nincs miért őket megjutalmazzam, mert megsarcolták az
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özvegyet, árvát, szegényt, elvették jutalmukat e földön. Ilyen utálato-
sak én előttem, mert élősködtek szent nevemmel és visszaéltek és
kiforgatták a javukra Igéim szavait, tehát tévedésbe ejtették az en-
gem keresőket, és nem hozzám vezették. (I. Thes. 4, 11.)

Azért óva intlek, hogy arra számíts, hogy itt e tanommal a
régiek módjára lehet élni! Semmiképpen, mert tejesen önzetlen
szeretetben kell engem és a felebarátot akaratom szerint szolgálni és
ebben az önzetlen szeretetben lehet csak elnyerni szent lelkem
erejét. Amiként az elődök kapták, akik mindent feláldoztak e szent
célért, e világtól megüresítvén magát és helyet készítettek szívükben
a mennyei gazdagságnak, tehát föl kell cserélni, és az anyag ne le-
gyen előtted nagyobb nálamnál, mert úgy jársz, mint a gazdag ifjú.
Minden kétszínűséget vess ki szívedből. Olyannak mutatkozz min-
denhol, amilyen vagy. Ne áltass senkit azzal, hogy ide húzzak, vagy
oda, mert ez förtelem előttem, ez a képmutatók tulajdona. Ilyen lé-
lekkel mellettem nem lehet senki. Csak egyenes lés nyílt, átlátszó,
tiszta szívűek látják meg az Istent.

Ebből tanulhatsz, hogy milyen lélek lehet velem, és kit ruhá-
zom fel mennyei erővel; a tiszta szívűeket.

Az anyagkérdés mindenütt előtérbe kerül körülöttem, akiket
hívtam. De kérdem, ha nekem nem szolgál, akkor nem eszik-e? A
világi szolgálatnál nem élnek annyira az anyag hiányáért, mintha én
hívom. Mind azt vetik fel, miből fogunk megélni, ha nem dolgozunk,
de ki mondja, hogy ne dolgozz? És ki kívánja, hogy a levegőből élj,
te gyarló ember? Mivel hozakodsz elő azzal szemben, aki mindezek-
nek ura és parancsolója? Nézzétek József nevelő testi atyámat. Nem
tett-e meg nekem mindent és nem dolgozott-e a világnak is, és volt-e
valaha hiányuk, amikor értem valamit el kellett hagynia. Nem pótol-
tam-e mindenért gazdagon őket? Anyagiakban is. Tehát látjátok,
hogy én nem kívánok senkitől lehetetlent, csak azt, amihez neki
már az alkalmat is előre megadtam. Éppen e világ alkalmas arra,
hogy két világ között állva, az egyiknek bennetek fogyni kell, a má-
siknak növekednie. Amiként a Nap erős, az ő szolgálatában, a Hold
azonban változó, mert nincs melegség benne, nincs szeretete, tehát ti
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is ne legyetek a Holdhoz hasonlók, hanem a Naphoz, amely mindig
egyenlő szeretettel szolgál mindenkit az én akaratomban.

Ámen.
A mai napra az a rendeltetésed, hogy elmenvén Deb…-hez és

hirdesd neki is emez igazságot, amelyet ő is óhajt tudni, lévén benne
akarat az enyémhez hasonló. Azért hirdesd neki is, hogy e földre
megérkeztem az enyémekhez és összegyűjtöm munkám gyümölcsét.
Aki akar, munkásaim közé állhat, és velem egy lélekben dolgozhat a
szent célért, mert mindenki hivatalos, aki Igén ismeri, a kiválasztott
pedig az ő szeretetétől függ.

Te óhajtott szolgám! Te nem Sándor vagy ezentúl, hanem
Szikla, amelyből az életerő fog csörgedezni. Az elfáradtak és meg-
terheltek enyhítésére. Ha velem egy leszel, és szent akaratom szerint
cselekszel mindeneket, mint Mózes, melyen keresztül én cseleked-
hettem, mert ő átengedte szent lelkemnek a testét, és én cselekedtem
általa mindeneket, amely ismeretes előttetek.

A mostani visszajövetelemkor is hasonlóan leszek az enyé-
mekben. Igém szerint: felhőkön jövök, nagyhatalommal és dicső-
séggel, amely azt jelenti, hogy hatalommal jövök kétezer éves mun-
kám és áldozatom gyümölcséért. A világ végén összegyűjtöm a tiszta
búzát és hazatakarítom Atyám házába, a konkolyt pedig megégetem
olthatatlan tűzzel. Tehát munkásokat keresek az aratáshoz, hogy aki
eddig szolga volt, általam fiúvá váljon.

Aki önként szeretetből szolgál most nekem a felebarátai
megmentésén, akik keresnek engem, és a tévtanítók önzése miatt
nem tudnak megtalálni, ezeket kell hozzám vezetni akaratomban, a
tiszta, önzetlen szeretetben, amelyben megláthatnak engem a tiszta-
szívűek.

Ezen kiválasztáshoz hív téged is az isteni szeretet, az élő Ige,
amely az övéiben testté vált és rajtuk uralkodhatom, mint amiként a
testet öltött Igében, Jézusban az Atya volt a tényező, azonképpen
most is, akik befogadnak engem.
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Én és az Atyám ahhoz megyünk, és nála lakozunk. Ez az idő
elérkezett, a beteljesedés ideje szent lelkemmel, akik, méltókká ítél-
tetnek, hogy ama világot elvegyék, amit készítettem számukra. Ha
velem kitartanak mindvégig, és szent akaratom elfogadják, én: Jézus,
ama fényes hajnalcsillag, aki Dávid gyökere és ága erejében jő hoz-
zád.

Ámen.
Kedvesem! Amint mondád eme hamis szolgának, úgy lészen,

mert ez mindenkitől mindent elfogad, csak éppen engem nem akar
elfogadni vezetőnek, mert amint mondja, „a mindenben vezet az Úr”
Igen Őr, de nem én, a mindenek felett lévő Úr vezetem őket, hanem
az a légkör, amelyet elém állítottak. Én csak néha tudok hozzájuk
férni. Tehát nem én vezetem őket, amint mondotta, hanem amennyi-
ben a jó lelkiismeret jutalma az, amivel bírnak, kis részben enyém és
meg vannak elégedve vele, nem keresik a Beteljesedést velem.

Ti azonban, ha engem valóban felvesztek, minden akaratom-
mal együtt, akkor egyek lesztek velem és mindig egy akaraton lehe-
tünk, és uralkodhattok velem, ha megmaradtok akaratomban és min-
den ént kihánytok magatokból, mert az egész mindenség felett így
lehet csak velem igazgatni, az én lelkemmel.

Ezt tegyétek magatokévá kisdedeim, hogy mindent csak ve-
lem lehet elérni. Rajtam kívül semmik vagytok. Ti azonban eszköze-
im lesztek a betakarításnál, mint szeretet munkásai, mert ebből oly
kevés van a földön, aki nem várna anyagi hasznot a munkájáért. Ti
azonban álljatok meg az önzetlenség mellett mindvégig és inkább
tízszer adni, mint egyszer elfogadni valamit, hogy a szeretetmunka
ne legyen megfertőzve anyaggal, mert akkor mindjárt nem leszek
„a mindenekfelett lévő szeretet”. Azért vigyázzatok, hogy mit fogad-
tok el bárkitől, valamit milyen értelemben, mert csakis az önzetlen-
ség emel hozzám titeket. Vigyázzatok tehát. Nincs olyan hatalom
azután, ami tőlem elválaszthat, ha önzetlenek lesztek. Igen, ma menj
a magad dolga után és végezd el, ami oly nagyon szükséges.

Ámen.
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Kedves kisdedeim! Ti azonban ne csüggedjetek el. Ha be nem
fogadnak titeket intő szavammal, mert ez nem kell nekik, csak e vi-
lág örömei. Tehát látjátok, hogy megért e nép az ítéletre. Amelyet oly
nagyon szeretett, az fogja őket agyongyötörni és mindenkit, akit job-
ban szerettek nálamnál. Nincs az embernek semmi jó, ha engem el-
vet. Szánalmas állapotba esnek, mert ellenfelem hatalma alá esnek és
azután már nem lesz, aki kiszabadítja karmai közül, aki ily közelsé-
gemben meg nem ragadott magának, azután már nem fog megta-
lálhatni.

Azért ti, kisdedeim, mindent megtegyetek, amit kívánok tőle-
tek és nem lesz nehéz, ha szerettek engem, mert én is örömmel felka-
rollak titeket, mint a jó Atya gyermekét szokta. Ti még ezt nem tud-
játok, hogy mit jelent az Atya gyermekének lenni, mert e földön nem
ízleltétek kicsiben sem Atyátok szeretetét, azért nem tudtok örülni
neki. De, ha majd látni fogjátok, hogy a mennyiben milyen harc van
ezen állapotért, akkor fogjátok csak értékelni emez ígéretem, ami
rajtatok betelik. Ha hűen kitartotok velem minden küzdelemben,
mert a menny angyalai nem részesülhetnek az Isten fia, vagy gyer-
meke elnevezésében, mert minden legkisebb cselekedetek számon
vannak tartva, amit értem cselekedtetek. Mert ha legkisebb is, mint
jutalom vár reátok érte, mert én gazdag vagyok, királyi módon jutal-
mazlak titeket minden legkisebb veszteségért is, amit itt értem felál-
doztatok, mert nincs üdvösség feláldozás nélkül, mert valamiért va-
lamit el kell hagyni, és fel kell áldozni, amit szívesen fogadok tőle-
tek, bármi csekély is, amit értem tesztek, nem marad el jutalma, mert
ezt csakis hitből és hozzám való szeretetből cselekedtétek. Csak an-
nak van jutalma, de amit érdekből cselekedtek, elvettétek jutalmát.

Kedves kisdedeim! Amint naponta szeretettel táplállak titeket,
ti is azonképpen engem és a felebarátot, mert így egészítődik ki min-
den hegy és völgy egy szintté. Én – felebarát és ti, ez is hármas egy-
ség, mint a mennyben a beteljesedés. Atya, Fiú és Szentlélek. Tehát a
hármas egy – az egész – mindenképpen, amiképp egyesítem e földön
a Napot, a földet és esőt, levegővel, hogy együttes erővel életet te-
remtsenek. Tehát, ha mi a hármas egységben leszünk, akkor láthatjá-
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tok, nagyobb teremtő erőben leszünk, mint az anyagot szolgáló Nap,
de amiképp a föld durva anyagát jobban termeli, mint a belevetett
nemes magot, azért kell az embernek a gazt mindig irtani, hogy a jó
mag gyümölcsöt hozzon. Azonképpen a mi hármas egységünknél
mindig én irtom a gazt az emberi szívekből, amíg kifejlődik benne
teljesen a szeretet és meghozza az ő gyümölcsét. Igaz, hogy a gyökér
a földben van, tehát sokszor hoz még vadhajtást, amikor már gyü-
mölcsöt terem a fa, mert az anya természetét csak a vén fa bírja ma-
gából kiölni. Azonképpen ti is teljesen éretté váltok, és az öröklött
bűnök már nem hajtanak ki, akkor  van  nálatok  a  beteljesedés
szent lelkemmel, akkor átvettetek engem és velem egyek lettetek,
csak azután vehetlek fel mennyeimbe, ha semmi a régiből nem mu-
tatkozik nálatok. Amint látjátok, minden tőletek függ, aki igyekszik
vad hajtásait önmegtagadással lenyesegetni, előbb kihal belőle az
öröklött eredendő bűnei, ami e földhöz köti őket. Azért mondottam
egykoron: „Aki énutánam, akar jönni, tagadja meg magát és köves-
sen engemet”.

Milyen utat mutattam nektek. Tudjátok, hogy az emberi ter-
mészetet erős böjtöléssel, nehéz munka, emberektől való visszavonu-
lással és a bennem lakozó szeretetben hívtam segítségül, amely az
Atyát képviselte. Éppúgy, mint minden embernél, aki a szívben lako-
zó isteni szikrához fordul segítségért, amellyel az atya önmagából
kibocsátotta az ő teremtményét, az „embert”. De az önzés ezen isteni
szikrát elaltatta és élte az ő bűnös állati életét. De ha az ember újra
Igéim szerint él, akkor a szikra fölélet és feltámad az ember fia,
amely Isten képe. Ha az ő akaratát, vagyis Jézust követi, amely az út
az Atyához, a tökéletes szeretethez, aki magából, mint szeretetlénye-
ket kibocsátotta, hogy hozzá hasonlóan uralkodjanak, de az önakarat
és engedetlenség elválasztotta őket Istentől és lettek emberállatok.
Amiként ismeretes előttetek, akik ismertek engem, azért buzdítalak
folyton az önmegtagadásra, hogy ami földi azt levetkőzzétek. Én
segítek nektek szüntelen azáltal, hogy megmutatom a helyes utat
utánam, amely eddig sok félremagyarázásra adott okot. Pedig egy-
szerű, ahol nem forgatja ki az önszeretet és az állatember.
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N mindig másokat szolgáltam. Nem házasodtam, hogy teste-
met beleássam az anyagba, és új földeket teremtsek, hanem meny-
nyeket teremtettem az Atyám akaratában, és az önmegtagadásom-
ban és ti is azonképpen lesztek velem teremtő erőkké, amely állandó
és nem halandó, mint az emberi teremtés: a halálnak „nemz”, tehát
a tisztaszívűek megértenek engem. A testi ember sohasem érti meg,
miképpen lehet engem követni, amíg testiségéből ki nem vetkőzik,
mert: „A test és vér nem örökölheti Isten országát”. Csak aki megöl
magában minden földi vágyat, és a mennyei után vágyakozik, azok
tudnak csak engem követni, és ezeknek leszek pásztoruk.

Ámen.
Kedves gyermekem! Amit most kértél előttem, meghallottam

kiáltásod, hogy vezetlek akaratom szerint. Igen, én is ezt akarom,
hogy velem egy legyél, ha az emberektől tanultat mind elhagyod,
és csakis szent akaratomba jössz. Én örömmel részesítek minden
hozzám törekvőt lelkem részesévé, amely egyedül az üdvösség,
amely nagyhatalommal és dicsőséggel rendelkezik. Akik velem egy
lettek, de mindenkor, és minden időben egyforma érzésben kell lenni
velem, a mások társaságában is, éppen így kell hozzám ragaszkodni,
mint amint itt láttaték, mert ha más érzést mutatsz, akkor kétféle
gondolkodás van egy emberben; ha egyik része enyém lesz, a másik
a felebaráté, akkor nem tévelyeg már az engem kereső, de amíg két-
féle beszédű, akkor a szeretetben nem teljes és addig távoltartja ma-
gát tőlem. Ha engem igazán óhajtotok, akkor szeressetek mindenkit
egyenlő mértékkel, mint a ti mennyei atyátok, sem válogatja meg a
teremtményeit, egyenlően szereti. Ti is azonképpen, mert hozzám
hasonlóvá kell válni mindannak, aki hozzám jő, mert e nélkül nem
lehet velem egy.

Tehát, aki akar hozzám jönni, az tisztítsa meg magát minden
emberi légkörtől, hogy a mennyei rendembe felvehessem.

Én, Jézus, az örök változatlan szeretet adja nektek miheztartás
végett.

Ámen.
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Péter szeretett engem és mégis, amikor az ellen táborába
ment, hamar megtagadott, mert az ellentáborban más lelke uralkodott
benne, amelyet jóllehet nem is tudta, hogy még benne élősködik.
Azért engedem meg nektek is, hogy ellentáborba essetek, hogy fel-
ismerjétek magatokat, hogy milyen lélek ural titeket, mert ha ott
másképpen beszéltek, mint előttem, akkor világosan kitűnik a másik
hatalom ennetek. Azért mondom szüntelen, hogy tőlem tanuljatok és
vegyétek át lelkem véreit akaratomban, hogy velem egy lehessetek
mindenkoron, még az ellen táborában is, mert aki velem egy lett, az
megingathatatlan az ő hitében, mert tudja, kinek „hitt” és kire épített.
Az ingadozók, akik itt így beszélnek, és ahol az érdek megkívánja,
ott azok kedvére beszél, az ilyenek még messze vannak tőlem.
Nincs az ilyeneknek még hozzám méltó lelkületük, amely egy lehet
velem.

Ezek tisztítsák meg magukat a kétszínűsködéstől és igyekez-
zenek eme tanításaim alapján egy lenni velem, és minden régiből
ki kell vetkőzni, amely nem tőlem ered, úgy beszédben, mint tettben
és életét az enyémhez szabja, mert csak így lehet boldog velem a
teremtmény, ha engedelmes akaratomnak, ellenesetben saját magát
hátráltatja a boldog lelkiállapottól. Azért óva intek a képmutatástól
mindenkit, mert ez az ellenfelem tulajdona (Szatanaszé). Ti már
megértitek, mit akarok ezzel mondani.

Ámen.
Kedves kisdedeim! Amint ma és mindennap van valami

mondanivalója minden atyának gyermekeihez, azonképpen van ne-
kem is mindennapra szavam hozzátok. Mert milyen atya az, akinek
nincs szava gyermekeihez? S ezek körülállják atyjukat és hallgatják
oktatásait, bölcs parancsait, és ekképp egymást kiegészítve, rendet
teremtenek, amikor az atya szava ”szent” a gyermekek előtt és úgy
cselekszenek, miként a tapasztalt és bölcs atya nekik a munkát kiosz-
totta.

Ti is azonképpen ezen isteni rendemet szokjátok meg, és vár-
va álljatok előttem, amíg kiosztom akaratom rendje szerint mindenki
munkáját, aki körém jő. De ha szerteszét álltok a ti akaratotokban,
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miképp halljátok meg szavam? Amíg a ti akaratotokban vagytok,
hiába szólok hozzátok, nem halljátok meg, mert a lelki fületek nincs
nyitva, amely az igazi atya hangját meghallja. Ha azonban egész kö-
zel álltok hozzám, meghalljátok és én is a ti kéréseiteket közelemben,
mint aki óhajt veletek érintkezni ezen eszközömön keresztül. Ne ves-
sétek el őt, ha gyenge is sokszor, készülő ember, csak még formáló-
dik benne az Isten képe, de még nem az. Tehát rajta keresztül érint-
kezhettek velem, az örök atyával, aki vár titeket.

Ámen.




