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Ima 

 

Te mindenekfölött szeretett Jézusom, Aki igaz tanítója vagy a Benned hívőknek. 

 Aki megjelentél Jeruzsálem körül testben, és élted azt, amit tanítottál, a 

legnagyobb felebaráti szeretetet. Most is ugyanaz vagy. 

 Add meg nekem azt az erőt, hogy jót tehessek mindenkivel és szolgáljak 

önzetlenül, szeretetből Érted minden felebarátomnak, testi és lelki tehetségem 

szerint, hogy betölthessem Szent Akaratodat Jó Atyám Jézusban. Ámen 
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Egy lélek feltámadása
Az élet megismerésére szóló tanítások.

Álomlátásban láttam.
Hajnali  fél  kettő órakor  végtelen  boldog  voltam,  amikor  lát-

hattam az Urat, Istenemet karjaim között.
Én is ott ültem a baloldali padsorokban mezítláb, és észrevet-

tem a bal oldalamon egy szegényes, sovány, szőke, hat év körüli fi-
úcskát.

A fiúcskát mindjobban figyeltem, és közben felvettem az
ölembe, és nagyon-nagyon szerettem őt!

Később más alakulat volt. Egy nagy tojást tartottam a kezem-
ben, és miközben néztem, a tojás lassan átalakult egy templommá,
mely azután igen nagy lett, és a külső ajtó legalsó lépcsőjén, egy
nagy kereszten kialakult az Úr Jézus szenvedő, vonagló alakja. Én
néztem őt, és nagyon sírtam, hangosan. Sokan álltak ott, és ők nem
értették,  hogy miért  sírok,  Azután  ismét  karomon volt  az  Én Uram,
és azt mondta nekem, harcoljak a szörnyeteggel, ami itt jön. A ször-
nyeteg azt mondta: „Vigyázz, mert ha le nem győzöl, halál fia vagy!”
Én nekimentem éss győztem, mert láttam, hogy a drága gyermek
folyton  mellettem  volt,  és  ő tett  mindent,  én  úgyszólván  semmit;
csupán csak a választás volt az enyém. Azután ismét a karjaimban
volt, és nagyon-nagyon szerettem őt – és ő is engem. Itt a testben ezt
átérezni nem lehet, azt a nagy boldogságot! A lélekben lehet csak
halvány sejtés – a földi legnagyobb szeretet is semmi ahhoz képest.
Úgy szorítottam magamhoz, és mondtam többek közt, hogy bár szí-
vembe ölelhetném, hogy ne kívül, hanem bennem lenne már ez imá-
dott szeretet. És akkor egyszer csak a karjaim üresek lettek, és úgy
történt, hogy valóban a szívembe zártam őt – és felébredtem. A szí-
vem még soká erősen reszketett ébren is, és kérdeztem: Óh, Uram,
mi volt ez? (Felelet:) Csak a bizalmadat és a szeretetedet akartam
kipróbálni. De győztél.
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1934. október 24.

Szerdán,  hajnali  fél  kettőkor  voltak  e  látomások,  és  én  úgy-
szólván egész nap hallottam magamban a hangokat. Föl is jegyeztem
belőlük egynéhányat, itt következnek. (Mindjárt reggel felnyílt a bib-
lia a következő helyen: Ezekiel 12-20-38)

Óh, igen, itt vagyok már, a te régi óhajod betelt. Most már
komolyodjál meg, hozzám légy hasonló, a te lelked legyen az Enyém
ezentúl, hisz Nekem adtad régen, és most elfoglaltam hajlékomat
újra. Légy áldott ezen állapotban, és ismerd fel a különbséget: Velem
– vagy Nélkülem lenni. Azután megint választást adok, hogy teljesen
szabadon válasszál Engem magadnak örökre, hogy senki ki nem ra-
gadjon többé az Én kezeimből. De vigyázz a választásnál; az már
nem e testben lesz, hanem kívüle. Mert akkor sokan fognak hozzád
jönni azzal, hogy Én vagyok, de te ne hidd el! Úgy fogok hozzád
jönni, ahogy gazdagítottál: szegényesen, vagy gazdagabban – ez a te
cselekedeteidtől függ. Ha kevés jót teszel, akkor mindig szegénynek
és soványnak fogsz látni. Az éjszaka láttál. Elég szegényesen voltam,
ugye? Ez a te Jézusod, a szerelmed. Igaz, nekem volt cipőm, neked
nem.

Óh, gazdagítsd a lelked, édes gyermekem, Johanna, hogy Én
is, te is szép menyegzős ruhákba öltözhessünk – egymásnak, egymá-
sért, hogy ne kettő, hanem teljesen egy légy Velem ezentúl.

Óh, ne vond vissza a szeretetedet a világtól, mert anélkül be-
fagy minden, ha az Enyémeken keresztül nem fűthetek! Hadd kering-
jen az égi vér föl és le, hogy legalább egyesek életben maradhassa-
nak, amíg eljöhetek hozzájuk is. Akik szeretni akarnak Engem, de
még nem bírják az önzetlenséget a szeretetben. Majd eljön az ő utol-
só  napjuk  is,  amint  a  tied  eljött,  íme.  Ezentúl  csak  Nekem élj,  csak
Nekem tessél. Nekem készítgesd magad, mint igaz és nagyon szerető
Vőlegényednek, amely örök mátkaság és szent frigy, ha teljesen egy
leszel Énvelem, édes, szeretett gyermekem.
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(Édes Jézusom, ne engedd, hogy az ellenpólus e szentélyt be-
feketítse, légy segítségül nékem, őrizzél meg a hirtelen felháborodás-
tól, ami sajnos, eddig még sajátom volt.)

Állíts őrséget szíved ajtaja elé: a szeretetet, türelmet, elnézést,
irgalmat stb. Ezek meg fognak őrizni – ha szeretni fogod őket.
Ugyanilyen angyalokat hagytam Jonatánnál is, akik őbenne a tökéle-
tes szeretetet megteremtették – és egy lehetett Velem, Atyjával és
Jehovájával. Végleg elvonhattam a lelkét a földétől általuk, ezáltal
kicserélődik a földi, és mennyei lesz. A lélek a szeretet lakóháza
vagy temploma lesz Istennek.

(Délután főtt kolbászt akartam enni, és ezt hallottam):
Ilyesmit ne egyél! (Kérlek, hát írd elő, édes szerelmem, hogy

mit egyek.) Vajat, mézet, búzakenyeret, kifli-süteményt és tejfélét.
Bárány, hal, sajtok, gyümölcs, füstölt hús is lehet, és egészséges
marhahús is. Ezek nem lesznek terhemre, mert Én is veled eszem.
Vigyázz, hogy minden tiszta és mennyei legyen, megtagadván min-
den vágyat, ami e földi. Én magam akarlak a földiből a mennyeibe
vezetni.

Igen, ahogy a szereteted fogod ápolni, olyan leszek neked.

1934. október 26.

Gyermekem ne unj meg, ha folyton a hibáidra figyelmeztetlek
téged, mert téged nem nevelt senki, nem mondták, hogy ezt vagy azt
nem való tenni – azért szólok rád minden kicsinyes dolognál, ami
rendem ellen van – van benned elég kivetni való. Hogy a szeretetedet
el ne homályosítsa a rendetlenséged, mint mondám, átvezetlek e
földről mennyeimbe, ha mindenben Nekem fogsz engedni, amit
mondandok neked, megcselekszed örömmel, mint Nekem, kedve-
mért. Eddig jó volt, ahogy volt; apró kinövések nem bántottak, de
most, amikor fel akarlak venni az Enyémek közé, akkor hasonlatos-
nak kell lenned hozzájuk. Mert fájna neked, ha ők nem társalognának
veled, mert nem vagy olyan finom lelkű, mint ők. Ugye, szereted te
is, aki művelt, intelligens, finom lelkű? Az Én anyám, Mária a minta
ebben, olyan nincs még most sem mennyeimben, mint ő volt. Fő do-
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log az igazi alázat és szerénység, és a kevés és okos, meggondolt
beszéd. Mert a te szádból ítéltetel igaznak, vagy bölcsnek, vagy bo-
londnak. Azért jól vigyázz minden érzésedre ezután; mindig okos
gondolat birtokában lény, ne cselekedj fejetlenül, hanem nyugodtam,
meggondolva mindent – mint akit sokan néznek mindig. Mert nem
vagy rejtekben, hanem a mennyei világosságban vagy a jelenlétem-
mel. Te még nem is tudod, mi van veled, csupán annyit tudsz, hogy
hangokat hallasz, és tudod, hogy Tőlem valók. De azt nem tudod,
hogy hány angyal és nagy szellem vesz most körül Énérettem. Mert
ők tudják, hogy mit akarok veled: fölvenni egeimbe a fáradt lelkedet,
akit megszántam és megsajnáltam - irgalmamban Magamhoz vonlak,
ha te is úgy akarod.

Szüntelenül örvendj Nekem, mint aki tudja, hogy minden
szenvedés és kísértés hamar véget ér. Igen, ha meg fogod becsülni
ezt a nagy kegyelmet és szerető jobbomat, amely fölemel Magam-
hoz, örök Atyádhoz, Aki Ábrám, Izsák és Jákob Istene, s Akit te sok-
szor hívtál segítségül – és íme, most itt van nálad, hajlékodban. Majd
rendelek neked segítséget, aki hű lesz hozzád, hogy megnyughassál
egy kissé testben és lélekben is.

Atyád Jézusban, Ámen.

Október 27.
Kedves gyermekem, most több írni valóm nincs egyelőre.
(Estére mégis.) Ne sírj. Látom, fáj neked a méltatlanságod, de

ez egy isteni erő már, hogy legalább átérzed a méltatlanságodat. Ez
kedves Nekem; a könnyeid, amik most omlottak, igazi drágagyön-
gyök lesznek ruháidon, mert átérezted méltatlanságodat. Íme, tisztán
belátod az Én nagy irgalmasságomat veled szemben, mert neked
nincs semmi érdemed eddig. Mert ha minden parancsolatot megcse-
lekszetek, akkor is csak haszontalan szolgák vagytok. De ott az Én
kegyelmem, az mindent kiegyenlít. Tiétek az akarat, Enyém a tett.

Én minden fogyatékosságodban megsegítlek, és kiegészítelek
Atyai szeretetemben.
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Ki mit hozott az atyai házhoz, annyi jussa lesz a szeretetben.
A gúnyolódó, gőgös emberek soha nem láthatnak meg Engem, mert
nem viselhetnék el Lényemet – önmagukat távol ítélik a boldogság-
tól, mert a szeretet soha nem gőgös, kárörvendő. Ne is forgass semmi
megtorlást a fejedben, kár az időért; csak a szeretetet ápold magad-
ban, mert hamar elviszi minden kis szellő. Reám gondolj szüntelen,
akkor nem homályosul el oly hamar a szeretet érzése. Nehéz az ész-
beli, számító embernek, de nem nehéz az önzetlennek e földön. És
minden külső kísértés is arra irányul, hogy tanuljatok önmegtaga-
dókká lenni. Ezt csak e földön lehet hamar elsajátítani, más földeken
évezredek kellenek hozzá, mert nincs ellentét, ami lekoptassa. Azért
az Én gyermekeim kiképző-iskolája e föld, mert itt mindig támadva
van gőg – de ha fölvesztek Engem, könnyen szabadultok e világ bi-
lincseitől. Legyetek Ciréniuszok, aki a kisdeddel első lett. Minél na-
gyobb ütést mér a világ rátok, annál gyorsabban szabadultok a bilin-
csitől,  ami  a  földhöz  köt.  Ugye,  egyiktek  sem  akar  tisztátalanul  át-
jönni, mert tudjátok, hogy akkor nem lehettek Velem? Akkor nagy
baj-e az, ha a világ üt, ver és tisztít benneteket, hogy Hozzám hason-
lók lehessetek? Áldjátok, aki átkoz, imádkozzatok azokért, akik há-
borgatnak szüntelen – legalább megutáljátok e földet végre, az Én
legnagyobb örömömre. Mert csak azok lehetnek a tanítványaim, akik
mindenkinél jobban szeretnek Engem. Legyetek hát az Én szeretett
Jánosaim, aki Rajtam kívül mást nem akart tudni és ismerni – s az Én
mennyeimben első lett általa. Óh, szeretet – óh, szeretet, te égi erő,
tápláld az Enyéimet jobban, mert nagyon gyengék, alig állnak a lá-
bukon néha még az Én vezetésem alatt is. Erősödjetek meg szent
nevem hívása által.

Atyátok Jézusban, Ámen.

November 5. hétfő reggel.

Kedves gyermekem! Sokakat akarok körülötted látni, mert
nem csak a magad részére kaptad a Szent Lelket, hanem sokak részé-
re, akiket Hozzád küldök, hogy beavasd őket az Én isteni Igazsága-
imba, hogy fölvehessenek Engem, szeretetemben ápolgatván beteg
lelkeiket – tettel és bölcs oktatással. De nagyon vigyázz, hogy meg
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ne kísérttessél, hogy önös talajból taníts, mert ez nem Hozzám vezet-
né őket, hanem a kétely veszedelmébe. Mert a kétely minden isteni-
nek a lerombolója - te tudod, átestél rajta, mily rombolást visz vég-
hez.

Azért íme, most ezzel megbízlak, mint érettebb gyermeket,
hogy a tiszta Tant hirdesd, úgy és olyan tisztán, ahogyan vetted Tő-
lem.

Ha lelkedet olyan nagyon nem őrizted volna minden idegen
beavatkozástól, akkor nem bízhatnálak még a tiszta Tan hirdetésével.

Azt kívánom, hogy a ház másik oldalát foglald el részemre,
amit Magamnak készítettem, és ki is fizettem mindenkinek a nagy a
részét, hogy befogadhasd, akit hozzád küldök, hogy ne szégyenkezz
nincstelenséged miatt, és ez erődet ne koptassa.

Mindenkit ragadj magadhoz, akiben egy parányi önzetlen sze-
retetet találsz, és ne tekints se jobbra, se balra – csak gyűjteni, gyűj-
teni egy táborba az Én népemet e helyen. Mert megszentelem e he-
lyet általad másokban is, ha az igaz tiszta Tant, a csak Tőlem valót
fogod másoknak hirdetni.

Semmi tettetést, vagy spiritiszta lelkek bevonását ne engedd
érvényre jutni e helyen, mert akarok már látni egy tiszta helyet, ahol
Én vagyok az Úr, és csakis az Én rendeleteim érvényesek.

(Drága szent Atyám, félek nagy megbízásodtól, hogy gyenge
leszek hozzá, a nagy kísértés miatt.)

Ne félj, gyermekem! Ha folyton a szeretetben leszel, mi árthat
neked? Az Én kezem fog támogatni, ha elgyengülsz. Régi látomásod
betelik végre, amikor sok szegényt, soványt és nyomorultat az Én
asztalomról tápláltál, amiről meggyőződtél, hogy isteni hatalmamnál
fogva folyton újra kiegészült az élelem, amíg a te éned fel nem éb-
redt.

(Drága szent Atyám, öld meg bennem az „ént”, hogy többé
föl ne ébredjen bennem, ami elválaszt Tőled.)

Igen, igen, most már fölismered az „én” romboló munkáját az
Én rendemben. Azért az önös embert távol kell Magamtól tartani
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mindaddig, amíg azt nem kiáltja, mint Pál: „Nem én élek már e test-
ben, hanem az Úr az én Énem és éle bennem egyedül!”

Ámen.
Most elég, majd később folytatjuk. A te szerető jó Atyád.
Ami most vagy, elég legyen neked az Én kegyelmem. „Aki-

nek Én kegyelmes vagyok, annak kegyelmes Vagyok.” Örvendj ezen
Én kegyelmemnek, amiben részesültél, minden érdem nélkül. Ki-
rálynői rangra emeltelek, hogy tanulj meg uralkodni Érzéseid felett,
mert tenmagadban kell az országlást megkezdeni, hogy Velem ural-
kodhass. A zsarnok másokon uralkodik, a szeretet önmagán. Nézz
Engem, amikor arcul ütöttek, leköptek, mit tettem Én? Szerettem, és
eltűrtem, és legyőztem általa magamban minden ént, hogy az Istenfia
feltámadhasson Bennem teljes dicsőségében. Nem megtehettem vol-
na-e, hogy hatalmam által elsüllyedjenek? De nem tettem; elég, ha
lélekben elsüllyedtek szegény vakok. Az önmegtagadás a legdrágább
kincs e földön, mert anélkül nincs mennyország sem. Boldog, aki
hozzálátott azt elsajátítani – az megszerezte e földnek minden kin-
csét. Most nincs tovább, gyermekem.

November 7. szerda.

Mondd meg az Évának, hogy amíg a lelkét elássa a testbe,
addig meg nem menthetem őt. Mert minden gondja oda irányul, hogy
a teste kárt ne szenvedjen – bár olyan gondja lenne a szegény lelkére,
akkor jobban megsegíthetném őt. „Tagadja meg magát, vegye fel
keresztjét minden napon, és jöjjön Utánam az önzetlen szeretetben.
Akkor megsegíthetem őt, ha kérni fogja, és szívéből minden ént kiöl,
és az önzetlenséget felveszi. Azaz azokat is szeresse, akik nem segí-
tik. Jobb volna, ha nem az emberek adományában bízna annyira,
inkább Reám bízná magát, hogy gondjaimba vegyem őt.

De amíg jobban bízik az emberekben, mint Bennem, addig
nem kövéredik meg a szíve szeretettel, hanem mindig önzőbb lesz.
Vegye fel a szeretetet (Istent), és akkor Én is hordozom őt. Mit tehe-
tek vele, ha nem akarja felvenni szeretetébe minden felebarátját?
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Meghallgattam kérésedet, elfogadtam igaz könnyhullajtásodat
fiadért és az Én fiamért – megszabadítom őt, ha szereteteddel körül-
veszed. Elég tőle Hozzám egy sóhaj, és Én hozzáfordulok irgal-
mammal és megszabadítom őt, ha engedi magát.

Mindnyájatok Atyja, Jézus. Ámen.

November 12-én este.

Kedves gyermekeim! Legyetek tiszta szívűek, mert akkor
meglátjátok Istent, azaz Engem. Lelki szemeitek előtt megjelenek,
mint visszatért Jézus, úgy ahogy három apostolom meglátott a Tábor
hegyén. Leesik a mózesi lepel a szemeitekről, és megláttok teljes
dicsőségemben. Mert a tiszta szívűnek minden tiszta, és tisztán lát
Engem is. A kétely nem homályosítja el a szívét, ezért ők igen bol-
dogok, mert a mennyei glória veszi őket körül. Ha ti tudnátok, hány
angyal cserélne veletek ebben az állapotban – mert ez az istengyer-
mekség jele! „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.”
A tiszta szívet megáldom hétszeres erővel, hogy másokat is segíthes-
sen felemelni. A tiszta szív az egyetlen igaz ima, a legszentebb és
igaz áldozat, melyben Én gyönyörködöm, s amely nem tud haragud-
ni, csak mindenkit szeretni. Ez általment a halálból az életre (harag-
ból a szeretetbe), az ő mennyébe, egeimbe, felhőimbe, amelyeken
eljövök nagy hatalommal és dicsőséggel.

Ezért törekedjetek, hogy hasznos tagjaim lehessetek, kedves
kicsinyeim. Ezen örömhírt ne tartsd vissza, add minden követőmnek
tudtára: hogy e kegyelmi felhívás felrázza őket, és szívüket, mint
igaz áldozatot hozzák az Én oltáromra, az Én boldog gyermekeim.

Atyátok Jézus. Ámen.
Kedves gyermekeim!
Íme, eljöttem közétek, amint megígértem kétezer év ellőtt

nektek, hogy megkezdjem az országlást tibennetek, és ti Énbennem,
hogy az Atya és Fiú egy lehessen. Mert ahol az Ige befogadásra ta-
lált, ott testet öltött. Az Ige testté vált, és bennetek lakozik. Hogy
mily boldog állapot az! Siessetek megízlelni a tiszta szív állapotát,
ahol Én uralkodom.
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A külső bántalmak csak kívül maradnak, nem érintik az Én
lakhelyemet. Mint a fa törzse, ha héját megsértik, a belső uralkodik
tovább, és gyümölcsöt hoz.

Szeretteim! Íme, újra megkezdem az írást, vagyis egyszerű
atyai leveleket folytatólagosan ezen eszköz által, hogy nektek min-
denképp segítségetekre lehessek a megtisztulásban. Mert szívemen
fekszik a ti szomorú létetek, és boldoggá akarlak tenni benneteket –
ezúttal és örökre, hogy többé senki ki ne ragadjon az Én kezemből.
Aki akar Hozzám jönni, az körém gyülekezzen. Vegyék az élet vizét
ingyen kegyelemből e csatornán keresztül, mely szívemből szívébe
jő a ti épülésetekre – mert saját Magam vezetem a kezét.

Óh, szeretett gyermekeim, siessetek Hozzám, amíg ezen idő-
ben vagytok, mert gonosz napok jönnek! Ki-ki el fog széledni közü-
letek a saját útjára, amely Tőlem elvezeti őt. Inkább Reám bízzátok
magatokat, az Én erős kezemre, mint saját kis ismeretetekre, vagy a
pártoskodó emberekre, akik a saját előnyükre kihasználnak bennete-

ket. Én ingyen adom a legszentebbet, boldog aki megragadja erős
karomat; azt Magamhoz vonom szeretetemben és irgalmamban. Áld-

játok, aki áld, és a Szentlélek tüzét vehetitek e csatornán keresztül
Tőlem, amely a pislogó mécsest lángra lobbantja szeretetem tüzében.

Ámen. Atyátok, Jézus.

November 14.

Pünkösdiekről. Ez az idegen nyelv nem egyéb, mint egy meg-
tévesztő szellem hatása. Aki közületek igazán keres Engem, az meg
is fogja kapni az igazit, amelyből lelki haszna lesz, mert erősen érez-
ni fogja, hogy Énem miként érvényesül lassanként önmagában, és
miként érvényesül az Ige. Mert ahol a Szentlélek jelen van, ott az Ige
testté vált, vagyis ott Én Magam megtestesültem, és bennük lako-
zom. Ezek a mennyei szent város, amely elkészült – a férje számára
felékesített menyasszony. Csak ezeknek leszek igazi Vőlegénye,
akikben az Én Szellemem lakozik. Ezeknek az ismertetőjelei: önzet-
lenség, szeretet, irgalom, elnézés, állhatatosság, szerénység, alázatos-
ság – a Szentlélek külső jelei. Ezek az Isten templomai – templom
nélkül. Mert ahol ilyen lélekkel a Nevemben összejönnek, természe-
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tes, hogy ott vagyok, mert már bennük uralkodom ezen isteni eré-
nyek által. Ezeket már többé nem lehet megtéveszteni, mert íme,
tisztán megmutattam a Szentlélek ajándékát az emberben. Ezek in-
kább befelé fognak tekinteni, mint kifelé, mert az Ige, amit eddig
kívül kerestek, íme, bent lakozik. Tehát imáikkal a szív központjában
lakozó, visszatért Jézust fogják imádni, és az Ő szent akaratát fogják
keresni és cselekedni.

Eljött az idő, amikor angyalaim megfújják az igaz harsonát,
amelynek mennyei jellege lesz. A kereszt jelében lévők meghallják
ezt.

Galat. 5-22. Esai 33. 19.
És ilyképpen Engem követve megválthatom őket a sötétség és

tettetés hatalmától azok, akik jobban szeretik az Én vezetésemet,
mint az önző emberekét. Választhattok. Akinek ez az igazság nem
kell, az sosem jut el az igazi Pásztor vezetése alá, sem e földön, sem
odaát – és nem lehet az egyesült Pásztor nyájának tagja.

Már nagyon megelégeltem a sötétség szemfényvesztését. El-
választom az Én bárányaimat a kosoktól, nem lesznek tovább préda
nekik – mert csak a hasukat legeltetik, nem az igazságra törekvőket.

Az enyémeket kiragadom a kezeikből, akik méltókká ítéltet-
tek a Szentlélek vételére, azok hitelt adnak ezen mennyei Igéknek, és
akik megcsömörlöttek az emberi kotyvaléktól, azok meg fogják hal-
lani benne az Én hangomat. „Új egeket várunk az Ő ígérete alapján”
– mondja Péter, az Én szolgám. Új egek, új egek – ki érti meg közü-
letek, melyek azok? Ezek az Én isteni megnyilatkozásaim, amelyek
kibővítik és magyarázzák a régi alap-Igét, amelyet Magam alapítot-
tam, és éltem Magamban először, mint ember Jézus. Azért vagyok
Én az út, az igazság és az élet, mert Igém által utat nyitottam nektek
az örök Atyához, általam. Az Igét, íme, mind megnyitogatom előtte-
tek. Ez utolsó évszázadban mondatik ki a legtökéletesebb Ige. Leple-
zetlenül, példázatok nélkül – amit ennek a világnak szántam -, mert
közületek egyesek már el tudják viselni az Én lényemet. Én is, mint
ember, az Igében kezdtem el; ti is hasonlóképpen, mint emberek
(cselekvő) Igém által lehettek Isten gyermekei. A közelgő karácsony-
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ra, aki akarja, készítse el szívét a nagy Király bevonulására, mert itt
az idő már.

Atyátok Jézus.
II. Péter 3.13. Jel.21.

A Szentlélek megjelenése az emberben nem az idegen beszéd-
ben nyilvánul meg, hanem a megvilágosodásban, és megértésben és
megérzésben mutatkozik; és ezek értelemben vezéreltetnek el minden
igazságra a lélek kifinomodásában, azaz anyagtól mentesített álla-
potban.

Szellemesített (önzetlen szeretet által) lélekkel lehet csak kö-
zösségem, mint test nélküli erősségnek.

November 17. este
Kedves gyermekeim!
Egyesek részére közületek a megváltás órája elérkezett. Ami-

dőn a Szent Ige befogadásra talált, aki szívét kitárta, hogy bevonul-
hasson a Dicsőség Királya, a Szeretet Istene, Aki egy betlehemi sze-
gényes istállóban otthont talált e földön. Ezzel azt akartam jelezni,
hogy  nagy  alázatosságomban  nem  vetem  el  az  olyan  szívet  sem,
amelyben szelíd, és az alázat jelképe alatt hasznos ösztön van, mint
ahogy ott, az istállóban az állatok nekem szolgáltak. Kedvesen foga-
dok most is olyan szívet lakóhelyül, ahol Nekem akarnak szeretetük-
kel szolgálni. Megáldom azt a szívet, hogy meg is cselekedhesse,
amit szeretetből akar cselekedni, hogy sok gyümölcsöt teremjen.

A hét mennyei kosarat az isteni erényekkel megtelítve, áldá-
som maradékával együtt hozzátok magatokkal az atyai házhoz – mert
ki mit vet, azt fogja learatni.

Ámen. A ti Atyátok.
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Márk 8-8.

November 19. este

Örvendjetek Énbennem, a ti megtartó Istenetekben, Aki Atyá-
tok lett. Mert nincs több és más megváltás senkiben, csak egyedül az
Én Igém megtartása által. Cselekvő szeretet az egy igaz szívbéli in-
dulat, amely Tőlem való. Ti csak akarjatok szeretetből cselekedni, és
Én végbeviszem azt és megáldom, mert ahol Én lakozom, ott már Én
cselekszem. Tiétek az akarat, Enyém a tett. Mert Nálam nélkül sem-
mit sem cselekedhettek.

János ev. 15. 4-5.
Emez Én kicsinyeimen keresztül Én cselekszem, az Én sző-

lőmben. Akik Bennem maradtak a tőkén, azokat Én megtisztítom
minden lelki betegségtől, mert eljött az idő, a negyedik időszak ré-
szetekre, ahol Atya és gyermekek lesznek az Én szőlőmben. A ha-
szontalan venyigét olthatatlan tűzre vetem, nem lesznek többé Szent-
ségemnek hegyén.

Zsoltár 24.
Csak egy pásztor. Egyesült lelkek és szellemek, amelyek ezen

újonnan kinyilatkoztatott Tan által neveltettek, amelyeket semmi-
képp nem lehet félremagyarázni – ezen egy lélek, egy szellem, amely
az Örök Igéből való. Akik ezen mennyei kenyeremből táplálkoznak,
azok lesznek az egyesült nyáj, és csak ezek lesznek bárányaim.

Ezeket mennyei legelőre terelgetem angyalaim által, mert
szétválasztom a konkolyt a tiszta búzától. Ezúttal utoljára és örökre,
mert már megismertek Engem örök szerető Atyjuknak lenni. Mert
csak az igazán szerető gyermekem fog Bennem örvendezni, és ör-
vendezni  fog  az  Én  atyai  örömömnek,  és  az  ő szeretet-foka  szerint
lesz a közelemben vagy távolabb.

A szeretet buzgósága emésszen fel bennetek minden vadhaj-
tást; mert az Isten szeretet és emésztő tűz.

Tehát láthatjátok: szentségem hegyén csak a tiszta szívűek la-
kozhatnak. Semmi tisztátalan oda be nem mehet, csak aki báránya az
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Isten Bárányának, az Örök Igének, Aki testet öltött és bennük lako-
zik.

Ők az isteni erények birtokosai, mert azok által lettek gyer-
mekei az örök Atyának. Siessetek ölelő karjaimba, hogy örvendjen
az egész mennyei seregem, hogy az ország , a hatalom és a dicsőség
az Istené lett. Ez a vége minden küzdelemnek, nincs több könny és
fájdalom, mert az elsők elmúltak. Ezek ítélik a tizenkét nemzedéket,
mert sok nyomorúságon át jutottak az Én megismerésemre és az ön-
megismerésre, sok keserű szenvedés árán jutottak vissza oda, ami
megvetve lőn általuk, amikor Engem elhagytak, és szabad akaratu-
kat, az Én legnagyobb ajándékomat Ellenem használták fel. Azért is
kellett a keserű poharat egész fenékig kiürítenem a Gecemánéban,
hogy nektek szabadulást nyissak rajta keresztül abból, amit a szabad
gyermekek Ellenem elkövettek. És nekik is ki kell vetni szívükből
minden salakot, amit az ész belehajigált. Kiüríteni, hogy Én ott la-
kozhassak mindörökké. Ámen.

 Szerető Atyátok Jézus.
(Gyermek Jézus 298. 2-26. sor.)

November 28. reggel.

Vizsgálhatjátok akármilyen erős nagyítóval ezen írásokat,
hogy Tőlem valók-e – az Én bárányaim megismerik az Én hangom-
nak lenni.

Az önzőkre nincs is szükségem. E ténykedésemnél azok jobb
szolgálatot tesznek nekem, ha távol tartják magukat ezen munkámtól,
amit itt kezdeni akarok.

Te pedig ne csüggedj, ha idegenkednek tőled, mert a te kül-
sők (trafik) valóban nem kellemes az Enyémeknek; de ha Nekem így
tetszett, akkor nekik is jó lehetne. Ha Én, az Úr rendelkezem, és így
van rendembe bevéve, ki ellenkezhet azzal?

Azt megtehetitek, hogy el nem fogadjátok, szabad az akarat!
De akkor még soká várhattok Reám, amíg ismét szólok hozzátok
ilyen világosan és érthetően.
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Te csak bízd Reám magadat teljesen; tovább vezetlek az Én
akaratom szerint, amint már rendelkeztem felőled. Azt töltsd be hű-
séggel, amit te megtehetsz, a többi bízd Reám. Ámen.

 December 1. reggel.
Kedves gyermekem.
Tudod, mit jelent az, hogy „Ellankadok szerelmedtől, elolva-

dok szent tüzedtől”? Ami benned erősen él, az „én” teljes meghalása,
e világ elmúlása lélekben (nem testben). Ezekre mondtam, hogy ti
nem vagytok e világé, minthogy Én sem vagyok e világé. Az ilyene-
ket csak annyiból érdekli e világ, hogy itt sok gyümölcsöt teremjenek
jó tettekben és önzetlen szeretetben. Akik ezt megértik, azok örven-
dezni fognak az ittlétüknek is. Minden egyes napot kegyelmi nappá
fogják teremteni maguknak és másoknak, hogy gazdagodjanak és
gazdagítsanak sokakat szeretetben. E kegyelmi föld (test) az Én ren-
dem szerint való kihasználásával minden egeket felülmúlhatnak, és
Utánam jöhetnek az örök szeretetbe. Azért becsüljétek meg a szen-
vedés iskoláját is, amelyből – mint érett gyermekek – hazakerülhet-
tek, sok zamattal, színnel és édességgel megtelítve, mint kellemes
gyümölcsei szeretetemnek és türelmemnek.

Ha ezt eléritek, akkor minden, emberileg felfogható boldog-
ságot fölülmúló örömben és boldogságban lesz részetek, és a mindig
fokozódó szeretet által minden teremtésem urai és birtokosai lehet-
tek, mert mindent nektek alkottam és készítettem örök időktől fogva.
Az Én ivadékaimnak, a szívemből, szeretetemből szülötteknek. Ezek,
akik szüntelenül érzik Atyjuk szeretetét, és kiáltják: „Te egyetlen, jó
Atyám, édes, szeretett, drága Atyám, őrizz meg! Csak Neked akarok
ezután élni, mert halott voltam, és Te megelevenítettél engem, mél-
tatlant.” Ezek lesznek akaratom teljesítői, mert szeretetemből – szere-
tetemnek élnek, Énbennem, és Én őbennük. Így, egy egésszé válva
uralkodhatnak Velem mindörökké, vagyis mindaddig, amíg az Én
akaratomban maradnak. Ez volna az egysége Atya – Fiú –Szentlélek
háromsága: Atya - a szeretet, Fiú – az engedelmesség, a Szentlélek –
a cselekvő munkásság jele. Ez együttesen alkot szüntelen, de egyik a
másik nélkül nem egész.
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Tehát teljességgel kell és lehet bírni a szeretetet, az Atyát, és
teljességgel kell bírni az engedelmességed, a Fiút, és teljességgel kell
bírni az önzetlenül cselekvő munkásságot, a Szentlelket. Természe-
tes, hogy ha e hármasságnak bármelyik része hiányzik, vagy ha el-
veszni hagyják, az kiesett a háromságból, az isteni rendből – mind-
addig, amíg ismét nem birtokosa a háromságnak.

Ezen isteni rendemben az önzetlen, tiszta szereteten alapuló
isteni erények szükségesek, és nem nehéz azoknak, akikben jóakarat
van. Mert az Én igám nem terhes a tiszta szívűeknek, a Velem eggyé
levőknek, akik Értem örömmel lemondanak a világ örömeiről, nem
panaszolják fel, hogy mi mindent kell kiállni Értem, hanem örvende-
nek, hogy valamit kiállhatnak Értem.

Ezek a feltámadás fiai, újjászületés gyermekei. Az isteni or-
szágban élők és Krisztussal uralkodók.

Akik ezt be tudják venni, igyekezzenek megszerezni itt, e föl-
dön a fiúságot, mert e kegyelmek most rendelkezésre vannak bocsát-
va egy rövid ideig, amíg a világ fejedelme nem közeledik hozzátok –
hogy azután is megállhassatok, amint Én is megálltam a
Gecemánéban az Atyámhoz való szeretetemben és hűségemben,
aminek még a keresztfán is tanújelét adtam.

Kedves kicsinyeim (alázatosak); minden erővel igyekezzetek
mind elsajátítani az isteni erényeket, hogy ezáltal Hozzám növeked-
hessetek.

Atyátok Jézusban. Ámen.
Az egész világ nyög a megterheltség alatt, Hozzám kiált sza-

badulásért, és amikor szólok hozzájuk, hogy miként jár a szabadulás
órája, akkor elfordul Tőlem – és okoskodnak, a saját eszükre bízzák
magukat a továbbiakban. Ezeknél még a hitetlen is jobb, mert miután
nem kért szabadulást, nem is okol, hogy miért nem hallgatom meg.
Az Én nevemben történő szemfényvesztésre lótnak-futnak, és Én
Magam nem kellek nekik!

Meddig futtok hiába, Én szegény gyermekeim, ha az életet
adó Igét, amelyben Magam vagyok be nem veszitek?
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Őrizze a szeretetet, akinek birtokában vagyok, mint a legdrá-
gább kincset. Mert ha a szívetek megtelik keserű fájdalommal, hol
lesz akkor az Én nyugodalmam helye?! Vigyázzatok, el ne aludjatok
e sötét éjszakában, mert a tolvaj éjjel jő, és ha alusztok, ki vigyáz
Reám, a szeretetre?

Ámen. Jézus.

 December 6. este.
Kedves kis gyermekeim!
Akik már megkezdtétek külső parancsaim megtartását, úgy

mint keresztséget, lábmosást egymásnak, szeretetből cselekedjétek
tovább az Én nevemben. A kenyér és a bor a külső alak – és az íze
lehet ez. A kenyér mézzel kevert vízzel, kovász nélkül készüljön, kis
vajjal, törhető lepény alakban. A méz és vaj a mennyei tulajdonságok
jelképe – ezek legyenek általuk bennetek. A méz és a vaj illanó erje-
dést idéz elő, a leghasonlóbb az angyalok eledeléhez. Ezt adom nek-
tek a kenyérről, amelyben minden jó jelképe benne van, amint az Én
Igémben.

A bor legyen tiszta, édes, nem erjedt – amit leginkább tanít-
ványaimmal együtt fogyasztottunk. Az erő és édesség a jelképe az Én
szeretetemnek és véremnek, amely értetek a keresztfán kiontatott.

Ezek külső cselekvő akaratom betöltései, de ennél fontosabb
a lelki világ megszentelődése. Mert igaz, hogy először kívülről befelé
taníttattok, de amikor eljő a teljesség, akkor belülről kifelé taníttattok
majd a Szent-lélek által. És amit ezután cselekesztek szeretetből sze-
gény éhező felebarátaitokkal, az az igazi Úrvacsora, amelyet a ben-
netek levő felszabadult Úr cselekszik az Én akaratom szerint – mert
Velem egy, és benne van a háromságban, vagyis rendemben.

Ezért igyekezzetek sok éhezőt táplálni szellemileg és testileg,
hogy minél nagyobb tere legyen az Én országomnak a földön. Rajta-
tok keresztül akarok rést ütni a gonosz uralkodásán, azért ti minden
kísértésnek álljatok ellen, és meg ne győzessetek általa! Semmi fel-
gerjedés el ne ragadjon Tőlem, mert akkor nem tudtok előre haladni
a megszentelődésben, amely előkészít a háromságra. Haljatok meg



- 19 -

már végre a világnak, ne bántson semmi, akármit is készít elő nektek.
Jót itt úgysem várhattok, egyedül csupán Tőlem, a minden örömnek
és szeretetnek kútforrásától.

Aki közületek szüntelen Rám hallgat, az győzi le magában a
világot, és aki a szeretetben marad. (Az Úrvacsorát, hogy hol és ki –
arról majd később rendelkezem; te azonban a helyiségemet hozd
rendbe a befogadásra. Megszemlélem az Enyémek szavát, vajon hol
találok Magamra? Azután rendelkezem a kiosztásról.)

Láthatatlan testvéreitek, akik veletek óhajtanak étkezni az Én
asztalomról, sokkal többen vannak, mint el tudjátok képzelni! És
mennyire várják már, hogy veletek együtt örvendezzenek Énbennem
a szeretet ünnepén – mert akkor szívetek több szeretetet tud sokszor
adni, mint az egész évben. Legyetek áldozatra készek mindenkor
Énérettem, az Úrért. Igen, várjátok a szeretet ünnepét, és mindenki
készítse elő hozzá a szívét, hogy a szeretet bevonulhasson – mert
mindnyájatoknál otthonos akarok lenni végre!

 A titeket szerető Jézus. Ámen.

 December 13. reggel.

Szeretett, kedves gyermekeim, akik már megkezdtétek az Én
utamon való járást az erős önmegtagadásban, ti álljatok meg abban,
és ne tekintsetek vissza, mint Lót felesége; ne is lássátok meg az íté-
leteimet, amit a világra bocsátok, mert rettenetes az. Hogy meg ne
rendüljetek, az Atya- Fiú és Szent-léleki egységből ki ne zökkenje-
tek, hogy ítéletem szele ne érjen el benneteket, amíg e testben kell
lennetek, hogy az országomat e földön megtaláljátok, és magatokban
felépítsétek azt. A hozzá való kegyelmeket és segítségeket, íme,
mind megmondottam nektek, rajtatok múlik minden, a ti akarásto-
kon, hogy akartok-e Hozzám tartozni egészen, vagy csak félig-
meddig, mint a névleges keresztények teszik. Ne elégedjetek meg az
elért eredménnyel a mennyei fokozatban, hanem minden erőtökkel
azon legyetek, hogy Hozzám emelkedjetek. A testet erősen megrend-
szabályozni a lélek által, semmi kívánságát meg ne tegyétek (a lélek-
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hez szólok), keljetek ki e koporsóból, ha meghallottátok a hangomat,
mint Lázárus, hogy Velem lehessetek szüntelen.

Negyedik időszak, a negyedik nap – ím bűzlik a test, ahol a lé-
lek a testet szolgálta és nem a szellemet, azaz a tiszta szeretetet. Ti,
akik meghalljátok hangomat, fel az új életre! A Bennem levő új élet-
re, meghalván e világ számára. És akik hallják az Én hangomat,
emeljenek oltárt a szívben Nekem örök lakóhelyül – egyedül csak azt
tisztogatván, díszítgetvén illatos mennyei virágokkal (önmegtagadás-
sal) és érett gyümölcsökkel (jótettekkel).

Kedves E. gyermekem, ha megérted hangomat, akkor virá-
gozzál és gyümölcsözzél – és élsz Velem örökké.

 A megváltó Jézus.

 December 15. este.
Kedves kicsinyeim!
Itt az idő, amikor angyalaim megfújják a harsonát, a mennyei

harsonát, amely az Én Igém! Hirdetik már mindenfelé az egész föld-
kerekségen, mert addig el nem múlik e nemzetség, amíg mindenki
füléhez  el  nem jut  az  Én Igém.  Harsona,  harsona  –  visszhangzik  az
egész föld belé – és ki hallja meg? Óh fülek, lelki fülek, még meddig
nem nyíltok meg az örök boldogságra vezető Igém előtt? Miért vagy
oly nagy ellensége magadnak, óh ember? Mindig kívül keresed a
boldogságot, holott benned van, benned a boldogság alapforrása.
Mert benned az Istenség teljessége lakozik, mert szívem kisugárzó
szerelmei vagytok! Óh, ha ti tudnátok, hányszor vérzik a szívem
most is értetek, amikor szenvedtek, akkor jobban figyelnétek befelé a
lelkiismeret hangjára, és sok fájdalmat elkerülhetnétek általa, amit
nem Én küldtem rátok, hanem önös talajból való okoskodások. Az
önzés szülte bánat elválaszt Tőlem, mert az önzés mindent bírni akar,
kívül. A szeretet mindent bír, de belül, a szívben, és uralkodó a föld
fölött – és mindenekkel bíró teremtő erő a szeretete által. Ő általános,
ő egységes, nem különíti el magát. Ő a legkisebb a maga szemében a
szeretet hatalma alatt. Ők Rajtam kívül más örömöt és boldogságot
nem akarnak ismerni és tudni, ők Énbennem teljesen megelégíttettek,
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megnyugszanak minden sorsban, és boldognak érzik magukat, máso-
kon szánakoznak, és mindenkit a tiszta szeretetbe akarnak vinni, és
örvendeznek a szeretetnek, amely Magam vagyok. Ők megtaláltak
Engem, és azért igen boldogok: íme, egy képe a megváltottaknak.
Aki úgy érez, amint itt leírtam, annak lénye eggyé vált Velem, az
örök Atyáéval.

Már sok képletben előadtam a megvilágosodott lelkek állapo-
tát. Nem hely, nem tér, hanem lelkiállapot – a mindenben minden.
Ezt ki-ki önmagán fogja észlelni, s akkor tudja, hogy eljött az ő meg-
váltásának órája.

Hogy milyen az ilyen léleknek a hazaköltözése, arról fogal-
matok nincsen! Az az öröm a hozzá hasonló testvérei között! Hogy
szolgálnak neki, versenyezve, hogy melyik tud nagyobb örömet te-
remteni számára.

Elfelejt minden földi szenvedést, és az új környezetben nem
is gondol a földre, hanem csak arra, hogy minél közelebb legyen
Hozzám – mert az mindig nagyobb fokú boldogságot jelent számuk-
ra.

Igen gyermekeim, ez vár rátok, ha Velem kitartotok a szenve-
désben, és nem akartok szabadulni a kereszttől, amely a megváltás
útja. Viseljétek türelemmel, mert tovább egy perccel sem hordjátok a
szükségesnél. Ámen.

 Jézus, az Atya mondja nektek.

December 18.
Kedves kicsinyeim!
Eljött az óra, a leszámolás órája. Ennek a világnak nincs több

idő engedélyezve, mert még mélyebbre süllyedni. Ilyen gonosz álla-
pot egy világtesten sincs, mint itt van; alaposan kitombolja magát az
Én ellenségem, mert tudja, hogy rövid ideje van már csak. E század
közepe felé teljesen kettévágom minden munkáját, és azután az
enyémek felvétetnek. E világéi pedig annak a sorsára jutnak, akiben
bíztak és reménykedtek, mert mindenkinek az lesz az öröksége, amit
szeretett és szolgált.
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Az enyémek az Én örököseim, ami az Enyém, az a tiétek is.
Akik Reám bízták magukat, és szabad akaratukat visszaadták Ne-
kem, rendelkezésemre bocsátották, ezek az Én örököseim. Őket fel-
ruházom teremtő erővel, hogy igazgassák Velem együtt a mindensé-
get. Sok szolgálatkész angyalt kapnak társakul, akik e föld iskoláját
legalább jelessel bevégezték, megetették a megkívántat, ha fölöttébb
nem is cselekedtek. Mert számon van tartva a mostani világ, ami
mindennél gonoszabb. Nincs sok ideje e mostani nemzedéknek, akik
nem akartak megismerni Engem, min Atyát. Majd megismerik a tör-
vényemet, amely igazságos, de büntet. Automatikusan, csendben
működik az Én törvényem rendje.

Akinek van, annak adatik, hogy tökéletesedjen és bővelked-
jen. Aki nem keres, az nem talál, és nincs neki világossága; aki nem
érzi szükségét annak, hogy kérjen, attól az is elvétetik, amije volt,
mert nem becsülte meg az áldást - mint Ézsau, aki az atyai elsőszü-
löttséget a hasáért eladta.

Most tele van a világ ilyenekkel; csak itt legyen jó dolga, ez-
zel törődik egyedül. Hogy a szegény lelkével mi lesz, arra nem mer
gondolni – az az érzés kellemetlen neki, amikor a lelkiismeret meg-
szólal.

Ti szegény eltévedtek, mi lesz veletek, ha meg nem tértek? A
szenvedélyek örök rabságára ítélitek magatokat! Látjátok, én megse-
gítenélek benneteket, ha Hozzám jönnétek, ti szegény, eltévedt rab-
szolgák – rabjai a bűnnek, a bennetek uralkodó öröklött eredeti bű-
nöknek. Nem jöttök-e Hozzám, hogy megszabadítsalak titeket, sze-
gény, eltévedt teremtményeim? Oly közel vagyok hozzátok, egy iga-
zi könny, egy igaz sóhaj már enyhülést hozna nektek. A bűnbánati
könny a szenvedélyek fölé emelne, és lassan szabaddá tenne titeket.

Óh, térjetek le gonosz utatokról, amíg nem késő, mert az ítélet
itt van, amint látjátok – mindenkihez eljön sorban, és mindenek meg-
ítéltetnek az ő cselekedetei szerint.

Ámen. Jézus, a mentő.
Igen húzódozik a kereszthordozástól, akár Ciréniusz – pedig

el nem kerüli, mert aki szeretetből nem karaja hordani keresztemet,
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az hordja majd kényszer alatt a saját testében – de ki nem kerülheti
egy test sem.

Neked könnyebbségedre lehetett volna, szeretet és öröm kö-
zött; nem is lett volna olyan nehéz a kereszt terhe, ha a szeretet segí-
tett volna vinni. Te azért el ne csüggedj, bízva bízzál Bennem, Én
leszek a segítőd mindenben, és nem fogsz megszégyenülni.

 December 21.
Kedves gyermekeim!
De kik ezek az Én kedves gyermekeim? Hol vannak? Nem

jönnek-e Hozzám? Nem akarják meghallani hívó szavam. Az enge-
delmes gyermek siet, fut Atyja hívására – és hol vannak az Én gyer-
mekeim? Egyet is alig látok! Nincs kedvetekre ide jönni, látom. Én
már sokat jártam utánatok, most ti járjatok végre Énutánam. Nincs itt
másra szükség, min alázatos szívre, de mindegyik a másiknál több-
nek képzeli magát – és ezért van, hogy nem látom itt az Én gyerme-
keimet.

Kérdem most tőletek: mi kedvesebb Nekem, az áldozat-e
vagy az engedelmesség? Bizonyára az engedelmesség több minden
áldozatnál, mert aki befogadja azt, akit Én küldök, az Engem fogad
be.

Nincs más választás számotokra, mint elfogadni azt, akit Én
rendeltem eszközül nektek; ha Nekem kellemes, ti se vessétek el ezen
eszközt; majd gondom lesz rá, hogy elég intelligens legyen a ti lelke-
tekhez mérten. Igen, fölemelem, és naggyá teszem őt, mert Rajtam
kívül senkiben nem bízott. Reám bízta magát, átadta Nekem magát
teljesen, nincs rajtam kívül senkije. Én a mindene vagyok, ezért ő is a
mindenem.

Sokszor nagyon drága gyöngyöt vesz körül durva külső, amit
ti nem láttok. De Én látom, Aki Vagyok a szívek, vesék vizsgáló
Istene.

Kedves gyermekem! Te erősödjél meg az alázatos szeretet-
ben, légy türelmes és elnéző még a vádlóiddal szemben is, telítsd
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meg szívedet szánalommal irántuk, és imádkozzál érettük, mint sze-
gény, vak testvéreidért – ezt kedvesen fogom venni tőled.

(Szeretett, jó Atyám! Az Úrvacsorára vonatkozólag légy ke-
gyelmes és adjál rendelkezést.)

Igen, itt az új helyiségben, és akinek Szellemem ereje megráz-
za a szívét, az ossza a kenyeret és a bort az Én nevemben. Hasonló
testvéreitek bizonyára nagyobb számban lesznek itt, mint a testben
élők.

Ők örvendezni akarnak az angyalok eledelében, a megváltó
földjében, ahol kegyelmet kegyelemre halmozok nektek, és ti még-
sem jöttök Hozzám, hogy éltetek legyen! Ne lankadjatok el a szere-
tetben, mert a kígyó hamar felüti a fejét és megmar benneteket. Sze-
retni és szeretni Énérettem mindeneket, hogy Magamhoz vonjalak a
szeretet által titeket. Jézus, az Atya, a mindent felölelő szeretetet ad-
ja.

Ámen.

1934. december 25. karácsony.
Kedves gyermekeim!
Miért kötözitek meg szíveteket, miért szorongtok? Én csak

szabad szívben lakozhatom! Miért szorongtok egymásban, miért kö-
tözitek a szívet földi akarattal?

Áldozzátok fel szíveteket alázatos engedelmességben, adjátok
Nekem szabad akaratotokat, akkor megtisztítom, és Én uralkodhatok
tibennetek – mennyben és a földön. Erre csak Én tudlak tanítani tite-
ket, mert a szívek istene Én vagyok. Ha ti tudnátok, mennyire vá-
gyódom a boldog állapotra, hogy veletek eggyé legyek!

Nincsen más út, csak Én. Ébressz fel szívedben, ápolgass; te
egy egész nagy világ vagy Bennem, nincs harmadikra szükség. Atya
és Fiú között nincs harmadikra szükség a szent háromság egységé-
ben. Mert mindnél külön akarok lakozni, minden egyes szív lakóhá-
zammá  alakuljon  át  -  s  a  hét  isteni  erényben  megtestesülve  bennük
lakozom. Nincs más út Hozzám, csak egyedül ez. A szabadságot
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önként, szeretetből adják vissza Nekem gyermekeim. Ti nem tudtok
vele bánni. Aki a szabadságát visszaadta Nekem, azzal Én rendelke-
zem, mint tulajdonommal. Ezek megtisztított, drága edények, feléke-
sítve minden mennyei ékességgel – és ezekhez jövök Én és az Atya,
és velük lakozom.

Ezek országom örökösei, birtokosai mindennek égen és föl-
dön, mert engedelmesek lettek és alárendelték magukat az Én akara-
tomnak. Ezért lettek szabadok – szabaddá tette őket az engedelmes-
ség, a Fiú. Értsétek meg, miben rejlik a fiúság elnyerése, az enge-
delmesség koronája! Ezekben lakozik a szeretet, az Atya; s ami az
Atyáé, az a Fiúé is, mert az Atya mindent nekik készített öröktől
fogva.

Nem hely, nem tér az Én országom – az a vég nélküli boldog-
ság engedelmes fiaimnak; övék minden örökségem.

Szeretett gyermekeim, akikért vérzik a szívem, mert minde-
nütt keresnek Engem, csak a szívükben nem, ahol vagyok.

Jöjjetek Hozzám szabad akaratotokból.
(Édes szerető jó Atyám! Te tudod, miért fáj a szívem.)
Én nem bíztalak meg lelkek idehívogatásával, erre nincs

szükségem. Hanem hogy a Hozzád küldött lelkeket kioktatsd, és elő-
készítsd az Én befogadásomra, a szeretet lakhelyeire.

Igen, olyan semmiségek választanak szét gyülekezeteket
egymástól – csak hogy a széthúzás legyen mindig érvényben a föl-
dön, és így mindig az ellenfelem győzzön.

Drága kicsinyeim!
Igen – Atyátok lettem most végre!
Tudjátok mennyi idő múlott el közben, amikor voltam és nem

voltam, és most vagyok? Milliárd évek, a ti földi időtök szerint,
években számolva. Ugye nagy idő ez nektek, de Nekem annyinak
tűnik, mintha csak tegnap hagytatok volna el.

Nem volt terhes Nekem, a Szeretetnek kivárni, amíg újra
visszajöttök Hozzám, édes kicsinyeim – az Én türelmem el nem fo-
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gyott. Tanuljatok ebből, és ti is hasonlőképp cselekedjetek. Ti a sze-
retet és a türelem gyümölcsei vagytok, ti is hasonlóan várjátok be a
szeretetnek és a türelemnek a gyümölcsét.

Mert minden gazdag kincs megszerzése nagy türelmet igé-
nyel. Nem vész kárba a szeretet sohasem, annak gyümölcse meglátta-
tik a beéréskor.

A szeretet a mérőzsinórja a türelemnek, és ezen egy szellem-
ből, a szeretetből nő ki minden egyes erény. Ez az anyja az isteni
alapnak, ezen épül fel a többi isteni erény: a szeretet égi erő, Igémből
átvett, annak, aki éli azt.

 1934. december 25. délelőtt.
Kedves gyermekeim!
„Ti ne féljetek, mert tudom, hogy az Urat keresitek!” – mond-

ja egyik szolgám az Engem keresőknek. Ti ne féljetek, meg fogtok
találni Engem a szívetekben.

Hiába futtok, hiába kerestek Engem gyülekezetekben, töme-
gekben. Csak akkor találhattok meg, ha a kis kamrába titkon imád-
tok, és onnan előhívtok Engem, hogy tanítsalak Benneteket, és társa-
logjunk együtt – mint Fiú és Atya a Szent-lélek egységében.

Megtalálásom – ez a célja minden küzdelemnek; nincs több.
Szabaddá tenni a szívet minden emberi és földi köteléktől. Szabad,
szabad az Én gyermekem, mert szívét egyedül Én bírom. Ezeknél,
mint Atya és Fiú és Szent-lélek egységében lakozom. Ezek egyek
Énvelem. Nincs más óhajuk, csak Én egyedül, mert Velem eggyé
lettek.

Ezek az Én gyermekeim! Ámen.

1934. december 30. este.

(Édes jó Atyám, bocsáss meg nekem, hogy szent akaratodat
nem töltöttem be. Légy velem irgalmas, jó Atyám, esdve kérlek, iga-
zíts meg engem a Te szent akaratod szerint. Ámen.)

Kedves gyermekem, nyugodj meg, nem haragszom. Nem is
tudnék haragudni, hiszen te még ember vagy, aki naponta tízszer
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botlik, amíg Bennem teljesen fel nem oldódott, minden akarata Ve-
lem eggyé nem vált. Innen van, hogy sokszor tévedsz gondolatban.

Reám gondolj, és maradj szeretetben, akkor nem csúszik be
hiba a táplálkozásnál sem, amit nagyon fontos betartani, mert azon
lények segítenek az önmegtagadásban, amelyeket előírtam étkezé-
sedre. Vigyázz nagyon magadra, jobban, mint eddig, mert ez nem
elég az Én jelenlétemhez! Szeretettel kezdd és végezd minden napo-
dat, és amennyire lehet, a világival ne törődj semmit. Vegyél minden
úgy, ahogy jön, mert én tudom, hogy mi történik veled, ezért nyugodj
meg.

József, szegény, szegény szolgám, majd megkönyörül rajtad
az Én lelkem, ah az időd lejár. Visszatér a béke szívetekbe az Úr nap-
ján, az örömnek és a békének a napján, amit készítek az Én visszatért
gyermekeimnek.

Nem,  egyik  sem  kisebb  vagy  nagyobb,  mind  az  Én  megvál-
tottjaim lesztek, akik most teljesen Hozzám tértek. Nekem adták a
szabad akaratukat – ezek lesznek a megváltottak.

Mindet vegyétek körül szeretettel, és ne ítélgetéssel, mert az
nem a szeretetet szolgálja, hanem az ellen munkáját.

Ne csüggedjetek a múlt miatt, hanem annak örvendjetek,
aminek birtokában vagytok már. Az Én mennyei kenyeremnek,
amellyel tápláltattok, Én kedves kicsinyeim, nagyobb szeretetet fejt-
setek ki egymás iránt, mint eddig, mert úgy hamar eljönne az elgyen-
gülés számotokra. Szeretni és szeretni mindhalálig, Értem és értetek.

Ámen. Atyátok Jézusban.

 Szilveszter esti kesergésünk után kaptuk
1935. január 1. reggel.

Kedves kicsinyeim!
Igen, Nekem fáj az Én gyermekeim eltorzulása. Ezt megérez-

te a ti szellemetek, azért nem tud örvendeni úgy, mint kellene. Szo-
morú az Én lelkem, mind a megváltásig. Az Én képmásom hová
süllyedt! Fáj-fáj ez atyai szívemnek, és akik Velem éreznek, az
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enyémeknek mind fáj ez a világ süllyedése. Jól esik atyai szívemnek,
hogy Velem siránkoztok a világ omladékain. De most Én megvigasz-
tallak benneteket.

Ne bánkódjatok mindig emiatt, hogy keserű gyökérré ne vál-
jon bennetek. Azok, akik most megvetnek – majd látni fogjátok sze-
meitekkel -, hogy milyen alázatos szolgáim lesznek még, ha felis-
mernek Engem. Ezt csak a vakság műveli bennük, azért ne vessétek
meg őket, hanem szeressétek, mint beteg testvéreiteket, Irántam való
szeretetből.

Az a nagyobb Előttem, aki az ellenségét is úgy tudja szeretni,
mint a jó barátját. A szeretetnek addig kell növekednie bennetek,
hogy Velem lehessetek. Ennél a léleknél találkozik az Atya és a Fiú.
Milyen öröm ez is Nekem, hogy ezt elmondhatom Nektek, hogy van
lelki fületek, és már társaloghatunk egymással – akik Velem éreznek
mindenben.

Míg a gyermek kicsi, addig örvend atyjának, amikor beavatta-
tik az atyai gondokba, a jó gyermek mindent elkövet, hogy könnyítse
atyja terhét, és szeretettel törli le verejtékét a homlokáról.

Így éreznek Velem is az Én gyermekeim, akik felismerték
szeretetemet saját magukban. Ez új évben a napnak minden órájában
legyen Hozzám egy kedves szavuk gondolatban, hogy közénk ne
férkőzzön az ellen.

Atya és Fiú egyek lettek már végre az egész menny örömére,
megdicsőült az Atya a

Fiúban.  Ez  az  Én  dicsőségem  és  örömem  egyedül,  amikor
visszatérnek Hozzám az Én kedves és drága eltévedt gyermekeim.
Vegyétek áldásomat és szeretetemet, és ezen erővel induljatok ez új
évben. El ne lankadjatok, hanem most egy évre megnövekedve a
szeretetben gyertek Hozzám - hogy egyek lehessünk. Ámen.

Én Jézus, saját Magam adtam ezt nektek erősítésül.

1935. január 12. reggel.
Kedves gyermekem!
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Jól vigyázz magadra, mert e lelki nehezedés, amit reád raktak,
nem jó. Ne végy fel semmit, akármivel rágalmaznak. Bízd Reám,
mondd el Nekem minden panaszod, ne titkolj előttem semmit. Nem
vagy te még olyan erős, hogy magadban mindent legyűrj – hozd
Elém a megterhelésedet. Én megnyugosztallak téged, hogy lelked
újra felszabaduljon. Ne igen vedd a szívedre panaszaikat sem, mert
amint most látod, inkább az önzés sír belőlük, mint az igazság. Pok-
lot csinálnak maguknak már a mennyországból is.

És a vének kibékülésén nem sok eredményt fogsz elérni. Os-
tor; ostor kell nekik, hogy a gőg kitakarodjon az Én templomomból –
másképp nem tudnak tőle szabadulni, hanem mindig önzőbbek lesz-
nek. Ti csak szeressétek őket egyenlően – azt is úgy, aki beszél, és
azt is, aki nem beszél veletek. Énérettem és a magatok lelkéért, hogy
ne fogyjon a szeretet, hanem gyarapodjon. (Azaz minél több lelket
szeretni, hogy a szeretet terjeszkedjen.)

Azelőtt nem így képzeltétek a megváltást, ugye? A társas ösz-
szejöveteleken, minél többen, és minél több ének-ima külsőségek
között  kerestétek  a  megváltás  útját.  Óh,  a  külső semmit  sem ér  Én-
előttem. Ha a szívük nem az Enyém, csak halogatják az akarat átadá-
sát Nékem, és így nem tanulhatnak Velem uralkodni. Hiányzik az
élet ereje, a teljes átadás, és így csak bukdácsolnak az örvény szélén,
önmaguknak hízelegvén – egymást dicsőítők, pártos nép! Énhozzám
pártoljatok a saját szívetekben! Keressétek az Én akaratomat, és saját
tőkétekről táplálkozhattok (Esai: 65-21.) Nem kell futkosni tengertől
tengerig.

Én népem, én népem, mikor értesz már meg Engem? Hisz a
nap már nyugovóra száll, leszáll az esthomály. Ha a napvilágnál nem
találtatok meg, miként akartok a homályban megtalálni Engem?

Ti eltévedtek, ti rágalmazók térjetek meg, amíg ez időben
vagytok, mert ha nem igyekeztek, jaj nektek: a Berjehu elér titeket is.
Szálem, szálem, azaz békére, lelki megváltásra – a halálból, amely-
ben most vagytok. Nem adatik több idő részetekre. Ez az utolsó. Mi-
ért nem használjátok ki az Én akaratom szerint? Én szegény teremt-
ményeim, mire vártok még? Ki hogy esik, úgy fog feküdni. Mert
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íme, mindent tudtotokra adtam ezen eszközöm által, akin keresztül
szólhatok hozzátok, ti pártos nép!

Kedves gyermekem! Írd át nekik, és add tudtukra ítéletem:
hogy ez az utolsó fényes napjuk. Ha most meg nem találnak, azután
nem fognak megtalálhatni Engem. Szabad útjukra kell, hogy hagy-
jam őket. Én szegény, megtévedt gyermekeim, jöjjetek Hozzám,
amíg a hívó szó hangzik. Ámen.

 Atyátok Jézusban.

1935. január 16.

Nem lehet az étel kérdését olyan emberekkel megértetni, aki-
ben nincs a Szent-lelkem, mert azok betűkre hivatkoznak. Van takaró
elég. Csak azok értik meg, akik teljesen Velem éreznek. Először,
Reám hagyva a neveltetést. Másodszor, az étel áldott, de az Én akara-
tom szerinti étel, amely éltet, és sohasem hoz betegséget. Igen, az
áldott; de az Ellenem szegülők nem keresik akaratomat, hanem saját
vágyaik és kívánságaik után mennek. Mert Engem nem méltatnak rá,
hogy önmegtartóztatásban is Nekem szolgáljanak.

Mondottam egykor, hogy a belülről kifelé törő gonosz öli
meg az embert, és sohasem a befelé hányt étel. Az csak a testet öli
meg idő előtt. Akkoriban a zsidók csupán az ilyen étel megkülönböz-
tetésére fektették a fősúlyt. Ebben látták a megváltást: ha ők nem
esznek pogány ételeket.

A pogány ételek mindenesetre mérgesek, és természetszelle-
meket tartalmaznak magukban. Azonban mindenki, bármilyen sze-
gény, követheti az önmegtartóztatás étkét! Mert amit Értem tesz,
bármily csekély érték is, több életet tartalmaz, mint ha naponta több-
ször túlságosan jól lakna, és a szerveit kifárasztja idő előtt.

Miért van manapság annyi beteg ember? 90 százalékuk beteg.
A vágy, az önzés, csak jól élni, és a testet ápolni kívánsága szerint.
Az éltet adó önmegtagadás ismeretlen előttük, még az ún. hívők előtt
is. Azért is állnak ott, ahol vannak. Csak név szerint hívők, de tettek
szerint nem. Mert nem keresik az önmegtagadás szentséges útját,
amely Hozzám vezetné őket. „Vedd fel a keresztedet minden napon,
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és kövess Engem!” Így hangzik isteni meghívásom minden teremt-
ményemnek, akik felismertek Engem Atyjuknak lenni.

Igen, előbb tökéletes emberré kell válni, akit nem ösztöne hajt
a tápláléka után, mint az állatot, hanem azt keresi, mi az Én akara-
tom, és az után igazodik. Az ilyen már ura testének, és akarata fölé az
Én akaratomat helyezi. Ezek az istengyermekségre készülők, akik
még fel sem tudják fogni, hogy miért tiltom ezt, de miután tudják,
hogy Én csak jót akarok nekik, hívő szívvel elfogadják mindazt, amit
Én ajánlok. Ezek már félig tökéletes emberek.

A természeti, ösztön-állati érzéseiken Énérettem felülemelke-
dők – és Én azért is áldom meg az önmegtagadásukat, hogy Hozzám
emelkedjenek, a szeretethez.

Ezt kívántam az étkezésről mondani, akinek van lelki füle, az
meghallja. Ámen.

 Ti Jézustok.

1935. január 23. reggel.

Bérlőkről.
Kedves gyermekem!
Íme, belátod, hogy még ezen üggyel is Hozzám kell jönnöd,

amit eddig nem akartál. És mind olyan ellenséges emberekkel talál-
koztál, hogy nem békét, hanem fájdalmat halmoztak össze ellened.
Mert lásd, ez is volt az akaratom, hogy tanulj meg mindenben előbb
Hozzám fordulni, mint a saját fejed után menni és mások tanácsaira
hallgatni.

Innen van, hogy még egy sem volt melletted – az akaratom
szerint. A magad érdeke szerint cselekedtél.

Most ezután az Én akaratom szerint cselekedj, és a béke, ál-
dás költözik a házamba, amelynek csak sáfára vagy, szolgáló leá-
nyom! Tudd meg hát: az Én akaratom pedig az, hogy szegényeket
gyámolíts e helyen az Én nevemben - testileg és lelkileg. Ha majd
már erre az útra lépsz, akkor felismersz mindent magadban te is. Mi-
ként Ciréniusznak ajánlottam – mert ugyanaz van itt is, Aki ott volt.
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Magasabb rendű lénnyé kell változnia mindazoknak, akik a
közelemben vannak, s akaratom szerint cselekszenek – s Én nem
vonom meg tőlük a legmagasabbat, az istengyermekséget sem.

Ezért kell minden szorosan az Én akaratom szerint rendezned
e kis sáfárságban, amellyel megáldottalak. Semmit ne földi haszonért
gondolj kiadni, hanem azért, hogy hátha megnyerheted a lelkét Ne-
kem.

Ez legyen a fő cél előtted; fizet, amit tud, vagy akar, és te bát-
ran fogadd be. Aki már itt volt, az még eszközöm lehet Nekem.

Így legyen. Ámen.
Jézusod.

(Gyermek Jézus 152.)

Vénekről.
Január 23.

Kedves gyermekem!
Akit nehezen szültem, halld meg az Atyád szavát, a te Uradét

és Istenedét.
Én kihoztalak a seolból (sötét), annak hatalma alól, hogy Ne-

kem szolgálj, és minden parancsolatom betartsd, oly hűen, ahogy Én
kívánom azt tőled. Mert nagy munkát kell neked kifejteni az Isten
országának felállításán. Boldog lesz az is, aki veled együtt fog dol-
gozni az Én szőlőmben. Ugyanis ti reggeli munkásaim vagytok, hogy
a lustálkodókat megszégyenítsétek, akik nem akarnak dolgozni.

Elfelejtették a Nekem tett fogadalmakat, és Én számon kérem
a néptől tőkém kamatai, hogy hová tettétek. Elástátok talán a földbe,
mert a föld színén sehol sem látom? Mit tettetek Uratok tőkéjével,
amit a szívetekbe helyeztem? Nehéz lesz a leszámolás nektek. Hát-
ráltattátok a megváltást, kitoltátok az idők végéig. S most itt az ítélet
rajtatok, és mégsem akartok Hozzám térni. Ti eltévedtek! Hát nem
akarjátok hívó szavamat meghallani? Test és vérrel tanácskoztok.
Pedig egykor minden a szeretet oltárára kínáltatok fel nekem, rendel-
kezésemre, amitek volt. Hová lett a fogadalmi hűség?
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Meddig várjak még reátok, ti makacsok, elbizakodottak? A
testtől vártok isteni tanácsot?

Nem megígértem-e, hogy forrást fakasztok a sziklában a po-
gányok üdítésére? Akik abból isznak, meggyógyulnak.

Miért nem isztok eme mennyei italomból, ami itt megárad ré-
szetekre is? Inkább a halált választjátok, mint hogy éltet adó italom-
ból életet nyernétek?

Óh, te nép, mire vársz még? Újból kérdezlek: tehát a vesszőt
nem akarjátok elkerülni? Legyen hát – ha azt választottátok inkább,
mint Engem.

Reménységetek elköltözik rövid idő múlva – ki marad akkor
nektek? Vagy az emlékéből is bálványt fogtok csinálni, mint a testé-
ből csináltatok?

Óh, te elbizakodott nép! Hiszen te kezdetben Velem kezdted,
és most bálvánnyal végzed be földi pályafutásodat. Nem vagy-e ha-
sonló az elbukott Izraelhez, aki kirekesztetett az Isten országából,
mert nem Engem, de Mózest szerették inkább, mert emberi rendele-
teitek külsőségek között mozognak, az enyémek pedig csak a szív
szeretetén függnek. És ti inkább a halott külsőt választottátok, mint
az Élő Szeretet törvényét?

Te pártos nép, te Tőlem elpártolt! Elveszem a reménységedet
hamar. Oly hamar, mint a lecsapó villám, ha nem hagysz fel a bálvá-
nyozással Énelőttem. Makacsságoddal már-már haragra ingerelsz
Engem! És meglásd, megcselekszem veled, amit Izraellel megcsele-
kedtem Saul idejében. Kifordítlak házadból, és holtan maradsz a
földben.

(Egyetlen  jó  Atyám!  A  múltkori  szavad  más  volt  a  házhoz.)
Igen, más szavam volt, mert felkiáltott segítségemért, és Én fel is
akartam emelni, de a gonosz lett úrrá a szívén, és Nekem távoznom
kellett. Ezért kesergek. És megbüntetem a makacs Ellenem szegülő-
ket. Ti látni fogjátok, és szánakozni fogtok rajtuk, amit majd láttok.
Mert megsemmisülés az osztályrésze annak, aki Engem elhagyott.
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(Édes jó Atyám, mit tegyek? Menjek hozzájuk és mondjam?)
Azt hiszed, téged befogadnak? Te is gúnyt kapsz érte, és így még
nagyobb lesz a bukásuk. Tivornya-barlang lett az Én szentélyemből.
Lássátok, át kell, hogy adjam annak a hatalomnak, amelyet jobban
szeretett Nálamnál. Azért ti nagyon vigyázzatok, hogy kísértésbe ne
essetek, hogy saját akaratotoknak engedjetek – mert a pokol még
soha olyan közel nem volt a földhöz, mint most. Azért minden perc-
ben Hozzám kiáltsatok oltalomért. Ámen.

Én Jézus, a Zebaoth Istene.

Jan. 26. szombat reggel, elmélkedés közben.

8. füzet. 14. Keresztről.
Igen, kedves gyermekem, ez így van.
Ha valaki szeret Engem, az kap a keresztemből is kóstolót.

Mert amiként fokozatosan növekedsz az Irántam való önzetlen szere-
tetben, azonképpen nő a kereszted is. És azért van ez így, mert aki
Hozzám akar jönni és Velem akar lenni, annak a kereszt terhének
nem szabad nehéznek lenni.

Mert gondold meg: e sok elromlott teremtményem alapjában
véve mind az Enyém, mert Belőlem valók, tehát hordozom őket,
mint elromlott szeretetemet. Ezek mind az Én keresztjeim. És íme, te
is kaptál csak egy ilyen keresztet. Tanuld meg Mellettem hordani, és
mégis örömben élni és boldognak lenni mellette. Mert látod, ez az Én
sorsom is,  mint  Atyáé  és  Teremtőé.  Ezt  meg kell  szoknod,  ha  Hoz-
zám akarsz tartozni, hogy azután a keresztek hordozásában segíthess
másoknak. De nem sírva a kereszt miatt, hanem Énérettem, az Úrért.

Akinek a testében van a keresztje, annak le kell számolnia a
testével, és inkább a felebarát keresztjét segítse vinni, akkor kívül
lesz a keresztje. És ha Irántam való szeretetből szívesen hordja, akkor
nem lesz nehéz. A kereszt alatt meg kell tanulni az önzetlen szerete-
tet, amely az enyémhez hasonló. Tehát Hozzám hasonlóan fel kell
áldozni minden „ént” a Golgotán, hogy az Isten Fia, vagyis az Én
szellemem bennetek felülemelkedhessen a lélek akaratán, és így a
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Fiú, mint engedelmesség feltámadhasson, Hozzám az Atyához emel-
kedjen, és Velem teljesen egy legyen.

Láthatod tehát, hogy keresztem nélkül ez nem lehetséges,
mert a kereszt emel fel Hozzám, az Atyához.

Tehát az Én legnagyobb ajándékom azoknak, kiket szeretek, a
„Kereszt”. És ezen jelben fogtok győzni saját Énetek felett.

Szeressétek hát ezen mennyei adományomat, mint a megvál-
tás eszközét! Mert a keresztutakról hívatom össze szolgáim által a
csonkákat, bénákat, hogy teljék meg a házam velük – akik azután
hivatva vannak az uralkodásban és országlásban is Velem részt venni
mindenesetre a keresztjeimet is hordozni tudni.

El nem képzelhető boldogságot vált ki önmagából ez az álla-
pot, mert Bennem, Velem, Általam egy érzésben vannak; Fiú és Atya
egy lélekben. Ezek az Én megváltott gyermekeim. Ámen.

A ti Jézustok, aki szeret titeket, adja nektek. (Gyermek Jézus
218. – 1934. dec. 1. 1. füzetben.)

1935. január 29. reggel.

Dicsőség legyen a magasságbéli Istennek, és béke a földön a
jóakaratú embereknek.

Dicsőség – milyen is ez a dicsőség? Mi ennek az értelme?
Halljátok meg hát.

A dicsőség egyedül az Istent illeti, az emberek pedig a meny-
nyei békesség után törekedjenek csak. Embert nem illet dicsőség,
vagyis dicséret, mert ha vannak is valamely isteni tulajdonságai, azok
az Enyémből valók. Mert a teljesség Magam vagyok, és e teljesség-
ből adom azokat mindenkinek - a Hozzám való szeretet foka szerint
gazdagszik minden ember az isteni tulajdonságokban. Általam, Belő-
lem, Mellettem, Énvelem tud csak az ember tökéletesedni.

Ha ez így van, akkor milyen dicsőség illetné meg az embert?
Amire sokat oly hiúak: hogy az ő dicsőségüket vagy elsőbbségüket el
ne vegye senki? Mi van neked, óh ember, Rajtam kívül? Megmon-
dom: bűnöd. Az a tiéd, az elpártolásod, ez is a tiéd. Dicsekedsz testi
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erőddel? Hát az a tiéd? Nem vehetem el bármely percben? Tehát már
ez is az Enyém. Nincs néked egyebed e földön, csak az akaratod.
Ezzel rendelkezel. Ez is atyai szeretetem kiáradása – a szabad akara-
tod.

A jóakaratú emberek, azok érzik magukban a Hozzám való
méltatlanságukat, mert a bennük lévő Szellem erre oktatja őket, hogy
alázatosak maradjanak. Mert e föld, amelyen laktok, ez is elpártolt az
isteni rendtől, és a rajta lakók az ő gyermekei test szerint. Azért is
van e földön annyi gaz, s emberi gaz.

Nem mintha Én vágynék eme dicsőség-adásukra, hiszen van,
aki engem dicsőít; hanem az embernek önmagának a Hozzám való
emelkedése rejlik benne. Én ebben dicsőíttetem meg: ha visszatérnek
az isteni rendbe, s Általam ők is örök üdvösséget nyernek. Nagy sza-
badságukat használhatják az Én rendemben mindenekfelett. Így let-
tek  urak  az  Úrban  a  test  felett  uralkodók.  Már  érzik  a  közelségét  a
mennynek, mert szellemük már uralkodik a lélek fölött; és ezek hall-
ják is már a hangomat magukban, és megismerik az Én hangomnak
lenni, és örvendeznek, hogy Velem társaloghatnak itt, e földön. Per-
sze a bennük való feltámadásom a Velem való egyesülést jelenti. Az
Én akaratom az ő akaratuk is – Rajtam kívül más akaratuk nincs.

Én a mindenük vagyok, és ők az Én megdicsőítőim, ha átve-
szik isteni akaratomat.

Így változik át a föld (testünk) is mennyé, és így alakul ki a
János jelenések 21. része, amely jelképe a megváltott föld képének.
Akkor felszabadul minden megkötözött lélek, aki Reám bízta magát,
és akaratát átadta Nekem. Ezek már az Enyémek, és senki ki nem
ragadja őket a kezemből. Megváltott fiaim, e mostani világ kivetett-
jei, most vagytok a Szent-lélek szülése alatt. Azért örvendjetek a ki-
vetéseteknek. Hisz látjátok, akik a világot szeretik, nincs jobb sorsuk
a világ részéről, mint nektek, mert nem engedem, hogy a testetekhez
is nyúlhasson, ha külön nem kéritek ezt – ami fölösleges, az Én ren-
dem nem kíván vértanú-halált, inkább isteni erényekkel megtelt szí-
vet. Így erényekben kell gazdagodni, ez az önmegtagadás kedves
Előttem egyedül, de nem az éretlen lélek vértanúsága. Ilyet ne kérje-
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tek Tőlem, ezt nem szívesen adom meg, mert több hasznot hajthattok
a földön, mint ha ifjan, éretlenül Hozzám jöttök. Várjátok be min-
denben az Én rendemet, és ne akarjatok mást, mint Engem minde-
nekfelett szeretni. És a felebarátot úgy, mint magatokat. Az ellensé-
get pedig az irgalmasságtok szerint szeressétek – mert Én is úgy le-
szek hozzátok irgalmas.

Ámen. Atyátok Jézusban.

1938. február 1.
Kedves gyermekeim!
Tisztítsátok meg a szíveteket minden földi gondoktól, hiszen

már tudhatnátok, hogy az csak hiábavalóság.
 Mert nincs e földön semmi megtartani való gondolat, tehát el

velük! Inkább szüntelen Reám gondoljatok, sokkal előnyösebb volna
rátok nézve, még a földiekben is – és a mennyeiek oly közel volná-
nak hozzátok, nem volnátok ködben, hanem felhőben. Nektek már
Velem kellene ténykednetek, ha figyelmetek folyton Felém volna
irányítva. E száz napos melletted levésem kárt hozott-e neked, hogy
még mindig félsz a világ ijesztgetésétől? Ugye, semmi vaj sem ért –
és ezentúl sem fog érni. Csak szelíd és alázatos szívvel tűrd a meg-
hurcolást, és ne mondd senkinek, minek hiábavalóan szaporítani a
szavakat? A te igened legyen igen, a nemed legyed nem, ami ezen
felül van, az e világból, és a pokolba való.

Ti ne úgy beszéljetek, ahogy e világ; semmi fölösleges hiába-
valóság el ne hagyja azt a megszentelt ajkat, amit Én Magam haszná-
lok. Mert gondold meg, hogy ki is lakozik tenálad! Ne hagyd magad-
tól elvenni ezt a tudatot egy percre sem, mert Én akkor unatkozom,
ha nem Felém fordítod minden figyelmedet. Mert lásd, az Én angya-
laim nincsenek abban az áldott helyzetben, hogy szerveiket igénybe
vehessem. Az ilyen méltóság csak a most e földön élő kedveltjeim
kiváltsága, tehát becsüld meg, hiszen elég bizonyságot adtam jelenlé-
temről.

Ne felejtkezz el Rólam, ha szeretsz. Én kedvelt gyermekem,
könnyek nélkül tanulj már meg Reám gondolni, és szeretetben Hoz-
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zám emelkedni, hisz gyenge a szemed is. Nem kedves Nekem, ha
mindig sírsz örömödben. Hogy leszel akkor, ha Velem leszel min-
dig? Sírni fogsz akkor is? Tanulj meg szívből örvendeni Nekem,
kedves gyermekem, és a szemedet őrizd meg majd a nagyobb mun-
kákra, amit még rajtad keresztül adok e világnak. Mert a mennyet és
a földet a benne levőkkel megismertetem veletek, mert Nekem mind
kedves, aki Reám bízza magát.

Igen, kedveltem: a hátralévő idődet Én foglalom le ezentúl.
Tehát Nekem szenteld magad egészen; majd rendelek más segítőt,
aki szívesen enged a meghívásomnak.

Gyakorold magad folyton, fokozatosan a szeretetben, hogy az
isteni mélységeket feltárhassam rajtad keresztül – mert amilyen lesz
a szereteted, olyan leszek neked minden mélységeim feltárásában.
Minden a szeretet fokától függ.

Kérdezd meg a szívedet, hogy hogyan kell Engem mindenek-
felett szeretni. Ott már meg van írva a hústáblára, hogy mi az a min-
denekfelett való szeretet. Az, ha Engem állít elsőnek mindenki elé, és
Engem kérdez először, és aszerint cselekszik, amit Én mondok - akár
az Igém által, vagy akinél már szólhatok, mert meghallgatja, és a
szívét folyton Felém irányítja, és minden gondolatát és akaratát alá-
rendeli az Én akaratomnak.

Íme, megmutattam a mindenekfelett való szeretet egyszerű
útját. Akik isteni neveltetésben részesülnek, azoknak nem lesz terhes
a „mindenekfelett” szó megtartása sem. Atyátok Jézusban. Ámen.

Február 3.
A föld mélységeiben lakozó erőkről.
A föld egy világtest, amelyen mindenféle bukott lény élhet,

mert száműzetésük óta itt laknak és bolyonganak, hol testben, hol a
nélkül. Így van ez már Ádám bukása óta.

Nincs más teendőjük, mint magukat csiszolni és javítani; és
mégis, hol vannak, hol állnak még? A teremtmények az állaton is
alul estek egyes cselekedeteikben, nincs már meg bennük az „ős-
fény”, amellyel kibocsátottam Magamból őket, mint tökéletes kép-
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másomat. Szabad akaratukat nem korlátoztam, amíg rendemben vol-
tak. Csak a bukás után vettem el azt, mert a teremtésnek akartak vele
ártani.

És így mindig mélyebbre estek, és egyre messzebb Tőlem –
azért nincs is már bennük Énbelőlem semmi. Ezért estek az állat
szintje alá. Most azonban, e kegyelmi időben, amikor ellenfelem a
legnagyobb hévvel dolgozik az ő országának felállításán, ugyanakkor
Én is dolgozom az Én isteni országom felállításán – csak az Enyém a
lelki, benső, ellenfelemé pedig a külső világ.

Én rejtetten akarok az enyéimmel uralkodni, az ellen pedig
minél nagyobb tüntetéssel, hogy hozzá csatlakozzék mindenki, akik
hasonlóképp szeretik a nagyot adni. Én, Jézus, mindig az alacsony-
ságot kerestem, és ilyen természetűek az enyémek is. Íme, a jelek a
két tábor között: akik visszavonulnak a nyilvánosságtól, azok már
megközelíthetők az enyémek által, mert ezek már vagy megszégye-
níttettek, vagy megundorodtak a nyilvánosságtól, a nagyság fitogta-
tásától.

Eme lelkek gondolkodnak és komolyodnak, mert rájönnek,
hogy minden hiábavalóság, a remélt békét és jólétet csak nem nyerik
el általa.

Hisz nem is kívánok Én tőlük mást egyelőre, csak hogy gon-
dolkozzanak a világ hiábavaló mulandóságán. Amikor ezt már belát-
ják, akkor a férfikor már kutat, keres – és így az ellenfelem országa
nem állandó, míg az enyém örökkévaló, mert az elfáradtak Nálam a
nyugtot és a békét megtalálhatják a saját lelkükben. És ha tovább
kutatnak, ráismerhetnek e világban minden teremtésem nagyságára
is. De mindez a fentebb röviden vázolt „föld” dolga: az elválasztás.
Mert nincs más hely, amely erre ilyen alkalmas, mint éppen az ellen-
felem birodalma, ahol az ő minden akarata érvényesülhet, amit meg-
engedtem azért, hogy lássák a teremtmények, hogy a külső világi
öröm a lelki békét nem hozza meg. A remélt boldogság is mind meg-
hiúsul, nincs, nincs egy boldog ember sem a földön, aki Rajtam kívül
kereste a boldogságot. Mert egyedül Én vagyok a boldogság és üd-
vösség, csak Általam és Velem, mert Én vagyok az igazi szeretet,
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ami után áhítozik a teremtmény. De miután Én alázatos és rejtett va-
gyok, azért nem tudnak megtalálni azok, akik a külső dolgokban ke-
resnek.

Az Én országom a halhatatlan lélek birodalma. Akihez eljött
az országom, az viszi magával a lelkében, és felébred a lélekben az
Isten Szelleme, amely az ősfény, s amely bevilágít minden sötétséget
az ember lelkében. Kialakulnak benne az isteni tulajdonságok, és a
sötét hatalmak távoznak. Ámen.

Így alakul ki az Isten országa az emberben, ez egy folyamat
és egy szakadatlan lánc; mert mindig vannak bukottak, és mindig
vannak itt megvilágítottak.

A sötétség hatalmától, amely csak hazudja a boldogságot ide-
ig-óráig, hogy aztán annál nagyobb boldogtalanság következzék –
innen van a sok öngyilkos, sok elszánt gonosztevő, akik restek voltak
gondolkodni és kutatni. Elfecsérelték a kegyelmi időt, nem kerestek
és nem találtak, így lettek saját maguk terhére, és terhére az emberi-
ségnek.

Szegény eltévedt teremtményeim, e föld emberei, a megvál-
tást magukban hordják: az Én szellememet – csak akarniuk kellene.

És a most kiöntött Szent-lelkem, amely az egész földet meg-
világítja, segítene nekik.

Azért ti is szorgalmazzátok a szeretetet minden teremtmé-
nyemnél, mert itt az idő.

Elárasztom az embereket szorongó szívvel, nyughatatlanság-
gal, hogy gondolkodjanak már férfiasan, komolyan az élet felett.
Vagy élet, vagy halál a választás, amikor önként, akaratuk szerint
cselekszenek a föld emberei.

A mélység, a magasság, a sötétség, a világosság – minden itt
található e földön.

És Én a felhőkben jövök, ismét burkoltan, az enyémek szívé-
ben. Az alázatosoknál már otthonos vagyok, és országolok az Én
országomban.

A ti Jézustok, a világ világossága. Ámen.
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 Február 5. este.
Kedves gyermekem!
Tudod, hány éve annak, hogy e világot megteremtettem?

Ugye, nem tudod. Megmondom. Annyi éve, ahány csillagot látsz
feletted.  Ugye,  ez  sok  –  de  mily  kevés  idő volt  ez  Számomra,  Aki
öröktől fogva vagyok. Milyen kevés e földi élet éveinek száma az
embernek, és mégis milyen naggyá lehetne e rövid idő alatt! Mert
megengedtem, hogy aki Énutánam szomjazik, az elégíttessék ki,
mégpedig mennyei módon, amely e kielégülés után következik. Az
ismeretes előtted, vagyis az az öröm és igazi boldogság, amely az
utánam való szomjat kielégíti.

A földi halandó ezt fel sem tudja fogni, mivel itt semmi ha-
sonló örömben még része nem volt.

Ezért így akarom előtted ismertté tenni, hogy az ilyen utánam
szomjazó lélek átkelésénél először is Engem lát meg, mert karjaim-
ban tartom őt, amikor öntudatra ébred. Másodszor a vele egyenlő
szeretet-fokú testvérei jönnek őt üdvözölni, és milyen örömmel
mondják el neki, hogy földi életében is mindenben vele éreztek, ör-
vendtek és szomorkodtak; mert meg kell jegyezni, hogy ott mind
egyek az egyenlő érzésűek, nem úgy, mint itt e földön.

Egy lélek, egy gondolat, egy érzés: az a szféra. Ott nincs el-
lentét, azért az emelkedés is nehezebb, mint itt, a sok kísértés között
– ha le nem győzettek általuk.

Odaát, az ún. másvilágon nincs szülő-gyermek vagy rokoni
kötelék – csak a természetbelieknél van, akik nem tudtak a földi fo-
kozaton az önzetlen szeretetben ezen felülemelkedni. Ugyanis a visz-
szamaradt családot a fentiek meglátogathatják, amikor akarják, és
támogathatják is a Hozzám vezető útra, de gyakorlatilag nem csele-
kedhetnek az Én akaratom szerint, és így a megváltásuk lehetetlen.

Azért itt e föld kegyelmi földnek neveztetik nagy teremtésem
minden világain, és akik szomjúhoznak Engem, itt e földön megta-
lálhatnak, mert e föld a fényes hajnalcsillag, amelyen újjászülethet a
teremtmény.
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E földet el nem hagyom mindaddig, amíg lesznek rajta Utá-
nam sóvárgók, mert mindenkit meg akarok váltani a pokol köteléké-
ből. És ahol Én vagyok, ott vannak az Enyémek is, és megengedem
nekik, hogy gazdagodjanak az isteni erényekben. Körülöttem te is
egy ilyen szomjazóm vagy, azért vagyok nálad, és megelégíttettél
minden mértéken felül, mert örömöd mértéke már itt betelik részed-
re, kedves gyermekem, amiért Engem választottál magadnak Férjül
és gondviselőül. És mindenki, aki Engem választ „Elsőnek”, az meg
is fog találni Engem, és egyedül így lett kedveltem és kiváltságos is –
Nálam nincs személyválogatás. Mert Én mindet örömmel meg sze-
retném menteni a pokoltól. Ez a célom minden emberrel.

A látszat szerint csak az kivétel, aki már előző idejében is
Nekem szolgált és előkészítette magát Részemre. Tehát vak hit az,
mintha Én kiválogatnám, aki Nekem jobban tetszik. Aki elkészíti
magát Számomra, és szomjazik Engem – ezek a kiváltságok. Így is
legyen, és eme földi idő alatt Hozzám jöhet mindenki, mert ez az út,
itt már úton van Hozzám. Csak sokkal nagyobb hévvel kell szomjú-
hozni Engem, aki meg akar találni, mert Engem egyedül a szeretet
vonz, és semmi külső. Az az idő lejárt, amikor ide-oda futottak En-
gem keresve – és ez mint ilyen meg is fog szűnni, mert a Szent-
lelkem minden zugot be fog világítani, és a hitetők így meg fognak
szégyenülni. A verembe, amelyet másnak ástak, maguk fognak bele-
esni, mert egy írni-olvasni nem tudó nagyobb bölcsességgel fog bír-
ni, mint egy kiváltságos, és magát tudósnak képzelő tanító.

Mert mindezek az Én akaratomban vannak, azok pedig a saját
akaratukban. Így hát bölcsességük is csupán e földi és gyarló. Ti
azonban csak Bennem dicsekedjetek, és minden jobb tulajdonságo-
tokat Nekem köszönjétek, és soha ne felejtkezzetek meg az Adomá-
nyozóról. Mert a hálaérzet már előkészíti következő ajándékomat, és
és örömmel ajándékozok hálás gyermekeimnek.

Így szokunk össze, és így ismernek meg Engem az Enyémek.
Semmi ugrás, vagy misztikum; szép sorjában kell Hozzám növekedni
– ez az isteni rendem minden teremtésemben.

A ti Jézustok, Ámen.
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Február 6.

Kedves gyermekeim! Íme, tudtotokra adtam, mi a mélység –
és most tudtotokra adom, mi a magasság – mert az is itt található e
földön. Korlátozva ugyan, de mégis megérthető számotokra.

A magasság olyan lelki intelligencia, amely minden alka-
lommal és helyzetben megtalálja a Velem való érintkezést. Ez a leg-
magasabb ezen a földön, amit egy ember elérhet. Mármost, ha az
ember eme fokozatban van, akkor annak minden megvilágosodik,
ami  addig  homályos  volt,  mert  ahol  Én  szólok  és  lakozom,  az  egy
mennybeli állapot, tehát ott a sötétségnek helye nincs.

Most, ez időben a sötét földből fényes hajnalcsillag lesz, mert
megvilágít mindeneket a megváltottak sokaságának fénye, akik a
Bárányéi, akik elszenvedték e föld minden nyomorúságát és kitartot-
tak Mellettem a hűségben, és nem zúgolódtak és háborogtak Ellenem
semmilyen körülmények között. Ezek a durva emberi anyag fölött
állnak, szelíd és alázatos szívűek. Csak ezek értenek meg Engem,
csak nekik vagyok Szent, akik folyton érzik méltatlanságukat. Ezek a
legfelső fokai Jákob létrájának, amely e földtől az égig ért. Az ige az
ég. A földi természetességből felemelkedni az önmegtagadáson ke-
resztül az Élő Igéig, az égig – milyen haladás ez, emberek! Kik ezt
tudjátok, mért nem iparkodtok fel, Hozzám? Én ugyan segítelek ben-
neteket, de az önmegtagadást nektek kell végbevinni.

A magasságban béke van a jóakaratú embereknek, akik szí-
vük gyöngyét megőrizték. Ezek minden körülmények között boldo-
gok, mert szívükben bírják a mennyek kincsét, a Békét. Ezek a meg-
váltottak kapják a földet örökségül, természetes, hogy akkor itt már
semmi tisztátalan nem lesz, csak a Bárány megváltott serege, akik
Vele uralkodnak örökkön örökké. Ez a föld magassága. Atyátok Jé-
zusban. Ámen.

1935. február 7.

Mielőtt Isten kezelésbe vesz egy emberi lelket, előbb megis-
merteti vele a lelki betegségei és rossz tulajdonságait, amiket le kell
vetnie, és be kell ismernie bűnösségét. Az itt következő ismertetés
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elég világosan feltünteti, hogy mi választ el Istentől mindaddig, amíg
önmagunk lelkét, azaz akaratát teljesen meg nem tagadjuk – ami az
öröklött engedetlenség (Luk. 14. 26..) Istennel szemben. Tehát aki a
megváltásra vágyik, annak önzetlen szeretetté kell válnia, mert ez az
Isten Szelleme, az örök élet (János 17. 3.), a felismerés és a megvilá-
gosodás a Szentlélek által. Boldog, aki elfogadja, és hozzáfog önma-
ga leépítéséhez, és megkezdi Isten országának felépítését önmagá-
ban.

Az Ige 1931. III. évf. 8. számát behatóan tanulmányoztam, és
megértettem jó Atyánk tanítását, hogy a bennem élő eredeti bűnök,
mint  külön  egyedek  élnek,  és  nekem  is  fel  kell  őket  szólítanom  a
megtérésre, jó Atyánk kegyelmi hívására.

Azért szóltam nekik a magány csendjében, ilyképpen: „Jertek
ti is, fogadjuk el Szent Atyánk jobbját, amit felénk nyújt, hisz fiának
hív.” A házibarátok felelete: „És mi mégis félünk tőle! Az Ő feltét-
eleit senki sem töltheti be; te még nem ismered, mert nem akarod
látni, hogy mindig ostor van a kezében. Mit gondolsz, te oda jutsz?
Soha – csak ígérget, de nem ad, soha nem vagyunk elég jók hozzá.”
Én ismétlem: „Ti büszke, gőgös házibarátok, vessetek már véget a
pokolba való terelésnek – elfáradtam a ti kínzástok alatt. Édes
Atyámhoz kívánkozom, megnyugodni.” Felelet: „És mi félünk tőle,
te pedig nálunk nélkül nem mehetsz! Csak a test feloszlása után vá-
lunk szét, akkor mehet ki-ki az ő útjára, amit itt épített magának; ez
az örök lét örök rendje. Míg te jól megvagy velünk, nemigen hábor-
gatunk, mert nagyon kapaszkodsz a képzelt Atyádba, akit mi nem
szeretünk. Jobb a te akaratodban élni, mint az övében, mert ő szigo-
rú, te meg néha megalkudsz velünk. Mi tulajdonképpen szeretünk
téged, ha ellenünk vagy is. Mi vagyunk az úgynevezett öröklött bű-
nök – ellenünk küzdeni Jézus tana.” Kérdem: „Hol voltatok azelőtt,
mielőtt testem volt?” Felelet: „Akkor is benned éltünk.” Mondom:
„De az előbb azt mondtátok, a test után ki-ki a maga által épített útjá-
ra megy!” Felelet: „Nos, igen, de nem úgy, ahogy te tudod, vagy el-
képzeled!” Kérdem: „Hát hogyan?” –„Ki fel, ki le. Ha tőlünk meg-
tisztulsz, vagy veled, vagy ellened megyünk.” Mondom: „Ezt nem
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értem. Atyámnál már nem bánthattok!” Felelet: „Hát, a Lucifer esetét
tudod, ott is voltunk, pedig ő kezdetben Istennél volt. Tudod, ha a
gyermekek nagyok, függetlenek akarnak lenni – de az Isten erős keze
akaratunk nélküli testekbe hajtott minket. Más akaratában lehet csak
léteznünk; szép kis állapot, pláne, ha valaki úgy kínoz, mint te is!
Megköszönjük annak az Erősnek! Nem sok időnk van már, legalább
addig lehetett volna élvezni az életet e testben. Neked mindössze
nyolc földi évi életed van, visszavonatol te is a végtelenségbe, ahon-
nan jöttél!”

Mondom: „Én nem félek, mert én szeretem az édes, jó Atyá-
mat, aki irgalmas hozzám, ha Őt szeretem.”

Felelet: „Igen, igen, ha úgy tudnád őt szeretni, amint ő akarja!
De ki tudja úgy, egy földi halandó? Mi mindenütt ott vagyunk, mez-
telenítsd le magad, akkor kellesz neki.”

Mondom: „Az Ő vezetése tudja, hogy akarja Velem, mert
Őreá bíztam magam, ti tudjátok.”

Felelet: „Igen, tudjuk, azért van annyi bajod.”
Kérdem: „Kik, mik voltatok ti már?”
Felelet: „Mi mindenfélék voltunk, de ha egy kis önzetlen sze-

retet lesz bennünk, akkor lehetünk emberek, előbb nem. Ez az úgy-
nevezett Isten Szelleme. Azután az nő, vagy elfogy.”

Mondom: „Jertek, házibarátok, imádkozni, hogy az édes
Atyánk növelje bennünk az önzetlen szeretetet!”

Felelet: „Te mehetsz, mi nem. R. gyülekezet előljáróján is a
legbensőbb barátai beszélnek Isten nevében, pedig azok a legna-
gyobb önző barátok.”

Mondom: „Vége, imádkozni megyek.”
Felelet: „Ha mi nem volnánk, ti már régen bölcsek volnátok

ama sok olvasás által – de mi elfelejttetjük, mi megzavarunk, mi
mindig rosszat, kellemetlenséget csinálunk, nyugtalanítunk – mert mi
is azok vagyunk. Persze jézusban könnyű boldognak lenni, de mi
lesz velünk addig is? Míg lehet…, ha mindenki megtér, akkor jaj
nekünk! Az az erőskezű még több akaratunktól megfoszt, mind így
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testekben. Így még jó, ha nem is egészen sokan hallgatnak még ránk,
de nem sokáig!

Mi a Szatanasz tartozékai vagyunk, boldog, aki tőlünk meg-
szabadul, az levetette a halált. Mi is sokszor szeretnénk, de nem bír-
juk az önzetlenséget, ami által szabad lesz a lélek.”

(A II. Atyai levelek füzetben ismét szólnak. II. hó 18.)
Az ítélet elérkezett hozzátok. Tartsatok bűnbánatot, és adjátok

vissza a felebarát igaz követelését, mint Zákeus, és öltözzetek gyász-
ba.

Hirdessétek mindenkinek, mint Jónás tette, és megtért Ninive
Jónás prédikálására – ti is azonképpen tegyetek.

Mert hétszeres jaj annak, akit bűnben talál az Igaz bíró, Jé-
zus.

Újra eljövetelének ideje elérkezett, és kezdődik a nagy aratás,
betakarítás és a leszámolás.

Máté 25. 31.
Hogy győztesen kerüljetek ki az általános ítéletből.
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