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Kedves Olvasó!
Egy olyan, írómédiumon keresztül jött tanítás
sorozatot tartasz kezedben, ami 1950 és 1960
között íródott. A szeánszon csak ketten vettek
részt, anyám és a médium, aki barátnője volt.
Mindez Budapesten történt.
Anyám említette nekem, hogy igen magas
személytől kapják a tanításokat. Maga Jézus
szól hozzájuk. Figyelmeztettem, vigyázzanak,
mert korábbi közlésekben mindig arra
oktattak, hogy óvakodjunk a nagy nevektől,
akik jelentkeznek, mert az Ellentét munkája ez!
Anyám Pesten élt, én pedig Pécsett a
családommal. Erről a témáról többet nem
beszéltünk. A későbbi évek folyamán anyám
leköltözött hozzánk és megemlítette, hogy a
közléseket leírta egy füzetbe, ill. átmásolta
ezeket a tanításokat, nehogy elkallódjanak a
cédulák, amikre eredetileg íródtak. Azt nem
tudom, hogy ezek időrendi sorrendben vannake összeállítva, elképzelhető, hogy nem. Én még
akkor sem olvastam el.
Anyám 1977-ben meghalt, a füzetet
kegyeletből eltettem, olvasatlanul.
Hosszú évek teltek el, magam is körvezető
voltam pár évig, de mivel mindhárom
médiumunk elköltözött a szellemvilágba, az
összejövetelek megszűntek.
Jelenleg egy fiatalokból álló kis körben
veszek részt, bár én jóval időseb vagyok. A
körtagok unokáim lehetnének.
Egy beszélgetésünk alkalmával Dombi
Ferenc plébános úr nevét említették a
gyerekek, akivel én 10 évvel ezelőtt találkoztam
már. Ő jelenleg Inárcson él, sokan felkeresik,
kérdéseket tesznek fel, mivel a tisztelendő úr
csodálatos módon Jézussal tud beszélni. A
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plébános úrnak eddig már 5 kötet könyve
jelent meg „A Hang” cím alatt. A kérdéseket
és az azokra kapott válaszokat publikálja
könyveiben. Változatlanul kételkedtem ennek
lehetőségében!
Egyik nap kedves fiatal barátnőm elhozta
nekem Dombi tisztelendő könyveiből az első
három kötetet. Elolvastam és elgondolkoztam
rajtuk. Pár napra rá, megkaptam Molnár Edit
„Az Égi Mester válaszol” című könyvét, ami
igen nagy hatással volt már rám. Az Ő
körükben, médiumon keresztül jelentkezik
Jézus. Revideáltam álláspontomat, hogy
minden lehetséges, ha elfogadom – elfogadom
Jézus mindenhatóságát. Akkor jutott eszembe,
hogy 40 év után elolvassam azokat a
tanításokat, amiket Anyám kapott annakidején.
Kedves Olvasó! Most ezeket tartod
kezedben és remélem, rád is olyan hatással
lesz, mint rám! Hogy miért tartott 40 évig az
én elzárkózásom ez elől? A korábban említett
ok miatt, de biztos más magyarázata is van.
Most értem meg rá!
135 tanítást írt le Anyám, melyek persze
mindig más és más alkalommal jöttek ez alatt a
10 év alatt.
Kérlek, olvasd nyitott szívvel és nyitott
lélekkel!
Szeretettel:
Felcser Lászlóné

Pécs, 1995. május hó.
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Én vagyok,
Aki szólok hozzátok, akit hívtatok kéréstekben,
aki szeret benneteket, aki segíti a jót erősödni
mindenkiben, ha őszintén vágyakozik utána, és
ez a vágy tisztítja, és alkalmassá teszi a felfelé
emelkedésre! Tehát én vagyok a forrása, vagyis
az indítója minden tiszta életnek, én vagyok a
táplálója minden jóra igyekvőnek. Én vagyok a
megérkezőt, a teljességet adó, végső áldással
fogadó! Mindenki számára az vagyok, amit a
Kezdet és Vég, az Alfa és az Omega magában
rejtve hordoz, és magából kisugároz mindenek
számára életadóan. Engem megtalál a
legkisebb és a legteljesebb életre jutott is,
minden, mindenben, a neki megfelelő
formában, hogy haladását biztosítsa a teljes
megérkezésig! Tehát én vagyok a vagyok, az
egyetlen Létező, el nem múlóan örökkélevő, az
Atyának számotokra testben megjelent valója:
A Fiú, és ti a létezésre előhívott, úton lévő
gyermekeim! Feladatotok a haladás, a küzdés
és a győzelem minden felett, ami utatokban
elétek kerül, hogy azt megismerve legyőzzétek,
ami benne lehúzó és feltisztítsátok azt, ami
benne arra hivatott, hogy így minden
tökéletesedhessen, ti magatok is! Az élet az én
tulajdonom és én életet adok mindenkinek, aki
azt tőlem el tudja fogadni és megőrizni
számomra! Mert az Enyémnek kell maradnia,
hogy a halál el ne érhesse! Tegyétek
megértéssel magatokévá! Ámen.
Szeretet a világ megváltója! Szeretet az én
valóm, ebből indul ki az Élet! A tévedés
következtében
előállott
szenvedéssel
megterhelt életet ismét csak a szeretet
igazíthatja helyre, a szeretet válthatja meg!
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Hogyan? Önmagából termeli ki a gyógyító
erőt, mint méh a mézet. Legbelsőbb rejtett
énem legtökéletesebb írját öntve önmagából,
ami minden rossznak gyógyulást ad. Az én
kötelességem mintegy ebben érte el a
csúcspontját, amikor a rosszat igazzá teszi a
mindent gyógyító szeretet által!
Létrehozni, illetve széthinteni az életet
kisebb munka volt számomra, mint a
megrontottat megigazítani! Az első teremtési
aktus egyszerű kiárasztása volt Lényemnek! A
Megváltás, a megigazítás sokkal nagyobb és
mélyebb munka volt! A szeretetnek vállalnia
kellett az együtt szenvedést az elesett,
bűnbejutott, vergődő szenvedőkkel! Így
termelődött
ki
bennem
a
megváltó,
áldozatkész, szenvedő szeretet, ami gyógyító
írrá válva, új életre kelthette veszendőbe jutott
részét. Igyekezzetek ennek nyílt és rejtett
értelmét felfogni! Ámen.
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1.
Én mindig figyellek benneteket, mindenkit!
Mint a levegő, mint a napsugár, úgy tartom
átölelve minden teremtményemet! Ott surranok
be, ahol lehet bensőtökbe, mint víz a léket
kapott hajóba! És ettől menekülnek mégis az
emberek, mert féltik az ő megszerzett anyagi,
testi javaikat! Mert ösztönösen érzik, hogy én
nem tűrhetem azt meg bennük, ami tőlem
elválasztja őket! Így állandó a küzdelem az
anyag és a szellem között! Az én tervem: A
szellem erejével feldolgozni az anyagot!
Ellenfelem célja: Az anyagban megsemmisíteni
a szellemet, a szellem életét! Azt képzelve,
akkor ő lesz úr mindenben! Még felettem is! Ő
csak uralkodni akar, és nem segíteni!
Láthatjátok, hogy mennyire egymás munkáját
legyőzni törekszünk! Én azért, hogy mindenkit
az örökéletre juttassak, Ő azért, hogy az anyag
életre keltésével megsemmisítse a szellem
életét! Ámen.

8

2.
Jöjjetek egészen közel hozzám, hogy
megértsétek szavaimat. De tudjátok-e, mit
jelent az az egész közel? Azt jelenti, hogy én
legyek az egyetlen, akit szívetekben hódolattal
úrrá tesztek minden körülmények között, tehát
most is! Ne lássátok a bajt, a veszedelmet, csak
az én hűségemet, szeretetemet vágyjátok, akkor
lesztek egészen közel hozzám! Nos tehát, így
jöjjetek! Ámen.
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3.
Ne akarjatok magatok szerint semmi jót tenni!
Ebben is nekem adjátok át az elsőséget, mert
nem tudhatjátok, mi az az igazán jó, mi az az
igazán helyes, ami nekem megfelel? Csak
akkor, ha mélyen, igazán Figyeltek intésemre!
Akkor szívetek legbelső szentélyében, velem
találkozva, kaphatjátok meg a helyes látást! Ne
gondoljátok, hogy szeszélyes, nehezen
megérthető vagyok! De sok, sok ellentétes
hatás
elhomályosítja
felfogó,
befogadóképességeteket! Egy kis harag, egy
kis zsémbeskedés és én eltűnök előletek. Nem
lehetek jelen a legkisebb ellenhatású,
személyes kívánságokkal együtt! Itt megint ne
értsétek rosszul a „személyes” szót, mert nem
egyéni fejlődésteket akarom tiltani. Éppen
ennek érdekében meg akarlak menteni az önző,
személyes hibáktól, hogy igazi valótok
meggazdagodva életre kelhessen! Bennem
örvendő, ujjongó Istenfiakká teljesülve!
Amikor már megérkezhettek és beléphettek
országom boldog lakói közé! Igyekezzetek
elérni ezt az állapotot, hogy benső
képességetek által, külső otthonotokkal örök,
változhatatlan
Mennyország
részesei
lehessetek. Ámen.
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4.
Rossz hírekkel keserítitek egymást. Ez nem
helyes! Ti legyetek öröm üzenetem hírvivői,
mert én nem hagyom el a nekem élni akarókat,
és aki hozzám kiált, megtartom! A szenvedés
örömre készíti el a megtisztult életeket.
Járjatok a becsület, a hűség a szeretet útján és
akkor egyszerre felragyog majd az igazi
boldogság lehetősége számotokra! Amit én
olyan nagyon szeretnék már számotokra örökre
adni, hogy el ne tékozoljátok ismét! Mert még
nagyobb a fájdalom a már megkapott és
elvesztett kincsek után, mintha meg sem
ismertétek volna azoknak boldogító áldásait! A
remény az első, amit örömmel be kell
fogadnotok, hogy helyet készíthessen többi
áldásaim számára. A beteljesülés teljessége
lehessen állandó boldogságotok biztos alapja!
Tehát a mai indulástok jelszava: Legyetek jó
reménységgel életetek minden körülményei
között! Ámen.
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5.
Áradjon belétek a tőlem kiinduló, Belőlem
ömlő szeretetfolyam, amely fenntartja az egész
világmindenséget. Kiigazítja az elromlott
javakat, ha a már öntudatra jutott gyermekeim
befogadják, és vele végzik munkájukat!
Megsokszorosítva az én vezetésemmel a tőlem
kezdetben
megindított
életet!
Nagyon
Vigyázzatok, hogy mindig és mindenben együtt
munkálkodjatok velem, hogy az Ellentét
magához ne ragadja a ti éneteket, mert akkor
az Ő munkáját, vagyis rombolását viszitek
véghez és lesztek neki gyötrődő rabszolgái az
én boldog, szabad gyermekeim helyett!
Értsétek meg, Ő mindenben éppúgy jelen van,
mint én, minden ténykedéstekből részt kér a
maga számára, mintegy jogot formálva
hozzátok! Mert valóban joga is van! De ez a
jog a tiétek is, hogy Őt a ti ténykedéstekkel
belátásra bírjátok, és ezzel segítsetek neki
hazatalálni az elhagyott otthonba. Mert csak
rajtatok keresztül érhetek én el hozzá! Vagyis a
ti – Belőlem való – részetek nyerheti meg az Ő
részét, ami szintén bennetek él! Így vagytok ti
átváltói a rossznak a jóra. Ámen.
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6.
Meg szeretnétek szabadulni a lenyűgöző
tehertől, ami rátok nehezedik! Minden teher
nehéz, azért akar attól mindenki szabadulni.
Örülni, könnyen élni szeretne mindenki, és a
terhet másra áthárítani. „Egymás terhét
hordozzátok” ez az útmutatás! De ezt úgy érzik
az emberek, hogy a maguk terhét átadják, mert
nagyon nehéz, és mert benne van a Bibliában,
tehát szentesítve van az ő kényelmükre. Ti
értsétek meg mit jelent ennek a helyes értelme:
A teher mindig valami rossznak, valami
mulasztásnak a következménye, amit helyre
kell igazítani és ezt csak nagy türelemmel,
helytállással lehet, mert egy nagy hiányt kell
pótolni, vagy egy nagy rosszat jóvátenni. Ami
mindkét esetben komoly munkát igényel!
Valakinek ezt véghez kell vinni, hogy
elrendeződjék a zavar! Ki vigye véghez?
Csakis én, az enyémekkel tehetem ezt meg,
mert csak az adhat, akinek van! Ahol nincs, ott
nem kapható semmi! Ezért fontos, hogy
mindennek meglegyen a helye és ideje! Vagyis
mindig, minden helyesen menjen véghez! Ez a
Rend törvénye! Ha ez felborul, az
előrehaladásnak meg kell állnia és elvégezni a
szükséges kiigazítást, csak akkor haladhat
tovább jól a munka! Sok szenvedés, sok
türelem az ára! Ez van most! Ki kell javítani,
ami elromlott, mert nagyon sok romlott el!
Megy veszendőbe még most is! Nincs erő a
helytállásra, nincs erő a jóvátevésre! Az
emberek
célja
magukat
kiszolgáltatni,
kényelmesen, felelőtlenül habzsolni a testi élet
gyönyöreit! Nem veszik észre, nem veszik
tudomásul, hogy éppen ezáltal zárják el
maguktól az igazi életet és az igazi
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boldogságot. Amit mindenki öntudatlanul
annyira sóvárog! Ez a sóvárgás indít engem
munkára, ez az örök mozgató a mindenségben!
Mert nem nyughat meg addig senki, amíg ez a
nagy sóvárgás el nem hozza számára a
kielégítést, a helyes megtisztulást! A teljes
felfejlődést a legtökéletesebb állapotig, a teljes
megtisztulást, hogy mindenki megvalósíthassa
a maga igazi rendeltetését! Óh, de sok még
addig a munka mindenfelé! Bele-belefáradtok,
de mégis meg kell oldani. Tehát minden időben
és minden körülmények között erre
irányítsátok Figyelmeteket és igyekezeteteket.
Ezt jelenti a kívánságom, hogy keressétek Isten
országát, és akkor minden megadatik néktek!
Vagyis minden azt mozdítja elő életetekben!
Mert ezzel az igyekezettel kapcsolódtok az én
munkámba a szellem diadaláért! Mindenkor
megkaphatjátok a segítséget tőlem, ha kértek!
Az anyagit is, mert az is szükséges, de nem a
legfontosabb és nem lehet semmi esetre sem a
cél! Éljetek jelenlétem tudatában, nekem
tetszően! Ámen.
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7.
Sok teher nyomja szegény lelketeket, mindig
több és több nehézség, szomorúság őrli
életeteket! Meddig nézi ezt az Isten? Száll
hozzám panaszos sóhajotok. Én kedves
gyermekeim, reményt vesztett szíveteket meg
akarom gyógyítani! Nem nézem szívesen
szenvedésteket, de nem segíthetek ott, ahol
nem tőlem várnak segítséget! Őrködöm én
felettetek!
Fogadjátok
megszabadító
vezetésemet. Egyenként forduljatok hozzám
segítségért, én a legnagyobb bajból is ki tudlak
menteni. Minden napnak meg van a maga
gondja, terhe, azt nem lehet tehermentesíteni,
csakis a jól megoldott munkával feloldani. Így
kell mindenkinek megérteni mi az ő feladata
napról-napra. Akkor a kivezető lehetőség is
feltárul előtte! Most erről, ennyit.
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8.
Telve vagytok töprengéssel magatok és
hazátok sorsa miatt. Súlyos, nehéz a teher, ami
rajtatok és szeretteiteken oly nyomasztóan,
lenyűgözően terpeszkedik, mert mindig
nagyobb és nagyobb részt rabol el életetekből a
maga számára. Olyan ez, mint az élősdi a fán,
elveszi annak életerejét, hogy önmagát táplálja
abból, mert saját képessége nincs az
életfenntartáshoz. Orozva elveszi attól, aki
összegyűjtötte a maga és társai javára! Így
gyűjti a maga tárházába az elrabolt javakat az,
aki nem képes létrehozni semmi értéket, de
annál nagyobb kívánsággal vágyik annak
élvezetére. Ezek mind az Ellentét eszközei!
Ellenem támadó, nyugalmamat háborító,
áldozatomat
megsemmisítő,
akaratomat
elferdítő üzérek! Meddig tűröm? Kérdezitek.
Nem tűröm, de átadtam egy időre a kormányt
Földeteken, hogy kitombolhassa magát! Mert
még nagyobb veszedelmet rejtene magában
elzárt megkötözöttsége! Most, mint a fekélyes
seb, kifakad, tisztul, és részben gyógyul. A
többi része, amely nem tud teljesen feltisztulni,
újra elzáratik, hogy a maga szennyében
érlelődjön a következő tisztulási lehetőségig!
Ez az oka, hogy most ezeknek az
eseményeknek megtörténtét megengedem! Ti
pedig szenvedéstekkel hozzájárultok a tisztulás
lehetőségéhez! Óh, de mennyivel több az én
fájdalmam! Mert én mindenki szenvedését
sokszoros mértékben érzem, de a kimenetelt
látva véghezmenni engedem. Legyetek
szeretetem által kárpótolva segítő testvérei a
szenvedőknek. Nem tart már sokáig
nyomorúságtok, áldásom oltalmazzon! Ámen.
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9.
Legyetek befogadó képesek, betegségetekre
akarok orvosságot adni. Testi bajotokat le kell
küzdenetek, hogy ne akadályozzon munkátok
elvégzésében.
Nem
állhattok
folyton
betegségeitek szolgálatában! Reám ügyeljetek
elsősorban! Mindennél előbbre helyezzétek
feladatotokat, annak megértését és megoldását
ezekben a nagyon komoly időkben. Szívetek
egészen azzal a vággyal teljék be, hogy engem
szeressetek, az én tervemet szolgáljátok! Így
minden
testi
kívánság
és
ennek
következménye, a betegség is, eltűnik
életetekből. Éljetek abban a nyugalmat adó
közösségben velem, ami kiemel az anyagi
nehézségből. Nem a betegség találja meg az
embert, hanem az ember szerzi azt meg
magának egészen egyéni módon. Ezért lehet
tőlük egyéni igyekezettel megszabadulni. Én
megadom a lehetőséget hozzá, mint ahogyan a
legsúlyosabb bélpoklos is megtisztult egyetlen
intésemre, ha be tudta fogadni gyógyító
erőmet. Tehát nem ilyen, vagy olyan emberi
orvosságok gyógyítanak, habár javulást egy
időre adnak, de teljes gyógyulást csak én
adhatok, mint ahogyan életet is! Mert értsétek
meg, a kettő tulajdonképpen egy! Az élet
közlése tartja meg az egészséget. Mindig új
életrekelés az, ami az elhasznált, teherré vált
anyagot kiküszöböli, eltávolítja és új, tiszta,
megfelelő tehertől mentes részekkel pótolja.
Tehát mindig életre kelti. Honnan lenne
mindez nélkülem? Tehát szeressetek engem,
hogy
életrekeltő
erőm
által
meggyógyulhassatok testi bajotokból és
legyetek megszentelt eszközeim az én terveim
számára. Ámen.
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10.
Ugye milyen gyötrő, szenvedtető, ha a rossz
valamiképpen erőre jut bennetek? Legyen az
csüggedés, reménytelenség, harag és ehhez
hasonló ellentétes érzés. Ez mind az Ellentéttől
származik, rögtön meg kell győznötök a
megfelelő, tőlem származó sugarakkal, hogy
átváltozzon a reménytelenség reménnyé, a
csüggedés bátorsággá, a harag békévé, a
kapzsiság odaadássá, a gyűlölködés szeretetté
így tisztul majd minden és mindenki, a
Belőlem áradó erőkkel, gyermekeim küzdelme
folytán és lesz olyan boldog, amilyennek lennie
kell a teljes kiérés idejére. Legyetek megértői
mai tanításomnak, hiszen ez az alapja
mindennek! Ha ezt meg tudjátok valósítani,
minden helyreigazodik életetekben. Ha az
egész Mindenség véghezviszi így feladatát,
akkor lesz teljessé a Megváltás nagy műve,
amit én megindítottam, alapját megépítettem,
de a befejező nagy munkában nektek is részt
biztosítottam, hogy ti is lehessetek részesei a
nagy munka kegyelmének, ami eggyé forraszt
velem! Értitek ennek nagy horderejét és nagy
áldását? Tehát ne zúgolódjatok a teher alatt,
hanem örvendezzetek a megbízatásnak! Ámen.
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11.
Szeretetem megsokszorosítja a tiéteket, azért
nyugtalan a ti szívetek, mert folytonosan át kell
változnia, tisztulnia. a salakot kidobni
magából, hogy helyet kapjon a tiszta szellemi,
Belőlem átáradó szeretet. Ennek a folyamatnak
mindig lüktető életet adó irányítója én vagyok,
ti pedig feldolgozói legyetek, hogy eggyé
formálhassalak velem, benneteket is Atyám
gyermekeivé! És ez az egység különböző
szépségben nyerjen kifejezést! Különböző
ragyogásban tündököljön, hogy az Atya
teljessége befejezést nyerhessen minden
tökéletességre érett gyermeke által! A szeretet
a legfőbb jó! Ebben kell haladnotok,
tökéletességre jutnotok, akkor lesztek egészen
az én gyermekeim! Én szeretet vagyok
mindenestől, Lényemet a szeretet jelenti. A
szeretet teszi ki egész Lényemet, a szeretet az
én Lényem igazi valója. Legyetek megértői,
befogadói, hogy a ti lényetek is azzá lehessen.
Olyan nagyon várom ennek a szeretetnek
kiteljesülését
bennetek!
Akkor
juttok
teljességre, ha eléritek ezt az állapotot. Tehát
engedjétek magatokban erősödni, gyarapodni a
szeretet drága ajándékát, a drága szikrát és ne
oltsátok el magatokban, amikor kifejezésre
akar jutni! Vigyétek véghez, amit bennetek
érez és életre akar kelteni. Értsétek meg az én
atyai szeretetem e mostani üzenetét, fogadjátok
be szívetek legbelsőbb szentélyébe, hogy egész
valótokat áthathassa, megszentelhesse! Ne
férkőzhessen oda a Megrontó ereje semmiféle
formában! Ámen.
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12.
Jertek ide hozzám egészen közel, hajtsátok
szívemre gyermeki szíveteket. Érezzétek
milyen lüktető, milyen erőt adó az én atyai
szeretetem! Gyógyít, javít, megigazít, nem
soron kívüli igaznak mond, amint az előbb
olvastad ebből az igazán téves könyvből,
hanem valóban átárasztja minden őszintén
vágyó gyermeki lélekbe. Vagyis a már
felébredt, Belőlem kipattant szellemi szikrába
az igazi, ős életképességet, hogy egymásra
találjon az Atya és a Belőle származó gyermek!
Hogy összeforrjon, eggyé váljon! Tehát nem
igaznak mondani, igaznak nyilvánítani akarlak
benneteket, hanem igazzá tenni, hogy olyanná
legyetek, amilyen én magam vagyok! Ez az én
tervem veletek! Erre igyekezzetek ti is,
örömmel vigyétek véghez a ti üdvösségteket,
hiszen erre hívtalak életre benneteket!
Álomlátásokra figyeljetek, üzenetek jönnek
rajtuk keresztül. Gyógyító tervem megértőket
keres
köztetek.
Kérjétek,
hogy
megkaphassátok, hiszen mindig árasztom a
gyógyítás erejét, mert nagy a szenvedés
mindenütt és fáj látni, hogy hamis úton keresik
a gyógyulást szenvedő gyermekeim! Nem az
orvosok keze által jön a gyógyulás számotokra,
mert azt csak én adhatom! De felhasználom az
alkalmas eszközöket is, ha szükséges! De ne
feledjétek, hogy ők csak eszközök. Kedves
gyermekeim érezzétek, hogy jönnie kell, mert
így nem maradhat életetek, tehát jönni fog,
aminek be kell következnie, csak meg tudjátok
majd oldani feladatotokat! Legyetek mindenkor
olyanok, amilyeneknek én látni szeretnélek
benneteket! Ne egymásról akarjátok lemásolni
életeteket, hanem intésem alapján legyetek
20

megértői kívánságaimnak. Nem azért, mert
uralkodni akarok rajtatok, hanem azért, mert
megmenteni szeretnélek titeket! Ámen.

21

13.
Figyelmes szívvel jöjjetek hozzám, mert ez a
nyitja, hogy megérthessétek üzenetemet! Ha
más foglalja el szívetek központját, akkor az a
más valami irányítja is azt! Ezért tudok olyan
kevés szívet kormányozni, mert nem érhetem el
a kormány irányító közelségét. Félreállítanak
az emberi kívánságok. Pedig ebbe még én sem
szólhatok bele, csak várom, amíg nekem helyet
biztosít a magatok akarata! Sajnos, rendesen
összetört beteg adja át magát tehetetlenül.
Gyógyulást várva tőlem eltékozolt, egészséges,
üde élete helyett, amit megőrizhetett volna, és
könnyen átszellemesíthetett volna az én
vezetésemmel átmentve életét az ez ideig csalfa
állapotból, az örök változhatatlan, boldog
életlehetőség számára. nekem ezzel az
összetört élettel jöttök szolgálattételre. Ugye
milyen nagy fájdalom ez mindnyájunk
számára! Veszteség, elmaradás és testi-lelki
nyomorúság mindennek következménye. És
még azt kell hallanom: Az Isten akarata, el kell
hát viselnünk! Hogyan lenne az én akaratom a
rengeteg baj, nyomorúság, betegség? Ezek
mind az eltévelyedés következtében előállott,
hazafelé irányító eszközök! Meg kell
tanulnotok, hogy mindennek megvan a
természetes
következménye,
mindennek
megvan az alapja – a betegségnek is – és a testi
orvosok bármennyire is kutatják a test
anyagának
összetétele
alapján
annak
gyógyulását, nem érhetnek el igazi eredményt,
mert mindig új és új betegség keletkezik, az
újabb bűnök folytán, törvényeim áthágása
szerint! El kell fogadnotok az én vezetésemet
mindenben, ha el akarjátok érni azt az életet,
ami mindig megmarad, mert nem rontja meg az
22

Ellentét! Addig azonban terheteket viselnetek
kell, és én is veletek hordozom azt! Amíg
elérkezik
számotokra
a
megszabadító
feltisztulás. Igyekezzetek ezt elérni és segíteni
másoknak is ebben, a magatok feladatának
megoldásával! Mert minden jól elvégzett
munka szétárasztja áldását, és világosságot hoz
létre az egész Mindenségben! Így terjed az én
országom hűséges munkatársaim, illetve
gyermekeim által!
Egy beteg testvéretek kopogtatott szívetek
ajtaján! Ő is eltékozolta életét, mert nélkülem
akarta megoldani! Most keres, de nem én
zárom el magamat, ahogy gondolja, hanem Ő!
Haza szeretne jutni hozzám, de messze jutott
tőlem! Ha leveti testét, újra felöltöztetem, hogy
meg tudja oldani feladatát és megközelíthesse
lassan-lassan otthonát. Nálam megérkezve. De
ezt még sok akadály nehezíti, segítsétek
küzdelmében. Ámen.
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14.
Lehajolok hozzátok most is, mert nagy a ti
nehézségetek! Ami lehúz erre a megterhelt,
anyagában is elferdült Földre! Szeretnétek
felemelkedni hozzám, ezért hajolok le értetek,
segítséget adva a tisztuláshoz, ami a
tulajdonképpeni emelkedés lehetősége! Mert
csak a megtisztult élet vezethet fel innen,
mindig tisztább formát öltve, tisztább
magasságok felé! Vigyázzatok tehát, hogy ne
szennyezzétek be újra magatokat, mert akkor
visszasüllyedtek, nagyobb szenvedést készítve
elő! Őrködő angyalaim mindig vezetnek,
irányítanak, ha figyelve rájuk hallgattok,
elértek az olyan nagyon sóvárogva keresett
boldog otthonotokba, velem együtt! Mert
mindegyikőtöket én várom, felékesített
otthonának küszöbén, hogy áldásomban
megfürödve, véglegesen megtisztulhassatok
mindentől, ami zavarhatna tiszta, nyugodt,
boldog öröklétetekben. Így éljetek ebben a
reménységben! Ámen.
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15.
Ne legyetek sokat kívánók, mindennel
megelégedjetek, amitek van, mert ez is egyik
formája a jóvátételnek! Ha sokat kívántok,
elfog a kapzsiság ördöge, és ti is tékozlókká
lesztek. A kívánság irányítja életeteket, vagyis
oda vonzattok általa, ami lefoglalja szíveteket!
Ne kívánjatok semmi más, mint felismerni és
véghezvinni a jót! Ekkor szabadultok meg és
segítitek szabaduláshoz a megterhelteket. Ugye
megértettétek ezt a nehéz leckét? Hát vigyétek
véghez, hogy áldás származhassék belőle!
Ámen.
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16.
Gyenge reményeteket éleszteni, szereteteteket
tisztítani, hitetetek erősíteni szeretném, hogy
mindig több és több, tisztább tanítást adhassak
befogadóképességetek szerint. Az előbb
említettétek, hogy a fokhagyma gyógyít. Pedig
az csak egy kis gyenge növény. Hogyan
gyógyíthatna? Mégis eszköz az én gyógyító
erőm számára, ami így eljuthat hozzátok
betegséget tisztító testetek számára, mert fel
tudja dolgozni! Más növény is segít gyógyító
hatással rajtatok, de ezek mind csak eszközök.
A gyógyító én vagyok! Nem is lenne szükség
semmiféle eszközre, ha tudnátok kapni
közvetlenül tőlem! De erre képtelenek
vagytok! Mint ahogy közvetlenül nem tudnátok
meglátni engem, csak megközelíteni tudtok
bizonyos mértékben. El kell rejteni magamat
előttetek,
mert
még
nem
vagytok
megteljesedve az énvelem való közvetlen
találkozásra! Ne is törjétek magatokat érte, de
igyekezzetek mindenben meglátni, mert ott
vagyok, és tisztulásotok mértéke szerint
megtapasztalhattok! Ezért van, hogy egyesek
számára élő valóság, mások előtt lehetetlenség
az én létezésem! Aki hisz, az lassan meg is
tapasztal, aki elfordul, tagad, vagy káromol, az
elől eltűnök, mert halálosan megsebezné magát
káromlása visszahatása következményeképpen.
A mai nap csak arra gondoljatok, hogy
áldásaimat el tudjátok fogadni, ne gátolja meg
ezt semmi, ami előttem tűrhetetlen, áldásom
benne van mindenben, ami körülvesz titeket,
de nektek meg kell találnotok, fel kell
dolgoznotok, hogy elérjen hozzátok és
érlelhesse bennetek az Istenfiúságot! Ámen.
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17.
Hajlékotok egy kis sziget a Számomra a nagy
Mindenségben, ami most másnak hódol! De itt
én uralkodom! Akármilyen a hajlék is külsőleg,
Számomra otthon, mert Úr lehetek benne!
Áldást osztó Édesatya! A nyugalomban benne
vagyok én, a zűrzavarban pedig az Ellentét!
Minden ebből a két forrásból indul ki, vagy
gyógyít, javít, gyarapít, vagy ront, rombol,
pusztít! De ne felejtsétek, hogy a pusztítás csak
alap az újraépítés számára. Ami hibás, annak el
kell múlnia, ami jó, az megmarad, csak alakot,
külső formát cserél! Amiben jobban haladhat!
Az út végén megkapjátok – munkátok
eredményeképpen – az illő jutalmat! Én mindig
gondoskodom, én mindig segítek, nem
maradtok elhagyatva, mikor azt gondoljátok is,
mert talán nem érzitek közellétemet.
Rendületlenül higgyetek bennem és segítő
szeretetemben, ezzel megszabadulhattok a
tehetetlenné tevő csüggedéstől! Mert nincs
olyan helyzet, bármilyen nehéz is, amiből az én
segítségemmel ne tudnátok megszabadulni, ha
ti is helyesen igyekeztek. Ámen.
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18.
Sok gondot okoztok édes gyermekeim, mert
nem figyeltek még most sem eléggé
útmutatásaimra! Még mindig az emberi
gondolatok irányítják túlságosan életeteket!
Ezzel okoztok nekem nagy gondot! Jöjjetek
hozzám, nézzetek rám, megmondom, mit
kívánok tőletek! Gyenge ugyan a tiszta
meglátástok, az ítélő értelmeteknek kell
kitisztulni. Azt hiszitek, hogy én a vak
engedelmességet kívánom, ebben nagyon
tévedtek! Én a helyes meglátást, helyes
következtetést és az ebből folyó helyes életet
kívánom tőletek, hogy részetek lehessen a
boldog, felszabadult élet áldásában! Mondtam
már, hogy testetek és annak tevékenykedésének
mind az én irányításom szerint kell
töklétesednie, mert az is az Enyém! De
elszakad minden tőlem, ha nem az én
rendemhez igazodik. Tehát testetek legyen
igazi munkátok elvégzője, nem túlterhelt
igavonó állat, hanem a munka hős elvégzője!
Legyetek félelem nélkül, nem érhet semmi,
amit magatokra nem tettetek kikerülhetetlenné.
Csak az történhet, amit elkészítettetek
magatoknak! Vagyis, amit fel kell emelnetek a
megtisztuláson
keresztül.
Elém,
hogy
munkátokat elvégezve, jóvátegyem azt!
Gondos szeretettel őrködöm feletetek! Ámen.
Megjegyzés: A karma törvényének nagyszerű
ismertetése.
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19.
Üzenetet vártok tőlem! Pedig én mindig,
mindenben megtalálható vagyok, nemcsak
néha, kivételes esetekben, hanem állandó
szeretettel,
gondoskodással
tanácsollak
benneteket! Valójában lássátok meg, az én
vezetésem a Lélek sugalma által történik, nem
ahogyan azt ti felfogni próbáljátok, emberi
értelmetek szerint. Most egészen a munka, a
robot uralja életeteket. Arról szeretnétek tudni,
mi lesz veletek? Ne törődjetek a külső
eseményekkel, csak arra igyekezzetek, hogy
éber figyelemmel megoldjátok a rátok váró
feladatokat! Ez az egyetlen, amit kívánok
tőletek, és nektek is erre kell igyekeznetek.
Járjatok őszintén előttem, szívetek szerint nem
aggodalmaskodva!
Legyetek
engedelmes
végrehajtói a szeretet parancsának, amit
szívetekben felébredni éreztek. Ne álljátok
útját az emberi okoskodással, hiszen mindent
félre lehet érteni, ha úgy akarják az emberek!
De az igaz, ami nekem tetszik, arra
törekedjetek, hogy azt megértsétek. Ámen.
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20.
Legyetek szeretetemre méltó gyermekeim,
akikre munkát bízhatok, mert sok az elvégezni
való! Lássátok meg, milyen nagy a szükség
csendes, szelíd lelkekre, szorgalmas, éber,
megértő, hűséges, engem igazán szerető
gyermekekre, akik által országom és annak
ereje megvalósulhat itt a földön is, úgy amint a
mennyeiben már megvan! Ez az, amit én
földrejöttöm óta megvalósítani akarok!
Kérésetekben ti is benne éltek ennek az
eljövetelének
előkészítésében!
Nagyobb
odaadással,
vágyakozóbb
igyekezettel
induljatok most, hogy valóban eljöhessen a
Mennyek országa közétek és megmaradjon
bennetek! Ne elmenni akarjatok innen, hanem
itt élni az én akaratom szerint, helyes életet,
hogy terjedhessen az én igazságom, mindig
nagyobb
tért
hódítva
számomra
és
mindnyájatok számára! Hogy a világosság
feloldja a sötétség szomorú állapotát és tegye
örvendezővé azt. Ebben a munkában kell
segíteni annak, aki erre alkalmas! Jöjjetek
hozzám, hogy alkalmassá tegyelek! Beteg a
testetek. Én ezt látom, de ne ezzel törődjetek,
hanem rám figyelve végezzétek munkátokat,
meggyógyultok minden bajból, mert aki rám
talál, meggyógyul, mindentől megtisztul az én
segítségemmel. Ámen.
Folyt. magasrendű szellem által: Most én
vettem át a közvetítést, hogy végezzem be,
amit még mondani kell nektek befejezésül.
Tehát zárjátok szívetekbe a mai tanítás
lényegét és értsétek meg, hogy munkátok
fontos! Ezért ne halogassátok, hanem minden
percben tegyétek – helyes megértésetek alapján
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– feladatotokat. Én is azért kaptam most e
közvetítés munkáját, mert az Úr akarata szerint
belekapcsolódtam
ebbe
a
szolgálatba,
próbaképpen. Munkám az lesz, hogy
mellettetek maradjak, és állandóan segítsek
megérteni, mit kíván tőletek a mi Urunk,
Krisztusunk! Akinek én akaratát közelebbről
látva, őt jobban megértem és megértethetem
veletek. Mostantól kezdve szoros kapcsolatban
leszünk és együtt végezve közös feladatunkat,
én, mint tanácsadó, ti, mint véghezvivők.
Ámen.
Itt vagyok én is, csak teljesebbé akarom
tenni gyermekeim összetartozását a közös
együttmunkálkodással. Legyetek egyek a
szeretetben,
a
hűségben!
Kéréseiteket
meghallgatom és megáldom! Ámen.
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21.
Gyorsan szólok hozzátok, mert sok az
elvégezni való a mai napon. Nincs
vesztegetnivaló idő! Siessetek elvégezni a
beszerzéseket, amire már ti is gondoltatok, de
nem elég komolyan. Szeretettel kell
gondoskodni az elhagyottakról is, akik nem
tudnak
magukon
segíteni.
Komolyan
figyelmeztessetek
mindenkit,
hogy
ne
könnyelműsködjenek ezekben a nagyon
nyugtalan és nagyon veszélyes időkben! Sem
anyagi, sem erkölcsi, sem testi, sem lelki
kicsapongásokra nincs kegyelem, mert ahol
ezeknek teret engedtek, ott megszűnök segíteni
és elvesztek a támadás alatt! Közel van a nagy
leszámolás, ami elválasztja a jókat a
gonoszoktól, ha megállják az elválasztó próbát,
amin mindenkinek át kell jutni, mint egy
vizsgán! Mindenki a maga próbáján áll meg,
vagy esik el. Ámen.
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22.
Kihagyás.
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23.
Legyetek vidámak, amennyire tudtok! Ne
csüggedjetek. Nem azért mondtam, hogy
boldogok, akik sírnak, hogy én mindenkitől
mindenkor azt várom, hogy folyton sírjon, és
bánatos panaszkodással csak nehezítse a
helyzetet anélkül, hogy azon segítene! Én az
egyszerű, vidám életet szeretem! Az egyszerű
élet magában hordja a derűt. Igen, örüljetek az
életnek, ami Belőlem árad és behatol
mindenüvé, ahol kitárt szívvel találkozik.
Legyetek ilyen befogadó szívűek minden
Belőlem áradó élet számára! Most az örömet
hozom nektek! Az én örömöm nem hagy maga
után szomorúságot sem a magatok, sem a
mások szívében, mert nem vesz el senkitől
semmit, csak ad! Nem táplálkozik mások
szenvedéséből, nem rontja meg senkinek
becsületét, sem vagyonát, sem szabadságát. Így
csak áldást jelent mindenki számára! Kérjetek
ilyen tiszta örömöt magatoknak, és én sietek
adni! Az ilyen öröm nincs ellenemre, csak a
más vérén, a más verejtékén, fájdalmán
felépített öröm az, ami káros és új szenvedések
előkészítője. Az így előkészített szenvedéseket
nem lehet kikerülni, hanem átélésükkel ki kell
egyenlíteni, ezek szükségesek! Tehát akik
mások kárából építik örömüket, azok valójában
szomorúságot gyűjtenek maguknak! Mert még
egy hajszálatok sem eshetik le fejetekről, amit
az én Atyám számon ne tartana és számon ne
kérne! Igyekezzetek tehát vigasztaló szeretettel
enyhíteni a szenvedést és terjeszteni a tiszta
örömöt mindenki szívében! Ez az öröm és
fájdalom egymásra ható ereje! Így hat, így
keletkezik egyik a másikból. Értsétek meg jól,
és csak az örömöt terjesszétek! Mondd ezt el
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mindenütt, ahol lehet, hogy megérthessék az
öröm felemelő értékét, de a fájdalom szükséges
következményét is. Én mindenkinek igaz
örömöt kívánok adni! Fogadjátok azt tőlem és
gyakoroljátok életetekben, hogy minden öröm
tiszta és romolhatatlan legyen! Ámen.
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24.
Kihagyás.
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25.
Üdvözítő kegyelmem áradjon belétek! Az
üdvösség, amit elkészítettem számotokra, a
teljes boldogság állapota. De amíg ezt eléritek,
nagy harcot kell megvívnotok, állandó
figyeléssel őrködnötök, helytállással megtartani
a kapott kincseket, sőt gyarapítani azokat.
Ezért jöttem közétek és ezért harcoltam magam
is az igazság diadaláért! Ezt a harcot, ami én
megkezdtem, mindenki számára egyformán,
egyenként
tovább
kell
folytatnotok,
mindenkinek a neki adott kegyelmekkel, a neki
adott tehetséggel, az ő saját életének
kialakítása céljából! A maga meggazdagítása
érdekében el kell érnie azt a tökéletes állapotot,
amit számára én kijelöltem! Erre törekedjetek,
hogy ezt el is érjétek! Mindenki, minden
percben választás elé kerül, hogy nekem, vagy
ellenem dolgozik-e? Álljatok mellém, hogy
életetek gazdagodjon, tisztuljon és tűnjön el
belőle az, ami nem Belőlem való, mert nem
lehet két úrnak szolgálni veszedelem nélkül!
Én segítek mindenkinek, hogy felismerje az én
utamat és meg is győzze az Ellenerőt, ami el
akarja gáncsolni. Nagyon vigyázzatok, hogy
felismerjétek a helyes élet feltételeit és
megtartsátok azt! Imádkozzatok magatokért és
egymásért! Ámen.
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26.
Most jönnek az ünnepi megemlékezések
halálom,
feltámadásom,
testem
átlényegülésének aktusa, ami kihatott az egész
Mindenségre a feltisztulás segítségével, hogy
mindenkinek része legyen benne! Készüljetek
ti is ezekben a napokban, legközelebb erről
szólok világosabban, mint eddig! Készüljetek a
megértésére!
Nagyszerda: Ígéretem szerint szólok
hozzátok. De nem ma, hanem holnap mondom
el, amit halálom és feltámadásomhoz fűzni
akarok számotokra. Hogy egy kis bepillantást
kapjatok
legmélyebb
titkaimba!
Ma
előkészítelek benneteket a megértésére. Ez is
fontos, tehát jól figyeljetek! Ezekben a
napokban már erősen körülvettek támadóim,
egészen elzárták a népet tőlem. Nem mertek
közeledni Felém, akárcsak most! Féltek az
állandóan leselkedő felbérelt hamis tanúktól,
mert mindenkit Ellenem ingereltek, hogy
valami rosszat tudjanak összeszedni, és azzal
vádolni és elveszíteni a bíróság előtt! A nép
megijedt, elszéledt. Nem mert velem
találkozni,
mert
nem akart
Ellenem
vádaskodni. Inkább kikerült és azt mondta,
nem is tudják, ki Ő, hogy tudnánk azt, hogy mit
akar? Azt hitték, hogy ezzel elvágják az
Ellenem
készülő
támadás
lehetőségét.
Akárcsak ma! Nem mernek kiállni mellettem,
inkább elkerülnek, pedig ezzel elzárják a
segítés megvalósítását! Nem helyes ez a
gondolkozás!
Így egészen az Ellenem támadókba
kapcsolják magukat azok is, akik mellettem
szeretnének állni, de gyávaságból nem teszik,
és így még jobban elerőtlenednek! Ne legyetek
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megalkuvásból gyávák, mert én csak a hűséges,
Mellettem kitartó gyermekekkel győzhetem
meg a harcot! Nagyon nagy éberségre van
szükség, hogy felismerjétek az Ellenem küzdő
támadót! Nagyon kérjétek, hogy tisztuljon
szívetek, értelmetek, hogy meg tudjátok érteni,
amit holnap közölni szeretnék veletek!
Nagycsütörtök
Én odaszenteltem magamat az emberiség
megváltására! Odaadtam életemet már földre
jövetelemmel a nagy kiengesztelés áldozatául!
Kit kellett kiengesztelnem és hogyan? Erre
felelek most, mert ezt is félreértik az emberek.
Azt tanítjátok, hogy a haragvó Istent ki kellett
békíteni, mert Isten igazsága megköveteli a
bűnös megbüntetését, de mert az emberek ezt a
nagy büntetést nem tudták volna elviselni, ezért
kellett nekem, Isten létemre elhordozni azt az
emberek helyett! Itt van a nagy tévedés, amikor
engem kegyetlen, bűnt büntető Úrnak
hirdetnek, akinek szentsége megköveteli a
nagyon szigorú büntetést. Ezt kell valakinek
elviselni, hogy a béke, a nyugalom helyreálljon
a szent Isten és a bűnös ember között. Erre a
nagy feladatra kiválasztotta ez a szent Isten az
ő egyetlen, tiszta Fiát, engem! Mert csakis
ezzel elégedhetett meg! Az ártatlan vér hullása
hozhatta meg a kiengesztelődést! Itt egészen
különválasztják az Atyát és a Fiút! Az Atya
büntető Isten, a Fiú a büntetést elszenvedő
gyermek! A kettő külön él, külön működik, de
a kegyetlen Atya megengesztelődik, amikor
ártatlan Fia szenvedését elfogadja az egész
emberiség bűne váltságául. Eddig tart az
emberi meglátás! Most nézzétek az én igazi
tanításomon keresztül a Megváltás titkát, amit
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nem akarok tovább elrejteni előletek. Valóban
létrejött a nagy szakadás a bűn következtében
köztem és embergyermekeim közt! Ezt helyre
akartam igazítani. De nem kegyetlen, szigorú
bűn, büntetéssel, hanem a szeretet mindent
feláldozni kész győzelmes ajándékával! A
bennem élő, a Belőlem áradó szeretet
felöltözött emberi formába, hogy köztetek
járva, közvetlenül éreztesse mindenre képes és
mindenre készséges szeretetének erejét! Nem
törődve azzal, hogy mennyi szenvedést jelent
Önmaga számára, mert semmi sem állhat
útjába a szeretet áldozatosságának! Hiszen
mindig nőttön-nőtt fájdalmam elveszett
gyermekeimért,
utánuk
mentem,
hogy
hazavessem őket, akik a bűn fogságában
gyötrődtek! E fogságból – végső áldozatként –
csakis életem árán szabadíthattam meg és
szabadíthatom meg az elveszett, elfordult
emberiséget,
együttesen
és
elbukott
gyermekeimmel egyenként! Nem kegyetlen
Atyai kényszer vitt engem az áldozat
meghozatalára, hanem a bennem élő Atya
szeretete képesített a nagy áldozatra! Ami még
mindig kevesebb fájdalmat jelentett Számomra,
mint látni elesett gyermekeim tőlem távol való
vergődését és érezni öntudatlan szenvedésüket,
amin senki sem segíthetett Rajtam kívül!
Megértettétek a nagy különbséget az emberi és
az én valódi megváltói tanításom között? A
megváltás ténye az én, magam odaszentelése
volt, de nem kegyetlen Atya közreműködése
által, hanem a bennem élő Atya szeretete által!
Most ezzel tápláljátok életeteket a Feltámadás
reményében, amiről legközelebb tárok fel
előttetek hasonló titkot! Addig erősítsétek
szíveteket a most kapott ajándékkal!
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Húsvét
Feltámadásom a kora hajnali órákban ment
végbe, amikor a sötétség oszladozni kezdett,
vasárnapra virradóan. Én is összeszedtem
magamat, vagyis szellemem ereje megépítette
szellemi testemet! Az anyag minden porcikája
eltűnt Belőlem, mert szellemem felégette,
átlényegítette azt! Ez az átalakító folyamat
tulajdonképpen egész földi életem alatt tartott,
mert szellemem irányította mindenkor. Így vált
alkalmassá a megváltó halálra és kifolyó vérem
mindenre tökéletes gyógyírrá! Amikor testemet
nyugalomba helyezték a sírüregbe, szellemem
tovább folytatta átalakító munkáját! Így a test
egészen áttisztult minden földitől. Tehát nem
megsemmisült, megtartotta régi alakját, a
bizonyságot adó megjelenés lehetőségére. Így a
teljesen átlényegült állapotában felvette a
szellem átható erejét, ami által annyira úrrá lett
minden anyag felett, hogy nem volt számomra
akadály a bezárt ajtón sem, hogy tanítványaim
előtt megjelenhessek! Én tulajdonképpen
mindig közöttük voltam, de nem tudtak mindig
egyformán meglátni, mert gyenge volt a
látóképességük! Legelőször Mária látott meg,
mert legjobban vágyott arra! Igaz, hogy csak
testem meglátását remélte, de oly erős volt
szeretete,
hogy
megnyílt
szellemi
látóképessége és megláthatott szellemi
testemben! Ámen.
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27.
Május elseje
Csend és nyugalom az alapja az én
országomnak. Ebből a csendből árad
mindenüvé az én békességem. Aki ide menekül
a világ nyugtalanító háborgásai között, arra
kihat az én békességem ereje! Azért hívok
minden megterheltet és megfáradt szenvedőt
magamhoz, hogy megérezze az én békességem
áldott erejét, ami most oly nagyon hiányzik,
hogy így megnyugodjanak, és szenvedésük
enyhüljön! Csak az utána sóvárgók nyerhetik
meg az én békességemet, de hogy valaki
megkívánhassa, meg kell tapasztalni felemelő
értékét! Ezért kell most megérezni, milyen
nagy hiány, ha békesség helyett nyugtalanító
szorongattatás lesz úrrá szívetekben! Aki már
ezt megtapasztalta, az készségesen követi hívó
szavaimat. Azért szólok a megfáradtakhoz!
Nem mintha az egészséges, vidám élet nem
lenne fontos számomra. De ezek még
érzéketlenek hívásomra, útmutatásomra. Csak a
szenvedéseken át érnek el a békesség útjára! A
mai nap is ilyen lármás, erőszakolt ünnep volt.
Az igazi öröm nem tesz fáradttá, nem tesz
erőtlenné. Én az örvendezőkkel is együtt
örülök, ha ez az öröm belőlem táplálkozik, de
az olyan öröm, ami tőlem távol esik, az nem
lehet tartós, még kevésbé állandó, mert annak
el kell múlnia, hogy helyet adjon az én
örömömnek! Legyetek nyugodtak! Bennem
bízzatok és várjátok az én békémet, az én
örömömet, amit mindenki elnyerhet az én
vezetésemmel, ha most még szenved is!
Keressétek mindenkor, mindenben a megoldást
feladataitok számára, ami kiment minden
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tévelygésből! Az én békém a jól végzett munka
jutalma! A jól elvégzett feladat jóváteszi a
lélek sóvárgó, kielégítést kereső hiányérzetét,
ami az ő fejlődését előreviszi. Egyedül nem
érheti ezt el senki, de én hozzásegítek
mindenkit! Legyetek hát igyekvő szeretettel
eltelve Irántam, hogy meggazdagíthassalak
áldásommal! Ámen.
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28/a.
Én az élet Fejedelme vagyok, és életet adok
mindenütt, ahol engem befogadnak! De ha
félre is mennek a Rólam szóló ferde tanítások
alapján, nem lehetek élő bizonysága
Önmagamnak. Nem érhetek el a szívek
belsejébe, mert elzárták Előlem az utat a téves
tanítások. Hiszen minden rossznak én vagyok
az oka, még az örök kárhozatot is én zúdítom a
tehetetlen,
vergődő
emberekre,
akik
kénytelenek elviselni kegyetlen, zsarnoki
hatalmamat! Így szól Rólam a tanítás, és
hogyan szeressen valaki igazán ilyen urat,
akitől rettegni lehet csak? Egyszerűen nem kell
benne hinni, akkor eltűnik a szörnyű rém, aki
eddig félelemben tartotta a szabadság után
áhítozó emberiséget! De többé nincs rá
szükség, mert csak emberi elme szüleménye, és
ha kitörölik még az emlékét is, el fog tűnni, és
nem fogja zavarni az emberiség haladását! És
én erre azt mondom: Igazuk van! Hát mi
vagyok
én?
A
szenvedők
kínjában
gyönyörködő, kegyetlen kényúr? Én valóban
ilyen Isten nem vagyok, el kell tűnni valóban
az ilyen Istennek az emberi lélekből és
tudatból! Amíg ez végbemegy, megengedem a
rombolást, és ha befejeződik ez a munka, és az
emberek szívében feltámad a vágy az igazi
Isten ismerete után, akkor megújul a lélek és
befogadja majd az én igazi valómról szóló
igazi tanításokat, ami életre ébreszti majd az
elalélt, de életrevágyó életet bennetek! Ezért
kell megráznia a viharnak az egyházakat, amit
ők idéztek magukra a sok ferde és téves
tanítással, és most minden visszahull rájuk! És
a papoknak is meg kell tisztulni az
anyagiasságtól, ami hozzájuk tapad az anyag
44

szeretete által. Ezért kell most kemény terhet
hordozniuk, sokat nélkülözniük, hogy önmaguk
előtt is világossá legyen, hogy vajon Értem és
az én országom eljöveteléért dolgoztak-e, vagy
a kényelmes életlehetőség vitte őket a papi
szószékre, hogy ott maguknak dicsőséget
szerezzenek? Belőlem áradó tanításaimat,
amiket röviden a Tízparancsolat foglalt össze,
félretették, nem vették komolyan, nem tartották
meg, pedig az élet ereje volt bennük elrejtve!
Megtartásuk az igaz életre vezetett! Későbbi
tanításom erre épülhetett volna, megtisztítva
lelketeket minden súlyos, terhet adó bűntől! De
az alap rossz volt, így a ráépülő tanítás sem
lehetett helyes. Össze kellett roskadnia
mindennek! Vegyétek elő a Parancsolatokat és
tanuljatok ti is helyes életet egyszerű
megélésükkel! Legközelebb egyenként szólok,
mit kívánok általuk tőletek! Ámen.
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29.
Aki rám bízza magát, azt én el nem hagyom,
azt én megsegítem mindenképpen! A
segítséget, vagyis életetek vezetését így
mindenkinek biztosítom, és meg is kaphatjátok,
ha az utat el nem zárjátok előlem
hitetlenséggel,
engedetlenséggel!
Mert
higgyétek el, csak ti magatok vagytok okai, ha
életetek nem halad előre a tisztulás, a
tökéletesedés útján énhozzám. Elakadtok
útközben, mert nem vagytok kitartóak az én
országom keresésében! Pedig megmondtam:
Keressétek először Istennek országát, és
minden megadatik néktek! Ha valaki igazán,
minden mellékest elhagyva, engem keres,
bennem minden megnyer, mert megkapja az
Élet teljességét és mindent, ami az igazi
boldogság feltétele! Gyakoroljátok magatokat
elsősorban a szeretetben egymás iránt, de
önmagatok megbecsülésében is, tudván, hogy
nekem mindenki érték! Csak az rossz előttem,
ami ezt az értéket beszennyezi, elferdíti,
elrontja! Igazítsátok helyre a helytelent,
tisztítsátok mindig, állandóan a szennyet,
javítsátok a rosszat! Ezzel ellensúlyozzátok a
tévelygés romboló hatását, amit érezhettek,
mert mindnyájan szenvedtek alatta! Tehát
naponta megújulva harcoljatok a jó diadaláért!
Ha nem látjátok világosan a célt, könyörögve
kérjétek vezetésemet, akaratom teljességét! De
nem tehetetlenül, könnyelműen hagyni a rossz
garázdálkodását! Kérjetek, hogy adhassak,
keressetek, hogy találhassatok, küzdjetek, hogy
győzhessetek és megkapjátok az eredményben
jutalmatokat, igyekezetetek szerint! Ne a test
legyen a hangadó, de ne legyen elnyomott
szolgátok sem! Szellemetek vezesse, mint
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bölcs tanító mind testeteket, mind lelketeket,
hogy igazi összhangban, mint egész ember,
megálljátok helyeteket és haladjatok! Úgy,
hogy egyenként megérkezhessen mindenki a
maga igazi otthonába, ahol igazi valója előttem
kibontakozhasson, és én felismerhessem benne
az én gyermekemet! Amikor nem tudtok így
közösen előttem figyelni, keressétek egyenként
intésemet, mert utatok különböző, ha a Cél egy
is! Külön haladva mégis találkoztok a Célnál,
előttem! Áldásom mindenkor veletek lesz!
Ámen.
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30.
Az éjjel, álmodban egy kis képet kaptál abból a
titeket környező hullámból, ami állandóan és
megérlelően kerülget! Nagy harcokat vív
földetek tisztulásáért! Zúg, dörög és gyötrődik
a kitörni akaró, de még fogságba erőszakolt,
érc közé szorított, felszabadulni vágyó lelkek
tömege! Már-már sikerül előjönni lezárt
tömlöcéből, hogy enyhüljön a feszültség, ami
mindenki számára szinte elviselhetetlen, de
még nincs itt a levezetésnek ez a kitörési
színtere elkészítve! Ezért még visszatartatnak,
de nemsokára felnyílnak a zsilipek és
megkezdődik e gyötrődő, ördögnek nevezett
lelkeknek kiszabadulása és akkor megremeg a
föld! Legyetek előre készen fogadásukra,
nemcsak a földindulásra, hanem a lelkek jóra
irányítására. Ámen.
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31.
Szegény a ti életetek, a ti szeretetetek nem mer
síkra szállani az igazságért, pedig sóvárogva
vágyódik az igazság diadala után! A sóvárgás
még nem hozza el a győzelmet. Harcolni, és
erősen küzdeni is kell, beleadva erőtöket! Most
is harc előtt álltok! Ne hátráljatok, de ügyesen,
bátran vívjatok! A támadó nem kímél, hát ti se
legyetek elnézőek! Meg kell fizetni mindenért!
Én
nem
gyönyörködöm
a
gyáva
megalkuvásban! A bátor nem hátrál, nem
hunyászkodik meg, de minden terhet
türelemmel elhordoz! A fájdalomtól nem fél,
csak egy a fontos számára, a győzelem! A
szelídség a leghívebb segítőtársa, együtt
haladnak! A szeretetben mindig én vagyok
jelen! Az ellenség szeretete eltünteti a
gyűlöletet szívetekből, a testvéri szeretet
tisztítja szíveteket és érleli a jóra. Én
megáldom
a
vasárnapi
Úrvacsorát
jelenlétemmel és bűnbocsánatommal. Ámen.
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32.
Jól
figyeljetek,
hogy
megérthessétek
üzenetemet! Nézzetek bátran előre, nyílt
szemmel, tiszta tekintettel az útra, amelyen
haladni kell! Ami most olyan homályos, ködös
mindenki előtt, aki nem tőlem várja a
világosságot! Én, keresve keresem azokat, akik
előtt megvilágíthatom ezt a zavaros, tisztulásra
váró helyzetet, mert sok minden hatással van a
mostani, változó időkre! Ne gondoljátok, hogy
az események maguktól mennek, avagy én
magam irányítom! Hozzájárul minden erősen
ható lelki munka, akárhonnan veszi eredetét!
Nagyon fontos, hogy átvegyétek az én
irányításomat,
hogy
munkátokkal
véghezmehessen az én tervem! Ne lankadjatok,
nagyon határozottan álljatok mellettem, hogy
meggyőzhessétek az Ellenem támadók táborát,
mert most erősen megindul a harc! De ne
gondoljátok, hogy ez a két tábor itt a földi
síkon áll szembe egymással, összemérve
erejüket. Az igazi harc sokkal elrejtettebb, mert
minden egyes lélekben benne van a Mellettem
és az Ellenem harcoló tábor láthatatlan ereje.
Legyetek vigyázók elsősorban arra, nehogy a
saját lelketeket foglalja el orvul az ellenség,
hogy így tehetetlenné tegyen! Tehát befelé,
belső éberséggel vigyázzatok, hogy kifelé is
harcolhassatok, felismerve az ott támadó
ellenséget! Ezért mondtam, hogy jól
figyeljetek, hogy nyílt szemmel lássatok!
Egyelőre még nem borul lángba a világ, még
megőrzi a nyugalomnak látszatát! De amelyben
megindul a lelkek harca, és az ott elért
eredmények fogják irányítani a dolgok további
folyását! Tehát ezekben a látszólagos nyugalmi
időkben harcoljatok teljes erőtökkel az igazság
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diadaláért! Nem egyik vagy másik tábor
győzelméért, hanem az Igazság diadaláért,
aminek legyetek nagyon hűséges munkásai.
Sok buzgó keresés után lássátok tisztán, hogy
küzdhessetek érte! Ne az legyen a fő gondotok,
hogy jaj, mit együnk, ha jő az ínség? Én tudok
segíteni azon is, mint segítettem Illésnek is, a
nyomor közepette, mert a nyomornak el kell
jönnie. Hogy meglássák az emberek a maguk
tehetetlenségét, ha nélkülem akarnak valamit,
valami nagyot elérni, mert nem lehet
számításon kívül hagyni engemet! Most
nyugodjatok meg és induljatok nekem szánva
minden erőtöket, hogy én azt megtisztíthassam
és megsokszorosíthassam! Ámen.
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33.
Áldozócsütörtök
Igen, az idő sürgetően halad és sok változást
alakít a most még fennálló, de máris elmúlásra
megérett állapotokban! Mert mindennek át kell
alakulnia egy alkalmasabb életformába, fel kell
fejlődni, hogy a továbbhaladást véghezmenni
segítse! Mindenki és minden halad, mert
megállni nem lehet senkinek, semminek, ami
életet rejt magában! Az élet el van rejtve, de
megnyilvánítja magát és bizonyságot ad
önmagától! Ez az életszikra külön-külön élteti
az anyagban elrejtett és feldolgozásra váró
ellentétes, velem szembeállni kész salakot, ami
teherként nehezedik minden felfelé igyekvő
számára. Hosszú harc után le kell győzettetni,
illetve meg kell győzettetni az én erőm által,
hogy minden ismét az én valómmá érlelődjön!
Az én Mennybe érkezésem is ezt a haladást
biztosítja mindenki számára! Ezért mondtam
tanítványaimnak
és
rajtuk
keresztül
mindnyájatoknak, hogyha engem igazán
szerettek, örülnötök kell az én mennyei
távozásomnak, mert ez biztosít benneteket
arról, hogy nem maradtok ti sem földhöz kötve,
az anyag bilincsében, hanem a kellő harcot
megharcolva, kiszabadulhattok és elérhettek
abba az otthonba, amit én készítettem
számotokra! Ez az otthon annyira más és más,
egészen egyéni! Nem is érhető el személyes,
egyéni munka nélkül! Mindenkihez különkülön szólok, hogy megtartsa azt a különös,
csak neki szánt életét, amire elhívtam
életrekeltésekor! Most örüljetek ennek a
lehetőségén és töltsétek be élethívatásotokat
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engedelmem, az én szeretetem erejével, az én
kívánságom szerint! Ámen.
Szellemközlés: Legyetek elkészülve a nagy
elindulásra, ami küszöbön áll. Ne féljetek, csak
az elmúlásra ítélt rész kerül az un. tisztító
állapotba, hogy még az is újjá lehessen, az
életrejutott pedig még tisztább életre
kelhessen! Tehát bátran nézzetek előre,
harcolva az Igazság diadaláért, aminek el kell
jönnie! Igyekezzetek, hogy az elkészített otthon
mielőbb befogadhasson benneteket! Ámen.
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34.
Jólesett hallgatni a te hited bizonyságát! Nem
látni, és mégis hinni, ez most a ti feladatotok!
Nem láthattok, sőt nem is érezhettek, de
higgyetek bennem! Segítségemet fogadjátok el,
mert én mellettetek állok és küzdök értetek! De
csakis akkor kaphatjátok meg ezt az én
segítségemet, ha hittel be tudjátok fogadni! Sok
akadálya van, hogy valósággá válhasson az én
közelségem és segítségem! Gyenge hitetek az
egyik fő akadály! Ne legyetek a hitetlenkedés
áldozatai!
Vigyétek
véghez
az
én
kívánságomat! Legyetek meggyőződve, hogy
én látlak, ismerlek benneteket, nem feledkezem
meg közületek senkiről! Tartsatok ki
mellettem, majd meglátjátok állhatatosságotok
eredményét! De a próbáltatások szükséges
tiérettetek! El ne veszítsétek lábatok alól a
talajt még akkor sem, ha engem megérezni nem
vagytok képesek! Legyetek bátrak az ellenség
támadása között! Most vegyétek áldásomat és
legyetek jóreménységgel eltelve. Ámen.
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35.
Pünkösd
Köztetek voltam ma ünnepléstekben! A
Szentlélek szívetekben keresett helyet, hogy
megszentelje egész bensőtöket. Amint ígértem
és meg is adtam első tanítványaimnak, azóta
árad az én Lelkem a világba, hogy tovább
folytassa azt a munkát, amit én lehetővé tettem
áldozatommal! Amint ezt már közöltem
veletek. De ez a munka, követőkre vár, akik
folytatják az én munkámat, akikkel én együtt
dolgozom, mert valóban nincs befejezve!
(utalás egy beszélgetésre). Hogyan állnék én
meg, és hogyan nézném tétlenül a még mindig
veszedelemben vergődő emberek kegyetlen
szenvedését! Igen,
nektek is
erősen
dolgoznotok kell, amint azt is elmondtam.
Nincs befejezve a megváltás nagy műve, csak
az a része, amit én vállaltam magamra! Most
megy végbe a ti feladatotok, amiben én is részt
veszek, mert nálam nélkül semmire sem
mehetnétek! De én sem fejezhetem be
nélkületek, mert a ti jogotok azt magatokévá
tenni,
hogy
elérjétek
az
öntudatos
Istenfiúságot! Az én munkám azzal és olyan
mértékben lesz sajátotok, amilyen mértékben
ebben a munkában velem egyesültök! Hogy
megszerezzétek,
amit
én
elkészítettem
számotokra és valóban megadjátok nekem,
amit
én
szeretetemmel,
áldozatommal
megszereztem számotokra! De úgy lesz
tökéletessé, ha a ti hűségetek, szeretetetek
megérleli azt számomra! Ezt értsétek meg és
értessétek meg mindazokkal, akik alkalmasak
rá! Hogy mielőbb valóban véghezmehessen a ti
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üdvösségetek! Meghalljátok hazahívó atyai
áldásomat. Ámen.
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36.
De nehéz a nyugalmat megszerezni, még
nehezebb megtartani. Megőrizni úgy, hogy ezt
semmi el ne vehesse! Erre vágyik mindenki,
azok leginkább, akik nélkülözik! Sokszor
erőszakosan akarják megszerezni maguknak, és
éppen ezzel a nagy igyekezettel teszik tönkre.
Valósággal nyugtalanságba sodorják magukat,
tehát éppen az ellenkezőjét érik el! Így van ez
most az egész földön! Közvetlenül a ti
életetekben is! Azt tapasztaljátok, hogy valami
mindig megzavarja a várt csodát, a nyugalmat!
Lássátok meg, hogy ez a valami mindig ott
van,
hogy
szívetekben
elferdüljön,
elhomályosodjék a béke!
Pedig mindenki szenved miatta, mert
mindenki vágyódik, áhítozik utána! Ne
legyetek reménytelenek, hitetlenek itt sem a
béke szeretetében, mert csak bizalommal
őrizhetitek meg, ami van, és bizalommal
szerezhetitek meg, ha hiányzik! Bízzatok
benne, hogy részesülhettek áldásában, ha
magatokévá teszitek! Mert tőletek is függ a
békesség a nyugalom, a csend lehetősége!
Fogadjátok be helyes igyekezettel a
lehetőségét, ami előkészíti az én békességemet
tibennetek, hogy kifelé is a béke legyen úrrá
köztetek! Igyekezzetek mindenkor az én
békességemet uralomra juttatni, mert én ott
vagyok, ahol erre igazi törekvést látok! És
valóban szeressétek, akik titeket háborgatnak,
mert a szeretet mindent legyőz és elerőtleníti a
támadó, zavart keltő ellenséget! Ne
számítsátok fel a sérelmeket, így győzitek meg
a
harcot,
amit
megkívánok
tőletek!
Hordozzátok el egymást, egymás hibáit, akkor
önmagatok terhe is enyhül. Mert mindenkit a
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maga gyarlósága, a maga gyengesége tesz
nyugtalanná, békétlenné, ezt segítsétek
könnyíteni
egymás
számára!
Ebből
megérthetitek a magatok feladatát, a magatok
helyén. Nyugodjék meg a ti szívetek és
pihenjen meg előttem! Ámen.
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37.
Válasz: – Nagy Isten, hatalmas Úr vagyok!
Hallottátok az erről szóló tanítást. Igen, én
tartom hatalmamban a föld minden részét! A
vihar felett én rendelkezem, de hogy mi van a
hatalom örök rendje előtt, azt nem tudjátok!
Nektek elárulom: Az én mindeneket létrehozó,
mindent életrekeltő Atyai szeretetem! Ez
előzött meg minden hatalmat bennem, mert a
szeretet az én igazi valóm, minden más ennek
részleges
kifejezője!
Valóban
nem
gondolhattok engem jobbnak, csak nem értve
tetteim célját, másnak láttok, mint ami igazán
vagyok! Hogyan tudnátok ti jobban elgondolni,
mint ami én vagyok? Értsétek meg, hogy nem
lehettek több nálam, de azt is próbáljátok
megérteni, hogy én mindeneket szeretetemben
igyekszem megtartani magamnak, a ti
életeteket is! Mert érték vagytok számomra,
nélkülözök, ha nem az Enyém minden
gyermekem! Hogyne volna szükségem a ti
adományotokra, szegény vagyok nélküle! Azt
mondjátok, szegénnyé tettem magamat, pedig ti
tesztek azzá, ha nem adjátok meg nekem, amit
várok tőletek, hogy enyém legyen minden, ami
tőlem vette életét! És így azzá váljon, amire
életre keltettem! Amikor egészen Valómmá
tesz, újra kiteljesedve a jól megharcolt
küzdelem tűzében!
Sokat mondanék még nektek, mint valamikor
első tanítványaimnak és tisztítsátok szíveteket,
hogy befogadóképes legyen, és lassan többet
értetek meg – a már elmondottak alapján –
belőlem! És nem e világ tévedéseiből! Tehát
engem keressetek, és engem kövessetek!
Ámen.
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(Pontról-pontra
válasz
prédikáció nyomán.)

egy

elhangzott

38.
Gyűjtsetek jövőre olyan kincseket, ami
gazdaggá teszi ezt a nagyon szegény emberi
életet! Mert szegény, nélkülöző most mindenki,
akinek nincs elrejtett tőkéje nálam, Nem tudják
elhinni az emberek, hogy én valóban élek és
gondolok rájuk! Annyi a szenvedés, a
nyomorúság a földön, hogy akik hittek is
bennem, megrendülve kérdezik: Miért hagyom
e mérhetetlen szenvedést rájuk zuhanni? Ez
érthető is, mert nem ismernek sem engem, sem
a hozzámjutás igazi útját! Leülnek útközben
valami csodát várni! Azt mondják, hogy nincs
Isten, ha így hagy szenvedni! Most tegyétek
félre ezeket a gátló hullámokat, amik titeket is
elérnek, mert fáj látni fogolytársaitok
szenvedését. De én azt mondom mindennek
ellenére: Én valóban élek és segítségemmel
álok mellettetek. Ez a gondolat erős hitetekké
váljon, és ebben a hitben éljetek
bizonyságtevő, örömteljes életet! Nem
hivalkodva, hanem szelíden, mint akik
megértették az én jelenlétem áldását! Gyöngéd,
tiszta, hűséges szeretettel jöjjetek Elém, én
hasonló szeretettel, de hatalmasabb segítséggel
övezlek körül! Kies forrásokon tisztítom
valótokat, hogy nagy lépésben haladhassatok
előre! Ámen.
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39.
Munkátok sikerének titka az én segítségem!
Így készítek én mindent el, és ha ti valamiképp
el nem rontanátok, minden így menne végbe
életetekben! Soha nem érné a csalódás leverő
ereje munkátokat, hanem mindig a boldog, jó
lehetőségek
tárulnának
fel
előttetek!
Higgyétek, hogy munkátoknak meg lesz
feltétlenül a sikere, de ne tékozoljátok el előre
gyümölcsét, mielőtt megérne számotokra. Ha
én megadom a lehetőségek áldását nektek, azt
örömmel meg kell szereznetek, és életté kell
feldolgoznotok! Higgyetek mindig a jó
eredményben, az én igazságom diadalában és
el fog jönni! Elcsüggedni ne engedjétek
magatokat a szomorúságtól, ami nehéz sorsok
velejárója! De részvétlenül ne zárkózzatok el a
nehéz, fájdalmas szenvedésektől, amiket
hordozniuk kell sokaknak! Enyhítsétek együtt
érző szeretettel, így feloldódnak a sebek és
meggyógyulnak! Örüljetek minden szépnek, és
másokkal is láttassátok meg igazi értékét!
Örüljetek, szívetek, lelketek tisztulásának és
örüljetek a szeretet összhangjának, ami velem
egyesít, és egymással közel hoz benneteket!
Akik engem szerettek. Ámen.
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40.
Gyermeknyaraltatás
Vegyétek fel a harcot a közömbös, rideg
lelkekkel, hogy felmelegedjenek és szívüket,
házukat nyissák meg! Ha igazán megértenék
ígéretemet, hogy egy befogadott gyermekkel én
is otthonukba lépek, és ha megértenék ennek
igazi, nagy jelentőségét, akkor versenyezve
kapnának az alkalmon, és örömmel ölelnék
magukhoz a szűkölködő gyermeket! De nekem
akkor lesz kedves az otthonok megnyitása, ha
nem haszonlesésből történik, tehát ígéretemet
jelenlétemről nem tekintenék zsákmánynak!
Ezért nagy óvatosan szóljatok erről! Legyetek
leleményesek, ügyesek, mert nem hullik ingyen
elétek az alkalmas, könnyen elérhető lehetőség!
De így mindnyájan haladtok, ti a
bölcsességben,
alkotó
ügyességben,
a
befogadók melegségben, a befogadottak
hálában és engedelmességben! Minden utatok
előtt kérjétek komolyan segítségemet, mert
csak így győzhetitek meg a leselkedő,
elgáncsolni akaró Gonoszt! Sose feledkezzetek
meg arról, hogy a kifelé végzett munkának
mindig a ti belsőtök legyen az alapja! Tehát
belsőtöket tartsátok előttem nyitva, hogy rendet
teremtsetek velem! Mert ha megtűritek
szívetekben a zavart, kifelé nem tudtok
dolgozni! Maradjatok bennem, hogy én is
bennetek lehessek. Ámen.
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41.
Szeretetem legyen mindenkor szívetek üdítője!
Legyetek ennek mindig tudatában, ha nem is
tudjátok mindig érezni, mert ellankadtok a föld
terhes kiáradásától és nem ér hozzátok
sértetlenül az én kegyelmem! Ezt a ti
földeteken mindig számításba kell venni. Ezért
mondom, legyetek meggyőződve az én atyai
szeretetem mindig veletek való törődéséről,
még akkor is, ha nem tudjátok ennek
örvendező bizonyságát érezni! Tegyétek félre a
nehézségekkel járó csüggedést, mert minden
nehezet meg kell győzni, meg kell oldani, és
akkor az is engem szolgál! Ha elcsüggedtek,
erőtök elvesztitek és kiestek az én harcosaim
sorából, nekem pedig nagy szükségem van
minden Értem küzdő, hűséges gyermekem
munkájára, hogy a Gonosz eltűnhessen
földetekről, vagyis átdolgoztasson, átváltozzon
jóvá, és önmaga eméssze fel a rosszat! Kell-e
ennél többet tudnotok? Ha mindig ébren él
bennetek ennek tudása és életetek ennek
bizonysága mellett alakul, akkor megértitek és
megoldjátok naponta feladatotokat! És a sok
hűséggel elvégzett napi kis kötelesség elhozza
számotokra az én segítségemet, az én erőm
átadását! És mindezek lassan kialakítják
bennetek az én képmásomat és általatok az én
országomat földeteken is! Ne legyen külön
vágyódástok semmire, mert ha nekem
engedelmeskedtek, minden természetesen
megoldódik. De ha a magatok kívánsága
beleszól az Enyémbe, zavart kelt. Még akkor
is, ha egyezik a kettő, de külön választja maga
a ti akaratotok! Ne legyen hát más
kívánságotok, mint akarni az én akaratomat!
Ámen.
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42.
Nekem adatott minden hatalom Mennyen és
Földön! Ezen szavakkal indultam vissza az én
mennyei hazámba, mert elvégeztem mindent,
ami az Atya indításából magamra vállaltam! Én
tehát befejeztem a megváltás munkáját!
Hátrahagyott tanítványaimnak megígértem,
hogy velük leszek minden napon a világ
végezetéig! Most erről szólok nektek, mert ez
az ígéret minden gyermekemnek szól! Igen, én
veletek vagyok minden időben, a világ
végezetéig, vagyis a ti munkátok befejezéséig!
Amikor teljessé lesz a megváltás! Hiány nélkül
mindenki elvégzi a saját rendeltetését a maga
üdvössége teljessé tételében! Eddig ígértem
veletek maradásomat, amiben segítségemet
biztosítom számotokra, nehéz, küzdelmes
harcotokban! Amikor minden befejeződik,
akkor érik meg a világ a végre, hogy új életre
keljen bennem és Általam! Azért ígértem eddig
a jelenlétemet, veletek létemet, mert az után
nem lesz szükség arra, hogy veletek legyek,
vagyis, hogy rajtatok kívül érintkezzek
gyermekeimmel, hanem akkor elérkezik az az
idő és lehetőség, hogy velem együtt lehettek és
így nem veletek, hanem bennetek élek tovább!
Minden igaz engedelmességetek ezt viszi
bennetek véghez. Amint az Atya működött
énbennem, az én teljes engedelmességem által,
úgy lesztek ti Általam a ti teljes
engedelmességetek következtében eggyé velem
és Rajtam keresztül az Atyával! Igyekezzetek
ezt véghezvinni a magatok életében, az Irántam
való teljes engedelmesség által! Én édes
gyermekeim, amikor már mindenki megérik
arra, hogy levetve terheit – a bűn
nyomorúságait
–
teljesen megtisztulva
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hazaérkezik hozzám, akkor jön el a világ
számára a vég! Amikor már nem lesz szükség
az anyagban való tisztulásra, akkor meg is
szűnik az anyagi világ! És minden új életre kel
a szellem otthonában, ahol nem lesz többé sem
halál, sem fájdalom! Mert minden megszabadul
az én szeretetem által az én magamat odaadó,
megváltó áldozatával és a ti hűséges
engedelmességetek felhasználás kegyelmével!
Legyetek ennek a mély titoknak megértői és
munkatársai, hogy áthathassa egész földeteket,
minden rajta élővel! Ámen.
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43.
Magatoknak gyűjtsetek mindig! Ez legyen
előttetek, hogy magatok legyetek gazdaggá
énbennem! Akkor természetes kiáradás teszi
gazdaggá környezeteteket is! Tehát jöjjetek
hozzám mindnyájan, hogy gazdaggá legyetek
és gazdaggá tehessétek a szűkölködőket!
Szeretettel gondoljatok azokra, akiken segíteni
szeretnétek! Elsősorban lélekben és csak
azután anyagban! Mert ha fordítva teszitek, a
testet erősítitek, de a lélek lemarad. Ellenben a
lélek megsegítése a testnek is javára van.
Küldjetek hát minden testvéretek számára lelki
kincseket, hogy felébredjenek és befogadják az
én üzenetemet, ami mára így szól hozzátok: A
Gonoszt jóval győzd meg! Egyik feladata
minden e földön élőnek, mert annyi sok itt a
rejtett gonosz, hogy csak az állandó
jóvátörekvés ellensúlyozhatja! Meggyőzni
pedig csak a nagyon erős jóvátörekvés
ellensúlyozhatja! Meggyőzni pedig csak a
nagyon erős akarattal véghezvitt jó képes! Még
egyszer mondom, a megvalósított, az életté
érett jónak van áttisztító ereje a gonosszal
szemben! Tehát minden jót, ami számotokra
lehetséges,
valósítsátok
meg!
Nagy
bölcsességgel, előttem való igaz lelkiismeret
vizsgálattal keressétek és valósítsátok mg!
Mára ezt tegyétek magatokévá és készüljetek a
holnapi tanításomra, ami sok és mély titkot fog
előttetek megfejteni! Ámen.
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44.
Legyetek csendesen, ne háborogjon a ti
szívetek! Ne engedjétek a nyugalmat
megzavarni, mert tudhatjátok, hogy velem van
találkozásotok! Ne hozzatok Elém semmi
kicsinyes, kellemetlen dolgot. Megmondtam: A
mai tanítás mély titkokat tár fel előttetek! Miért
nem azzal foglalkoztatok gondolatban? Nektek
nem fontos az? Hát nekem mennyit kell tűrni,
várni, és mindent elhordozni, amíg szóhoz
juthatok, amíg munkába állíthatok valakit
közületek? Mindig, mindenki telve van
panasszal, elégedetlenséggel, és nem veszik
észre, hogy önmaguk idézik elő a bajokat, és
önmaguk akadályozzák meg a bajok
jórafordulását! Ne legyetek ilyenek, mert
tudlak használni benneteket! Pedig égető
szükségem van arra, hogy teljesen az én
vezetésem, az én erőm irányítson benneteket!
De hogyan lehessen, ha ti annyira kicsinyesek,
nehézkesek vagytok? Hogyan emelkedhetnétek
fel az anyagi síkról legalább abba a
magasságba, ahol ma jártál álmodban,
édesapád közelségében? Közel értél hozzá, de
nem találkozhattatok öntudatos felismerésben.
Ő messze állott tőled és te azt érezted, nem
tudtad áttörni az akadályt, amit pedig neked
kellett volna! Örömmel várt volna rád, mert
nála tudatos volt jelenléted. Kérj, keress
lehetőséget a további közeledésre! Egész
álmod előrevetett képe életed haladásának. Jól
figyeld meg és használd fel tanulságát! A kígyó
– ami ismét jelentkezett – amint láttad, már
sokkal kisebb és ártatlanabb formában,
másodszor is elvesztette életét, de még
többször elébed kerül! Légy résen, hogy ne
árthasson, most meg kell küzdened vele, hogy
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haladhass! Egymásért is küzdenetek kell! Hogy
haladásotok mindenki javát szolgálhassa.
Különösen azokét, akik közeletekben élnek. A
lélek közelsége kötelez értük való küzdelemre!
A szeretet adja át az elért értéket annak, akit
szeretet tűz egybe. Vigyázzatok tehát, amit
gyűjtötök, azt adjátok tovább, és abban
részesítsétek szeretteiteket! Ha áldást gyűjtötök
magatokba, azt adjátok tovább, ha rosszat –
akarva, nem akarva – abban részesítitek!
Csendesen, szelíden járjatok előttem és
készüljetek a holnapi tanításra. Ámen.
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45.
Szeretnétek mindig az én közelségemben lenni,
az én legtisztább tanításaimat hallani, énvelem
járni, hogy lassan áthathassalak benneteket az
én erőmmel és így elérhessétek igazi
rendeltetéseteket! Igen, erre kell igyekezni
mindenkinek! Nekem is az a célom veletek,
ezért szólok hozzátok, és amennyiben
megértitek
szavamat
és
megtartjátok,
megvalósítjátok naponta, hűséges, előttem való
élettel, annyira közeledtek a célhoz! Halljátok
meg mai üzenetemet: Lássátok, mennyire
köztetek járok, mennyire megértem szívetek
vágyát,
meghallom
kívánságotokat
és
megadom annak lehetőségét és megadom a
véghezvitelére
szükséges
segítséget!
Magamnak nem tartok meg mást, csak
gyermekeim igazi, őszinte szeretetét! Ez az a
forrás, ami számotokra lehetővé teszi országom
kapuinak feltárását előttetek! Lépjetek be és
legyetek áldottak! Induljatok velem előre! Az
első lépésnél kegyelmem fogad, hogy
tisztítson, javítson benneteket! Második lépés
elhozza számotokra az én áldozatom értékét!
Ami alkalmassá tesz a továbbhaladás
lehetőségére! Így tovább jutva lássátok meg
kegyelmem erejének áradását mindenki
számára, akik erre vágyakoznak! Biztassatok
minden szenvedőt, minden szomorkodót, hogy
reájuk is várok, nekik is adom az életet, ami
számukra
is
elkészíttetett!
Mert
én
elkészítettem a hazatérés lehetőségét és
mindenkinek a maga otthonát! Meggyőztem a
rossznak erejét sok titkos harcaimban, amikor
áthatottam annak megnyilvánulni kész erejét a
magam hatalmával! Ennek egyszerű és
összefoglalt
képe kitűnik háromszoros
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kísértésem és győzelmem tanításából! Először
az anyag másodrendűségét emeltem ki a lélek
értékeivel szemben, amikor a kenyér könnyű
megszerzésének lehetőségét utasítottam vissza
és a lélek táplálását emeltem első helyű
fontosságul magának a Kísértőnek. Másodszor
az emberi elismerés, dicsőítés veszedelmét
tettem ártalmatlanná a magam számára és
adtam példát az Isten akaratának tiszteletére,
semmiképpen való kihasználására. Harmadik
győzelmem a legnagyobb kísértés megértése és
megdöntése volt, amikor a földi dicsőség,
hatalom helyett, a földön elképzelhető minden
szenvedést választottam, hogy így tehessem
lehetővé a megnyitott mennyet számotokra!
Mert csak így győzhettem le az anyag minden
kecsegtető csábítását Önmagamban és lehettem
úrrá teljes mértékben felette! Így szerezhettem
meg a szellemi, az el nem romolható hazát
mindazoknak, akik elfogadják az én
áldozatomon
keresztül
a
maguk
meggyőzésének lehetőségét, és vezetésem
mellet megteszik az utat ebből az anyagi
életből – annak minden csábítását és terhét
lezárva – ebből az anyagi életből igazi
otthonukba, az én országomba! Ebből a mai
üzenetemből értsétek meg hazajutásotok rövid,
de világos tanítását. Tegyétek előttetek –
megtérésük által – lehetővé a haladást! Ennek
ismerete ragyogja be utatokat akkor is, ha talán
éppen ködben kell botorkálnotok! De mindig
álljon előttetek az én tanításom, az én munkám,
amit elvégeztem értetek és lássátok az én
otthonom nyitott kapuit, amit az én szeretetem
tárt fel előttetek! Ámen.
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46.
Tegnap elmondtam nektek országomba
jutásotok segítő lehetőségét. rámutattam
kegyelmem és áldásom erejére! Amiből
megláthattátok az én atyai gondoskodó
szeretetem előzetes munkáját. Elmondtam azt
is, hogyan küzdöttem meg a csábítóval,
érintettem, sejtettem annak titkos, rejtett voltát,
ami mélyen bennem ment végbe! Nektek
hasonlóan kell állandóan, szünet nélkül
harcolni a legrejtettebb részében lelketeknek,
mert mindenüvé behatol a támadó! Nem lehet
elzárkózni előle, mint ahogyan a levegő
minden részt betölt! Tehát nagyon ébernek kell
lenni, hogy minden munkáját ellenőrizhessétek
és feldolgozhassátok úgy, hogy az megmenten
benneteket a veszedelembevivő hibáktól és –
mint ahogyan ti nevezitek – a bűnöktől. Tehát
értsétek meg jól: Nem élhettek felelőtlen,
könnyű életet, mert minden pillanatban új és új
formában közelít hozzátok a támadó, hogy
összemérje erejét veletek és elvegye a ti
erőtöket önmaga számára. Legyetek éberek
ezeknek a támadásoknak felismerésében és
leküzdésében! Tőlem mindig megkapjátok a
kellő segítséget, de élnetek kell vele!
Így Juthattok fokozatosan
előbbre
országomban és ismerhetitek fel a ti
rendeltetésetek világos értelmét! És annak
gyakorlásával kialakul bennetek az én részem,
mit egyenként rejtettem el minden egyes
gyermekem lelke mélyén szunnyadó szellemi
szikrában. Nem egyforma az, hiszen láthatjátok
a különbséget magatok között, mind külsőleg,
mind belsőleg! Tehát ne egymástól akarjatok
valamit is ellesni, de ne is kicsinyeljétek le
egymásnak értékeit, ha az éppen ellenkező is a
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magatokéval! Mindenkiben más és más részem
együttesen kiadja az én egész valómat! Most
arra
igyekezzetek,
hogy
legalább
ti
felismerjétek a bennetek elrejtett énem
szikráját! Mára ezt vegyétek tőlem és tegyétek
vizsgálódástok középpontjává külön-külön!
Mert rá kell érni minden léleknek a maga
egyéni feladatának felismerésére. Ezzel új
öröm és új munka tárul fel előttetek, aminek
elvégzése nemcsak magatoknak lesz javára, de
mindenkire kihat felemelő ereje! Ámen.
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47.
Vegyétek tanításomat, ami mind mélyebbre
világít előttetek eddig meg nem értett
igazságomra! Azt már értitek, hogy nektek –
mindenkinek, aki el akar jutni énhozzám, és
velem együtt az Atyával egyesülni kíván –
nagy és komoly munkát kell elvégezni! De
hogy ez a munka hogyan menjen véghez, hogy
elhozhassa számotokra a várva-várt eredményt,
azt még nem látjátok világosan! Erre akarlak
rávezetni benneteket! Nem olyan tanítással,
ami csak az érzelemhez szól, hanem gyöngéd
rávezetéssel, hogy magatok ébredjetek rá a ti
legbelsőbb
énetekben
feladatotok
felismerésére. Ezt akkor éritek el, ha
szívetekből eltűnik az, ami velem ellentétes és
én tölthetem meg egészen! Mindennek megvan
a tőlem rendelt törvénye és ideje! Ennek
felismerése, jól alkalmazása egyik feladatotok!
Legyetek hát nagyon felkészülve, hogy el ne
szalasszátok az alkalmat, amiket rávezető
kegyelmem tár elétek! Mert ha elmulasztjátok,
hiányt szenvedtek haladástokban! Ezért fontos,
hogy semmi ne kösse le szíveteket, mert akkor
világos látástok elhomályosodik, és annak
szolgájává lesztek, aki, vagy ami szíveteket
hatalmába kerítette! Tehát senki és semmi el ne
válasszon tőlem, vagyis engem szeressetek
mindenekfelett, akkor nem kerülhettek idegen
vezetés hatalmába! Ez a legegyszerűbb, de
egyben a legnehezebb is számotokra, mert
könnyen elhitet a rossz szép formában! Velem
járjatok mindenkor, és mindent megkaptok.
Ámen.
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48.
Az idő sürgetően halad, és a munka, amit el
kell
végeznetek,
szintén
megérett
a
véghezvitelre!
Most
legyetek
éberek,
hűségesek az utolsó percig, nehogy a cél előtt
ellankadjatok és hiábavalóvá váljon minden
eddigi igyekezetetek! Mellettetek vagyok én is,
de mellettetek vannak mindazok, akikkel
együtt dolgoztatok eddig is! Úgy harcoljatok,
mint akik tudatában vannak annak, hogy
egynek a bukása az összesnek munkáját
veszélyezteti. Ne találtasson közöttetek egy
hűtlen sem! Mindenki állja mg a maga helyét,
így is sokat kell elnéznem, kiigazítanom, amit
ti elrontotok gyarlóságotokkal, nekem hagyva a
sok hiba újjáteremtési kegyelmét! De mégis fel
kell
használni
minden
jóra
igyekvő
készségteket, mert nem önkényesen, hanem
gyermekeimmel együtt viszem véghez tervem
befejezését! Jóra vágyódástok, szeretni
akarástok az én segítségemmel elhozza
országom
megvalósulásának
lehetőségét
közöttetek! Erre szeretnélek teljes mértékben
alkalmassá tenni benneteket, ezekkel a
tanításokkal is és alkalmassá tenni mindenkit,
aki a munkába bekapcsolódik, megértése,
igyekezete, velem való találkozása, kapcsolata
szerint! Menjetek most a nekem készített külső
hajlékba és gyűjtsétek össze a jóvátörekvés
gyümölcseit és árasszátok szét közöttük az én
lelkem belétek hatolt erejét! Érezzék meg, ha
öntudatlanul is, hogy én élő valóság vagyok,
aki nem zárom el magamat, elképzelt messze
távolban lévő külön világomban, örök
dicsőségben, az angyalok társaságában, ahová
ti szegény gyarlók, szenvedő emberek soha el
nem juthattok! Én lehajolok hozzátok és nem
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messziről uralkodom felettetek, hanem
közvetlen közelről segítek küszködés- tekben,
hogy hazatérhessetek. Ámen.
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48/a.
Befejezem mai tanításommal ezt a rövid kis
tanfolyamot, amit itt tartottam nektek. De nem
zárom le, hanem folytatom ott, ahol újra
összejöttök, kérve és várva szavamat. E mai
napot vidám, szelíd, örvendező szívvel
töltsétek előttem, és én atyai áldásomat adom
rátok! Elengedem tartozásaitokat, amit
akaratlanul, de mégis szereztetek magatoknak!
Azért mondom ezt meg, hogy tudjátok meg,
nem jártok még igazán hibátlanul, de azt is
tudjátok, hogy én kiigazítom a jóratörekvők
botlásait, hogy ne akadályozza munkájuk
haladását! Legyetek ebben a tudatban szelídek,
gyöngédek és szeretetteljesek mindenkivel
szemben, akivel érintkeztek. Értsétek meg
ennek a három tulajdonságnak értelmét: A
szelídség kizár minden támadó, minden bántani
akaró
megnyilvánulást.
A
gyöngédség
bekötözni igyekszik a sebeket mindenki
életében, de nem tolakszik a segítőkészségével
sem! És a szeretet a tökéletes szolgálat, ami
egészen egyéni megnyilatkozás kinek-kinek
értéke, lelki kincsei mértéke szerint. Ezt
mindenkinek önmagának kell bensejében
felismerni és megvalósítani. Erre még én sem
adok általános útmutatást, hanem legbensejébe
irányítom minden reám figyelő gyermekemet.
Legyetek hűséges követői ennek az én
irányításomnak! Most befejezem tanításomat,
és köztetek maradva számon kérem tőletek
annak megvalósítását! Ámen.
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49.
Jöjjetek hozzám amint tudtuk és bízzátok reám
a többit! Én felemellek elesettségetekből, de
értsétek meg, hogy énnekem az a célom
veletek, hogy alkalmas segítőt találjak
bennetek az elvégzendő munka számára,
aminek át kell hatni minden rétegét ennek az
anyagi világnak! Ezért kell mindenféle
ütközéseket eltűrni, az áttisztító szenvedést is!
Mert e világnak sok a magából kivetnivalója,
amitől meg kell szabadulnia! És amikor ezek a
terhek felszínre kerülnek, ütközési felületeket
készítenek elő, amit el kell rendezni, sőt el kell
tüntetni! Ez pedig szenvedést jelent, amit
azoknak kell elviselni, akik szeretetből
szolgálnak engem! Ezért ne zúgolódjatok, ha
sok a tűrnivalótok! Ez az a segítség, amit én
várok engedelmes, szelíd gyermekeimtől! Ne
legyetek tehát soha türelmetlenek, sem
követelődzők, hanem mindig szelídek,
gyöngédek és szeretetteljesek! Igen, el kell az
útból távolítani minden akadályt, hogy én
könnyen járhassak rajta, és mindenkihez
elérkezhessek! Ne tegyetek szemrehányást
nekem, ha nehéz a rátok bízott munka,
végezzétek örömmel és megkapjátok az én
áldásomban a jutalmat, ami mindent a
legjobban eligazít, meggazdagít és megtisztít!
Hogy Országom számára alkalmassá váljon!
(Állj F. S. mellett, hogy a sok gonosz hatást,
ami oly nagy erővel környékezi, ellensúlyozd,
amíg benne öntudatra ébred és önmaga lesz ura
rejtett képességeinek. Amikor felismeri azokat
a kincseket, amiket elhelyeztem ébredő
szelleme mélyén.) Ámen.
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50.
Hajnali közlés: Legyen meg a Te akaratod! Ez
legyen egyetlen kérésetek, mert ha a magatok
akaratát, kívánságát, vágyát viszitek véghez –
még úgy is, ha azt forma szerint tőlem kéritek –
, olyan terhetek kapcsoltok hozzá, amit nem
tudtok feldolgozni. Amit én, a magam
akaratából adok, amihez nem járul hozzá a ti
téves kívánságotok, annak én magamra
vállalom a terhét, felelősségét és tireátok csak
az áldása jut! Boldog örömmel kérjétek
mindenkor, hogy mindenben legyen meg az én
akaratom! A ti gondotok csupán az
engedelmesség legyen, hogy akaratomat
felismerjétek és teljesítsétek az én örömömre, a
ti javatokra, hogy valóban eljöhessen hozzátok
az én az országom! Ámen.
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51.
Én vezetlek mindnyájatokat, akik reám
figyelnek! Sőt azokat is, akik öntudatlanul
követik intésemet és nem állanak ellene emberi
okoskodással! A gyermeki lelkek azok, akik
öntudatlanul meghallják és követik szavamat.
Ezek inkább megérzik, mint megértik
vezetésemet, és tisztábban felfogják szívükkel,
mint akik értelmükkel kutatják igazságaimat!
Ha csak lehet, legyetek ilyen tisztán néző
gyermekek, akkor könnyen eligazodtok az
úton, mert szívetek hangja erősebb az
értelemnél! Én a ti szíveteket keresem! Először
azon keresztül akarok hozzátok férni, csak
amikor ezen az úton nem érek célt, akkor
szólok az értelmeteken át! Ez azonban nehéz,
mert az emberi elme nagyon szeret okoskodni,
azt hiszi, hogy nem méltó hozzá az én
vezetésem, hanem a maga elbizakodásában
félreállít, és csak későn eszmél rá, hogy a
tudomány nélkülem értelmetlenség! Aki ezen
az úton jár, sok időt, erőt elpocsékol. Tehát
éljetek előttem örvendező szívvel, hogy
kaphassátok az én erőimet gyermeki szeretetek
jutalmául! Aki ennek a hatása alatt él, az előtt
minden értelmes lesz, annak megszűnik a
nehéz, gyötrelmes elhordozása a földi
terheknek, mert minden én veszek át életében
és kiigazítom, amit nehézzé tett eddigi
tévelygésével! De türelemmel kell hordoznia
szabadításom idejéig! Én mindenkihez
elérkezem, akik erre a szabadításra várnak,
készséges szívvel, kitartó kéréssel, hűséges
vágyakozással! Ámen.
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52.
Kis küszködő gyermekek vagytok, hát így
szólok hozzátok! Nézzetek felfelé: Lássátok
meg, én szeretem azokat, akik keresik az én
országomat, engem, bár gyenge az erejük még
a haladásra. Más az, aki nem is akar haladni,
mert fogva tartja a világnak sok-sok gyönyöre!
Ezek kegyelmemet megerőtlenítik, nem élnek
szerinte és lassan eltékozolják a kapott
kegyelmi ajándékokat, és alkalmatlanná
lesznek, keserű fájdalmat okozva az én szerető
atyai szívemnek. Nekem hagyják – amin már
mondottam – a jóvátevés kegyelmét,
helyreigazító munkáját. Én ezt végzem is, de
megnehezítik elsősorban azok, akikért végzem
ezt a mentő munkát. Valóban elfecsérlik kapott
kincseiket ahelyett, hogy gyarapítanák és így
megszabadulnának minden veszedelmet hozó
alkalmaktól és lehetőségektől! Ne engedjetek
tehát a félrevezető csábításnak! Olyankor
mindig visszamarad bennetek egy sötét vonás,
ami megakadályozza haladástokat! Ezért
mondom mindig, nektek is küzdenetek kell
egymásért, hogy a sok rossz, ami körülvesz és
saját kívánságotok szerint belétek hatol,
ellensúlyra kapjon imádságotokban! És így a
mérleg kiegyenlítődjön a jó és a rossz
egyenlegén! Ezzel a szolgálattal ti is erőre
kaptok, ti magatok is érezhetitek sok
tévedéstek káros eredményét életetekben!
Veletek is elnézőnek kell lennem, de örömmel
teszem, és örömmel adom segítségemet minden
jóra
igyekvéstekhez!
Legyetek
ettől
meggyőződve és éljetek újra, megerősítő
kegyelmem áldásában. Ámen.
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53.
Bizalommal
várjátok
vezetésemet,
gondolatotok, hitetek, cselekedetetek szerint,
az én felügyeletem mellett olyan gyümölcsöt
érleljen meg, ami nekem megadja a lehetőségét
az én gazdag kegyelmem rátok árasztásának.
Az én szeretetem mindig készen van
számotokra, hogy meggazdagítsa életeteket!
Nem lehettek elhagyatva, kérjetek tőlem
mindenkor reménységgel, amire szükségetek
van és megadom! Most is a legnagyobb
bizalommal tárjátok fel előttem kívánságaitokat
és megkapjátok a legmegfelelőbb módot és
lehetőséget! Legközelebb jöjjetek, hogy
kívánságaitok szerint kapjatok irányítást!
Ámen.
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54.
Nyugodjatok meg, ne háborogjon a ti szívetek
mindenféle földi kicsinyes gyarlóságon! Ha
megütköztök benne, arról tesztek tanúságot,
hogy nem tudtok felemelkedni belőle!
Megsértődtök, a magatok gyengeségét
simogatjátok, becézitek ahelyett, hogy elnéző
határozottsággal túltennétek magatokat, és nem
engednétek még csak érinteni sem lelketek
békéjét! Olyan dolgokon rágódtok, ami szót
sem érdemel! Ha ilyen kicsinyeskedő,
szűkkeblű lények vagytok, hogyan akartok
velem haladni? Rázzátok le a felfelé
emelkedést gátló apró nehézségeket! Ha a sas
azon sírna, hogy szárnyát a levegő
akadályozza, hogyan tudna a magasba
emelkedni? Hiszen éppen a levegő segíti
felfelé, abban kap támaszt, hogy a kellő
küzdéssel legyőzze az akadálynak látszó
levegőt. Így ti is küzdjetek meg minden
nehézséggel, hogy éppen azok által emelkedni
tudjatok a földi terhektől! Ugyanannak a
tehernek megharcolásával a jó érdekében!
Tehát, ha bármilyen nehézséggel találkoztok,
értsétek meg, hogy csakis annak a tehernek
megharcolásával, annak jó feldolgozása
biztosítja előrehaladástokat, de sohasem a
tehetetlenkedő, nehézségek előtt megtorpanó
csüggedés! Valóban nehéz az élet most! De
mindent meg kell oldani jól, hogy az élet
haladjon és diadalt arasson! Értsétek meg, hogy
az eltespedés a legnagyobb veszedelem! Nem a
rossz támadása a fő eszköze a rombolásnak,
hanem az ellenálló küzdelem feladása. Amikor
engeditek sodortatni magatokat a rossz
megtévesztő hatalmától! Pedig meg kellene
látni, hogy a rossz is csak a jónak szolgál, ha
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úgy tudjátok alkalmazni. Azért mondom, hogy
akik engem helyesen és igazán szeretnek,
azoknak minden – így a rossz is – javukra van!
De ennek megvalósítása tőletek függ! Még a
betegség is a test javát szolgálja, ha
felismeritek célját! Így a léleknek is segítségére
szolgálnak a lelki ütközések, ha megértitek
irányító fontosságát! Ezt a tanácsot fogadjátok
tőlem útmutatásul minden dolgotokban!
Vigyétek bele napi küzdelmeitekbe, hogy
állandó segítőtök legyen! Mindig érezzétek és
tudjátok, hogy segítségemmel veletek vagyok!
Ámen.
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55.
Higgyetek a rossz meggyengítő, magát
megerőtlenítő, leépítő rendeltetésében! Tehát a
rossznak az a feladata, hogy önmaga pusztítsa
és eméssze fel! Vigyázzatok, hogy ne
kapcsoljátok hozzá magatokat, mert vele együtt
pusztul el minden, ami hozzászegődik!
Lássátok meg a rossznak veszedelmét, hogy el
ne rántson magával! Ne kívánjátok semmilyen
formában a megvalósulását, és ne segítsétek
elő szolgálatotokkal! Tudjatok ellenállni
csábításának, legyetek mindenben okosak a
Lélek vezetése szerint és legyetek készségesek
a jó véghezvitelében. Feladatotok ez legyen a
következő napokon, amikor majd ismét szólok
hozzátok. Ámen.
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56.
Ti azt hiszitek, hogy a mostani zavaros helyzet
nélkülem hullámzik céltalanul, ide s tova?
Lássátok meg, hogy mindez csak csalóka
látszat, mert mégiscsak kezemben tartom az
irányítást. Ami most zavaros, az természetes
következménye a sok-sok tévedésnek, és én
megengedem, hogy mindezek a veszedelmek
véghezmenjenek, bizonyságául annak, hogy
nélkülem mire tudnak menni a legnagyobb
emberi igyekezettel! De én e veszedelmek
felett is őrködöm gyermekeim élete, haladása,
tisztulása, javulása lehetőségén! Küldötteim
segítő szolgálatával! Tehát tudjátok meg, hogy
minden baj és veszedelem között is ott vagyok
őrködő szeretetemmel! Most is! Bízzatok
bennem, én élek és mindenkin segítek, aki rám
bízza magát, igazi gyermeki engedelmességgel.
Nincs elveszve ügyetek, de nektek is
küzdenetek kell az én igazságom győzelméért,
mert csak akkor részesedhettek benne! Ennek
így kell lenni az én törvényem szerint. Aki
harcol, az győzi, aki elhiteti magát az Ellentét
támadása erejével, az elbukik, legyőzettetik és
nem részesülhet a győztes dicsőségében. Soha
ne essetek bele ebbe a veszedelembe, még
akkor sem, ha egészen sötét feletetek az ég!
Szeressetek engem, és akkor újra kitisztul a
látókör körülöttetek és elszáll csüggedés köde!
Új erőre kaptok és új életlehetőség tárul fel
előttetek! Ne gondoljátok, hogy megszakadnak
közléseim veletek! Ha kitartó hűséggel kéritek
és vigyáztok intésemre! Mert én mindig
örömmel közlöm magamat azokkal, akik
engem keresnek és szeretnek! Hogyan
távolodnék én el, és hogyan távolítanám el
azoktól magamat és azokat éntőlem, akik
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sóvárogva áhítozzák szeretetem, jelenlétem
bizonyságát! Jöjjetek és kaptok tőlem mindig,
amit be tudtok fogadni. Ámen.
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57.
Öntöttem reátok szeretem erejét, hogy
tisztuljatok, erősödjetek, legyetek áldottak,
boldog, örvendező gyermekek! Óh, ha
tudnátok, milyen nagy öröm nekem látni, hogy
ti is örvendező, bűnt kerülő, kedves
gyermekeim
lehettek!
Ez
szeretném
mindenkihez eljuttatni, hogy higgyétek
énnekem mindenkivel az a célom, hogy elérjék
ezt az állapotot. Hogy mindenki élete vidám,
ujjongó legyen. Hogy felszabaduljon a terhek
alól, imában velem találkozva eltűnjön a
gonosz! Minden lenyűgöző hatalmával és
felszabaduljon igazi valója, a jó szolgálatára.
Tisztán nekem adva, ami jogosan engem illet,
hogy én megáldhassam és visszaadhassam
öntudatos gyermekeimnek azokat, hogy többé
kárt ne tegyenek magukban! El ne rontsák a
megszerzett
Istenfiúságukat,
hogy
feleszmélhessen mindenki hivatásának igazi
értelmére és értékére, hogy soha meg ne
ronthassa a Gonosz ereje, csábítása! Vegyetek
tőlem erőt, a szeretetnek erejét és árasszátok
tovább szerteszét, mindenütt. Ne nézzétek,
kire, mindenkinek szüksége van reá, hogy
haladhasson! Még aki öntudatlanul is
találkozik vele, felujjong a lelke mélyén! Nem
tudja miért, hogyan, de könnyebb lesz a teher,
könnyebb a fájdalom hordozása, enyhébb a
rossz kínzó ereje! Ha csak rövid időre is,
megérinti a lelkeket az eredeti tisztaság
üdesége, mert mindenki erre vágyik, ezt keresi
magában, és ezt sóvárogja másban! Ezt
árasztom én mindig a világba, és jaj, de fáj
ennek a tiszta sugárnak beszennyezése!
Értsétek meg ennek mélységét, árasztom
magamból a világ számára a felújító tisztaság
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sugarát azzal a kívánsággal, hogy tisztává
legyen minden, mindenki! De meg kell
tapasztalni annak a fájdalmát, ami e tiszta
sugárnak jut, amikor a szennyel érintkezve
önmaga is beszennyeződik, cserébe adva a
maga tisztaságát áldozatos szolgálatáért!
Megértitek-e, amikor azt mondom, hogy
mindenkor, mindenkivel együtt szenvedek,
amíg mindenki eléri a célt, a feltisztulást, az
igazi örökéletet? Igyekezzetek a célt elérni és
hozzásegíteni mindenkit. Ámen.
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58.
Reátok
hintettem
megint
kegyelmem
sokaságát! Fogadjátok be, hogy minden
részeteket áthassa, testeteket, lelketeket
tisztítsa, hogy minden tisztátalan eltűnjön
belőletek! Mert velem nem kapcsolódhat
semmi, ami tisztátalan! Erre törekedjetek, hogy
megszabaduljatok attól, ami szennyes, ami
elszakíthat tőlem. Nem elég meglátni,
megismerni hibáitokat, mint mondani szokták:
Nyomorult bűnös mivoltotokat, amit én nem is
hallok szívesen! Ne kisebbítsétek magatokat,
de ne is képzeljétek, hogy én azt várom tőletek!
Semmi esetre sem segít rajtatok ennek
hangoztatása, csakis egyedül a bennem bízó
engedelmes igyekezetetek. Az segít előre, tehát
ne kérkedjetek a magatok lekicsinylésével,
hanem előttem megcsendesedve, fogadjátok be
hívó bíztató szavaimat! Nem veszitek észre,
hogyan keresem szívetekhez az utat? Hogy
örömöt támasszak ott a jól megértett
tanításokon keresztül. Mert az az egyetlen igaz
öröm, ami feltámad a lélek mélyén, ha
akaratomat helyesen megértitek, és helyesen
véghezviszitek! Ha valóban meg tudnátok
szabadulni terheitektől (látjátok milyen nehéz
nekem eljuttatni számotokra közvetlenül
útmutatásaimat, pedig én örömmel közlöm
azokat?) minden tehertől, minden nehézségtől
és bele tudnátok kapcsolódni az én kegyelmem
sugarába,
megtapasztalhatnátok
az
én
jelenlétem áldott valóságát! Próbáljatok
hozzám emelkedni! Legbiztosabb módja ennek
örömmel végezni feladataitokat. Szeretni
engemet!
Mert
szeretetemen
keresztül
kaphattok meg mindent: Bűneitek bocsánatát
eltörlésük által és új éle lehetőségét teljes
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jóakarattal, igyekezettel! Higgyetek bennem,
érezzétek szeretetem megtartó erejét és éljetek
előttem engedelmesen! Így töltekezhettek
velem és így adhatom magam tápláló életre
vivő eledelül! Ámen.
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59.
Fel kell néznetek ebből az anyagi világból
hozzám a lélek szárnyaival, a szellem világába!
Mert itt lenn az anyag most olyan terhes, hogy
nem tudja magába fogadni az én kisugárzó
erőimet, pedig árasztom magamból és öntöm a
világra! De nem hat ereje, mert lehull
mindenről, anélkül, hogy behatolhatna és
áthatná bensejét. Pedig én kívülről nem
segíthetek, csakis ott, ahová be tudok jutni!
Ezért
igyekezzetek
arra,
hogy
befogadhassatok!
Ne
rögzítsétek
tehát
magatokhoz a földi terheket semmiféle
formában, mert tőlem szakítjátok el magatokat,
és az én jövetelemet megnehezítitek! Tehát
nem lefelé, hanem felfelé igyekezzetek jutni!
Énnekem gondom van földi gyermekeimre, ne
taszítsátok
el
magatokról
gondoskodó
szeretetemet! Higgyetek az én segítő, őrködő,
buzdító szeretetemben, mert csak hiteteken
keresztül jöhetek hozzátok! Én segíthetek
rajtatok, hitetek legyen erős és építő! Most nem
mondok többet, ezzel a biztatással búcsúzom.
Legyetek kitartóak a jóért való harcolásban!
Ámen.
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60.
Az én szeretetem uralkodik mindenhol!
Mindenben! De ennek kiáradó hatása a szerint
adja magát, amint a közvetlen befogadó
helyzete alakítja azt! Értsétek meg világosan,
tőlem mindenkor, mindenkihez a szeretet indul,
de ez a szeretet megérkezve mindenütt más és
más hatásokat idéz elő! Ahol nincs ütközés,
nincs gát, ott közvetlenül, változatlanul a
szeretet érezteti boldogító áldását! Ahol
elferdült életet talál, ott ki kell javítania a
tévedéseket és az mindig fájdalmat okozó
műtétet jelent. Ki kell égetni a hibákat, hogy az
élet igazzá alakuljon ismét! És ezt mind az én
szeretetem
viszi
véghez.
Most
is
munkálkodom,
megsebesítek,
hogy
gyógyíthassak! Bekötözöm a sebeket, hogy
gyógyulhasson az élet önmaga igyekezete
szerint. Az élet, amit helyreigazítottam, hogy
hibátlanul folytassa előrehaladását. Ezt viszem
mindig véghez a fájdalmakon keresztül!
Tudjátok meg tehát, hogy minden szenvedés
ennek a célnak eszköze! Értsétek meg, hogy
minden ennek az érdekében történik. A
helytelent helyessé tenni, hogy hibátlanul
haladhasson előre az élet egészen a
tökéletességig! Amikor már szeretetem
boldogságot, tiszta örömöt áraszthat! Mert
nincs szükség a fájdalmat okozó műtétekre,
mert mindenki úgy tudja befogadni szeretetem
áldását, amint az én atyai szívemből elindul,
hogy összekösse az egész mindenséget egy
teljes, tökéletes, örökké változatlan szent
közösségbe! Igen, mindenkinek szól üzenetem!
Vigyétek magatokkal és adjátok tovább, mert
mindenkinek
segíteni
akarok
terhük
elviselésében megértésük által! Senki sem
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zúgolódjon, hanem szelíden hordozza saját
terhét, mert mindenkire szeretetem gyógyító
ereje sugara termelte ki, hibás életük
meggyógyítása érdekében! De ne maradjatok
meg a szenvedések elmarasztaló gondolata,
átérzése
mellett,
hanem
mindig
a
megszabadulás reménye éljen szívetekben, ami
be is következik, amikor eljön az ideje. Ámen.
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61.
Én eljöttem ismét hozzátok, hogy szóljak és
kaphassatok! Miért mondom úgy, hogy
eljöttem? Hiszen én mindig, mindenütt jelen
vagyok! Eljöttem hozzátok annyit jelent, hogy
felvettem azt az alkalmas érintkezési
lehetőséget, ahogyan átadhatom üzenetemet
számotokra! Mert ez nem olyan egyszerű,
ahogyan gondoljátok! Vagy talán nem is
gondolkoztatok azon, hogyan történik ez az
átadás? Most erről többet nem mondok,
próbáljatok
kicsit
gondolkozni
rajta!
Figyeljetek rám, mert én valóban itt vagyok,
még láthatatlanul, de bizonyságadóan! Így
vártok, tehát így adok jelt és üzenetet.
Legszívesebben adnám magamat a szeretet
árasztása által, akkor tudnék igazi erővel
veletek lenni, de ezt még nem tudnátok
befogadni! Kell a szó, kell a tanítás, mint
eszköz! Ha fel tudnátok fogni szeretetem erejét
közvetítő szavak nélkül, akkor sokkal többet
adhatnék! Akkor úgy hatnék rátok, mintha
valóban eggyé lettetek volna velem! Ha
igyekeztek idejutni, meg is kaphatjátok! Sajnos
nekem ez nem lehetséges egyedül, nektek is
igyekeznetek kell az alkalmassá válásra. De
addig sokat kell tisztulnotok! Engedjétek
szabadon lelketek vágyát, hogy az irántam való
szeretet úrrá legyen bennetek! A szeretet
legyen a vonzerő, ami összeköt – mert
ismétlem – nekem is szükségem van a ti
szeretetekre, hogy a kapcsolat létrejöhessen!
Kérjétek, várjátok sóvárgó szeretettel az én
kiáradó, gyógyító, megszentelő kegyelmemet!
Legközelebb
így
jöjjetek
felkészülve
fogadásomra! Tehát, készítsétek az utat,
egyengessétek
szíveteket,
hogy
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befogadhassatok, és én ott megszólalhassak!
Ámen.
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62.
Legyetek nagyon hűségesek! Nézzetek reám
mindenkor, mindenben! Én nagy kegyelemmel
vezetlek tovább is, igyekezzetek megállni a
földi síkon, de még inkább előbbre jutni a
szellemi, lelki gazdagodásban! Minderre
kérjetek tőlem útmutatást, vezetést! Általában
mindent irányításom szerint tegyetek! Akkor
magatok
fogjátok
érezni
jóváhagyó
tetszésemet, amit nem lehet félreérteni! Mert az
én szavam mindig helyesel ott, ahol helyeset
tapasztal és tiltakozik a hibás ellen! Tehát
nálam az igen igen, a nem nem! Ezt
szívetekben mindig érezhetitek! Vegyétek
áldásomat,
és
szeretetemet
vigyétek
magatokkal! Ámen.
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63.
Megrendülve néztek magatok elé. Erre én azt
mondom, végre kezdtek világosan látni!
Ráeszméltek arra, hogy nagyon komoly, sőt
veszedelmes a helyzet! Nincs megalkuvás, az
ellenfél határozott, kemény és ti, az én
gyermekeim még mindig alusztok, vagy a
magatok kis sérelmein rágódtok és gyenge,
gyarló voltotokra hivatkoztok! Szóval, kibúvót
kerestek a nyílt, határozott, komoly, Mellettem
való kiállás helyett! Pedig én még
határozottabb,
még
elszántabb,
bátor
harcosokat szeretnék magam köré gyűjteni,
akikkel meggyőzhetem a támadó ellenfelet!
Mióta figyelmeztettem az enyéimet, hogy
legyenek okosak és szelídek. Mert ez a két
fegyver szükséges az előőrsök számára,
akiknek a terepet fel kell kutatniuk, mielőtt az
igazi harc megindulhatna! De sem szelídek,
sem okosak nem vagytok eléggé! De
mentségetekre azonnal készen álltok az én
mindent megbocsátó kegyelmemre hivatkozva.
Nem veszitek észre, milyen hibás ez a
beállítás? Hogy én minden gyengeséget nézzek
el és ezalatt az ellentábor biztosan halad előre,
megveti lábát mindenütt, mert céltudatosan
helytálló, küzdő, bátor csapat birtokosa. nekem
pedig meg kell elégednem a felelőtlen, ímmelámmal, tessék-lássék tehetetlenkedőkkel! Hát
igen, ébredjetek és döbbenjetek rá, hogy így
elvesztek! És elvész az én uralmam ebben a
küzdelemben! Nézzetek magatok köré,
nézzetek magatokba és lássátok meg a sok
mulasztást, ami miatt nem tud erőre kapni az
én országom itt a földön!
F.
S.
megdöbbentett
mai
beszélgetésetekben határozott, kemény, szinte
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fenyegető állásfoglalásával! És én szinte
gyönyörködtem benne, ilyennek kell lenni az
elszánt, bátor harcosnak! Most az a kérdés
bennetek, vajon hová tartozik? Melyik tábor
embere? Hol van otthona? Mi él szívében? Mit
gondoltok, mit mondhatok erre? Csak azt, hogy
meg kell szerezni erejét, hűségét, egész valóját
az én országom terjesztésére! Én magam is
küzdök érte! Mert még én sem tartom
magaménak, de nem is erőszakolhatom, hogy
az legyen! Egészen tőle függ, hová kapcsolja
magát, de nem lehet közömbös saját maga előtt
ez, mert nemcsak a maga üdvössége, de sokak
élete függ tőle! Nagy tehetségével nagyot
haladhat előre, de nagyot is eshet vissza!
Imádsággal küzdjetek érte, hogy megtalálja a
helyes
útját,
feladatát,
hozzámjutása
lehetőségét! Legyetek éberek a vigyázásban,
készségesek a meglátásban, hűségesek a
helytállásban! Ámen.
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64.
Én mindenkivel azt akarom elérni, hogy
kialakuljon benne az én valóm! Ennek
elérésére adok ma a számotokra tanítást! Most
megértitek ennek fontosságát, mert érzékenyen
fel van készítve szívetek Tehát vegyétek: Az én
gyermekeimnek áldozatos szeretettel kell
felékesítve lenni! Mi jelent ez? Egy
édesanyának ezt nem kell magyarázni! Ő
megérzi, hogy áldozat nélkül nem kaphat
gyermeke számára semmit! De naponta oda
kell adnia minden erejét, küzdelmét, hogy
meggazdagítsa gyermeke életét! Legyetek ti is
ilyen áldozatot meghozni kész gyermekek.
Naponta ajánljátok fel magatokat, és teljes
bizalommal várjatok rám! Szíveteket adjátok át
nekem, semmit sem várva tőlem és akkor
áldásképpen meggazdagodtok velem! Tehát a
mai tanítás legfőbb lényege: Imádkozva
alakítsátok magatokba az én áldozatos
szeretetemet,
hogy
igazi
szolgálattal
alkalmassá váljatok az én áldozatos
szeretetemre, ami hozzám kapcsolja majd
egész valótokat! Ámen. Az én szeretetem életre
kelti bennetek az elfáradt, alélt, elgyengült
részeket, hogy örömmel haladhassatok,
szorgalmas igyekezettel, munkátok elvégzése
segítségével! Mert valóban a munka segít
haladástokban, de csak a jól teljesített munka!
De milyen legyen ez? Arra kell igyekeznetek,
hogy én legyek mindig, mindenben, mindennek
középpontja életetekben! Tehát semmi ne
legyen számotokra fontos, elsősorban minden
én utánam következzen! Akkor én általam
minden megszenteltté lesz! Természetesen az
következzék én utánam is, ami összefér, ami
nem ellenkezik velem! Ha helyesen tudtok élni
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a magatok javára, ha semmi nem zavarja meg
az összhangot velem, ha teljes az
engedelmesség irántam, akkor mindenkit
mindent helyesen fogtok szeretni. Ne
tévesszétek össze az önző, hibás magatok
szeretetét a most mondottakkal! A helyes, a
Belőlem táplálkozó szeretet soha nem állhatja
útját a helyes, életadó szolgálatnak, ami
mindnyájatoknak igazi rendeltetése itt e földön
mindenütt, bárhová kerültök! Tegyétek
magatokévá szavaimat, mert minden szavam
életet visz szívetekbe, ha szeretettel
befogadjátok! Ámen.
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65.
Szeretném, ha jobban figyelnétek! Nekem
adnátok az elsőséget mindenben! Hogy sem
betegség, sem semmi más ne tudjon elfordítani
tőlem! A testi gyengeség mindig elerőtlenedést
jelen, de ha lelketek engem igazán óhajt, akkor
ez a testi elerőtlenedés csak javatokra lenne,
mert így sokkal jobban fel tudjátok fogni az én
hatásomat! Mert ilyenkor a lélek szabadabban
kapcsolódik azzal, ami lényege szerint
kívánatos neki. A legyengült test őszintébben
helyet biztosít annak, akit a lélek magában
kíván! Ámen.
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66.
Gondosan készüljetek az elkövetkező idők
feladatára. Fontos, komoly idők küszöbe előtt
álltok. Imádkozó lélekkel várjátok a
kialakulást, ami nagy feladattal közeledik
hozzátok! Legyetek most igazán éberek,
készségesek a figyelésben, helytállásban, hogy
minden jól mehessen végbe! Mert amint
tudhatjátok is, nagy dolgok kerülnek elő, hogy
irányítsák az emberi sorsot! Ha engem
fogadnának el, ha rám hallgatnának, nem volna
szükség a nagy események sorsdöntő
beavatkozására. Mert akkor én közvetlenül
vezethetném haladásotokat előre, a teljes
tökéletességig! De így rá kell bízni a külső
események formáló, csiszoló munkájára, ami
sokkal lassúbb és nehezebben megérthető, mint
az én atyai szavam lenne! Igyekezzetek ti
megérteni az események között az én
irányításomat, hogy találkozhassatok velem ott
is! És ne riadjatok meg, ha nagy lesz a
rázkódása ennek a világnak, saját vaksága
miatt! Az én atyai szívem mindig egyformán
szeretetteljes, de egyformán határozott! Ami
néha keménységben mutatja meg magát azok
előtt, akik a gyengéd figyelmeztetést nem
fogadják el, csak a szigorú intésre hallgatnak!
Így van ez most is, azért következnek el azok
az események, amik közelednek és elárasztják
nehéz küzdelemmel földeteket! Álljatok meg
és mindenkor, mindenben engem keressetek,
hogy el ne tévelyedjetek! Ámen.
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67.
Az én közelségem nem terhet rak rátok, hanem
inkább leveszi rólatok a ti terheteket is!
Igyekezzetek ezt a tőlem jövő erőt felfogni,
hogy szabadulhassatok minden tehertől, ami
nehézzé teszi életeteket! Igen, az anyag a
világnak
a
kincse
azzal
csábít
mindenféleképpen! Elhiteti az emberekkel,
hogy csak az anyaggal érhetnek célt! Az anyag
táplálja a testet, az anyag ad erőt a munkához,
az anyag viszi előre az életet. Minden téren és
vonatkozásban az anyag az ura a
mindenségnek, nélküle nincs semmi, ezért kell
az
anyagot
mindenekfelett
előnyben
részesíteni. Nem veszik észre, hogy miként
sorvad így el a lélek és lesz tehetetlen bábbá az
anyagias nézőpont szerint. Ne fájjon hát
nektek, ha az anyagi javakban szűkölködnötök
kell! Ez csak jó lehet számotokra, sőt örüljetek
ennek és értsétek meg, hogy az anyag az
Ellentét eszköze, abban van ereje, de
megkötözöttsége is! Csak addig tud hatni,
ameddig ti is meg vagytok kötözve az anyagi
kincsek bűvöletétől! Engedjétek, hogy a
Szellem diadalmaskodjék bennetek! (A
Szellem ereje!) És így az anyag elveszítse
csábító erejét felettetek! Tehát ne legyen
fontos! Nem értitek világosan az anyag
mibenlétét? Ez természetes is, hiszen benne
álltok az anyagban, nem láthattok keresztül
rajta! De én, aki meggyőztem a világot,
ismerem az anyag mibenlétét, én tudom az utat,
ami titeket is kiszabadíthat az anyag terhe alól!
Tehát hallgassatok rám, kérjétek irányításomat
és kövessétek! Az én vezetésemmel
megszabadultok a rettegéstől, amit az anyag
szeretete belétek olt! Tehát ne féljetek
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semmitől, ami számotokra most nehézséget
jelenthetne. Legyetek hittel telve Irántam, de ne
higgyetek, hogy vaktában rám bízzátok
dolgaitokat, hogy én végezzem el azt
helyettetek! Hitetek legyen mindig éber,
indulásra készen, hogyha szólok, azonnal
tegyétek akaratomat. Mostani üzenetem fő
gondolata: A szolgálatra kész engedelmes szív
legnagyobb áldása. A szív az élet mozgatója,
ahol megáll a szív, ott kialszik az élet. Ha a
szív valakihez kapcsolódik, annak az életét éli
ő maga is! Aki szívét hozzám kapcsolja, annak
én leszek életadó, életformáló Ura! De ha
kisiklik irányításom alól, akkor szomorúan,
gazdátlanul keres magának új gazdát, de nem
talál olyat, mint én! Nem tud megnyugodni,
amíg újra hozzám nem szegődik! Mi lehet az
oka annak, ha valaki tőlem eltéved? Semmi
más, csak az engedetlenség! Tehát értsétek
meg, hogy az engedelmes szív legnagyobb
ajándéka az, hogy soha nem tévelyedik el, nem
kerül idegen hatalom alá, hogy az
kizsákmányolja erejét, megsebesítse, és mint
tehetetlen, hasznavehetetlen beteget, eldobja
magától! Mert neki csak a haszon számít, amit
munkátok jelent, de ti magatok nem értek
semmi előtte! Ha én kívánok tőletek
engedelmességet, azért teszem, mert az
engedelmesség köt össze benneteket és tesz
örököseimmé, gyermekeimmé! Igyekezzetek
engedelmességetek által mindig hozzám
kapcsolódni,
hogy
megmaradhassatok
házamban, boldog gyermekeimnek! Kérjétek
az
engedelmesség
kegyelmét,
hogy
engedelmesek lehessetek! Ámen.
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68.
Azt ígértem, hogy fontos tanítást adok nektek,
hát vegyétek, nyissátok meg szíveteket
szeretettel! Sokan vannak a nélkülözők, a
fáradtak, a betegek! Nekik enyhülést akarok
juttatni, de vagy nem ér el hozzájuk, vagy ők
nem akarják befogadni! Minden esetben
tovább szenvednek és én is velük! Legyetek ti
közvetítő küldötteim, vigyétek az én
üzenetemet! Szóval, tettel tegyetek Rólam
bizonyságot, de legfőképpen hozzám küldött
imáitokkal segítsétek áldásomat szétszórni a
földön, hogy mindenhová eljusson, és
befogadást kapjon a megnyílt szívekbe. Tehát
könyörgésetekkel készítsetek utat mindenütt az
én áldásom számára, hogy áradhasson az!
Tudjátok meg, hogy erre az Ima műveletre
olyan szüksége van a léleknek, mint a földnek
a
felszántásra,
mielőtt
belehull
a
megtermékenyítő mag! Ki végzi el a szántást?
Ugye a szorgalmas munkás! Így a lélek
megmunkálását is a szorgalmas, imára kész
gyermekeimre, munkásaimra bízom!
Másik tanításom, ami számotokra szintén
fontos megbízatást ad: Hagyjátok magatokat
tőlem naponta úgy tisztogatni, hogy a
legkisebb szenny is eltűnhessék belőletek! De
ehhez nagy engedelmesség, nagy alázat, nagy
hűség szükséges Irántam részetekről! Ezt
kérjétek a magatok számára. Nektek öntudatos
munkásokká kell lennetek, akik megértik az én
irányításomat, hogy ne legyetek vakon járó
vezetők. Ne is akarjatok vezetni, hanem a
tőlem kapott világosság szelídlelkű sugárzói
legyetek! Nem hivalkodó, nagyotakarók,
hanem
áldásommal
teljes,
hűséges
gyermekeim, akik mindig tudják, mit kell
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tenniük, amit én igazán megáldhassak! Igen,
legyetek ti is szelídek! A szelíd szív nagyon
kedves előttem, mert ott nyugodt lakozást
vehetek! Mária szíve volt a földön az első,
ahová betérhettem minden áldásommal.
Igyekezzetek ilyenné lenni! Szeretettel kérjétek
Tőle, mutassa meg számotokra az ő szívét,
ossza meg veletek annak tisztaságát, hogy
hasonlók legyetek Hozzá alázatban, hűségben,
tisztaságban,
szeretetben
és
így
befogadhassátok! Mint ahogy Őbenne lakozást
vettem test szerint is! Ámen.
Én is itt vagyok, akiről most szólott a mi
Urunk, kedves kis gyenge gyermekeim!
Jöjjetek bizalommal mindig hozzám, hogy
tisztíthassalak benneteket, mert rám bízattatok!
Lássátok munkátok fontosságát! Legyetek
nagyon hűségesek, de sohasem elbizakodottak!
Ámen.
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69.
Jöjjetek hozzám, hogy megelégíthesselek
titeket mindennel, amire szükségetek van.
Tőlem mindent megkaphattok, hogy valóban
meggazdagodjatok,
haladjatok,
tökéletesedjetek, teljessé legyen életetek! Ez a
cél! Most lássátok a módot, a megvalósulás
lehetőségét. Én adni akarok, ez az én
feladatom. Ti vegyétek el, fogadjátok el, sőt
harcoljátok ki, amit adni szeretnék, ez a ti
feladatotok! Lássunk hozzá: Énnálam van a
teljesség, a tökéletes, mindenre alkalmassá tevő
kegyelem! De mit használ nekem ennek
bősége, ha nem tudom közölni veletek, akiknek
szántam? Terhemre van, ha nem oszthatom
meg veletek, mint gyermekeit szerető
Édesatya! Nagyon fontos tehát, hogy ti át
tudjátok venni az én kincseimet, hogy hozzám
hasonló gazdagokká legyetek! Mi akadályoz
meg benneteket ebben az átvételben?
Elsősorban az, ha bármit jobban szerettek
nálam, mert akkor az tölti ki lelketeket, és én
kimaradok onnan! Tehát engem szeressetek
mindenekfelett, akkor meggazdagodtok velem
és így Rajtam keresztül minden igazán a tiétek
lesz, ami boldoggá tehet benneteket. Így
értsétek ezt: Keressétek először Isten országát
és annak igazságát, és mindenek megadatnak
nektek! Mert akkor mindent megkaphattok
romolhatatlanul, örökre! Ha ez nem így van, az
azt bizonyítja, hogy helyettem elsősorban mást
szerettek, és ez a más elferdíti, elrontja egész
valótokat, és nem vagytok képesek az én
igazságom megértésére és befogadására és így
kizárjátok magatokat a boldogság otthonából,
és mindenben nélkülöztök! Tévelygéseitek
annyira elhomályosítja látástokat, hogy egész
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életetek bukdácsolás, fájdalmas vergődés! Ezt
kell helyreigazítani! Érezzétek szeretetem
erejét, hogy életre keljetek és életet vigyetek
magatokkal, mindenfelé! Ámen.

108

70.
Mindennek ki kell tisztulnia a maga
szennyéből! Mert mindenki más és más
mulasztás, tévedés terhét hordozza! Így más és
más a megszabadulásának útja. Egyenként kell
megkeresni, meglátni és megtalálni a kivezetés
útját!
Minden
megoldódik,
minden
helyreigazodik – nem az én egyszerű
szavamtól, hanem az elérkezett, alkalmas
időnek és módnak a rátalálásától. Ha egyszerű
a lélek szemlélete, nem teszi zavarossá a
hiúság, a dicsekvő gőg, akkor könnyen halad
előre.
Minden
teher
valaminek
a
következménye, és minden tehernek van ismét
rendeltetése! A teher lenyűgöző, de egyúttal
lefékez, és nem engedi könnyelmű életünket
tovább folytatni helytelen úton! Keserves
sebeket kell így elhordozni, de a
megmenekülés nincs hatalmatokban! Ott kell a
segítség, ahol magatoktól nem tudjátok a terhet
levetni! Ebben voltam én nagy segítségükre az
arra rászorultaknak. De már csak akkor, amikor
már lehetett, amikor elvégezte a szenvedés a
maga tisztító munkáját. Akkor állhattam elő a
segítséggel! Így van ez most is a ti életetekben,
így lássátok a mostani fájdalmak létezését is!
Nem én vagyok azoknak szerzője, de minden
esetben én magam engedem hozzátok, de
sohasem ok és cél nélkül. Ha türelmesen
hordozzátok és nem zúgolódtok, akkor hamar
megtanuljátok, sőt, rájöttök a szabadulás
útjára. Legyetek éberek, vigyázók, hogy
lehetőleg
ne
szerezzetek
magatoknak
elmarasztaló megkötözöttséget, hanem teljes
igyekezettel teljesítsétek jól feladatotokat,
nehogy beleessetek a Sátán tőrébe, hogy ne
tudjatok haladni a tökéletesség felé.
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Hordozzátok szeretettel egymás terhét, hogy
könnyebb legyen az! Gondoljatok személy
szerint a sok szenvedőre. Igyekezzetek nehéz
terhükön könnyíteni! Mára ezt vegyétek
áldásommal. Ámen.
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71.
Figyelek rátok, amint most is észrevehettétek!
Én már készenlétben várok a ti közeledéstekre,
és örömmel szólok, amikor ti hívtok! Így van
ez minden igaz szeretet kapcsolatnál, hogy
amikor az egyik szívben felébred a szeretet, a
másik megérzi, és szívében felel a szeretet
kiáradására, hogy ez az egymás felé áradó
érzés összehozza a lélek kincseit, kicserélje
értékeiket, ami által mind a kettő
meggazdagszik. A szeretet, amikor ad,
ugyanakkor saját maga is növekszik. Ezért
lehetséges az, hogy a szeretet soha el nem
fogyatkozik, hanem mindig gyarapszik. Hogy a
kapott és adott szeretet egymást erősítik,
gazdagítják! Gyakoroljátok magatokat ebben,
hogy gyarapodjatok a szeretetben, a szeretet
kiárasztása és befogadása által. Még azt is
értsétek meg ebből, hogy a szeretet nincs a
fizikai jelenléthez kötve, hanem áthat a
távolságokon, messzeségeken, legyőzi annak
nehézségeit, és ragyogva terjeszkedik tovább!
Legyetek a szeretetnek terjesztői, továbbadói!
Ezért lehetséges a szeretetet megőrizni,
megsokasítani, megerősíteni a messzeségeken
át és nemcsak e földön lakók között, de a
távolabb eső, most alakuló világokon élők
között is meglehet ez a lelki kiáradás! Igen, a
szeretet elindul és visszatér, szívből szívbe, de
sohasem üresen, hanem megerősödve vagy
legyengülve aszerint, amint fogadták, vagy
elvetették! Legyetek ti mindenkor örömmel
befogadói a szeretetnek és továbbadói! Még
azt fűzöm hozzá mindezekhez, hogy a magatok
kapott és adott szeretetét kapcsoljátok bele az
én atyai szívembe, hogy én áttisztítsam,
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megerősítsem, meggazdagítsam, mindenképpen
megáldhassam. Ámen.
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72.
Itt a bizonysága az emberi szeretetlen, háborgó
magatartásnak. Békét hirdetnek, és tele van a
lelkük gyűlölettel, az pedig magában hordja a
támadó ellenségeskedést! Hogyan lehetne a
békét megvalósítani, amikor nem tud a szeretet
győzni a szívekben? A háború előszele már
érezhető! Imádkozzatok, hogy lehetőleg
elcsituljanak az ellenséges erők! Még csak ne
is tudjanak erőre kapni Édes gyermekeim! Én
mindig kész vagyok a segítségre, de el kell
nyerni ezt a segítséget! Legalkalmasabb mód
erre a szerető szívek szolgálata! A szív átveszi
az én adó erőimet, ami élő, ható és csak úgy
áradhat tovább, ha éltető, elfogadó erő átveszi
és továbbviszi, egészen oda, ahol a segítségre
szükség van. Erre a szolgálatra pedig nincs
alkalmasabb eszköz a szerető szívnél! Ezért
tudom azt mindenkor felhasználni erőim
közvetítésére. Örüljetek tehát, ha érző a szív
bennetek, át tudja venni a szenvedők fájdalmát,
és éppúgy át tudja venni a segítő, gyógyító erőt
tőlem, mintegy kicseréli a kettőt a maga
szeretete szolgálatba állításával! Lássátok meg
ebből, milyen nagy a szeretet fontossága
földön. Rajta keresztül válhat a szenvedés
áldássá. Ez az egyik üzenetem ma számotokra.
A másik, nem kevésbé fontos tanításom az,
hogy nem a szenvedés az, ami szükséges a
gyógyuláshoz, hanem az csak egy próbája a
szeretetnek. Megmutatja a szeretet erejét,
mennyit bír el, mennyit vállal és annak
arányában tudja közvetíteni az én erőimet,
amilyen mértékben képes a szenvedést a jóra
formálni! Lássátok hát meg így, milyen úton
haladhattok egymás terhe hordozása által, a
magatok tökéletesedése útján előre. Mert
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amennyi áldást átvesztek szerető, a szenvedést
átvevő szívetekkel, annyira haladtok előre a
magatok lelkének tisztulása, haladása útján.
Mert amit így, mások szenvedését átvéve,
segítséget visztek neki, annyira hat az vissza
rátok és viszi véghez a ti haladástokat. Tehát
soha ne panaszkodjatok, ha valami nehéz
küzdelembe, fájdalomba kerül, hanem inkább
örüljetek annak, ha ilyen szolgálatot
teljesíthettek, mert ez által épül általatok és
bennetek az én országom! A kánaánita asszony
szerető szolgálata akkor lett teljessé, amikor
még a megaláztatás szenvedését is elfogadta!
Nem azért kellett mondanom azt a kemény
szót, hogy ebek módjára juthat a számára a fiak
morzsájából, mintha kegyetlen akartam volna
lenni, hanem azért, hogy minél többet
juttathassak áldásomból, mély megaláztatása
árán. Értsétek ebből ti is, ha sokat kell küzdeni,
ha sok fájdalmat kell hordozni, ha
megaláztatás, bántás, meg nem értés nehezíti
szíveteket, lássátok meg, annál több áldásban
lehet részetek és annál nagyobb lesz
szolgálatotok jutalma az elért eredményben!
Vegyétek ezt bizonyságul és hordozzátok
szeretettel minden szenvedők fájdalmát, kérve
az én megsegítő, megszabadító erőmet, minden
arra rászoruló számára. Ámen.
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73.
A szeretet soha el nem fogy, hanem megújul és
újjá tesz mindent! Ez legyen vigasztalótok,
bátorítótok nehéz küzdelmeitek közt. A
szeretet mindenre erőt ad és mindenért
kárpótol, ha igazán szeretettel mindent el
tudtok hordozni és minden rossz életét veszti
bennetek! Ezt adom ma számotokra, érezzétek
meg ennek igazságát! A régieknek el kell
múlni, de a Jónak meg kell maradni a régiből
is! Mindennek meg kell újulni, vagyis
mindennek élővé kell válni. Ami elmúlt, abból
az életképtelen leválik és helyet ad annak, ami
tovább viszi az életet! Ennek a továbbvivő
erőnek mindinkább tisztulnia kell, hogy így
alakuljon át a hibás hibátlanná, a szennyes
tisztává! A teher felengedje lefelé húzó
nyomását és mindinkább könnyűvé, felemelő
erővé váljon. Mert minden abban szenved,
amiben vétkezett és abban kell ismét
feltisztulnia, ami elmarasztalóként megterhelte,
elferdítette haladását. Így, ha bármilyen
elhibázott testi, vagy lelki nyomorúságot láttok,
tudjátok meg, hogy az pontosan ellenkezőjévé
fordult egyenes életmegnyilvánulásának és ez
majdnem mindenkinél a szeretetlenségben nyer
kifejezést, ami annak a jele, hogy mindenki a
szeretet ellen vétkezett és mindenki a
szeretetben szegényedett meg leginkább és
éppen ezért a szeretet után sóvárog
szüntelenül! Tehát, ha valakiben kevés a
szeretet, annál jobban vágyakozik öntudatlanul
utána. A szeretet szava mindig egyszerű és
világos, csak az eltorzult szeretet keres takarót
a maga számára, csillogó külsőt a lélek
egyszerű kifejezése helyett. Ezt helyre kell
igazítani közvetlen, szelíd határozottsággal!
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Legyetek rajta, hogy szavatok, szeretetek, sőt
még gondolataitok is tiszták legyenek, akkor
nem lesz szükség a takaróra, megmutathatja
magát úgy, amint van! Őrizzétek meg
szíveteket minden rossz befolyástól! Az én
szeretetem mindig változatlan, jöjjetek
hozzám, hogy megosszam veletek. Ámen.
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74.
Ne várjon az emberektől semmit, aki nekem
akar tetszeni, mert én magamnak is a
legkevesebb jut. Azt is el kell néznem, hogy
minden igazságtalanság az én nevemben
történik. Meddig és miért engedem meg –
kérdezitek? Addig, amíg meg nem értik az
anyag veszedelmét! Hisz aki sok anyagi
hasznot keres, az nem tud felemelkedni annak
terhétől! Ne kívánjatok többet magatoknak
annál, ami a legegyszerűbb életlehetőséget
biztosít számotokra, mert a több e világ
fejedelmének ajándéka, amivel magához köt
minden neki hódolót! Örüljetek, ha benneteket
nem tart fogva a kincseinek osztogatásával!
Annak ad, aki az övé, annak nem ad, aki nem
őt szolgálja! Aki pedig siránkozik emiatt, azt
megtartja a maga robotosának, és nem engedi
el, hogy felemelkedjék a szellemi értékek
felismeréséig! Amit ma megláttatok, az mind
ezt bizonyítja. De ne forduljatok az ellen, aki
ezt véghezmenni segíti, mert ez az anyag
törvénye! Ha nagyobb lesz a befogadóképesség
az én vezetésem iránt, az egész emberiség előtt,
akkor áttisztul majd ezen a téren is! Ámen.
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75.
Igyekezzetek enyhíteni nehéz sorsukat,
amennyire tudjátok! Sors, de sokat jelent ez a
szó! Magában hordja az elkerülhetetlenséget,
ami feltétlenül eléri azt, aki elkészítette
magának! De ne gondoljátok, hogy ti különbek
vagytok náluk, mert nektek nem jár ilyen
fájdalom! Igyekezzetek a sebeket gyógyítani
együttérző szeretetből. Ne feledkezzetek meg
róluk!
Adventi
üzenetemhez
ez
is
hozzátartozik! Most halljátok tanításomat az
adventi készülődésről, ami megelőzi, sőt segíti
az én jövetelemet! Először is a tisztaság álljon
szemetek előtt. Tisztítsátok meg az utakat
előttem! De sokat emlegetitek, de keveset
tesztek meg! A tisztaság nagyon elősegíti
jövetelem lehetőségét! Akinek szíve tiszta,
annak számára én meglátható vagyok! Világos
tehát, hogy mit kell tennetek, ha velem
találkozni kívántok. De ne vigyétek túlzásba
ezt sem. Ne akarjatok olyan tiszta állapotot
szerezni a magatok erejével, a magatok
buzgóságából, amire nem vagytok képesek.
Csak annyit, amennyit a nekem tetszeni akarás
megengedi tőletek, nehogy felkeltsétek az
ellenetek harcolók összegyűjtött erejét!
Engedjétek nekem az elsőbbséget ebben is! És
ne kívánjatok olyan ajándékot, aminek terhét
nem tudnátok ellensúlyozni a magatok
alázatával, Irántam való engedelmességgel!
Tehát, naponta járuljatok Elém, nagy hűséggel,
hogy én annak arányában adhassam
számotokra a napi előmenetelt, hogy el ne
csússzatok az úton és megállhassatok minden
támadás közepette! Mert csak a szelídek
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gyarapodhatnak,
erősödhetnek
az
én
segítségem, az én győzelmem és az én
kegyelmem áldásának ajándékával! Mára ezt
adtam, elmélkedjetek rajta, hogy legközelebb
mélyebbre
hatolhassatok
ajándékaim
megértésében. Ámen.
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76.
Keressétek
az
alkalmakat,
amikor
türelmetekkel
meggyőzhetitek
a
türelmetlenkedőket! Ezzel az én békességem
terjedhet! Mert a legkisebb résen is besüt a
napsugár és bevilágítja szobátokat! Így hat a
lélek belsejében az én szeretetsugaram,
bevilágítja,
elcsendesíti
a
háborgók
nyugtalanságát! Ne engedjétek soha, hogy
elragadjon benneteket a haragos, vagy keserű
érzés, mert értsétek meg, hogy ez már veletek
nem történhet meg súlyos veszedelem nélkül,
hiszen a világ általatok kapja tőlem a
világosságot! Ezt a világosságot akarom most
az adventi időben terjeszteni, lehetőleg minden
szívben felragyogtatni, aminek fényénél
megláthassanak engem az emberek! Ennek a
világosságnak legyetek szószólói, szelídséggel,
derűs nyugalommal! Ez az a nagy feladat, ami
reátok vár ezekben a napokban. Ismétlem, soha
ne engedjétek magatokat elfordítani a béke és
nyugalom biztonságot adó állapotából. Tehát,
amint eddig mondottam, legfontosabb a
szívnek tisztasága, hogy áttükrözhesse az én
világosságomat, és mindenhová eljuthasson az
én békém, nyugalmam! Ezt hirdették
angyalaim földre érkezésemkor, amikor azt
mondották: Békesség a földön a jóakaratú
embereknek! Ez az alap, amire építhetem akkor
és építhetek most is! Igen, nektek már nagy a
felelősségetek az én igazságom ismerete
folytán. Nagyon sok van még hátra ahhoz,
hogy megismerjenek engem az emberek, hogy
megnyíljon minden rejtett része lelketeknek és
befogadja az én gazdagságomat! Lépésrőllépésre kell haladnotok vezetésem szerint. Ha
minden megtörténne, olyan gazdagság áradna a
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világra, ami eloszlatna minden bajt, minden
nyomorúságot! Legyetek hát ennek előkészítői,
de nem szóval, hanem a lélek bizonyságával.
Most menjetek utatokra és tegyétek élővé,
hathatós erővé, amiket mondottam. Ámen.

121

77.
Advent ideje van. Én ismét földközelbe
érkezem, ami azt jelenti, hogy ebben az időben
közelebb hajolok le hozzátok, földön élő
gyermekeimhez! Nem fizikai közelséget jelent
ez az én jövetelem, hanem állapotban való
megközelítést! Olyan formába öltözködöm fel,
amilyen számotokra jobban felfogható! Nem
öltök testet emberi törvények szerint, de jobban
megközelíthetővé válok számotokra, nagyobb
kegyelmet árasztva! Valóban, angyalok
sokasága jár előttem, viszi ajándékaimat! Ez
nem gyermekeknek való mese, ami felett
mosolyognak az „értelmesek”, hanem a
befogadóképes lelkek számára készített nagynagy atyai lakoma! Én így közeledem
hozzátok! Nektek is így kell készülődni
fogadásomra!
Hogy
felismerjetek,
befogadjatok és meggazdagodhassatok az én
közelségem tisztító ereje által! De vigyázzatok,
hogy én maradjak az Úr közöttetek! Ne ti
vegyétek át a rendezést, mert akkor valóban
gyermekeknek való, anyagi és evilági és ezért
romlandó ünneppé válik az én örök értékkel
megrakott közeledésem kegyelme! Ezt
vegyétek ti is adventi tanításul! Ha alkalmasak
lesztek mélyebb igazságok megértésére, azt is
megkapjátok majd! Adventi ajándékaimhoz
tartoznak szeretteitek közelsége! Gondoljatok
rájuk hűséggel, szolgálni kész szeretettel, és
ezáltal közeledni fognak és a köztetek lévő
kapocs tisztul, erősödik. Ebben a tudatban
éljetek és gyarapodjatok! Ámen.
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78.
Vigyázzatok és imádkozzatok! Hogy kísértésbe
ne essetek! Mit jelent a kísértés? Amiből meg
kell menekülnötök? Minden pillanat új és új
megoldást kíván tőletek! A jól elvégzett feladat
tisztítja egész valótokat. Környezeteteket is
viszi előre új feladatok megoldása felé!
Minden feladat sok hatásnak van kitéve, a
jónak azért, hogy az segítsen, a rossznak azért,
hogy rajta segítsetek a jónak véghezvitele árán!
Itt van nagy szerepe a kísértésnek, ami ha túl
erős, vagy fondorlatos, el tudja magától zárni,
nagyon nagy bajt okozhat, elgáncsolhatja
életeteket! Ezért fontos, hogy a kísértőt
felismerhessétek és legyőzhessétek! Mert ha
tőlem erőt kaptok, nem érhet baj, sőt, a kísértés
is javatokra szolgál! Tehát intésem igazán így
szól: Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy a
kísértés alatt el ne essetek! Mert a kísértőnek
én magam engedem meg, hogy közeletekben
legyen, hogy támadjon. De nektek az a
feladatotok, hogy legyőzzétek! Ezáltal erőtök
tisztul, ti magatok erősödtök a jóban!
Haladtok! A kísérő pedig gyengül, erejét
veszti, ellankad, előbb-utóbb megszűnik
támadó lenni! De most még mindenkor,
mindenütt és mindenben kísért! Legyetek
résen, hogy felismerhessétek és legyetek
erősek, hogy meggyőzhessétek! A tőlem kapott
segítséggel megtehetitek és akkor nem estek el,
és nem juttok a kísértő rabságába, hanem őt is
segítitek ezen rabságából megszabadulni!
Vigyázzatok és imádkozzatok, tanításomat
tegyétek életetek irányítójául megtartásuk által.
Ámen.

123

79.
Minden az én szeretetemet sugározza felétek!
Nehéz áttörni a földi közegeket, de mégis
sikerül, ha ti is kívánjátok a kapcsolatot. Bár
lent éltek, az anyag vonzásának szolgáló
állapotban, szenvedve annak terhét, de mégis
fel-felébredtek annak tudatára, hogy nem oda
tartoztok! Él bennetek a vágy igazi hazátok
után! Ezt a vágyat segítem én kibontakozni
mindenkor, erre a felfelé emelkedésre adnak
útmutatást és lehetőséget! Aki erre vágyik,
annak közvetítő erőforrás, ígérete annak a
lehetőségnek, hogy valamikor valóban
levetkezitek a lehúzó, terhes testet és szabadon
emelkedhettek az anyagi világból! De amíg ott
éltek, addig igyekezzetek az anyagban
megtalálni a helyes szolgálatot és a kivezető
utat Ezért mondtam a múltkor, hogy a
legbelsőbb
részetekben
elrejtőzködöm,
keressétek meg, hogyan találhattok reám? Mert
keresésetek közben reá találtok elrejtett, titkos
gondolataitokon keresztül magatok ismeretlen
részeire, amit én ismerek és előttetek is meg
akarok ismertetni! Hogy minden rejtett
részetek kivilágosodjék, életre keljen a jó
szolgálatában és a rossz eltűnjék teljesen
belőletek! Most is azt mondom, keressetek
engem legbelsőbb kamrátokban, ahova
visszavonulok,
de
mégis
mindenkor
megtalálhattok! Imádkozva kérjetek, hogy ezt
az én titkos jelenlétem minél többek előtt
felismerhető
legyen,
megnyugtatva
mindazokat, akik tudatára ébrednek, mert
akkor soha nem lehetnek erőtlenek! Vegyétek
áldásomat és nyugodjatok meg bennem! Ámen.
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80.
Őrizője vagyok minden bennem bízó
gyermekemnek. Ezzel azt adom tudtotokra,
hogy az én segítségem, ami egyformán árad
mindenki számára, annak válhat csak igazán
javára, ki hittel, bizalommal hozzá és ezáltal
hozzám kapcsolja életét úgy, hogy én
irányíthatom azt! Így lesz élete – gondos
szeretetem őrizete mellett – fedve minden
veszedelem között is biztonságban! Ha így
velem együtt él, és rajtam keresztül, tőlem
fogadja el életének haladását úgy, hogy
felragyoghat benne az élet szikrája és az
áthathatja egész lényét, szellemét, lelkét, és
átsugározza testét úgy, hogy mindenestül,
egészen öntudatosan nekem adja át az uralmat,
legyőzve az Ellen csábításait, lassan-lassan
átalakul az öntudatlan kisgyermek tudatos
gyermekké, és sok hűséges, kitartó küzdelem
árán, teljesen öntudatos, nagykorú, érett, saját
képemet kiábrázoló, hozzám hasonló, velem
járó, eggyéváló részemmé lesz! Ez a folyamata
az Istenfiúságra érésnek! Így lehettek a
gyermekből fiakká! Tehát értsétek meg:
Gyermekségetek egészen tőlem van, ahhoz
nem járultok hozzá semmivel, én adom
magamból, magamtól! De fiakká a magatok
igyekezete, engedelmessége is szükséges, hogy
kialakulhasson bennetek az én előre
megtervezett, megálmodott képem. Hogy
valóra váljon mindaz, amit megint csak én
adhatok Belőlem, a ti hűségetek jutalmául! Ez
a fiúság számotokra és Számomra a boldog
egymásra találás öröme. (A magam számára
így van helyesen!) Tehát egészen röviden:
Gyermekségetek az elindulás, fiúságtok a
megérkezés! A kettőt összeköti a tisztulás, a
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megigazulás nagy, fontos harca, munkája!
„Akik az Istent szeretik, azoknak minden javát
szolgálja”. Vagyis azok számára minden
valóban ezt a fiúságot hozza elő, a benne
eltakart, elrejtett, elferdült, hibás, beteg, de
csak ideiglenes állapotából! Én megsegítem a
bennem bízókat. Hogyan engedem meg a sok
szenvedést, ha nekem adatott minden hatalom?
Kérdezitek. Fájó, gyógyító ereje miatt! A
szenvedés nemcsak gyümölcse a rossznak, de
egyszersmind gyógyító orvossága is! Nem én
indítom el, de én alkalmazom az elindított
rossz helyreigazítására! Mert a „rossz” terméke
a „szenvedés” és az én kegyelmem
hozzájárulásával
gyógyító,
helyreigazító
balzsammá lesz. Ez az oka annak, hogy
megengedem a szenvedések lehetőségét. Ezért
volt szükség az én emberré levésemre, hogy
mint ember járhassak köztetek, a magam
megtapasztalt emberi szenvedései árán – Isteni
Lényem mindenható, tökéletes, az Atyával egy
lényemnél!
Aki
valóban
egyesítettem
magamban ezt a két pólust, a szenvedő embert
és a mindenekfelett tökéletes Istent! Mára ezt
adtam, mint napi kenyeret, amit kértetek
lelketek táplálására. Éljetek bennem, hogy
élhessetek Általam! Ámen.

126

81.
Sok nehéz akadállyal kell megküzdeni mind
nektek, mint nekem ahhoz, hogy én szólhassak
hozzátok, és ti felfoghassátok üzenetemet!
Ezeknek a nehézségeknek egyik fajtája a
testben van elrejtve, a testet kell megtisztítani
tőle, mert ott bújik meg, annak védelmét
keresve. Ezek valójában a lélek hibái, de a test
a melegágyuk, ott élhetik ki magukat! Ilyenek:
A lustaság, a kényelemszeretet, a falánkság, az
ínyenckedés, a paráznaságnak különböző
árnyalatai, ezek mind a léleknek tulajdonságai,
de a testben kelnek életre! Így a kettő együtt
hozza étre! A szellem az, ami kiküszöbölheti,
meggátolhatja fejlődésüket! Tehát nem a test a
fő bűnös, az csak eszköz abban, hogy a lélek
kitermelje és élje ezeket a hamis, sőt
veszedelmes,
de
számára
kívánatos
helyzeteket! Meg kell szabadulni, fel kell
tisztulnia
a
léleknek,
hogy a
test
meggyógyulhasson ezekből a káros, fájdalmas
lehúzó terhektől! Azért lenne fontos, hogy a
test és lélek együtt haladjon, egymást segítve
tisztuljon, mert ezért adatik a földön ez az
életlehetőség!
Mikor
ez
a
tisztulás
véghezmegy, akkor válik az ember alkalmassá
a felsőbb élet kialakítására! Így kell érteni, a
magatok úgynevezett megöldöklését, ami
tulajdonképpen éppen nem megöldöklés,
hanem szellemetek felszabadítása! Igazi énetek
felébredése hogy kibontakozzék a bennetek
elrejtett, mindenkiben más és más színben
pompázó isteni szikra, amit csak én ismerek,
hogy milyen, mert mindenkiben én rejtettem el,
Önmagamból! Ez a feladat vár rátok
egyenként, hogy ezt a bennetek lévő életet
életrekelteni segítsétek! Az én irányításom
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szerint, nekem engedelmeskedve, hogy a
felszabadítás munkáját elvégezve, bennem
egyesülhessetek, elsősorban velem, Rajtam
keresztül egymással és mindnyájan együtt az
Atyával! Amikor megkezdődik ez a
felszabadulás, akkor indul meg az isteni élet
kialakulása számotokra! Erről szól az a
kijelentés, hogy most Isten gyermekei vagytok,
de hogy mivé lehettek, azt még most nem
tudjátok! De ha nyilvánvaló lesz, hasonlatosak
leszünk mindnyájan Istenhez, mert meglátjuk
őt úgy, amint van! Ennek eléréséhez akarlak
segíteni
tanításaimmal,
fel-felragyogtatva
előttetek a reménység sugarán át, a teljességre
jutás boldog örömét! Elnyerhetitek az én
segítségemmel, ha valóban engedelmeskedtek
nekem és elhagyjátok mindazt, ami ebben az
anyagi világban elválaszt tőlem! Ha leküzditek
az anyag csábító, bódító mákonyát, elszédítő
mérgét! Lássatok tisztán, értsétek meg
hazahívogató szavamon keresztül szeretetem
ígéretét, érezzétek meg otthonom reátok váró
melegét!
Induljatok
hívásomra,
hogy
megérkezhessetek időben. Ámen.
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82.
Most fogadjátok múltkori tanításom folytatását.
Azoknak az akadályoknak ismertetését, amik
nehezítik befogadó értelmeteket, amiket ha
felismertek
és
leküzditek,
nagyon
megkönnyebbül számotokra az én közeledésem
lehetősége! Tehát hallgassatok ide és értsétek
meg szavamat: Amint a múltkor mondtam, az
első akadály testi kötöttségetek! A második
inkább a lélek rejtett hibái, ami a lélekben
alkalmazkodik! Itt is elbújik úgy, hogy ti
sokszor észre sem veszitek, csak fájdalmasan
érzitek káros hatásukat, amikor életre kelnek!
Ilyen veszedelmet rejt magában a magatok
emberi jó igyekezete, amikor teszitek a jónak
látszó dolgokat a magatok emberi érdekeiért,
hogy elismerésben, dicséretben részesüljetek.
Mert jót igazán csak velem tehettek, emberi
dicséretre nem számítva, mert az gőgöt ébreszt
fel bennetek, ami rögtön elzár tőlem! Tehát
soha más ne vezessen, mint az a szándék, hogy
én legyek megelégedve veletek, de soha más
elismerést ne keressetek! Ebben az egy
akadályban van összesűrítve, minden helytelen
igyekezet, ami gátolja az én jövetelemet!
Mindig az a vágy töltse el egész valótokat,
hogy hozzám közel jussatok, akkor eltűnik a
rossz, félrevezető, csábító ígérete! Jobban
értsétek meg, mit akarok most mondani: Ha
például szeretnétek valamit elérni, mert az
kedvesnek tűnik fel előttetek, azonnal hívjatok
engem, adjátok elő kívánságotokat azzal a
teljes hűséggel, hogy az én akaratom szerint
történjék és ne a ti emberi vágyatok szerint!
Mert akkor, csakis az igazán jó történhet meg!
De nehogy azt higgyétek, hogy nekem mindig
az a szándékom, hogy mindenről lemondjatok!
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Sőt, én mindig adni akarok, de úgy, hogy az
valóban áldás legyen számotokra, és ne zavarja
meg a ti hibás kívánságotok az én
ajándékomat! Tehát ne kívánjatok semmit
magáért, sem egészséget, sem jómódot, sem
boldogságot, sem szeretetet, sem szolgálatot!
Csakis azt, amit én jónak látok! Keressétek
először az én igazságomat, vagyis az én
jótetszésemet, akkor mindent megkaptok, az
egészséget, a szeretetet, a boldogságot, a
szolgálatot, szóval mindent, amire igazán
vágyódtok, de nem tudjátok megkapni a
magatok ereje által! Csakis az én
segítségemmel,
de
a
ti
engedelmes
igyekezetetekkel! Így elő áll a kapcsolat
Köztem és köztetek és mindinkább eltűnnek az
akadályok, mind testetekből, mind lelketekből!
Ennyivel érjétek be mára! Most éljetek jól
megismert tanításaim szerint, amit már
szívetekben feldolgoztatok. Ámen.
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83.
Fontos fordulat küszöbén áll most a világ!
Nagy változások ideje érkezett el! Olyan
kavarodás,
olyan
zűrzavar
háborgatja
földeteket, nyugalmatokat, amilyet csak
kitermelhet a maga erejéből nélkülem! De most
majd ráeszmél ez a fejvesztett, tehetetlen
emberiség, hogy nélkülem semmire sem mehet,
csakis a teljes pusztulás érheti minden téren!
Ezt meg kellett tapasztalni, hogy rájöjjenek
arra, amitől meg akartam menteni mindenkit!
De önteltségükben maguk akartak uralkodni az
egész földön, sőt, amennyire tőlük telhetett, az
egész világon! De ennyire még nem juthattak,
hiszen a világot még nem ismerhetik, és így
nem is törhettek ellene! De a föld bizonyos
mértékben hatalmukba került és ezt és ennek
életét megronthatták, amennyire képesek
voltak! Most már igazán elérkeztek a végső
állomásig, amiből nincs továbbjutás, meg kell
állani, meg kell szűnni a rombolás pusztító
erejének, hogy átengedje az uralmat a
nyugalomnak és azután az újraébredés nagy
áldott munkájának! Amit sietve és örömmel
kezdenek az én építésre kiküldött angyalaim!
Ezeknek a munkájában részt vesznek az eddigi
rombolással megbízott küldötteim is, mert ezek
között is voltak törvényes úton járók, a rend
megtartói! Különben régen sokkal súlyosabb
zavar állt volna elő, a rend megőrzése nélkül!
Most az átváltás idején a két tábor találkozik
egymással, a rombolás és az építés munkásai.
Én kézben tartom őket és irányítom, hogy
zökkenés nélkül mehessen véghez minden és
mindenki javára, előrehaladására, tisztulására
történjék! Hogy azok is haladhassanak, akik
most egész mélyre kerültek! Legyetek éberek,
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vigyázók, alázatosak, szelídek, hogy feltűnés
nélkül, ne a zavart okozókkal, hanem a
helyesen dolgozókkal álljatok össze! Megértve
az igazi építés feladatát, meg is tegyétek, amit
kell! Ne legyetek elcsüggedve, akármi is jön,
bízzatok bennem és az én igazságom
győzelmében! Ámen.

132

84.
Szeretettel szólok hozzátok, nagy dolgokat
akarok közölni veletek. Földetek nagy
változáson megy át, és ez mindenre kihat. Meg
kell
tisztulni
sok
tehertől,
amit
összegyűjtöttetek
akaratlanul
is,
mert
tévelygésük sok salakot termelt és annak a
terméknek most fel kell számolódni! Mindez
nem megy simán! De még most is csak gyűjtik
a terheket, anélkül, hogy inkább tisztulni
igyekeznének. De már nem lehet halogatni
tovább a leszámolást! Ha eljön az Általam
meghatározott idő, kibocsátom angyalaimat,
hogy véghezvigyék tervem szerint a
feltisztítást! Ebben részt vehettek mindnyájan,
akik felismerik a helyzetet, és bele tudnak
kapcsolódni ebbe a feltisztító munkába! De
mindenki a maga szíve irányítását követi, aki a
földi jómódot tartja legfontosabbnak, az azután
kap és elnyeri vágya szerint, ezt az ideig való
értéket! Aki felismeri a maradandó kincsnek
értékét, az azt igyekszik megszerezni magának,
de sokszor helytelenül és így nem ér célt!
Nehéz is megtalálni az igazán célhoz vezető
módot! Igyekezzetek jól megérteni és jól
véghezvinni, hogy mikor, mit kell tennetek!
Mert ezer feladat, ezerféle megoldásra vár. Ne
gondoljátok, hogy könnyen elérhető, könnyen
megkapható az én országomba való jutás! Soksok akadálya van, és ezeket az akadályokat
egyenként kell felismerni és legyőzni
mindenkinek! Ezért fontos, hogy állandó
készenlétben legyetek! Akik jól meglátják és
megoldják hivatásukat és így bejutnak majd – a
megmentettek számára kitárt kapukon –
énhozzám,
azok
egy
időre
boldog
nyugalomban részesülnek, és erőt gyűjtenek a
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későbbi munkához! Mert újra munkát kapnak a
további
mentési
szolgálatra!
Akik
kintmaradtak, azoknak rá kell eszmélniük,
hogy sok mulasztásuk következménye az ő
lemaradásuk! Igyekezniük kell a következő
fejlődési kornak mentő következményeit
előállító törvényekkel megismerkedni, hogy
azokhoz
alkalmazkodjanak!
Az
új
munkalehetőséget hálás igyekezettel felfogni,
magukat ahhoz irányítani, alkalmazni, hogy
idővel bekövetkezhessék számukra is a
tisztulás, javulás, gyógyulás és megérkezés.
Ebben az új feltisztulásban lesznek segítségül a
most megérkezett, megpihent és új erőre kapott
gyermekek, mint ahogyan ők kaptak segítséget
az előbb megérkezettektől, testvéreiktől! Így
halad lassan és megy végbe a Megváltás, az
utolsó kis porszem megtisztulásáig! Most egy
korszak végéhez közeledtek, aminek végső
akkordjai játszódnak le a közelgő időben!
Mindenki igyekezete szerint nyeri el az őneki
elkészített otthonát. Én kitárt szívvel várok
minden
érkezőt,
aki
sok
hűséggel,
engedelmességgel véghezvitte a reá bízottakat!
Ámen.
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85.
Az én gyermekiem vagytok! Tudjátok-e ennek
nagy értékét felbecsülni? Én vagyok a ti
Atyátok, gondviselő édes őrzőtök. Mert
nemcsak életre keltettelek benneteket mint
Atya, hanem őrködöm felettetek, vezetlek az
úton, hogy hazajussatok ismét hozzám,
meggazdagodva utatok tapasztalatain keresztül,
kincseimmel, amivel tele van az egész
mindenség! De nektek kell összegyűjteni,
mindenkinek a magáét! Megismerni a neki
szánt kincseket, hogy valóban el nem vesző,
meg nem romló örök érték lehessen számára!
De ezeket a kincseket csak az ismerheti fel, és
szerezheti meg a maga számára, aki nem a
kincseket keresi, hanem engem! Mert csak
rajtam keresztül kaphatja meg! Én adom azt
annak, aki szívében engem tesz Urává! De
éppen az a baj, hogy az emberek nem engem,
hanem csupán a kincseket keresik, és azokat
akarják megszerezni! Itt ér el hozzájuk a
Tévesztő, mert valódi értékek helyett hamisat
mutogat, és csábításával elfordítja szíveteket
tőlem! Az igaz helyett veszedelmet hozó
kívánságokat ültet belétek, és ezek a
kívánságok eltérítenek a helyes útról! Így
önmagatokat is elveszítitek, szegény, beteg lesz
életetek és kifosztásotok után egészen kimerült,
tehetetlenekké lesztek! Ezért figyelmeztetlek
benneteket oly sokszor, hogy csak engem
keressetek, engem szeressetek, hogy én
megtarthassalak! Mert Atyátok, életadó, édes
Atyátok én vagyok! Én csak jót adok, és
minden rossztól megoltalmazlak benneteket!
És ti mégis szenvedtek, szomorkodtok, mert
nem láttok tisztán! Legyetek hozzám hűségesek
úgy, amint azt én elvárom tőletek! Amiről már
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szólottam egyszer, hogy milyennek kell lenni a
hűséges szívnek. Tartsátok ahhoz magatokat,
és ne tévelyegjetek el! Most különösen fontos
ez, mert nagy lesz a próba, és csak az egészen
hűséges
gyermekeim
állhatják
meg!
Igyekezzetek,
könyörögjetek,
hogy
megmaradhassatok velem, Mellettem! El ne
sodorjon az ár, ami körülöttetek örvénylik!
Legyetek kitartóak, helytállóak, utasítsatok
vissza minden kísértést, ami elszakíthat tőlem.
Ámen.
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86.
Most figyeljetek más irányba, amire
figyelmeztetni akarlak benneteket! Eljön annak
is
az
ideje,
hogy
magatokon
megtapasztalhatjátok
az
én
megsegítő
szeretetemet, ha fel tudjátok fogni, és meg
tudjátok szerezni átmentő erejét ezekben az
elkövetkező időkben! Mert én megmentőtök
leszek, minden lehetőséget is felhasználok,
hogy a legkisebb is eljusson az Élet
teljességére! Most nagy és sok alkalmatok lesz
a helyes feldolgozásra! Ne akarjatok
túlságosan nagyot, de ne is tartsátok magatokat
haszontalannak, hanem a rátok bízottakban
hűséggel
álljatok
meg,
és
akkor
megkaphatjátok
a
jutalmát
az
én
együttélésemnek,
a
veletek
való
munkaalkalmaknak! Amiből előáll majd az a
nyugalom, amit készítek mindenki számára!
Legyetek meglátói és megvalósítói ezeknek a
lehetőségeknek. Most azzal is legyetek
tisztában, hogy én jobban köztetek járok, mint
máskor! Mert feltámadásom emlékeként
lehajolok hozzátok, és közöttetek járok
Mennybemenetelem emlékének ünnepéig!
Érezzétek közelségemet, amint azt megérezték
első tanítványaim. Ámen.
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87.
Ide várlak benneteket az én megnyugtató,
békességet adó Atyai szívemre. Hogy ott
vegyétek üzeneteimet, ami az életre hívogat
titeket és rajtatok keresztül mindazokat, akik
megértik és teljesítik szavamat! Mert csak az
az igém segíthet el az életre, ami bennetek
életre kelhet a megtartás által! Én szólok úgy,
ahogy lehet hozzátok beszélni, a ti
felfogóképességetek szerint, de a szó, csak szó
marad, ha nem válhat életté bennetek! Mert az
én igazi kegyelmem ott veszi kezdetét, és akkor
alakíthatja szíveteket, amikor behatolhat
belsőtökbe és átformálhatja egész valótokat
hozzám hasonlóvá! Hogy eltűnjék minden
hibás, minden ferde, minden bűnös rész
belőletek! Erre akarok segíteni mindenkit, aki
hittel belém veti bizalmát, és tőlem veszi
táplálékát, hogy az életre vivő étel-ital
táplálhassa, nem a romlandó testet, hanem az
örökéletre rendelt egész valótokat! Legyetek
befogadói minden tőlem jövő ajándéknak! De
nagyon fáj az a seb, amit hitetlen, sőt hinni
nem akaró gyermekeim ütnek szívemen,
félremagyarázott tanításaimmal! Saját emberi
beállításuk szerint úgy magyarázzák, úgy
forgatják tanításaimat, ahogy nekik kényelmes,
hogy biztosítva legyenek az ő elképzelt
üdvösségük
felől!
A
leglehetetlenebb
magyarázatot adják szavaimnak, így nem is
építhetnek
senkit!
Legyetek
kitartóak,
hűségesek, reménykedők, hogy végbemehessen
az én tervem bennetek! Kapaszkodjatok belém,
és megbocsátó szeretettel hordozzátok el, ami
fel kell dolgozni az itt összegyűjtött szennyből!
Teherből! Mert csak így tisztulhat meg e föld
tőlük! Most csak ezt az egy gondolatot
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fogadjátok el és érleljétek magatokban
legközelebbi
jövetelemig!
Én
várlak
benneteket mindig, amikor szeretnétek
meggazdagodni velem! Ámen.
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88.
Abban telik az én örömöm, ha gyermekeim
felismernek, mint szerető, édes akaratát
megcsillogtató, áldását kiárasztó Atyát!
Akaratomat azért éreztetem, hogy lássátok,
mennyire a ti javatokra irányul és nem a
magam dicsőítését keresem! Tehát, amikor
arról hallotok, hogy az én akaratom
kormányozza világot, teljes béke töltse el
szíveteket és nyugodjatok meg, mert ez az én
akaratom
a
legteljesebben
biztosítja
számotokra az óhajtott boldog, teljes életet!
Nem belenyugodni, elviselni kell akaratomat,
annak véghez menését, hanem boldog örömmel
várni annak megvalósulását. És most ehhez
közeledik a földi élet, hogy én veszem át az
irányítást az én jótetszésem végzése szerint! A
ti feladatotok: Belekapcsolódni ebbe az én
tervembe,
mint
hűséges,
szorgalmas,
engedelmes gyermekek! Tőlem várva a
vezetést, de a jutalmat is, ami sohasem marad
el, a munka, a véghezvitt kötelesség
felismerése és beteljesítése szerint! Tegyétek és
kérjétek az én akaratomat! Elébb mondtam azt
„tegyétek”, mert azzal kapcsolódtok hozzám és
így lesz kérésetek hathatós, ha cselekedetetek
már előre hozzám igazodik! Ezzel eléritek
lehetőségét, hogy amikor még előttetek nem
világos annak a meglátása, mi is az én
akaratom, tehát bírálgatás nélkül elindultok az
engedelmesség útján azzal az elhatározással,
hogy véghez viszitek, amit én jónak látok, mert
énnekem tetszik, akkor az első ilyen lépésre
megkapjátok az igazi kapcsolatot velem és
ezáltal mindenben a vezetést, az irányítást és az
eredményt is nekem adjátok át! De ha előbb azt
vizsgáljátok, vajon ez az én akaratom megfelel140

e a ti kívánságotoknak és előbb hosszas
kéréssel akarjátok előttem bebiztosítani, hogy
az a ti javatok, amit ti kértek, akkor
megmaradtok a ti akaratotok mellett és még
engem is ti akartok irányítani! Most, amint
mondottam, eljött az idő és helyreigazodik az
én akaratom szerint minden, ami az életet
kiigazítja, helyreállítja, meggazdagítja, és egy
időre biztosítja azt, hogy felüdülve bennem
örvendezzetek! Ne zavarja meg semmi lelketek
nyugalmát, mert én valóban biztosítani akarom
azt, hogy a jóban megerősödhessetek! És
mindenki hozzám közeledhessen, még azok is,
akik nem szeretnek, nem kívánnak engem, mert
annyira távol estek tőlem, hogy nem tudják
felfogni öntudatosan legkisebb áldásomat sem!
De mégis eljut hozzájuk is, mint ahogyan az
eső is megöntözi mind az igazak, mind a
hamisak földjét és áldás fakad mindenki
számára belőle! Betegeitek, foglyaitok sorsa
kezemben van, és én gondot viselek rájuk! Így
ne aggódjatok, de annál többet imádkozzatok
értük! És e letűnő világ gyermekeiért is, hogy
hasznukra lehessen minden, ami elkövetkezik
rájuk! Mert én nem kívánom a bűnös halálát,
hanem a megjavulását még akkor is, ha a testi
halál vár reájuk! Mára ezt adtam, közöljétek
másokkal is, akik örömmel várják üzenetemet!
Ámen.
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89.
Szegény a világ az én kincseimben! Nem akar
gazdaggá lenni. Földi, anyagi kincseket
keresnek, ami elkápráztatja értelmüket,
megkeményíti szívüket! Mert a földi
gazdagságnak az a velejárója, hogy a lelket
elsorvasztja, ha nagyon hatalmába kerítette! Az
én kincseim pedig olyan gazdagságot adnak
azoknak,
akik
azt
gyűjtik,
hogy
meggazdagítják, kiteljesítik a lélek rejtett
értékeit és mindinkább befogadóképessé teszik
a jó, a nemes, a maradandó javak számára!
Erre törekedjetek, ha azt akarjátok, hogy én
növekedhessek szívetekben! Mit jelent ez az én
növekedésem bennetek? Az, hogy lassan
eltűnik, elmarad minden belőletek, ami
idekötöz az anyagi világba és súlyos terheket
ró rátok, és felszabadul bennetek a nemes,
tiszta rész, kiigazodik előttetek az út, és
tisztulva haladhattok előre, felfelé! Ez a ti
rendeltetésetek, de ezért keményen küzdenetek
kell! Valóban nagy, nehéz harcot! Legyetek hát
bátrak, győzedelmesek mindenkor, minden
küzdelemben! Aki igazán haladni akar, annak
megadom a lehetőséget és kikerül a föld vonzó
bűvköréből! Ha jobban szeret engem a föld
csábító kincseinél! Mert nem lehet az én
lényegemet összekeverni az Ellenem viaskodó
erőkkel, mert megzavarják lelketek összhang és
megrontják egész valótokat! A szeretet elhal
bennetek és megjelenik helyette a Pusztító, ami
az én lényem ellen tör, hogy megzavarjon
hitetekben, megkeserítsen szívetekben és
megrontson testekben! Álljatok meg! Legyetek
kitartóak a jó végrehajtásában, hogy egészen
hozzám szegődjetek! Ha ezt eléritek,
mindenkor jöhettek hozzám! Most is, amikor
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oly nagy a földi élet nehézsége! De értsétek
meg, hogy szükség van erre! Hogy öntudatos
gyermekeimmé lehessetek! Mindezt azért
mondtam el, hogy lássátok a velemtartás
áldását, és ne cseréljétek ki az igazgyöngyöt
hamisra! Ámen.
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90.
Erőmet árasztottam felétek, hogy megtisztulva
befogadhassátok az én kegyelmem sugarait, a
sötét támadó, Ellenerő legyőzésére, mert most
ezekkel kell harcolni és meggyőzni, áthatva jó
erőkkel,
hogy
minél
többen
megszabadulhassanak a gonosz fogságából!
Menteni, menteni, amit lehet, ez az én célom,
vágyam, akaratom. Ezért közlök annyi
kegyelmet veletek is, hogy sokakhoz eljusson a
segítség ezekben a nagyon terhes időkben! Egy
kitisztult, jó gondolat már nagy haladás és
segítség! Igyekezzetek tehát érzésben és
gondolatban haladni, hogy életetek tisztává
lehessen! Bármilyen kilátástalan a helyzet,
soha elcsüggedni ne engedjétek sem
magatokat, sem senkit, aki nehéz helyzetben
van. Mert az utolsó percben is helyreigazodhat
minden, mert én mindent a legjobb irányítással
vezetek és megáldom a jóra igyekvők
szolgálatát! Ismét mondom, megáldom a
jóigyekezetű szolgálókat. Gazdaggá teszem
általuk a föld minden részét, ahová eljut! Mert
az a célom, hogy a segítő erő visszahulljon a
szolgáló gyermek által a földre, hogy ezáltal
keljen itt életre minden jó, amire szüksége van
a haladáshoz! Mint a termékenyítő erőt is e
föld szolgáltatja önmagából, a Nap feldolgozó
segítségével, így termékenyíti meg a szeretet
ennek a földnek lelki síkját a hűséges
szolgálatokon keresztül. Ezért nem állhattok
meg a testnél, a Rólam való elmélkedésnél,
hanem át kell vinni az életbe minden életre
vivő tanításomat! Akkor juthat el mindenüvé az
én országom és fejlődhet fel a legalacsonyabb
is énhozzám! Mert én nem elégszem meg
egyesek felfigyelésével, nekem mindenki
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fontos, aki hozzám vágyik és hozzám igyekszik
eljutni. Ámen.

145

91.
Az én segítségem mindig veletek van, ha el
tudjátok fogadni, nekem engedve! De annyira
át vagytok hatva a világ mindenféle
akadályaival, hogy alig tudtok erőt venni rajta!
Nem hathat az én erőm, mert csakis ennek a
földnek megtisztított részeivel végezhetem a
munkát! Ez az én jövetelemnek ajándéka, de
ítélete is! Nem adhatok mindig csak felülről
segítséget, csak akkor, ha a már befogadott és
feldolgozott adománnyal meg tudjátok szerezni
a többit mind! Csupán a napsugár érlelheti meg
a földön a gabonát munka és a föld anyagának
felhasználása nélkül. Így az én felülről küldött
erőm nem segíthet a földi erők szolgálata
nélkül! Ezért kell ott hűséggel, igyekezettel
véghezvinnetek azt, ami lehetővé teszi a föld és
menny kapcsolatát! Ezt jelenti az a
figyelmeztetés, hogy segíts magadon, ha meg
akarod kapni az én segítségemet! De ne gőgös,
önmagad erejére támaszkodva akarj segíteni
nehéz terheiden, hanem a már tőlem kapott
tanítások engedelmes feldolgozásával! Ez az én
üzenetem minden bajban, betegségben
szenvedőhöz! Keressétek az én tetszésemet
örök, változatlan törvényeim megtartásával és
akkor az én áldó, megújító segítségem
helyreigazít
mindent!
Ezt
akarom
megvalósítani köztetek, hogy a sötétség
világossággá és a szenvedés boldogsággá
tisztuljon. Ámen.
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92.
Én mindig, mint szerető Atya közeledem
mindenkihez, de ezt a tiszta kapcsolatot csak
azok tudják felfogni, akiknek szívük tiszta,
mert csak szívvel tudhattok engem megérezni,
mert a szív csak bennem tud megnyugodni, ha
tiszta! Addig gyötrődik, amíg minden szennyet
kidob magából, eltisztít az útból, hogy én
megjelenhessek! Ezért csakis tőlem várjatok
segítséget, mint Atyátoktól! Ne vessétek
bizalmatokat orvosokba s orvosságokba,
hanem imádsággal igyekezzetek felfogni az én
gyógyító erőmet, amivel megszabadulhattok a
bajból! Én a testet is felemelem, kiszabadítom
a szenvedésből, ha jónak látom a lélek haladása
miatt! Én nem vagyok varázsló, sem
szeszélyes, önző, magamutogató Úr, hanem
mindenkor hűséges Atya, aki mindennel csak
tisztítani, javítani kíván. nekem egy a fontos,
hogy
hazajusson
minden
tévelygő,
meggyógyuljon minden bűnös az ő bűnéből!
Ámen.

147

93.
Nincs békesség ezen a földön, ha nem tőlem
veszítek! Az Ellen minden lehetőséget
megpróbál, hogy uralomra jusson! Nagy harc
folyik most! Álljatok félre, ha nagyon támad,
ne akarjatok minden áron győzelmet! Bízzátok
reám, mert csakis én győzhetem meg! Ha túl
nagy a támadás, vonuljatok el előle, ne
akarjatok mindenképpen győzedelmeskedni,
hanem szelíden, szerényen, csendesen,
hűségesen járni velem és várni türelemmel az
én végzésemet! Nehéz ezt megtenni, nagy
óvatosságot kíván részetekről! De mindig
álljon előttetek, hogy mégis én vagyok az Úr és
az én erőm fog diadalmaskodni mindenben,
amikor arra érdemes lesz a föld! A betegsége
főleg nem a test, hanem a lélek betegsége, így
nem is gyógyulhat meg csupán a test, a lélek
előrehaladása nélkül. Én meg akarom
szabadítani, hogy haladhasson, mert látom
vágyakozását! Utánam és gyógyításom után!
Fogjon hozzá, álljon fel, induljon el Felém, én
elébe megyek, hogy találkozzék velem! Ámen.
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94.
A lélek tápláléka megerősíti a testet is!
Lássátok meg, milyen fontos a helyes,
mértékletes élettörvények megtartása! A test
egészsége érdekében! De még fontosabb a
lélek törvénye, amit régen kijelentettem és
várom megtartásuk eredményét az igaz útra
téréssel! Ha mindez megtörténne, sem lelki,
sem testi betegség nem állna útjába a szellem
érésének, sőt, nyílegyenes úton segítené elő itt,
földi kegyelmekkel, gazdag síkon! Ami éppen
azért adatik, hogy a valódi Istenfiúságot
elérjétek! De milyen szomorú, amikor a
helytelen élet miatt, mind testetekben, mind
lelketekben zavar keletkezik, és inkább
távolodtok, mint közeledtek a tökéletességhez.
Álljatok meg minden nap és nézzetek körül,
hogy jó irányba haladtok-e, mert kis tévedést
könnyebben lehet helyreigazítani, mint a
nagyot! Amikor már esetleg sem időtök, sem
erőtök nem lesz. Akármilyen későn is, de meg
kell javítani a hibás életet, mert senki sem
végezheti el a helyreigazítás feladatát, csakis
az, akinek előrehaladását szolgálják! Minden
nap magában hordja a holnap lehetőségét, a
következő napok gyümölcsét! Tehát fogjatok
úgy a mai nap feladatához, hogy a holnap
áldottá lehessen munkátok szerint! Ez a munka
mindenre kihat, mind testetek, mind lelketek,
mind környezetetek haladására! Legyetek
ennek tudói és véghezvivői! Ámen.
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95.
Nagy az én hűségem embergyermekeimhez!
Lehajolok hozzátok, hogy felemelhesselek
magamhoz! Vegyétek ezt örömmel tőlem és
tegyétek áldottá életeteket általa! Szeretni
vágyik mindenki, ebből indul ki minden ezen a
földön, mert itt a szeretet a hajtóerő. De éppen
ez a legnagyobb veszedelem is, mert mindenki
kapni akar belőle a kellő szolgálat nélkül!
Kívánná a maga számára a szeretet erejét, és
amikor megszerezte, félretapossa azt, akitől
kapta és új áldozatra törekszik, hogy attól
szerezzen magának örömet, gyönyört és éppen
ezzel indítja el a szenvedést! Nagy igénnyel
mindig többet gyűjteni, ez minden bajnak a
forrása! Ezért dől össze a legjobbnak
mutatkozó emberi törekvés éppen akkor,
amikor a legjobbat ígéri! Mindenki érzi, hogy
nem éri el soha azt, amit kíván! Ez azért van,
mert a gyökerében hordja a rombolást ez az
elferdült kívánság! Az egészség elromlik, ha
nagyon törtetve a testet ápoljátok! A barátság
szétszakad, ha mindenáron kapaszkodtok
hozzá, erőszakos önzéssel és a legnagyobb
érték a lélek kapcsolata, amely a házastárs
megtalálását keresi-kutatja, vágyó szeretettel,
ez romlik meg ennek a kiszipolyozó, elromlott,
gyökerében megmérgezett életnek hatására!
Innen van az, hogy az összetartozók nem
találják meg egymást, a sok gyönyört ígérő
idegen hatások miatt. Ha mindenki azt keresné,
akit én akarok adni neki, akkor nem lehetnének
összeütközések, és nem zavarodna össze az éle,
mert én mindenkihez elvezetném az ő
hozzátartozó részét! Én mindenkinek meg
akarom adni azt, ami, és aki az ő jogos része,
kiegészítője, ha helyes úton igyekszik járni
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előttem! De addig nem juthat hozzá, amíg az
élvezetet keresi mind a testi, mind a lelki úton,
mert éppen ezáltal rombolja szét a helyes
munka eredményét önmagában, és lehetetlenné
teszi az igazi, tőlem jövő áldások befogadására
a maga életét! Összedől minden, és el kell
kezdeni a harcot elölről, újra! Ez az oka a sok
szenvedésnek, minden innen ered és minden
ezért lesz idővel elhibázott, közömbös, vagy
nagyon fájó, élettelen vergődéssé! Most
keressük meg az orvosságát mindennek!
Legyetek tehát igénytelenekké, hogy tőlem
kapjatok igényre jogot és a kielégítésre
kegyelmet! Ez legyen az első lecke! Ámen.
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96.
Most figyeljetek rám! Talán azt gondoljátok,
ezt nem is kell mondani, hiszen úgyis figyeltek!
De én szükségesnek tartom, hogy erre
figyelmeztesselek, mert mindig új az én
jövetelemnek
formája,
célja,
minden
akaratommal több és nagyobb figyelmet kíván
tőletek! Tehát soha se úgy jöjjetek Elém
megszokottan,
hanem
minden
egyes
alkalommal úgy várjatok, mintha most
szólanék először és esetleg utoljára! Ezzel azt
akarom kiemelni, hogy érezzétek az én
jövetelemnek nagy kiváltságát, és úgy
becsüljétek mg, mint a nagyon szerető
menyasszony
az
ő
nagyon
szeretet
vőlegényének a megérkezését! Telve odaadó
gyöngédséggel, mert csak az ilyen várakozással
kaphattok áldott kijelentéseket tőlem! Én
mindig készen vagyok arra, hogy a teljes
igazságra vezesselek benneteket, de ehhez
szükséges, hogy ti alkalmasak legyetek erre!
Legfontosabb tehát a felkészülés, hogy
méltóképpen fogadjatok, és akkor az én
jövetelem meggazdagítja valóban szíveteket!
Igen nagy a ti igyekezetetek, de nagy a ti
mulasztástok is! Mindig a bocsánatot kéritek,
mintha én azzal fukarkodnék, pedig csak ti nem
tudjátok elfogadni! Induljatok tehát bátran
előre, de vigyázzatok, hogy mindig jól
haladhassatok, és hűségesek lehessetek! Mit
jelent a hűség? Próbáljátok megérteni, mert
sokat jelent ez a kis szó! A hűség elsősorban
teljes
megbízhatóságot
jelent.
Akihez
hűségesek vagyunk, annak minden tekintetben
engedelmeskedni kell, nem valami előnyért,
hanem egyes-egyedül azért, hogy neki
szolgáljunk, az ő kívánságát tartsuk
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legfontosabbnak, és maradéktalanul alávessük
a magunk életét egészen az övének! Drága
érték a hűség és én megbecsülöm, mert éppen a
hűséggel élnek vissza az emberek és valósággal
megcsúfolják! Értékét elveszik maguknak, és
azután eldobják a hűséges szívet, sokszor
halálos sebet ütve rajta! Ezért lehet már-már
ritkán találni hűséget a földön, mert valósággal
kiirtották
egymásból!
Pedig
mindenki
vágyakozik reá! Én magam is keresem, de nem
azért, hogy meggyalázzam, hanem azért, hogy
meggazdagítsam, értékét növeljem! Tehát ne
féljetek hűséggel hozzám jönni, mert
hűségeteket megáldom, és bőséges gyümölcsöt
érlelek számotokra! És a magam örömére
belőle! Kérjetek tehát tőlem hűséget, hogy
azzal megtelítődjetek! A hűség magában
foglalja a megbízhatóságon kívül az állandó,
kitartó jó igyekezetet, amelynek mindig
öntudatosan helyt kell állnia. Tehát legyetek
valóban hűségesek, mert arra hívtalak el
benneteket! A hűség legjobb segítője a
tisztaság! Ezt is értsétek meg, mit jelent. Tiszta
az, ami nem keveredett össze idegen, helytelen
hatásokkal. Megőrizte a maga igazi mivoltát,
nem engedte más befolyásnak át az irányítást
és az értékelést, hanem megtartotta a
kapcsolatot
velem!
Így
láthatnak
a
tisztaszívűek meg engem, mert a szív a szeretet
székhelye, és ha az ilyen tiszta, akkor a
legtökéletesebben felfog engem, valósággal
meglát, megtelítődik velem és áthatja egész
valótokat! Akkor juttok a teljességre, amikor
ez a látás egészen megismertet velem! Áthatja
egész valótokat! Tehát a hűség és tisztaság a
legfontosabb két erő bennetek, ami teljes
megismeréshez ezt! Ezekkel a gondolatokkal
készüljetek nagyon komolyan a legközelebbi
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órára! Testben is legyetek hűségesek, tiszták,
hűségesek Irántam! Értsétek meg jól, mit kíván
ez tőletek! Ámen.
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97.
Élni akar minden és haladni, tökéletesedni,
fejlődni, mert ez az én tervem mindennel,
mindenkivel! És amíg csak én irányítom ezt,
valóban így is történik! De amikor a munka
már előbbre haladva, öntudatosítva megkívánja
a szabad mozgást, elhatározást, ott következik
el valami, ami felborítja a rendet! És ez a
valami mindig az én félreállításommal veszi
kezdetét, mert amikor már odaérik az élet,
hogy önállóan tehetne valamit, elbizakodik és
nem vár, nem fogad el segítséget tőlem! Azt
hiszi, egyedül többre megy! Itt lép elő a
Kísértő és bizalmatlanságot kelt Irántam, mint
ahogyan Ádám és Éva esetében láthatjátok! Ez
minden egyes élettel megtörténhet, mert a
próba mindenki számára adva van! Óh, de
ritka, aki megállja ezt a próbát! De akinek
mégis sikerül, erőt, kegyelmet, áldást nyer, új
világ nyílik meg előtte! Nem a romlás, a
szenvedés, halál lesz osztályrésze, hanem az
ujjongó, boldog, gazdag élet! Ez volt az én
tervem minden gyermekemmel, és akik elérték
ezt az öntudatos, boldog örökéletet, azok
mindörökre velem lehetnek! Velem együtt
végzik a mentő munkát is értetek, szegény,
szenvedő, elesett gyermekeimért, amilyenek ti
is vagytok! Most egy nagyon nagy
erőfeszítéssel küzdenek értetek, megrendül
belé az egész világmindenség! A napok,
holdak, csillagok küzdenek, hogy elvégezzék
ezt az újjáalakító munkát! Ne csüggedjetek, ne
tehetetlenkedjetek, mert az idő komoly és
minden elmulasztott alkalom, lehetőség
szegénnyé tesz benneteket, és az egész világra
kihat lenyűgöző terhe! A hit az egyik
legnagyobb kegyelem, ami erőt biztosít
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számotokra, tehát hittel kapaszkodjatok felfelé,
lezárva minden Ellenem irányuló támadást!
Mert, ha hitetek erős, tőlem minden segítséget
megkaphattok, a magatok igyekezete, hitetek
életadó ereje által! Tehát a hit ne tehetetlen,
felelősség nélküli álhit legyen, hanem egeket
megmozgató, életet keltő erő! Azért olyan nagy
a felelősség, ami a lelkipásztorokon nyugszik,
mert ők vezetik jól, vagy tévesen a többieket!
Ha világosan látnának, nem törtetnének oly
erővel a hatalomra, csak szelíd, csendes,
mintaadó életre! Ezzel megmondtam azt is,
miért kell megállítani a magát sokra tartó,
erőszakos papság életét! Most is el fogja őket
érni a helyreigazító figyelmeztetés! Aki
idejében megérti, megmenekül a súlyosabb
ítélettől, mert én nem elítélni, hanem
helyreigazítani törekszem őket! Ámen.
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98.
Múltkori tanításom első útmutatása az volt,
hogy vizsgáljátok meg magatokat, szíveteket,
szereteteteket, hogy mennyiben éltek az én
törvényeim szerint? Most egy lépéssel tovább
megyek, és azt a tanítást adom, hogy soha ne
arra törekedjetek, hogy magatoknak földi,
evilági előnyöket biztosítsatok, hanem
mindenkor, szívetek szerint az én tetszésemet
keressétek, és ahhoz igazodjatok! Az első lépés
tehát a helyes beállítása szíveteknek, hogy
velem találkozhassatok! Hogy ne evilági
örömök kápráztassanak el, idegen hatásokkal!
A második lépés mindennel leszámolni, ami
megzavarhatná az én irányításomat! Most
figyeljetek, hogyan kell ezt megvalósítani?
Mert könnyen félreismerhetitek még magatok
is, ha nem vigyáztok! Tehát, mint mondottam,
semmit ne keressetek önmagáért, pl. az
egészség ne legyen fő cél előttetek, sem a
magatoké, sem a másé, csakis az Irántam való
engedelmesség! Ha ezt teszitek, egészségetek
is helyreáll! Az anyagi jólét ne tegyen
csábításának rabjává! Sőt, még a lélek
jóratörekvése sem vezethet, mert nem tudhatja,
mi az igazán jó! Tehát minden vágyatok,
minden kívánságotok abban összpontosuljon,
hogy az én akaratom, az én tetszésem
teljesedjen be rajtatok keresztül! Akkor lesztek
engedelmes, kedves gyermekeim, mert így
valóban
bennem éltek,
én
bennetek
munkálkodhatom
és
vihetem
véghez
szándékaimat. Így valósulhat meg az én
eljövetelem, ami ígértem első jövetelemkor,
amikor megalapoztam a másodikat! Ami már
nem külső közeledése, hanem bensőtök
áttisztításával, bennetek való megjelenésem
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lesz! Ezért mondtam, hogy az én országomat
nem találhatjátok meg sehol, ha csak rajtatok
kívül keresitek, mert az bennetek, szívetekben
kelhet életre, a ti igazi engedelmességetek
szerint. Velem az találkozhat szemtől-szemben,
akinek szívét én már betöltöttem, áthatottam,
az már az Enyém és együtt járunk mindenben!
Ez biztosítja az én látható megjelenésemet is!
De ez még nem következik be olyan hamar,
amint az gondoljátok, vagy inkább képzelitek.
Várjátok ebben is az én jótetszésemet,
mindenben való határozatomat! Ne kívánjatok
idő előtt semmit, mert nem tudhatjátok, mikor,
minek kell jönnie, minek van itt az ideje? De
legyetek mindenkor készenlétben fogadásomra,
mert csakis oda jöhetek, ahol bensőtökben
megkészítettétek fogadásomra szíveteket,
akkor külsőleg is megláthattok! Ámen.
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99.
Én mindig munkálkodom, és ezt kívánom
mindenkitől, aki az enyém akar lenni! A nagy
mindenség ezt a munkát továbbviszi, amikor
nekem engedve, magába fogadja az én erőm
kihatását és így munkám tovább hat! Minél
közelebb van hozzám valaki, annál jobban
tudja felvenni és továbbadni az én munkámat!
Megismertetem Veletek ennek az én
munkámnak magasabb síkon való hatását, hogy
tanuljatok ti is olyan lehetőségek meglátásában,
amelyet egy tisztább világ alkalmaz, amely
biztosítja a szép, a jó eredményt! Ma egy
lépéssel tovább haladhattok, ha jól megértitek,
és jól feldolgozzátok! Az én munkámnak
egyetlen, igazi célja az én békességem,
örömöm terjesztése, vagyis, hogy Önmagamat
adjam
tovább,
mindig
színesebben,
ragyogóbban,
vagyis,
hogy
mindig
tökéletesebben, el nem múlóan hozzam létre a
ti életetekben! Egyik fő feltétele ennek a
munkának az, hogy amint már a múltkor is
mondtam, teljesen tőlem valónak kell lennie!
Örvendező, tiszta szív az alap, szelíd
engedelmesség a mód, önzetlen segítő szeretet
az eszköz! Tulajdonképpen ez magában
hordozza a helyes eredményt, mely nincs
megrontva a bűnös kívánságok mérgével, mint
a földön! Emlékezzetek csak arra a
tanításomra, amit a kenyérről és a borról
mondtam! A bor az én vérem jelképe és
valóságos ereje, ameddig csak a tőlem való
hatását adja, de ha részegítő mámort kerestek
benne, rögtön hozzákapcsolódik az Ellenerő
bódító hatásával és éppen ellenkező az
eredmény! Így történik mindennel a földön,
mert ott hatalma van az Ellenerőnek
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mindenhez! De éppen ez adja a megmenekedés
lehetőségét ott, az ellenállás, a győzelem nagy
harcán keresztül! Ezért lehet a földön elnyerni
az Istenfiúság öntudatos, jó állapotát! De
csakis a teljes győzelem esetén! Lássátok meg
tehát, hogyan megy végbe az én munkám
zavartalanul a békesség otthonában! De
lássátok meg azt is, hogy a földön a nehéz
küzdelem, fájdalom nem hiábavaló! Sőt, a
legnagyobb
eredmény
biztosítója!
Ne
csüggedjetek tehát, hanem bátran harcoljatok,
hogy elérkezzetek a nyugalom otthonába a
földi nehéz küzdelem után! Ez legyen
bátorítótok minden nehézség között, ami
mindenkinek
adatik,
de
mindenkinek
másképpen! Erről szólok majd személy szerint
hozzátok, hogy megértsétek a magatok útját!
Ámen.
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100.
Tudakozzátok az élet értelmét, mert így tárul
az ki előttetek! Az élet mindig új és
tökéletesebb formában, alakban nyilvánítja
meg magát! Én sohasem adok egyforma életet!
Minden más és más a megnyilatkozásában, ami
tőlem való, ezért nem utánozhatjátok egymást,
hanem csakis reám hallgatva haladhattok előre!
Éppen
így
van
ez
a
nagyobb
életnyilvánulásoknál is! Az én sok otthonom,
amiről földön jártamban említést tettem,
szintén más és más! De ez a különbözőség nem
elválasztó, nem ellentétes, hanem egymást
kiegészítő, egymáson segítő kapocs és nekem
gyönyörködtető, boldog életnyilvánulásom! Ha
minden összhangban együtt működne, igaz,
egymást segítő testvériség élne köztetek,
aminek halvány kifejezője az az intésem, hogy
aki értem elhagyja atyját-anyját, mindenét
százszorosan kapja azt vissza tőlem! Mert csak
így lesz részesévé a többi kincseknek,
amelyben csak akkor osztozhat, ha a magáét
közreadja, vagyis reám bízza! Akkor én
szétosztom azt, mint gondos Édesatya a
gyermekei között! Akkor nem lesz szűkölködő
semmiben, mert az én sok gazdagságom
mindenkihez eljut! Aki azonban szűkkeblűen
magának akarja tartani a sajátját, sőt, a másét is
megszerezni, annak az életéből kihull az én
gondoskodó, atyai segítségem! Magára marad,
elzáródik a kiigazító közösségből, nem
részesedik a mások értékeiből és az én életet
adó, életet sokszorosító áldásomból sem
részesedik! Láthatjátok tehát, mennyivel jobb
adni, mint venni! Legyetek útmutatásaim bölcs
megvalósítói mindenkor és akkor kiteljesedik
bennetek egyenként az én sok-sok szétszórt
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kincsem! Így lehetek egymásnak igazi estvérei,
igazi segítői, kiegészítői én általam, az én
áldásommal! Ámen.
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101.
Ugye milyen nehéz legyőzni a rosszat, ami
mindig körülöttetek leskelődik? Én tudom,
hogy nehéz a földi élet, de amint a rossz
mellettetek van, ugyanúgy vannak mellettetek
jóra segítő küldötteim! Rajtatok dől el, mivé
lesztek, kinek kerültök hatalmába. Küzdjetek a
rossz ellen és elmarad tőletek, ha nem tud
belétek jutni, de állandó éberségre van
szükség, hogy felismerjétek! Az én megtartó,
megváltó kegyelmem által megharcolhatjátok
ezt a harcot! Ezzel nyitottam meg az üdvösség
lehetőségét számotokra! Az én halálom egész
földi életem befejezője volt az ára ennek! Ezzel
győztem meg az Ellenerő uralmát és így
nyitottam meg mennyemet előttetek! E földi
életnek minden küzdelmét jól meg kell
harcolnotok, hogy el is érjétek, amit én sok és
nagy áldozatommal elérhetővé tettem! Minden
napnak meg van a maga teendője, ha
elmulasztjátok, elmarasztal, ha teljesítitek,
előbbre visz! Így nézzétek a napi nehézségeket
és igyekezzetek megoldani! Senki sem mentes
alóla, mert mindenkinek hordoznia kell a
terhet, amit összegyűjtött ennek a földnek a
lelkisége, ami én meg akarok menteni
önmagától, egyformán mindenkit hazavezetni!
De csakis annak lehetek Megváltója, aki engedi
magát megváltani, mindentől megszabadítani,
ami nem én vagyok! Ezt üzenem ma
mindenkinek,
aki
szomjazza
az
én
igazságomat!
Küldjétek,
hirdessétek
mindazoknak, akikkel érintkezhettek, akár
testben, akár lélekben! Csendben, nem hangos
szóval, hanem a szeretet mindent legyőző
erejével! Értsétek meg, hogy szükségem van az
ilyen közvetítésre, mert az én szavam nem
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juthat el sokakhoz, mert nem képesek felfogni,
hacsak nem hajolok le mélyen! Erre kellenek
nekem a közvetítő emberi szolgálatok! Ezek a
harcok mindenütt ott vannak, ahol félretolják,
ott nagyobb erővel tör ki, nagyobb
szenvedéseket okozva! Tehát ne gyűjtögessétek
össze, mert el kell végezni mindenkinek a
magáét! Legyetek készen minden rossz
meggyőzésére, akármilyen alakban lép elő!
Ámen.
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102.
Az én teljességemnek egy kis sugarát bocsátom
rátok! Csak annyit és olyat, amire éppen
szükségetek van! Mert én sokkal nagyobb és
teljesebb vagyok, mint amilyennek itt, előttetek
mutatkozom! Úgy, mint egy édesapa kicsiny
gyermeke előtt nem tárja fel nagy tekintélyét,
hatalmát, ami hivatalában megilleti őt, mert ez
gátolná észrevevésüket, és mert nincs is rá
szükség! Így most én is levetem ezt a tekintélyt
biztosító hatalmamat, és csak otthoni
köntösben
jövök
hozzátok
abban
a
gondolatban, hogy teljes szeretetetekkel
fogadtok, bármit mondok is, megértitek, hogy
szükségetek van a figyelmeztetésre! Nagyon
szeretnélek
már
nagyobb
áldásokban
részesíteni, de ahhoz nagyobb tisztaságra lenne
szükségetek! Mert a tisztaság az első feltétele
az én közeledésemnek! Tisztogassátok meg
minden nap a szíveteket, mint a rendes, jó
háziasszony az ő otthonát. Naponta gondosan
kisöpri a szemetet és feltisztogatja minden
alkalmas módon, minden kis részecskéjét! De
különösen akkor, ha valami kedves vendéget
vár, hogy az jól érezze magát nála, és máskor is
szívesen felkeresse! Így ti is – mielőtt belépnék
hozzátok – gondosan nézzetek körül szívetek
belsejében, nem húzódik-e ott meg valami
kivetnivaló? Ennek a meglátásnak alapján
tisztogassátok meg legelrejtettebb részét
bensőtöknek, hogy amikor én jövök, ne legyen
semmi rejteni valótok előttem, mert én mindent
látok! Ha készen is vagyok a megbocsátásra,
mindig fáj a ti hibátok, bűnötök! Mindezeket
azért mondom, hogy meg ne restüljetek a
vigyázásban, és el ne gyengüljetek a
védekezésben a rossz ellen! Mert ez mindig
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közel van és mindig éber! Ha ti elhagyjátok
magatokat, azonnal támad, és könnyen megejt,
amikor legkevésbé gondoljátok! Tehát ne
higgyétek, hogy sebezhetetlenek vagytok.
Igyekezzetek a jó úton előttem járni és
megkapjátok a szükséges útmutatást, mint
ahogyan most is! Ámen.
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103.
Ma ismét úgy jövök hozzátok, mint a szerető
Édesatya az ő gyenge, botorkáló gyermekeihez,
akik várják őt, mert egyedül gyengék és
félénkek. Ezt a kereső, vágyódó közeledést
áldom meg jövetelemmel, ezzel hívtok
magatokhoz!
Lássátok
meg,
mennyire
gyöngéden karollak fel benneteket és
mindazokat, akik így keresnek. Azt is lássátok
meg, hogy szívetek vágyát és óhajtását
meghallom,
megérzem,
megtisztítom,
megteljesítem, ha jóra visz. Igazán kívánjátok a
békességet,
igazán
kérjétek
foglyaitok
szabadulását és minden szenvedés enyhülését,
minden tévelygés helyreigazodását, hogy
valóban megsegíthesselek és megadhassam
kéréseiteket. Ezért ne zárjátok el Előlem
szívetek belsejét, hogy nyíltan feltáruljon
előttem
minden,
és
önmagatok
is
megismerhessétek a magatok szívét, hogy így
közösen rendbe hozhassuk azt! Mert énnekem
is öröm az, ha ti boldogan éltek és haladtok
előre a tisztulás, a javulás útján, a tökéletesedés
felé. Nem kívánok én örökösen nagy dolgokat,
hanem mindenen igaz megállást a jóban és
bátor küzdelmet a rossz ellen… Ebben benne
van minden, amit elvárok tőletek. Ámen.
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104.
Igen, látjátok már a lassú indulást és benne a
haladás ígéretét! Valóban ígéret-lehetőségek
csírája az, amit láthattok, de éppen ez az az út,
amit jónak ítélek ebből az állapotból! Mert a
hirtelen változás sok és nagy veszedelmet
hozna magával. Így is erősen mérsékelni kell
az embereket, nehogy elragadja őket a
türelmetlenség,
és
botor
igyekezettel
romboljanak ahelyett, hogy a jóvátétel,
helyreigazítás munkáját végeznék! Énnekem az
a tervem az egész világgal, hogy a lehető
legkisebb pusztulással a lehető legjobbat
vigyem véghez, és a pusztulásból is hamarosan
felépülhessen a megtisztult rész mindinkább,
mindennek útját egyengetve a hazatéréshez. De
aminek meg kell tisztulni, annak mélyre kell
hajolni és ennek is meg van a maga törvénye és
lehetősége! Ne aggódjatok tehát túlságosan
senkiért és semmiért, de vigyázzatok, hogy el
ne mulasszátok kötelességeiteket, amikkel
szolgálni kell majd a megtisztulás és jóvátevés
nagy és áldott lehetőségeit! A mód, az alkalom,
ami feltárul számotokra, kötelez a munka
elvégzésére! Amiből áldásom fakad és
megújulhat, meggazdagodhat e föld mindenféle
formában, minden részében! Amire szüksége
van rég, hogy eljöhessen ide az én teljességre
vezető akaratom úgy, hogy e földet is
befogadhassam mennyei közösségébe! Ennek a
nagy átváltásnak jön el a lehetősége!
Mindennek véghez kell mennie, ami
megvalósíthatja ezt, mert ismét mondom,
dolgoznotok kell magatoknak is, ha el
akarjátok érni országomba jutásotokat! Akár
itt, akár más otthonomban! Legyetek
jóreménységgel, hűséges igyekezettel és tiszta
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szeretettel készen fogadásomra, hogy szívesen
lakozzam közöttetek! Ámen.
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105.
Elég neked az én kegyelmem! Ezzel a
biztatással szólok most hozzátok! Lássátok
meg, hogy én nem alszom, és számon tartom az
emberek cselekedeteit, és számon kérem azt
tőlük! Most, ebben az átmeneti időben lesz
alkalmuk az eligazodásra és helyreállításra!
Hogy valóban ki, hol akar meggyőződése
szerint élni? De én tudom azt is, ki hová való,
kinek mi lakozik igazán a szívében, és nem
engedem meg most már a csalást, álnokságot.
Mert eljött az ítélet ideje, ami nem kárhozat,
hanem kiegyenlítés mindenki számára! Mert
mindenkinek le kell raknia a terhet énelébem,
amint azt a szegény Lázárról és a szívtelen
gazdagról szóló tanításomban régen feltártam.
Így lesz ez most is! Aki megérti, sokat tanulhat
és javulhat belőle. Én nem változom, és az én
ígéretem megtartom, és ismét mondom, az én
kegyelmem elégséges a megtartatásra, ha hozzá
igazodtok! Légy hűséges és légy engedelmes
az én akaratom véghezvitelében, ami mindenre
kihat, és lassan helyreigazít és megtisztít
mindent! Ámen.
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106.
1955. Húsvét
Vegyétek ti is bizonyságul feltámadásom
üdvígéretét azokban a megjelenésekben,
amikor testemmel látható képét adtam
átváltozott, átlényegült alakban élő Valómnak!
Tanítványaim testi szemeikkel, anyagi kezük
tapintásával
meggyőződhettek
valóságos
feltámadásomról és ezt a meggyőződésüket
tovább adták mindazoknak, akik elhitték ezen
valóságos megtapasztalásukat, és mind tovább
adták egészen a ma élő embereknek! Mert
nemcsak az Írás őrizte meg a történetek hitelét,
hanem sokkal inkább a Lélek bizonysága, ami
élő hitet ébresztve adja tovább a Lélek
megtapasztalásait! Tehát, mintegy láncszem
fűzi össze a lelkeket egymással, a közvetlen
megtapasztalókat és a most élőket! Azt
mondtam egykor Tamásnak, hogy boldog
lehetsz, mert miután láttál, hittél! De boldogok
azok, akik nem látnak és hisznek, mert csak
igazán a Lélek bizonyságának engednek, és
annak erejét teszik magukévá, hitükkel! Igen!
A nem látva hívők jobban Enyémmé lesznek a
látás által meggyőzötteknél! És ez a bizonyság
igazabb, erősebb, mert a Lélek ereje által lesz a
tiétek, és a Lélek az Atya kijelentéséből adja a
bizonyságot! Mert nem a test, hanem az Atya
tesz benneteket hívőkké, meggyőződöttekké!
Keressétek ezekben a napokban az én
feltámadásomnak,
közel
levésemnek
bizonyságát lelketeken keresztül, egyenesen az
Atyánál, és meg fogjátok tapasztalni ennek
örömét adó áldását. Ámen.
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107.
A reggel sok tiszta erőt rejt számotokra! Ha
velem indultok mai munkátokra, ezeket a tiszta
erőket megkapjátok. Mindenbe áldást vihettek
magatokkal! Tehát értsétek meg, hogy a tiszta
erők új életre kelnek minden reggel és a sötét
hatalmak visszavonulnak, és nem árthatnak
annak, akik a jó a tiszta erőket megragadják az
én segítségemmel és a maguk komoly
igyekezetével! Legyetek hát mindig örvendező,
jóra vágyakozó, igazságot kereső, hűséges,
szorgalmas gyermekeim, hogy áldásom tisztító
követeimen keresztül – eljusson hozzátok és
ennek hírnökei, bizonyságai legyetek! Amerre
csak
jártok,
amerre
gondolataitokat
irányítjátok, ezt a kis tanítást sugározzátok
szeretettel, hogy mindenütt életre keljen! Ne a
harag, ne a zsörtölődés kedvetlensége fesse
homályosság az emberi szíveket és tegye
keserűvé azt is, ami édes is lehetne, hanem a
jó, a kedves, a nyájas szívesség ölelje át a
szíveteket, hogy ne a rettegés, hanem a
bizakodás
legyen
úrrá
mindenütt!
Természetesen nem a könnyelmű, a
küzdelemtől menekülő, felelőtlen életet
erősítsétek, hanem a bátor, győzelemre elszánt,
hűséges megállást, ami elhozza a következő
napon is az én jóváhagyó áldásomat. Ámen.
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108.
Legszívesebben
megláttatnám
magamat
veletek, hogy egészen közvetlenül kaphassátok
meg tanításomat, de még erre várni kell!
Igyekezzetek nagyobb szeretettel hozzám
kapcsolódni, aminek még mindig hiányában
vagytok! Legyetek alázatosak az én alázatom
szerint. Ne emlegessétek annyit a magatok
szolgálatát, mert az előttem lerombolja értékét!
Ne tudja a Te balkezed, mit cselekszik a jobb!
Ez minden szolgálatra alkalmazzátok! Én
nemcsak azért jöttem a földre, hogy testemet
halálra adjam, és ezzel az anyag tisztításával a
szellemit tegyem hatalommá itt, az Ellentét
birodalmában! Hanem azért is, hogy
gyermekeimet azon az úton tanítsam járni,
amelyen én magam is jártam, hogy már az úton
találkozhassunk!
Meg-megmutathassam
magamat, elérhessen a szívetekhez szeretetem,
és én érezhessem szereteteteket, mint értetek
végzett küzdésem eredményét! E földről
eltávozva magammal hoztam egy-egy hűséges
lélek szeretetét. Mint Máriáét, a tisztaság
edényéért, Mária Magdolnáét, a bűntől
megszabadult leányomét. Ez a két női lélek
egymásnak ellentéte és mégis szívemnek
egyformán kedves, mert az egyik a tisztaság
tökélye volt mindig igaz alázattal! A másik,
akit megejtett a gőg és ezzel a föld sok-sok
csábítása, mindentől mégis megszabadult az én
szeretetem elfogadásával, a saját szeretetének
felébresztésével. Ők ketten így fogják e föld
minden leányát, és akik hallgatnak életük
bizonyságára,
eljutnak
hozzám
és
megtisztulhatnak az én országom számára! És
ott vannak tanítványaim: Köztük János a
hűséges és tiszta, Péter a kemény, erőszakos,
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sok hibával megkötözött! De a bűnbánat
könnyeitől tisztára mosva elérte hozzám az
utat, amin haladhat, Ő is a maga üdvösségére
érkezett! E kettő vezeti most is a föld fiait
hozzám! Keressétek meg ti is a magatok útját,
de vigyázzatok a visszaeséstől, mert nehéz az
elromlottat helyreigazítani. Nektek már
ismernetek kell annyira tanításaimon keresztül
kívánságaimat, hogy nem kell mindent szóval
mondani, hanem értsétek meg szívetekkel, és
ne várjátok, hogy mindent valósággal előttetek
boncolgassak. Még itt vagyok közel e föld
légköréhez, mennybemenetelem emlékezetéig!
Igyekezzetek jól felhasználni ezt a kegyelmi
időt, és velem járni, hogy mennybemenetelem
áldásaival
is
gazdagodhassatok
majd!
Keressétek megjelenéseim bizonyságain át,
feltámadásom nagy értékeit, hogy előttetek is
feltáruljon és megjelenhessek köztetek,
amennyire fel tudtok fogni! Legyen fületek a
hallásra, szemetek a látásra, szívetek a
befogadásra. Ámen.
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109.
Belépek hozzátok, mint egykor tanítványaim
körébe és békességet hozok nektek, amit az
egész világnak elkészítettem! Ezt a békességet
megkaphatja mindenki, aki bennem keresi. Az
én békességemet, amit én adok, a világ nem
ismeri, és még kevésbé adhatja meg! Én
köztetek járok, min egykor ettem. Figyeljetek,
keressétek utamat, szavamat, kövessétek
útmutatásomat,
mert
minden
lépéssel
haladnotok kell, nehogy eltékozoljátok a nagy
alkalmat, amikor jobbat kaphattok a régi,
gyengébb értékek helyébe! Mert nincs
megállás, nem lehet tétovázni, csak reám
figyelve haladni előre, felfelé! A végtelenség
számotokra beláthatatlan térségein keresztül,
felismerni feladataitokat, teljesíteni a rátok
bízott gyümölcsök érlelését, szolgálatotokon
keresztül? Hogy minél hamarabb eljuthassatok
célotokhoz, az én szerető atyai szívemhez!
Amikor megízlelhetitek majd azt a tökéletes
boldogságot, amiről még most elgondolásotok
sem lehet! De lépésről-lépésre közeledhettek,
hűségetek, szeretetetek, alázatos igyekezetetek
jutalmaként! Ez legyen biztatótok e mai nap
tanítása áldásával! Most menjetek, közöljétek
mindenkivel, ne szóval, de a Lélek átható
erejével. Ámen.
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110.
1955. május 15.
Örüljetek a mai napon annak, hogy elérkezet
számotokra a szabadulás ideje! Mert a mai nap
a befogadója a szabadulásnak! Nemcsak egyes
országok
részesülnek
e
felszabadulás
áldásaiban, hanem az egész föld! Min a nap
sugara, áthatja a föld minden részét,
fokozatosan úgy hatol el mindenhová a
szabadulás kegyelme. Nem lehet az útját állni,
nem lehet feltartóztatni terjedését, hiszen
mindenhová küldöm, ahol már megelégeltem a
gyötrő rabságot. A mai napon tehát megindult
a nagy öröm lehetőségének áradata, amit a
felszabadulás magával hoz! És higgyétek el,
nem zárom ki belőle a ti országotokat sem!
Mint ahogy a világosságnak sem állhat útjába a
terjedés lehetősége mindenfelé, úgy e
szabadulás elől sem záródik el egy ország, egy
nép sem! Ti még inkább örüljetek, mert a
szabadság itt megtisztulva kap erőhöz
áldozataitok alapján! Mert itt sok szenvedéssel
járt együtt mindig a szabadság! A nemes, a jó
szenvedett érte, ezért nagyobb, mélyebb
értékeket
kaptok
teljesebb,
tisztább
eredménnyel! Ezért hoztam el a mai napon
annak az ígéretét, hogy gondolok veletek!
Kézben tartalak benneteket az én védelmező,
de szigorú atyai kezemben! Ott vagytok
mindnyájan, akik keresitek ezt az alkalmat, és
engedelmesen belesimultok! Akik azonban
kiszabadítják magukat onnan, azoknak nehéz
küzdelmük lesz a támadó ellenséggel, mert
nem adja könnyen ki a zsákmányt! Ez így van
közöttetek is! El kell távoznia annak, aki
állandó zavart igyekezett kelteni, hogy a maga
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érdekeit önzően kielégítse. Legyetek hozzá
testvéri segítséggel, hogy megismerhesse hibáit
és igyekezzen megbánni és kiigazítani azokat!
Ez a munka is megindult, küldötteim
megsegítenek kegyelmem erejével! Én pedig a
kiigazítás lehetőségét adom annak, aki olyan
nagyon sokat vétett Ellenem és mindnyájatok,
de legfőképpen önmaga ellen! Legyetek
megnyugodva énbennem! Ámen.
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111.
Szegény, megtört, reménytelen szívű emberek,
tévelygő gyermekeim! Most hosszú időre azok
lesztek, ameddig fel nem tisztultok, és a
láthatár
is
megtisztul
körülöttetek.
Hordozzátok szelíden terheteket, amíg
leoldozom rólatok! Nem lesz könnyű elérni azt,
ami már szinte elkészülve, a befejezést várta,
szeretetetek munkája gyümölcseként, az
egyetértő haladást! Nehéz és fontos, harcos, de
eredményes munkátokat, amit vezetésemmel
elvégezhettetek! Ilyen a befejezés előtt olyan
támadás érte mind magatokat, mind társaitokat,
hogy megremegett bele egész valótok! De el
kell viselni, és újra kell kezdeni, súlyosabb
helyzetben, nehezebb feladatokkal! De az én
kegyelmem erőt ad majd! Legyetek
megbocsátók még az Ellentéttel is, ami részt
vesz minden munkátokban és igyekszik a maga
számára harcolni és mindenkit megkötözni a
maga terhével és az én békességemet
megrontani bennetek! Lassan helyre áll a
csend, de nem a nyugalom, a béke és nem a
szeretet! Sok félreértést kell kiigazítani, hogy
ismét megindulhasson az, ami összeomlott!
Nem mondom meg hogyan, mit tegyetek,
érezzétek meg percről percre feladatotokat!
Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nemcsak a
jóra vagytok elküldve, hogy dolgozzatok
Értem, hanem a rossznak ingerlését is meg kell
fékezni, vagyis egymás terhét hordozzátok!
Ámen. Szeressétek egymást, megbocsátva
egymásnak és magatoknak is. Legyetek
egymásnak mindnyájan igaz testvérei, mint
akik nekem gyermekeim! Lássátok meg, hogy
én mindenkit meg akarok gyógyítani, meg
akarok menteni, de csak úgy, amint lehet, a
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maga útján, mindenkit a maga idején! Akit
lehet szépen, gyengéden, de akit csak kemény
úton lehet megtisztítani, annak elkészítem a
fenyítő vesszőt! Legyetek képesek a szelíd
vezetés megértésére! Hogy boldog örömmel
siethessetek hozzám! Legyetek készen a nagy
és kemény ostorozás szükségességének
megértésére is, amiket a világnak még át kell
szenvednie mindenek megtisztulására. Ámen.
Látom aggodalmaitokat és elkérem tőletek,
hogy felhasználjam a szabadításra. Mert a féltő
szeretetben erő van, az aggodalomban benne
van a segítő igyekezet, amit én valóságos
segítséggé tisztítok! Tehát felhasználom a
bennetek lévő fájdalmas szeretetet és
megáldom a segítés lehetőségével! Ámen.
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112.
A test erőtlen, ezt ugye érzitek? A lélek kész,
ezt írták biztatásul az embernek. De ez nem
egészen világos tanítás még, mert nézzük csak,
mire és hogyan kész a lélek? Kész a maga
kívánságainak gyarapítására, kielégítésére. De
ez még nem az én kívánságom veletek
szemben! A lélek az ember alacsonyabb része,
szinte az Ellentét bennetek! Ennek kívánságát
nagyon meg kell tisztítani, hogy az ember
magasabb értéke legyen úrrá! Az én részem a
belőlem származott szellemi rész tisztítsa fel
egész lényeteket, hogy mind testben, mind
lélekben megújulhassatok, és a test is erős
legyen a jó szolgálatra! Mert ha a szellem
felszabadul bennetek és feltisztítja a lélek
homályos részeit és a test ennek lesz végrehajtó
eszköze, akkor lehull róla az anyag terhe,
áttisztul a szellem erejével, és valósággal
szárnyakat kap a felfelé haladáshoz. Így a ti
hármas egységetek kialakítja a számotokra
rendelt lényeteket. Ez a Belőlem származó
szellem – az Ellentét része: A lélek és az anyag
része a test, olyan tökéletes egységgé alakul,
amely kiadja az ember egész valóját és eléri az
Istenfiúságot, amit én magam is megszereztem
földi életemmel! Én az „Első” és ti az én
nyomdokaimon következő gyermekei lehettek
az Atyának! Hazatérve, hazamentve mindent:
A szellemet, az elrejtett isteni szikrát, a lelket,
a romlás erejét, a tévedés veszedelmét és az
anyagot, ennek produktumát, mert mindennek
meg kell tisztulnia, meg kell tartatni, mert
semmi el nem veszhet, ami létrejött! Csak
megváltva, felszabadulva a rossztól, új életre
kel! Ez a feladata mindenkinek! Igyekezzetek
erre! Láthatjátok milyen nagy a feladat, milyen
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hosszú az út és milyen nagy az én türelmem és
szeretetem, amivel hazasegítelek benneteket
ezen az úton! Haladjatok hát, érezzétek
segítségemet, itt vagyok mellettetek, reátok
tekintek! Ámen.
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113.
Az
anyag
telve
van
mindenféle
tisztátalansággal, és ez kiütközik különböző
formában, más és más nyilvánulásban.
Elnevezik őket, de csak nevet adnak,
gyógyítást nem, mert sejtelmük sincs, mi
okozza. Egyszerűen a téves, hibás élet! Ennek
következménye: A sokféle baj, betegség ezen a
földön. Mindenki hozzájárul, aki csak
bármiképpen vétkezik az én rendem ellen!
Akár tudatosan, akár öntudatlanul! És ezeket a
veszedelmeket, bajokat, betegségeket el kell
szenvedni, és fel kell tisztítani az embernek,
magának! De nem lehet megszüntetni
semmiféle orvossággal, semmiféle erőszakos
emberi behatással, hanem ismét mondom, el
kell szenvedni, el kell tisztítani. Legyetek
meggondoltak mindenben és csak annyit
vállaljatok és csak annyit teljesítsetek, amennyi
valóban rátok bízok, mind a testi, mind a lelki
síkon! Értsétek ezt meg jól, mert a többre
vállalkozás is nagy hiba és még önteltséget is
ad! Legyetek helytállóak a magatok
megbízatásában, nehogy ott mulasszatok el
valamit! Ügyeljetek az én vezetésemre, akkor
nem hibázhattok! Ámen.
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114.
Mi a szeretet lényege? Én közlöm veletek. És
mi jelent az számotokra! Próbáljatok meglátni
és meg is érteni, mi a szeretet tulajdonképpen?
A szeretet a lét alapja, az élet indítója! A lét
alapja bennem és az indítója mindennek!
Elsősorban legtökéletesebb gyermekeimben
fejeződött ki és a bukás után a megújítás, a
megváltás munkájában! Ami mindenre kihat,
mindent feldolgoz! Tehát látjátok már a
szeretet lényegét? Most igyekezzetek úgy
megérteni, hogy magatokat be tudjátok állítani
a Megváltás munkájába úgy, hogy el tudjátok
fogadni a magatok számára! Azután úgy, hogy
beállhassatok az én munkás gyermekeim közé!
Hát ezt jelenti az én szeretetem közlése!
Gondoljátok át és igyekezzetek megérteni és
magatokévá
tenni!
Jöjjetek
Elém
kérdéseitekkel, hogy hogyan vigyétek véghez.
Amit majd érzésben meg fogtok kapni, ha
igazán vágyakoztok reá! Ámen.
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115.
Üde a természet, mert egy kis eső megöntözte
és minden rajta lévő feltisztított! Így érintkezik
egymással
az
alacsonyabb
anyag
a
felsőbbrendű anyaggal, mindenek javára! Így
adom én is az én lényegiségemet, a Belőlem
kiszármazott lényeknek a szellemi síkon. Az
anyag befogadja, amit kap a természeti
törvények
alapján,
ami
öntudatlanul
engedelmeskedik
a
nagy
egyetemes
törvénynek. A szellem már csak saját
akaratából fogadja be az én ráhatásomat!
Vágyik is utána, kívánja is az életre kelését, de
közben áll az Ellenző, a maga lekötő,
megtévesztő csábításával! Ezt kell nektek
megtörni bennetek, hogy ellent tudjatok állni,
ki tudjátok védeni támadásait, meg tudjatok
szabadulni tőle! Látjátok, ezt itt kell
elvégeznetek ebben a földi életetekben! Mert
itt van rá mód és alkalom, lehetőség és
szükség! Itt szabadulhattok meg tőle, és itt
lehetek alkalmasakká az én országom
részeseivé
lenni! Itt lehettek igazán
gyermekeimmé!
Ne
csüggedjetek,
ne
panaszkodjatok a sok szenvedés láttán, a sok
teher miatt! Hanem bátran küzdjetek, erősen
bízzatok, teljes szívvel szeressetek, akkor
célhoz értek, hazaérkeztek hozzám, mind
bensőtökben,
szellemetekben
megértek
Országom számára, és így be is juthattok oda!
Minden szóval, minden lépéssel, minden
gondolattal ezt segíthetitek elő! Kérjétek,
várjátok az én megsegítő kegyelmemet hozzá.
Ámen.
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116.
Én vagyok a ti Atyátok, mert én adtam az életet
nektek! Én vagyok a ti Uratok, mert én intézem
minden dolgaitokat! Bennem nagyobb az
Atyának szeretete, mint az Úrnak az ereje
veletek szemben! A célom tulajdonképpen az,
hogy az Úr eltűnjék előletek, és csak az Atya
legyen számotokra minden, életet adótok,
vezetőtök,
irányítótok,
fejlődéstek
véghezvivője! De ez nem Tőle függ! Sokszor
félre kell állani a szerető Atyának és előtérbe
engedni az Urat, aki szent komolysággal veszi
kezébe az Atya irányító hatalmát! Ekkor
jönnek az un. megpróbáltatások rátok, ami nem
próba, hanem javító, gyógyító mód, eszköz!
Próba az, amikor erőtöket, hűségeteket akarom
megtudni, illetve veletek tudatni, hogy mennyit
bírtok el? Sokszor azt is teszem. De
legtöbbször a rátok zúduló szenvedés már
hibáitok következménye, javító vesszőm
eredménye. Valóban minden, ami ér
benneteket, saját életetek gyümölcse! Én
nagyon keveset adok, csak enyhítek
szenvedéseiteken! Gondolkozzatok ezen és
lássátok be, milyen nagyon nagy kegyelem kell
ahhoz, hogy bennem az Atya léphessen
előtérbe! Közeledjetek hát úgy hozzám, hogy
ez lehetséges legyen! Bizalommal teljesítsétek
kívánságaimat, amik világosak! Akkor
megértitek a még most homályosnak látszókat.
Akkor nem fogtok azon tépelődni, mi a jóság,
mi az igazság, mi az önzés, mi a szolgálat, mert
mindenre megkapjátok a világos választ tőlem,
az Atyától, szíveteken! Ne keressétek
erőszakosan a problémákat velem szemben!
Legyetek szelíd, engedelmes gyermekeim,
hogy min szerető, gyöngéd Atyátok
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közeledhessem hozzátok, mert erőszakkal,
emberi kutatással soha mg nem találtok! De
vágyakozó, gyermeki szeretettel elértek
hozzám! Ha nagyok akartok lenni az én
ítéletem
szerint,
tartsátok
meg
parancsolataimat,
amit
kinyilvánítottam!
Hiszen ezt kívántam a hozzám forduló gazdag
ifjútól is! Járjátok ezt az utat és akkor
elérkeztek a végső feladatok megismeréséhez
és megtartásához is! Lépésről lépésre haladva
alakul ki bennetek az én képem, a számotokra
elkészített tökéletes látás, tökéletes éle, ami
már természetesen egészen egyéni, de
harmonikus lesz nemcsak velem, hanem az
egész Mindenséggel! Ámen.
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117.
A távolból nagyobb a vágy a szeretet után, de a
közelben nagyobb a bebizonyítás lehetősége e
szolgálatban. Ezért jó, ha a közellétből néha
kiléptek, hogy a távolban elismerjétek egymás
szeretetének szükségét, hogy a közelben majd
meg is valósítsátok, ami után vágyakoztok! Ez
kicsiben, ami nagyban a test eltávozásával, a
halállal történik veletek! Ott nagyobb az
elszakadás, nagyobb a vágy a távozó után, ami
hozzásegít majd az újra találkozáshoz, egy
más, tisztább létformában! De ennek feltételeit
meg kell oldanotok, ami sokszor nagy feladatot
kíván. Csak akkor találkozhattok újra
szeretteitekkel, ha meg tudjátok oldani ezeket a
feladatokat, aminek az igazi szeretet lehet csak
hozzásegítője! Ezért minden eltávozott
szeretteitekért imádkozzatok, kérvén a
lehetőséget, hogy a szeretet kapcsán
közeledhessetek egymáshoz. Az új találkozás
lehetőségének
érdekében!
Mindenkor
megkapjátok ennek áldását, kegyelmét tőlem,
Atyátoktól! Mert így lesz lehetővé a tévedések,
a mulasztások, a bántások, a szenvedések
kiegyenlítése! Aminek meg kell történnie
előrehaladástok érdekében! Legyen ez
számotokra
vigasztaló
biztatás
és
a
bűnbocsánat bizonysága. Ámen.
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118.
Nagy események előtt álltok! Az egész
Világmindenség megmozdult, hogy ki-ki a
maga harcát megharcolja! Mindenkinek
megengedtem, hogy saját javára örökségé
megszerezze! Tehát most minden és mindenki
előre haladhat hozzám – a legutolsó is –, ha
igazán felismeri a számára készített utak
lehetőségét, még a legutolsó is beérhet
hozzám! De az első is eltévedhet! Senki se
gondolja, hogy ő már tökéletes, nincs szüksége
teljes igyekezetére, sem lényemből, sem hamis
hitből nem juthatott hozzám! Az én kegyelmem
a lehetőségek adása, a véghezvitel a ti
dolgotok! Aki felismeri ennek nagy értékét, az
nem fog tétlenkedni ezekben a nagy
jelentőségű időkben! Nagy alkalmakat hoz
elétek, és ez sokra vezethet, ha jól
felhasználjátok! De sok szomorúságnak is lehet
okozója, ha nem használjátok jól! Többet
nektek nem mondhatok, magatoknak kell
megérteni, megérezni, hogy mit kíván tőletek
az Atya! Senki más, még én sem
helyettesíthetem az Atyát, a tiszta szeretetet!
Aki csak szívetek belsejében szólhat! Legyetek
készek a meghallásra, a helyes cselekvésre.
Ámen.
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119.
Vágyva kerestek, de nem tudtok hozzám
felemelkedni! Mint az átázott gabonafej nem
érzi a napsugár melegítő erejét, pedig szüksége
van rá! Örüljetek most ennek a lehetőségnek,
hogy így szólhatok hozzátok! Legyen ez
bizonyságul számotokra, hogy nem hagylak el!
Szólok hozzátok, szeretlek még akkor is,
amikor ti ezt felfogni, átérezni nem tudjátok!
Ekkor fontos a hit, a remény, hogy erősítse a
szeretet, aminek a szava elhalkul sokszor,
külső és belső életkörülményeitek miatt! De ne
elégedjetek meg ezzel az állapottal, hanem
igyekezzetek kiemelkedni, felemelkedni a föld
lenyűgöző síkjából. Ne engedjétek magatokat
fogvatartani, sem csábításaitól, kísértéseitől,
sem a leverő terhektől! Legyetek bizakodók,
kérjétek a felemelkedés, a feltisztulás
lehetőségét mind a magatok, mind az egész
mindenség számára, hogy a béke legyen úrrá!
Hogy
a
nyugalomban
erősödhessetek,
haladhassatok a jó úton, legyőzve minden
rosszat! Váltódjon át a föld képe a megértés,
megbocsátás, kiegyenlítés otthonává. Ámen.
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120.
Én vagyok valóban, ne kételkedjetek! De nem
az én teljes hatalmammal, csak alázatos Jézusi
szeretetemmel,
ami
elérhet
hozzátok,
amennyire be tudjátok fogadni! Alázatos
szívvel, szerető lélekkel, vágyakozó hozzám
emelkedő szellemmel várjatok és fogadjatok!
Keressétek meg magatokban az akadályt, ami
elzárhat tőletek! Ha ezt megtaláljátok,
kiigazítjátok, nagyobb látáshoz juttok, több
kegyelmet kaptok, jobban Enyémmé lehettek,
több áldásban részesülhetek! Lássátok, a nap is
újra süt! Így én sem feledkezem meg
gyermekeimről, és mindenkit örömmel
fogadok, aki hozzám jön alázatosan, hogy én
megtöltsem
kegyelmem
áldásaival
és
felemeljem! Legyetek ti is ilyen gyermekek az
én atyai szívem előtt. Ámen.

190

121.
Reám vár minden eligazítás, mert nagy a zavar
és tanácstalanság mindenütt. Az ellenséges,
gyülevész sereg végleg összezavarodik saját
kelepcéjében és úgy fog összeomlani minden
munkája, amint láttad annak a korhadt
épületnek az összeomlását! Nincs már sok idő
ehhez az összeomláshoz! Kit fog maga alá
temetni? Magával együtt elpusztítani? Nem
tudhatja senki Rajtam kívül, mert még az
utolsó percen is megszabadulhat, aki
megszabadítja magát kötelékeitől! De ezt
mindenkinek önmagának kell felismernie, hogy
miért vétkezett ellenem, és önmagának kell a
vétket belátni, elhagyni, jóvátenni! Egymásért
csak imádkozhattok, könyöröghettek, így erőt
adhatok, de a véghezvitelt mindenkinek
magának kell elhatározni és teljesíteni. Így
szolgálhatjátok egymás javát, egymásnak
segítségére. De mégis, mindenki csak maga
mentheti meg életét Rajtam keresztül, az Atya
kegyelmével, szeretetéből! Mert csak az
számíttatik be az embernek, amit ő maga visz
véghez az én közbenjárásomra! Amit akkor
végeztem el, amikor áldozatom árán annyira
megtisztítottam e föld részeit, hogy az
Ellentéten
diadalmaskodva,
megtörtem
hatalmát. Így lehetővé tettem azt, hogy
mindenki véghezvigye – küzdelmei által – a
maga tisztulását az én hathatós segítségemmel!
Aki ezt elfogadja, megérti és teljesíti, annak
ígértem az életnek elnyerését. De a
megalkuvóknak, az Ellentéttel egyezkedőknek
nem adhatom! Válasszatok! És imáitokkal
siessetek segíteni, akiket szeretnétek előrevinni
hozzám, a tiszta, boldog Életre! Hogy
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feleszméljenek, siessenek menekülni
összeomlást adó veszedelemből. Ámen.
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122.
Én mindent meg akarok újítani, ami elromlott
ezen a földön, mert mindent meg akarok tartani
magamnak, és boldoggá akarok tenni
mindenkit a maga tökéletességében! Értsétek
meg tehát, legalább azok, akik már
bepillanthattak atyai szívembe, értsék meg,
hogy minden ennek a célnak érdekében
történik! Megengedem a rossznak felszínre
kerülését, hogy kiadja magából a mérgét, hogy
feldolgozódhassék! Megengedem, hogy a már
tisztultabb elszenvedje a rossznak gyümölcsét,
mert ezzel eléri tisztulásának magasabb fokát,
amire szüksége van! Ne türelmetlenkedjen
senki, ne zúgolódjon senki, mert én
mindenkinek valóban azt adom, amire haladása
érdekében szüksége van! Ne ítéljetek a látszat
szerint, rövid a ti látásotok! De igyekezzetek a
meglátott jót a magatok letében véghezvinni!
Ne hasonlítgassátok magatokat össze senkivel,
mert csakis az én mértékem helyes és én
mindenkinek megadom a magáét! Legyetek
nagyon nekem tetszeni akaró, hűséges
gyermekeim, hogy jutalmat kaphassatok tőlem,
ami sohasem lehet más, mint a többre hivatás!
Csakis így haladhattok hozzám mind közelebb!
De ti ne akarjatok valami nagyot tenni a saját
tetszésetek szerint, hanem mindig az én
irányításom vezessen! Ekkor semmiben sem
tévedhettek. Értsétek meg ennek nagyon mély
és fontos értelmét! Az itt hátralévő rövid
időtöket most már csak arra fordítsátok, amit
eddig elmondtam és igyekezzetek kipihenve,
megnyugodva visszatérni Budapestre, hogy
erőt vihessetek magatokkal! Ámen.
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123.
Minden nap megújul az én kegyelmem, minden
nap újra elárasztja a földet áldásaimmal!
Merítsetek belőle, hogy meggazdagodjatok
általa! Minden kis fűszál érzi ezt és felüdül! A
madarak is örömmel énekelnek, szívből,
örömmel köszöntik az életet, amit önmagukban
éreznek, és körülöttük látnak. Az embertől
többet kívánok, öntudatos közeledést, értelmes
haladni vágyást! Felfelé törekvést, a rossznak
felismerését
és
leküzdését,
hogy
megsegíthessem harcában, megáldhassam
igyekezetében! Tisztíthassam lelkét, testével
együtt
alkalmassá
tehessem az
Élet
felébresztésében, a szellem megnyilatkozására,
az Istenfiúság felébredésére! Ez minden
napnak a rendeltetése. Lássátok így a
természetet és minden megnyilatkozását!
Magatokat óvjátok, védjétek a rossz hatásoktól,
mert azok is körülvesznek, próbát adnak,
alkalmat
a
küzdésre,
haladásra,
ha
meggyőztétek őket saját hasznotokra és
hasznukra. Minden percben van erre alkalom!
Igyekezzetek éberen látni, hallani, jól
munkálkodni! Segítséget mindig kaptok tőlem
és küldötteimtől! Ezzel a tudattal éljetek és
igyekezzetek közelebb jutni hozzám, mert én
várlak! Ott járok köztetek, lesem érkezéseteket
minden
gondolatotokban,
érzéstekben,
szavatokban,
tettekben
és
válaszolok
szívetekben. Ámen.
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124.
Az egész föld lakossága várakozó szívvel,
remegő lélekkel kíséri figyelemmel a mai nap
tárgyalásait. De kevesen vannak, akik bízva,
tőlem várják a döntést, és én mindent
megvizsgálva nézem a tanácstalan tömeget.
Most előttem állnak tudatlanul, saját
tévelygésük, kapzsi uralomvágyuk, önző
kegyetlenségük eredményét kapják nagy-nagy
tehetetlenségükben!
Akármerre
néznek,
akármit határoznak, sötéten látnak, világosság
nélkül cselekszenek! Szinte azt kell
mondanom, hiábavaló a tanácskozás, mert nem
keresik a békés megoldást általa, hanem a
maguk akaratát akarják most is ráerőszakolni
az egész világra! Nincs belátás, csak az erőszak
szava él lelkül mélyén. Határozatuk emberi
lesz, hiába emlegetnek engem, mint a világ
reménységét! Maguk döntenek, nélkülem! De
nem is tehetnek másként, hiszen sohasem jártak
szerintem, hogyan határozhatnának most
velem? Én valóban csak messziről tarthatom
kezemben az irányítást, sokat kell még majd
szenvedni az emberiségnek, míg rámbízzák
magukat! Tehát akár az úgynevezett békét
választják, akár a fegyvert, igazán nem én
döntöttem! De ott leszek mindenkor a
háttérben küldötteimmel, hogy az igazság
egészen el ne tűnjék, és szavát meg-megértsék.
Tehát akik engem keresnek, nekem akarnak
engedelmeskedni, mindenhol, mindenképpen
rám találnak, és én velük leszek mindvégig,
megérkezésük idejéig, hogy befogadjam
Országomba! E föld pedig – hozzá ragaszkodó
népével – sok szenvedésen átküzdve,
valamikor szintén elérkezik majd hozzám, ki-ki
a maga haladása, igyekezete, érdeme szerint!
195

Ne csüggedjetek, legyetek jó reménységgel és
vállaljátok továbbra is bátran a harcot, ami
rátok vár! Ámen.
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125.
A legnagyobb kegyelem terheitek megoldása,
vétkeitek eltörlése, bűneitek bocsánata! De
tudom, hogy nem tudtok mindentől úgy
megszabadulni, ahogyan én és ti magatok is
szeretnétek. Hordoznotok kell még mindaddig,
amíg megértek a tisztulásra. Legyetek
türelmesek, alázatosak, hogy valóban mindezt
elérhessétek. Akkor új fejezet nyílik meg
számotokra életetekben! Szeretetetek is
tisztább, teljesebb lesz, és így mind többet
tudtok majd felfogni, átvenni az én
áldásaimból! Most már tisztán láthatjátok az
utat, amelyen haladnotok kell! Igyekezzetek
imádkozva tőlem erőt kérni erre a haladásra!
Hogy ne csak külső alakban láthassatok meg,
hanem bensőtökben láthassam magamat,
éreztethessem
veletek
jelenlétemet
és
szolgálhassam
e
világot
a
ti
munkálkodásotokon keresztül! Mert én addig
dolgozom a világ megváltásán, amíg teljesen
azzá lesz, amivé én kívánom! Ebben a
munkában mindenkinek részt adok, aki már
erre alkalmas, és így együtt dolgozik velem.
Ámen.
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126.
A csendben, a lélek csendjében, a
nyugalomban szólok hozzátok! Ti is csak a
békés csendben hallhatjátok meg üzenetemet,
amikor
a lelketek, szívetek bennem
megnyugszik. Akkor valóban semmihez sem
ragaszkodtok, csak tőlem várjátok minden
dolgotoknak intézését és ti magatok az én
akaratomat keresve, engedelmeskedtek nekem,
mind a testi, mind a lelki és szellemi téren!
Tehát, hogy én legyek a fő mindenben! Testi
életetekben, ami azt jelenti, hogy a testet
tisztán, üdén tartsátok, a szükséges egyszerű,
tiszta táplálékkal, pihenéssel erősítsétek, kellő
ruházattal védjétek, egészségét óvjátok, helyes
életet éljetek minden részében megadva nekem
ez által is a tiszteletet. Röviden: Egész
testetekkel engem úgy szeressetek, hogy testi
szervezetetek javára élhessetek! A lélek is úgy
szolgáljon engem, hogy tisztulását elérhesse, a
helyes világszemléleten keresztül, megértve
feladatát, megismerve kötelességeit, teljesítse
azokat! Mert csak így oldhatja meg e világgal
való helytelen kapcsolatait és csak így juthat
előre a magasabb, tisztább életre! Így lesz
mindinkább
segítője
a
szellemnek
újraébredésében! Amikor már az a részetek, az
igazi valótok léphet előtérbe, veheti át az
uralkodást egész életetek felett! Amikor a test –
áttisztulva – levetheti a mulandóságot magáról,
mert felöltözte a halhatatlanság köntösét,
lerázván magáról mindazt, ami múló,
romlandó! És a lélek is megszabadult minden
bukottság
terhétől,
minden
romlottság
szennyétől, minden sátáni vonástól és egészen
a
felszabadult
isteni
szikrának,
az
Istenfiúságnak kialakulását segíti! Engem
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felismerve haladhat a szellem önmaga
kifejlődése, tökéletessé válásához! Amikor
minden kiteljesedik bennetek az Atya
dicsőségére, magatok üdvösségére és az én
örök tervem befejezésére. Legyetek hűségesek
mindenben énhozzám! Ámen.
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127.
Lehajolok hozzátok az én nagy irgalmammal,
mert különben nem tudnátok elviselni
közelségemet, ha hatalmammal érintenélek
benneteket! De így felöltözve kegyelmemmel,
irgalmammal, őrködve gyenge lényetek felett,
tudok szólni egyszerű szavakkal, egyszerű
tanítást adni! Legyetek állandó igyekezettel
annak a tudatában, hogy én segíteni akarok
rajtatok, hogy kiszabadítsalak nehéz, sötét
állapototokból, hogy leküzdhessétek a támadót,
megharcolhassátok
küzdelmeiteket,
hogy
megszabaduljatok mindentől, ami akadályoz az
előrehaladásban! A mai nyugalmat adó
békesség, ami körülvesz, a későbbi, nagyobb
nyugalomnak az ígérete! Ne aggódj semmi
felől, nézz bátran előre, én megsegítem a
bennem bízókat és eltörlöm hibáiknak
következményeit, hogy állják útjokat! Nehéz
gondolatok nem ok nélkül terhelik lelketeket,
de igyekezzetek imádkozva felülemelkedni, és
imával segíteni mindazokon, akik a teher alatt
vergődnek! Ne gyötörd túlságosan magad,
hagyd folyni az életet, ahogyan tud! Ami
megoldódik, annak örülj, de ne erőszakolj
senkire semmit. Ti magatokra sem! Legyetek
teljesen szabadok, hogy megérjen lelketekben
az Igazság! Legyetek óvatosak, hogy adhassa
számotokra a bizonyságát annak, hogy az én
terhem könnyű és gyönyörűséges, ha jól
hordozzátok, amint én azt kívánom! Én nem
vagyok könnyen megkapható, mindig sokat
kell értem küzdeni. Most vegyétek áldásomat
és legyetek hűséges gyermekeim. Ámen.
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128.
Legyetek hát mostantól fogva egészen az én
követőim és ne botorkáljatok helytelen utakon!
Lépésről-lépésre haladjatok énhozzám előre,
amíg befogadhatlak az én otthonomba, ami
nektek is az igazi otthonotok! De nemcsak
azokat hívom és várom, akik mostani életükben
állnak közel hozzátok, hanem azokat is, akik
régi életükben kapcsolódtak hozzátok, és akik
megőrizték szeretetüket irántatok! Fogadjátok
előlegezett szeretettel, hogy ti is szeretetben
részesüljetek! Ámen. (Reinkarnáció)

201

129.
Nagy lehetőségek idejét élitek! Mert ne
gondoljátok, hogy csak a veszedelem nagy
számotokra, de higgyétek el, a kimenekülés
útja is nagy alkalmakat biztosít. Mert a
veszedelmek mindig lehetőségek útját nyitják
meg – mintegy bátorságot adnak – szinte
kényszerítenek rátok! Olyan vállalkozásra
bíztatnak, amire nyugodt időkben nem is
gondoltok, és ezzel olyan erőfeszítésre adnak
alkalmat,
módot,
lehetőséget,
ami
megsokszorozza elrejtett tehetségeteket és
kivívjátok a kívánt diadalt! Csak arra kell
mindig ügyelni, hogy jó úton haladjatok, és jó
erőket vessetek harcba, hogy így jó erők
kapcsolódjanak küzdelmeitekbe. Tehát ne
harag, bosszúállás indítsa el bennetek a harcot,
hanem szeretet, a jóság ereje legyen vezéretek,
és így ezekhez hasonló segítséget biztosítsatok
magatoknak! Sőt, a kétségbeesés, a keserű
bánat se foglalja el szíveteket, hanem a
reménység legyen segítőtök! Tehát bármilyen
nehéz helyzetbe jussatok is, bízzatok a
kimenekülés lehetőségébe! De soha nem
engedjetek a csüggedés, a lemondás
elsorvasztó, elgyengítő kísértésének! Legyetek
a jó diadalában bizakodók, érte küzdő bátor, de
mégsem erőszakos gyermekeim! Most, amikor
elközelített a szabadulás lehetősége, küzdjetek
érte nemes öntudattal, szívós kitartással, de
semmi esetre sem a bosszú gondolatával! Mert,
csakis ha eltaláljátok a helyes utat a
szabadulásra, akkor kaphatjátok meg igazán,
igazságosan tőlem mind magatok, mind az
egész emberiség javára! Mert meg kell
érdemelni, ki kell harcolni szabadságotokat, de
meg is kell tudni tartani! Ez áll minden
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dolgotokra,
egészségetekre,
szeretet
kapcsolataitokra, még kis otthonotokra is! Ha
megbecsülitek a meglévőt, értékelitek hálásan
annak áldásait, akkor feltárul előttetek egy
újabb, egy jobb! És ha helyesen kívánjátok, jól
küzdötök érte, meg is kaphatjátok! Kitartás a
jóban, vágyakozás a még jobbra, hűséges,
engedelmes igyekezet az én vezetésemmel
elhozza számotokra az én akaratom szerinti
eredményt mind testi, mind szellemi síkon, a
lélek tisztulása által! A mostani nagy
változásokat ígérő alkalmakat használjátok ki
minden
jónak
a
megvalósítására!
Kapcsolódjatok hozzám engedelmességetekkel,
hogy végbe mehessen akaratom rajtatok
keresztül ezen a földön! Minden dolgotokat
úgy tegyétek, hogy az én országom
közeledhessen hozzátok és valósulhasson meg
itt a földön, mindenben, mindenkor! Ámen.
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130.
Gyöngéd
szeretettel
hallgattam
beszélgetéseteket. Itt vagyok, készen segíteni
igyekvő atyai tanácsaimmal! Mert először
ennek adok helyet számotokra. Meg kell érteni
és megtenni azt, amit tennetek kell, hogy az én
akaratom teljesüljön a ti életetek kialakulása
előtt!
Mert
nekem
tervem
van
mindnyájatokkal, de ezt a tervet magatoknak
kell meglátni, megérteni, megvalósítani, hogy
eggyé válhassatok velem, a terv kialakítójával,
ti, a terv véghezvivői! Így találkozik az Atya
gyermekeivel! Tehát lássátok meg az én atyai
vezetésemet és általa a magatok rendeltetését!
Így találkozunk és leszünk boldog, örvendező
egésszé, én tibennetek és ti énbennem! Igen,
bízzátok reám magatokat, dolgaitokat, de ne
tehetetlen, élet nélküli létezéssel, hanem
öntudatos, boldog, engedelmes, határozott
élettel, ami az örökéletre készít elő! Tehát,
amit már megértettetek belőle, azt nagyon
határozott, erős akarattal vigyétek véghez!
Csak ott bízzátok reám magatokat öntudatlan
erőtlenséggel, ahol még nem láttok tisztán, de
készen legyetek az én irányításom öntudatos
befogadására, hogy lépésről-lépésre mind
többet lássatok meg és valósítsatok meg
életetekben! Mert csak az lesz igazán
előrehaladásotokra, amit így szereztek meg!
Ezért
nézem
el
töprengéseteket,
küszködéseteket és nem vezetlek úgy, hogy
minden reátok hulljon, ingyen, küzdelem
nélkül! Lásd ezt a vezetést meg Évi leányod
életében is. nekem ő kedves gyermekem,
küzdelme nem könnyű, de szüksége van rá,
hogy szíve-lelke tisztuljon hozzám! Közelebb
kerüljön, és te nagyobb hűséggel állj mellette
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küzdelmében. Ne az egyszerű, könnyebb utat
keresd, a megnyugvó, hallgató egykedvűséget,
hanem a küzdő, vergődő, szerető, együtt kereső
és együtt haladó, öntudatos anyai kitartást! Ezt
fogadd most be szívedbe, legközelebb
megnyílik jobban látásod és értelmed a
továbbhaladásra! Szeretetem maradjon a
számotokra bizonysága annak, hogy nem
vagytok elhagyatott szenvedők, hanem számon
tartom minden könnyeteket, ha nem is törlöm
le, idő előtt! Ámen.
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131.
1955. október 4.
Figyeljetek mindig arra, ami a számotokra a
leginkább szíveteken keresztül, szeretetet
ébreszt bennetek! Azért mondom, hogy
szíveteken keresztül, mert a szív a szellemnek a
székhelye! Mert van érzéki szeretet is, ami
önző és sokszor veszedelmet hozó! Tehát
szeressétek azt a szeretetet, ami belőlem
táplálkozik, és ami az én lényemet ébreszti fel
bennetek! Ez az a kapocs, ami tisztán köt össze
embereket, elsősorban velem és azután
egymással! Így nincs elszakadás, elválás, sőt
még távolság sem! Mert a lélek kiépíti a
szelleme segítségével az állandó eggyéválás
lehetőségét! Ezt üzenem Évi leányodnak, aki
olyan nagyon vágyakozik haza! Ne érezze ezt
az érzéki kapcsolatot oly erősen, ami az
anyagon keresztül hat reá! Próbálja a szellemit
kiépíteni, ami távolból is hat és segíti a
szeretetet abban, hogy egyesítse, közel hozza
lélekben, szellemben, a testben távollevőket!
Ezzel a lehetőséggel megkaphatja azt a
kibontakozást, amit elkészítek számotokra az
én eljövetelem ajándéka, megígért kegyelmem
bizonyságaként! Tehát akiknek távol kell lenni
egymástól a testben, azoknak meg van a
lehetősége, hogy szellemben kapcsolódjanak
egymással, és ez az örökéletre szól! Ha igaz
szeretettel vágyakoztok erre a kapcsolatra,
megkapjátok! Amin tanítványaim is elérték azt
a lehetőséget, hogy testi távozásom után is
megtarthatták a kapcsolatot velem, kegyelmem,
áldásom szerint! Még azt is mondhatom, hogy
közeledik az én elközelítésem lehetősége is!
(Advent) Készüljetek ennek megértésére és
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befogadására. Legyetek alkalmassá rá! Erre
adom a szerető szívek fájó vágyakozását, hogy
tisztuljatok ezen az úton úgy, hogy
végbemehessen az én közelítésem idejére
szívetek befogadóképessége! Ámen.
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132.
1956. április 30.
Nyugalmat kerestek a földi zavar közepette!
Jól teszitek, hogy hozzám fordultok! Mert
nyugalmat csakis én adhatok annak, aki
befogadja a szívébe. Legyetek bátrak, ne
féljetek az Ellentét támadásától, mert akkor
úrrá lesz felettetek! A szeretet győzzön, és csak
annak a jegyében cselekedjetek. Ne keressétek
a magatok emberi igazságát, hanem viseljétek
alázatosan terheiteket, és én megszabadítalak
benneteket,
amikor
itt
az
ideje
a
szabadulásnak! Ne vegyetek túlságosan nagy
terheket sem magatokra, mert a magatok ereje
sem végtelen! Arra magatoknak is nagy
szükségetek van. Mindenkinek kötelessége
helytállni a maga nehézségei között, a maga
terheinek hordozásában! Bízzatok bennem, az
én szeretetem és az én erőm mindenre képes és
hatalmam egyedül segíthet minden bajon.
Ámen.
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133.
Vegyétek áldásomat, ami a rosszból is jót tud
alkotni! Ha engeditek, hogy úrrá legyen
életetekben. De nagyon meg kell érteni az
igazán jó, amit én adni akarok! Keressétek
szívetekben! Ha mindenben, mindenkor úgy
könyörögtetek volna az én szellemem
áldásaiért, amint én azt adni kívántam, soha el
nem szakadtatok volna a tiszta igazság
meglátásától, de főképpen az igaz élet
megélésétől, amire hívtalak, amire képesség
akartalak tenni. Hiszen az én áldozatom, amit e
világért hoztam, abból a célból történt, hogy ti
valóban
élhessetek
az
én
erőmmel.
Megigazulva, megszabadulva, átlényegülve,
minden támadást legyőzve, amire rendeltelek,
és amire képesíteni kívántalak, hiszen bennetek
akartam
életrekelni,
hogy
általam
elérkezhessetek az Atyához, mint ahogyan én
egy vagyok Vele! Ez a végső cél számotokra
is! Óh, de nagyon nehéz és fájdalmas
számomra, hogy ezt még most sem értitek, és
éppen ezért nem próbáljátok megvalósítani!
Most különösen nagy a sötétség körülöttetek és
bennetek! Siránkozva várjátok a segítséget,
pedig én készen állok! Keressétek igazi
imában,
engedelmes
élettel,
hogy
megkaphassátok. Ámen.
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134.
Nagyon nehéz a teher, amit segítségem nélkül
hordoztok. Fogadjátok el szeretetemet, hogy
segíthessek!
Gyógyíthassam
szíveteket,
lelketeket, testeteket, mert beteg minden
részetek. Örüljetek a szabadulás lehetőségének.
Legyetek világos látással, tiszta hittel! Járjatok
előttem éber szeretettel, ügyes élettel,
mindenben jól álljátok meg helyeteket,
felismerve feladatotokat! Kérjétek a szeretet
erejét, hogy érezzétek áldását a jó
véghezvitelében! Ne engedjétek figyelmeteket
szétszóródni, de szedjétek össze, hogy
megérhessétek az én igazságomat. Álljatok
meg a becsület és erkölcs tiszta alapján, mert
én csak így vezethetem utaitokat. Állandó
könyörgéssel kérjetek, hogy megkaphassátok
az én tisztító szeretetemet! Ne lankadjatok el
ebben! Óh de boldogok lennétek, ha
szüntelenül az én hangomra figyelnétek!
Ámen.
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135.
Szorongó szívvel és vágyakozó lélekkel
vagytok eltelve. Szinte félelem tölt el
benneteket! Bezárjátok előttem ajtótokat, és én
nem közeledhetem! Óh, nyissátok ki újra, hogy
beléphessek
bensőtökbe
és
meggyógyíthassalak! Én tudom a Te nagy
bánatodat, ne fordulj senkihez, csak hozzám!
Bízzál az én segítségemben, a többit elvégzem
én. Neked is szólok: Ne csüggedj, biztos a te
helyed! Légy határozott minden dolgodban.
Éva leányod felől is hírt küldök nemsokára!
Jöjj többször újra, hiszen várlak szeretetem
bizonyságával.
Ámen.



Irmának, a médiumnak.
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