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Békesség a meghívottaknak az Úr Jézus Krisztusban. A
földmûves mid n elvetette magját türelemmel várja a korai es t és a
türelmének gyümölcse a b  aratás...

Az érlelés sem jön önmagától. Volt id , mid n Isten korai
es t küldött és lesz id , mid n Isten kés  es t fog küldeni. Ahol
nincsen gyökér, elhervad minden palánta csakhamar, mindennek
gyökere pedig az Isten fia, Jézus Krisztus.

Ha  eljött  a  korai  es ,  melyet  Isten  a  fiúban  küldött,  eljön  a
kés i is. Sok, s ámtalán volna mondani való, de nem tudjátok
megérteni. Megkezd dött Isten országának építése az igazhitûek
szívében. Volt id  mind n az els  vetésnek aratását követelte az Úr
és ím az Isten népe b ségesen vitte eléje az aratást, nem csak a
földön, hanem a mennyekben is aratott örökt l fogva örök ideig.

Boldog az, aki az Úr sarlója alá esik, mely nem mindig a
halál. Köztetek is lészen ezen adomány és az Úr b séges aratást fog
végezni.

Ámen

Tehát, aki amennyit vet, annyit arat - sokat, ki sokat gyûjt, azt
viszi az Atyai házhoz. Jól vetettem, jól arattam, jól munálkodtam,
megvigasztalódva megyek haza, mert tudtam, hgy ezentúl az életnek
koronáját veszen, mondja az Úr szolgája. De van vetés kétféle, aratás
is kétféle, gyûjtés is kétféle és jutalom is kétféle, lehet vetni a bûnben
a gonoszság magját és lehet vetni a jóban a jónak magját, csak a
jutalomnál lesz különbség a kett  között, aki mennyben kapja
jutalmát az örökké fog élni és aki földön kapja jutalmát az örökké
kárhozat tüzébe esik. (Lásk: Luk. 16, 19-31.)

Tehát tudjátok ha a nap leáldozóban lészen, s mikor az utolsó
sugarai érik a földet hazatér az utolsó szolganép, ki jól vetett, jól
aratott, jól gyûjtött mosollyal az arcán. De mikor a nap utolsó sugarai
érik a földet, hazatér az utolsó szolganép is, ki rosszul vetett, rosszul
aratott, rosszul gyûjtött és félelem szállja meg szívüket s mondják,
hegyek szakadjatok reánk, mert megyünk a mi Urunk elé s rossz
kévéket viszünk. (Lásd: János jel. 6, 12-17.)
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Nézzük csak az els  szolganépet, jobbról-balról állanak
sorfalat, ruhájuk, mely rongyokban lóg le testükr l a sötétben úgy

nik, mintha hófehér volna, barna, napsütötte arcuk ragyog, mint a
nap maga (Dániel 12, 3.) sietve sietnek. Arcukon a könnyek most,
mint drága gyöngyök csillognak. Homlokukhoz és fejükhöz tapadt
hajzatjukat a fáradtságos munkától és a nap forró hevét l, most a
mennyei glória veszi körül. Kévéik úgy látszanak a sötétben, mintha
csak arany kévék volnának s így sietnek, de nem egyedül. S az utolsó
is fellöki magát a földr l a menetet egy angyal zárja be. lgy mennek
át a hét kapun s mid n a hetediket, az aranyakput is átlépik,
megharsannak az égi harsonák, mintha nagy ünnep volna ... és
megjelenik  ... az Isteni bárány, kezein, lábain nincsen sebek helye,
oldalán nincsen lándzsa hely. Megjelenik mennyei dics ségében,
ruhájának uszálya betölti a 7. mennyet és mindegyiknek kezet
nyújtván, megcsókolván ket, csak azt hallani, drága, drága, met egy
sincsen köztük, mely nem volna drága, mert mind drága véren
váltottak meg. De viselték homlokukon mindenkor az Isten fiának, az
ember fiának jelét.

Belépnek a nagy terembe és angyalok viszik az arany kévéket
Istennek magtárába, mert k ebb l élnek.  (János 15, 16.) S
felhangzik a mennyei kar éneke.

Fel tehát annak imádására, aki megváltott titeket s leborul az
egész menny s imádják Istent fiával együtt az örökt l fogva uralkodó
Istent, a jó Atyát.

Ne jajgassatok, ha töviskoszorút tesznek fejetekre, szászorta
nagyobb a jutalom a mennyben.

Legyen a ti igazságtok nagyobb, mint a farizeusok igazsága!
Istennek a Szeret  jó Atyánknak legyen dics ség, aki

megváltott titeket a fiú által, ennek az Úrnak dics ség s kormányozza
szíveteket mindörökké.

Ámen.

Az a feltámadás ..., amelyben a halálnak nincs jogossága!
Mert ti gyarló emberek, nem tudjátok megérteni az élet szavát, amely
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ha meghal is él!? Azért, ha oly h en nem buzgólkodnátok, nem is
jönnék segítségtekre, de van már köztetek olyan hívem, aki az itt
feltárt igazságot elbírja, amit a kétezere év el tti fejletlen nép nem
bírt volna a testiség hatalma miatt.

Mert tudjátok, hogy az ember kezdetben teljesen állat
módjára élt, az ösztöne irányította a lelkét, hogy ezerféleségben
kéjelgett. A bibliai és világi nagyságokat nem-e ez a testiség
szeretete gyalázta meg? Aztán kisebbszászámú feleségre
korlátozhattam, kés bb már mint Isteni törvénnyé alakíthattam: az
"egy" feleséggel való élést. Ezt az utolsó megengedett törvényt - én
Jézus is - megengedtem. Mert, hogy is lehetett volna, azont testi,
Izraellel másképp boldogulni, azon fokozatában, kés bb a Szentlélek
vétele után már tisztában voltak vele. De tanításaim között
elrejtettem oly titkokat, hogy amikor már érett erre az egyesek
értelme (pont e pontra vonatkozóan), nyíltan megmondhatom
Szentlelkem által, aki egyedül igaz tanítója e világnak és csakis ezen
er t hagytam és igértem az elárvult tanítványaimnak vezet ül e világ
végéig. Mert ilyen állapotban vagyok velük, ha Isteni akaratom
bennük teljességgel érvényesül. Mi is a feltámadás a testi halálból?
Halljátok meg ti melegek, akik a fagyos önösségb l felszabadultatok.

A  feltámadás  útja  ugyanaz,  amit  én  éltem  itt  a  világ
szemeláttára, mert ha én magamra azt mondotta, hogy "én vagyok az
Út  az  Igazság  és  az  Élet  és  a  feltámadás  ...",  akkor  nem  kell-e  úgy
élni azoknak is, hasonlóan hozzám, akik velem akarnak lenni? Ha
valakinek a tagjaiban még ott utarlkodik a halál magva, -testiség
vágyában- nem a halálnak nemz-e? A halál magva újra testeket szül a
halálnak ... Tehát, akiknek van füle emez igazság hallatára, az értse
meg és pedig ezek azok, akik a testi vágytól már szabadok - hozzám
hasonlóan -, akik tagjaikat megoldották a halál kötelékeit l, azokhoz
szólok, mint igazság lelke, miként éltem én Jézus a testet öltött
Ige...?

Nem házasodtam! ... Nem nemzettem a halálnak! Hanem
lelkeket nemzettem az örök életnek. Ezek, akik mellettem voltak,
annyira át voltak hatva közelségem tisztaságától, hogy a testi vágy
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alábbszállt és senki nem kereste azt, mert a testiség lelkei nem jól
érezték magukat mellettem... Ezek kiáltották azután a "Feszítd meg

t" - akiknek nem kellett az élet, mert érinteni mertem itt-ott a féltve
rzött b neiket, amely az álattal teszi hasonlóvá, de nem az Istennel!

És ha az ártatlan kisgyermeket állítottam elébük mintának "ha
ilyenek nem lesztek, mint e kisdedek, semmiképpen be nem mentek
a mennyek országába". Miért mutattam be egy ártatlant? És miért
mondtam, hogy akik méltókká ítéltettek, hogy ama világot elvegyék
és a halálból, azaz a testiségb l való feltámadás, azok nem
házasodnak, mert a feltámadás fiai: és így Isten fiai.

És miért mondottam, hogy "vannak, akik önmagukat nevelik
ki az Isten országáért?" És aki meg nem utálja a saját lelkét, vagyis
az öröklött b nnel telt lelkét, az nem lehet az én tanítványom. Ha én
vagyok az Élet é s a Feltámadás, miért nem vókövettek, ha velem
akartok lenni? Ti okoskodók ébredjetek fel a föld porából, az életre
és ne pártoljátok ti is a testiséget, hiszen ez az örök sírja az Isten
szellemének bennetek.

Mir l is beszéltem Dániel szája által? ...hogy az utolsó id ben
(az ime már jelen van) felserkennek az igazak a föld porából, a
testiségb l és életre és meghallják a mennyei harsonát. Mi a mennyei
harsona, aki a mennybe hív, a mennyei életre? Az önmegtagadó
önzetlen szeretetre, mely a mennynek szül Istengyeremekeket. Az
igazán engem keres k, fel fogják ismerni hangomat, ezen leírt nagy
igazságban és követnek, mint igaz és a mennyel egyesült Pásztort.

Az én megváltottjaimnak, akik a b n kötelét és a halál sírját, a
testiséget értem, megtagadták maguktól. Sokan majd rugdosnak az
öszön mellett, de az ilyenekhez még nincs szavam, csakis azokhoz,
akik megértenek engem és felfogják azon igém: "Szentek legyetek -
amiként Én Szent vagyok." Mert csak a tiszta szív ek látják meg az
Istent.

Minden jó tettnek megvan a maga haszna és el is veszik azt
szeretetük foka szerint, de Istent meglátni csak a tiszta szív eknek
ígértem.
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Mert aki bármit jobben szeret nálamnál és közénk állítja, az
természetes értelemben is elfedi t, mert aki jobban szereti e világot,
nem méltó énhozzám. És aki a legkisebb és az Én tanítványom, az
nagyobb minden ó-szövetségnél és még a keresztel  Jánosnál is,
mert  ugyan tiszta szent életet élt itt a testben, de  erre az útra ide
küldetett, mint Isten szolgája. De aki önként irántam való szeretetb l
megtagad mindent önmagában és engem követ, nagyobb  nálánál.

Azért ti engem keres k, értéstek meg és hozzám jöjjetek
tanulni igazságot, hogy ne kelljen majd azt mondanom nektek is az
ítéletnél "távozzatok t lem, mert soha sem ismertelek titeket", mert
nem értem, hanem önzésb l és érdekb l prédikáltatok, mint az
Uram-Uram kiáltozóknak fogom majd mondani.

Hanem, hogy felismerhessem bennetek nagy áldozatom
gyümölcsét- a feltámadás lelkét- akik velem fognak uralkodni
mindörökké.

Mert, ha a Sz z testb l születik az Isten fia - értsétek meg
emez mennyei titkot, - akkor nektek is nem kell-e megsz ziesíteni
emez testet, amelyben most felismertetek, hogy Isten fiává válljon
benne az éltetek, amely az Újjászületés, amely nem testt l és vét l
születik, sem férfiú akaratából, hanem Istent l, vagyis Szentlelkem
erejéb l születik újjá.

lme feltártam el ttetek a nagy valóságot, most fog,
beigazolódni, ki szeret jobban e világnál, ki lesz az, aki azt mondja:
követlek Uram ... Az is megláttatik, aki elvet és azt kiáltja: feszitsd
meg t ... nem kell nekünk ilyen tanító, aki tévtanba visz, mint a
templomosok kiáltották felém a felbérelt cs cselék száján keresztül.
Mert életem legszebb férfi korában tértem meg e világ testét, hogy
Szent Atyám akarata bennem életté váljon. Ez igazolt engem, hogy
Isten volt bennem az els  és nem e világ férfiúi testem teljessége. lgy
a lelkem, mint gy  a test felett, halhatatlan és örök életté vált.

Kedves kis gyermekeim!

Akik oly ritkák vagytok e földön, oly sok a meghívott, de
mily kevés, aki akaratom meg is akarja tenni, oly kevés van még
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köztetek is, aki hajlik és igazodik az akaratomhoz. Mily elszomorító
ez Nekem, mit tegyek hát veletek, verjelek újra titeket, hisz ti már
érettek vagytok a megcselekvésre is. Még várok egy rövid ideig
reátok és ha nem jöttök Hozzám, akkor más munkásokat keresek
sz mbe és kimaradtok az Én vezetésem alól, ha ennyi szeretet szó
nem hozott Hozzám titeket, mást nem érdemeltek, minthogy
visszahagyjalak titeket, (az a nép már mind széthullott és 940-ben
más nép jött az Úrhoz), mert nincs id  játszani már Velem, vagy
jöjjetek, vagy maradjatok tovább saját utatokon, szabadok vagytok

lem. Én nem kényszerítek senkit. Ha van valakitek, akit nálamnál
jobban szerettek, menjetek hát ahhoz. Én többet nem hívlak titeket.
Elmegyek innen, ahol nem Én vagyok az els , mert az Örök Atya
nem lehet az utolsó nálatok sem, akiket szeretek. Kerestek majd, de
nem találtok meg és nem szólok hozzátok, mindaddig, amig
szívetekben els  leszek nálatok. Most nincs több szavam. Amen.
Kés bb.

Ha ti T lem nem akartok tanulni és nem veszitek be
akaratom, ki vált meg titeket, ki lesz a szabadítótok, kit akartok
követni? Hisz senki igaz és jó nincs hozzátok Rajtam kívül. Az
anyagért ne cseréljetek fel engem, hisz az anyagi el nyöket is Én
adtam nektek, a létet, a nem létet, mind Bel lem való akaratom, és ti
nem akartok Hozzám jönni, még mindig vakok vagytok. Hogyan
adjak lelki látást, ha még e világi lét nagyobb nektek Nálamnál? Mert
akkor vagytok Nálam, ha akaratom megcselekszitek, hiszen
elvehetek mindent t letek, ami visszatart, de ez már kényszerjövés,
nem kedves nekem, mert nincs benne a Hozzám való szeretet, azért
hagyom a szabadon jövést. Nem úgy mint Jónás - kényszer alatt
ment oda, ahova Én küldtem. Vagy akartok ti is ilyen utazást? Akkor
nincs érdemetek, nem fiakká váltok, hanem szolgákká, ez pedig nagy
különbség - gondolkodjatok rajta.

Kedves kisdedeim!

Amit ma megtehettek, ne halasszátok holnapra, mert ez a rest
emberek jele a "majd". Ti ne úgy, amit máma megmondok, azonnal
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igyekezzetek megvalósítani, mert mennél kés bbre hagyjátok, annál
nehezebb, mert az ellenpólus azon dolgozik, hogy a megcselekvést l
elidegenítsen, annyit felhalmoz ellenetek, hogy kés bb már tett
helyett csak szó lesz bel le.

Azért amig az én er mben vagytok, mindjárt meg kell
cselekedni amit rendelek, mert a "majd" ez mind visszatartás a céltól,
hátráltatás, ne egyezzetek bele, bármi kicsi is, ami akartom ellen
irányul, vigyázzatok, mert az már Ellenem van. Alig észrevehet  kis
ellentétek már kettéválasztanak és így nem egészültök ki soha
Velem. Azért óvaintlek a parancsom halogatásától, szokjátok meg ezt
az Isteni "rendet".

József, nevel  atyám, amint az angyaltól értesült, hogy "Vedd
a gyermeket és anyját és menj velük Egyiptomba" -  azonnal, még
abban az órában útrakelt, pedig ismeretes, hogy názáreti házából csak
hiányos útipoggyásszal indult el rövid id re és nem tért vissza a
házába, hogy ott el bb rendet csináljon a távolléte idejére. Mindent
Reám bízott és mindent felékesítve talált három évi távollét után.
Tehát nem veszített, hanem nyert mindenképpen, és így nöhetett meg
benne az Én lelkem.

Ti is azonképpen igyekezzetek megtenni, amit mondok
néktek, hogy életté váljon bennetek akaratom.

Ámen.

Kedves kisdedeim!

Akik bánkódtok azon, amikor Én bánkódok, fáj nektek is
miként Nekem -helytelenségtek és mégis csak abban maradtok, ami
fáj.

Látjátok er s akarattal pedig minden menne akaratom szerint
nálatok éppen úgy, mint Józsefnél ment minden, ahogy rendelkeztem
és milyen áldást hozott nekik az engedelmesség anyagiakban is. Azt
hiszitek, tinálatok nem lehet éppúgy áldástokra anyagiakban is, aki
Értem valamit elhagy? Itt éppen úgy Vagyok, mint ott, és ha látom,
hogy szeretetb l és önzetlenül cselekszetek, bizony megáldom:
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hétszeresre el ször, azután százszorosra minden szeretetb l
feláldozott fillért, amit Értem kiadtatok, vagy károsodtatok. Nem
lesztek kevesebbek semmiképpen, mert amiképpen hullattam a
mannát, azt sem tudtátok honnan került a földre, itt azonképpen úgy
lesz. Ne húzódozzon senki innen anyag miatt, mert lesz itt b ség
mindenb l, ha Nekem fogtok szolgálni. Nem lesz anyagira gondotok,
csak a gy jtésre. Mert ha egy király katonákat soroztat magának, már
el re elhelyezésükr l és ellátásukról is természetesen gondoskotik.
Ha egy így van egy földi embernél, miért ne lehetne Nálam? Ti kicsi
hit ek! Szeretetb l fognak nektek szolgálni ahová Én küldlek titeket,
ha mennyei jelt meglátják rajtatok. Tehát nincs értelme az anyagért
való aggodalomnak, mindenkinek lesz az  hite szerint.

 Ámen.

Kedves kisdedeim!

lme, az Élet, vagy halál - minden az akaratotokon nyugszik,
mert ha valaki utánam j , életbe viszem, aki maga útját járja, amit 
jónak lát, a halálba megy, mert eddig is abban volt az  akaratával, de
ha Én akaratomba j , életbe viszem.

Tehát jól értsérek meg mit jelent ez a két állapot. Életet, vagy
halált, mert Rajtam kívül halálban van az ember, azaz halál
köteleinek tartozéka, a b n rabja, mert mindaddig, amig b n alatt
van, halál a sorsa, nincs állandó élete. Változatos és fájdalmas
minden átalakulás, de a megváltás legnehezebb, mert az utolsó
átalakulás, a halál köteleib l eloldatni a legnagyobb, amit senki
magától el nem érhet, még ha jó is, csak az Én Szent Lelkem által,
amely kicserél dik az önös akaratból az Enyémbe, és akkor mint
szabad lény m ködhet Velem, mert bármilyen test legyen az már,
mind lekötöttség. Szabad az, aki felszabadult a testiség alól, minden
téren, aki a Szeretetet többre becsüli és el nyben részesíti az
anyagiaknál. Az ilyen lélek kezd kivetk zni a halál kötelékéb l, az
ilyen emelked félben van.

Tudom, hogy földeteken az anyagi lét is nagy probléma, mert
nem bírtok teremt  er vel, tehát így össze vagyok kötve sorsotok
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által a mások akaratához. A létfenntartás többnyire másoktól lesz
függ vé, de ezen a földön így volt szükséges a beosztás, mert ide
kerülnek a g gösök, büszkék is, akiket csak a hasuk hajt, másképp
beképzelt magasságban érzik magukat, csak a nyomor által hajol meg
felebarátja el tt és kér munkát, vagy alamizsnát. Az ilyeneket így
kellett megtörni, kényszer alatt lesznek megalázkodók, a felebarát
el tt, és kés bb, ha jobban megtörnek a sors csapásai alatt,
felkeresnek Engem is - amiként ti is felkerestek - és akkor Magam
jövök el értük és tanítgatom az Én országom rendjére. Ha készek,
hazaviszem ket, a nehéz létb l a teremt  er be, amit nem kell
másoktól kérni, hanem önmagában meg lesz minden léthez
szükséges teremt  ereje, amkiként Nekem van Önmagamból er m
mindenhez. Tehát Hozzám hasonló csakis a Bel lem származó Szent
Lelkemen kersztül lehet. Azért ne idegenkedjetek attól, bármit
mondok  nektek,  megcselekdejétek  azt,  mert  e  nélkül  soha  sem
lehettek megváltottak Azért siessetek akaratom megcselekvéséhez,
mert ezáltal kaptok hatalmat, ami e világ korlátait meghaladja
minden téren, akár a gyógyításnál, akár gonosz ki zésénél, vagy
bármi lelki elváltozást meggyógyíthattok az Én nevemben, hogy nem
csak álomban fogtok gyógyítani, hanem a valóságban is. Amiként
gyógyítottak az Enyémek a Pünkösdi t z után, de el bb nem tudtak
amíg az Én lelkem reájuk nem szállt, csak azután Velem és
Lelkemmel, aki itt beszél ez is ugynaz a Szentlélek, tehát közel
vagytok Hozzá, csak engedjétek, hogy rajtatok uralkodjon és
tevékenykedjen.

Ámen.

Kisdedeim!

Látom, mily nehéz a világban valamit elérni az Enyémeknek,
mennyi hátráltató van minden téren. Azért ne csüggedjetek el, mert
ez is tudtommal van, mert késtetek azonnali megcselekvéssel. Ha
amit mondok hozzáláttok mindjárt, nem lenne ennyi hátráltatás, mert
sokan megtudják és visszatartanak mindent, amit már meg is akartok
cselekedni, innen vannak a nehézségek. Most már, azért a jöv ben,
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ha valamit mondok, ne sokat gondolkodjatok rajta, mert mennél
tovább húzzátok, annál nehezebb lesz mindig a kivitel. Tehát,
tanuljátok meg Józseft l, hogy azonnal végre kell hajtani Szent
akartom, amig nem nehéz.

Ti azonban most már emiatt ne bánkódjatok, de a jöv ben
abban az órában meg kell kezdeni a reátok bízott munkákat, mert ti
vagytok az anyag kezeim, tagjaim, ugyanúgy, mint Péter, Mózes,
Illés, Józsué, vagy bármelyik, akik engedtek Nekem rajtok keresztül
cselekedni. Teneked ne fájjon, hogy nincs körülötted senki, mert
amíg valakit l mástól vársz er t segítséget Rajtam kívül, nem kapsz,
mert akkor hamar abban bíznál. Tanulj meg mindent Nekem
elmondani és T lem kérni segítséget és tanácsot, akkor nem fog
annyi csalódás érni, mint így, akikben bízol, látod, minden hiába, itt
csak Én segíthetek neked mindenben, mert Én a helyes és igazba
vezetlek és a kiegyenlítésbe. Mert ellenfelem követel dzik er sen, ha
parányi igaza van valahol, azért a legcsekélyebb igaztalan jószág 100
annyit visz, mert ez a törvény, ehhez joga van az ellenfelemnek,
kérni T lem. Azért óvakodjatok idegen tárgytól, vagy fillért l, mert
fájdalmas annak a százszoros visszafizetése, bármelyik id ben
követelheti az övéin keresztül, tehát nem alap nélküli semmi
veszteség, inkább mindenki neked tartozzon, mint te egynek is,
inkább téged használjanak ki, mint te egyet is. Aki a megváltáshoz
törekszik, mindent ki kell egyenlíteni. Zakeus, amid n megértette

lem, hogy mi az igazság, azonnal kijelentette, hogy amit másoktól
patvakodással elvettem, tízszer adom vissza és amit a vámon
csaltam, négyszer.

Akkor lett üdvössége a háznak, amikor az Igazság és
szeretetet kezdték szolgálni és kiegyenlíteni, mert így az ellenfelem
hatalma alól kiszabadul segítségemmel.

Mózes testét és a lelkét is magáénak követelte, mert
agyonütötte az egyiptomit, pedig  nem azon szándékkal ütött és nem
is volt az ütés halálos, de Én így akartam, hogy a fáraó házából
kivonjam,  mert  ott  nem  az  Én  étkeimmel  táplálkozott  és  nem
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készíthettem volna el  hivatására. Negyven évi tisztulás után
közeledhettem hozzája, hogy parancsom átvegye.

Ti is azonképpen már régen a tisztuláson mentek át, amikor
megtagadtatok minden testi vágyat, az érzékiséget kiölitek
magatokból Énértettem,. Azért szólok hozzátok is, hogy minden
köteleit l felszabaduljatok a halálnak. Mózest megoltalmaztam
ellenfelem követését l, mert nem az  akarata volt, ami történt, az 
lelke így szabad volt t le. Bár ti is soha semmi rosszba ne volnátok
részesek, akkor Én er s leszek bennetek és ellenfelem pedig gyengül
és így megy ez a folyamat a teljes megváltásig.

Amen.

Kedves gyermekeim!

Akik Hozzám jobban ragaszkodtok, mint e világhoz, ti
álljatok meg Mellettem, hogy meger södjetek, lelketek
felöltözhessen Engem, amíg az igazi Énetek jelentkezhet nálatok,
amit T lem vettetek. Mert nem mindenkor vagytok utalva közvetlen

lem venni akaratot, csak addig, amíg kivezetlek az önösségb l,
azután már a Bel lem való lélekkel ti is önállóak vagytok,
függetlenül minden teremt  hatalommal fel vagytok ruházva. Azért
kell most minden ellenfelem lelkét l teljesen megszabadulni, hogy
felruházhassalak teljhatalommal, amely csak az Enyémmel azonos,
mert ha más ellenhatalomnak csak egy árnyalata is lesz bennetek,
úgy akkor a haláltól nem vagytok mentesek.

Amiként megmondatott az els  emberpárnak "amely napon
ejendetek a tiltott fa gyümölcséb l, meghaltok." vagyis az
engedetlenség csíráját már megtermékenyítették magukban, amely
magában hordja a halál magvát és ki zetének az Édenb l, vagyis a
boldog leliállapotból mint szabad gyermekek és megköttetek a föld
fájdalmaival. lgy jött és j n a b n az ember életében, az
"Engedetlenség" folytán. lme ezen utolsó században, a Szent lelkem
által minden nyilvánvalóvá tétetik, ami eddig el volt rejtve e világtól,
hogy mindenkinek tudtára adassék a megváltás útja az Én véremben.
Tehát a ki zetés és visszafogadás közbees  id ben magam jöttem e
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világra tanítani az engedetleneket az önmegtagadásra, mert példát
adtam nektek a visszafogadást vagy visszatérést mikép lehet elérni. A
föld fájdalmaitól miképpen szabadultok meg végleg az
Engedelmességben, a fiúságban, az Én Lelkemmel.

lgy légyen!

Kedves Kisdedeim!

Ha a jobbod megbotránkoztat, dobd el magadtól és ha a te
szemed visszatart T lem, vájd ki és dobd el magadtól.

Ezzel az Igével azt akartam jelezni, hogy minden bármi
szükséges tag legyen, ami hátráltat, inkább legyetek megcsonkítva,
mint egész ép testtel a gyehennára vettetni, vagyis akinek kedvesebb
hozzátartozója, felesége, gyermeke, szül , vagy birtok létkérdés
el bbre tartja, mint Engem nem méltó Énhozzám, mert aki a háztet n
van, alá ne szálljon, hogy valamit megszerezzen. Ti is azonképpen
vigyázzatok, hogy Velem maradhassatok, minden id ben, mert a
létkérdést is Én oldom meg. Én vagyok a Lét Ura is, tehát én
gondoskodom az Enyémekr l, ha Reám bízzák magukat, mint
tulajdonomról.  Tehát  az  a  f ,  hogy  Nálam  maradjatok.  És  mikor
vagytok Nálam? Amikor Szent akartom megycselekszitek, ezáltal
veszitek a Szent Lelkem.

Tehát, aki akar álljon mellém és cselekedje amit mondandók,
hogy  vegye  Bel len  az  örök  boldog  életet.  Itt  az  a  régen  várt  id ,
amit  oly  régen  óhatjott  az  emberiség,  amikor  az  egyesült  nyáj
Pásztora megérkezik és összetereli az övéit egy táborba, hogy T lem
tanuljanak az Én országom rendjét, mert aki valahol honos akar
lenni, azon országnak törvényeit, rendjét jól át kell tanulni, hogy
majd bele ne ütközzön, ami esést jelent, mert ennyi vezeklés után
már tanulhattatok, hogy milyen állapot esésben lenni, megterhelve.
Ne azt nézzétek, hogy miként kötözzétek meg magatokat újra, ha Én
megszabadítottalak titeket, hanem azt nézzétek, mi az én akaratom
veletek.
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Kedveseim!

Igen, akihez szólok és akaratom nem cselekszi - ítélete az
annak, mert nem becsülte meg benne az akaratom, sem az Atyát, sem
szeretetét, azért mondottam egykoron: "Hirdessétek az Evangéliumot
minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik az Üdvözül."

De nem olyan értelemben van a "Hiszen" szó, mint ahogy
általában hiszik, haenm a hit alatt a megcselekvés is értend , mert ha
valaki hisz nekem, mutassa meg a cselekedetével, akkor bizonyítékát
adta hitének,. De milyen üdvösség várhat azokra, akik vízzel ugyan
megkeresztelkedtek, de akaratom szerint nem élnek?! A víz csak a
küls  jele kell hogy legyen a bels nek, a víz alázatos és tisztít. A hit
is a megcselekvésben tisztít és üdvözít. Mert látjátok, vízzel meg
vannak keresztelve az emberek általában, de hitének szeretet tüzével,
amely üdvözít, azzal nincsenek. És várják az üdvösséget, hogy majd
valami misztikus módon bele jutnak, mintha nem is nekik kellene azt
megszerezni, az önmegtagadásban és akartom megcselekvésében.
Mily tévesen jelre magyarázzák a saját vesztükre az Igét! Ha valaki
hozzátok j  és panaszkodik, hogy éhezik és ti elhiszitek neki, de enni
nem adtok tetleg, mi haszna volt az éhesnek a ti hitetekb l? Ugyebár
semmi. Ugyanígy fog éhezni lelketek, ha nem tetleg cselekedtétek
meg az Igét és nem üdvösség lesz osztályrészetek, hanem éhség
tovább. Azért mondottam: "Én vagyok az Élet kenyere, aki Bel lem
eszik meg nem éhezik", hacsak valaki Elhiszi, hogy Én vagyok az
Élete kenyere, de nem eszik Bel lem, vagyis  meg kell telíteni lelkét
Isteni akaratom megtestesítétével, hogy általam üdvösséghez jusson,
az éhen fog bolyongani, mint árny a nagy mindenségben, mert nincs
létalapja.

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

Amen.
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Kedves kisdedeim!

Ti én kicsinnyeim, kedveltjeim, Szentlélek szülöttei!
Legyetek áldottak, akik Én akartomhoz szabjátok éltetek! Fölöttébb
minden e világi bölcsességgel megajándékozlak titeket, mert úgy
akartok szeretni Engem önzetlenül és nem valamiért, mint a világi
általánosság teszi, hogy csak akkor alázkodnak meg El ttem, amikor
az  érdekeik megkívánják, hogy segítsek nekik. Ti ne így
gondolkozzatok, hanem "Mindenekfelett lév " legyek és ebben ti is
kiemelkedtek e világból, mindenható hatalommá, Általam, mert aki
engen mindenek fölé helyez - önmagát helyezte minden fölé. Tehát
aki Nekem ad dics séget, az magát dics ítette meg. Aki Én akaratom
helyezi minden fölé els nek, éppen ezáltal lesz  is a többi fölé
helyezve els nek, mert Isten fia lesz általa. Tehát, ti drága
szememfényei, akik önzetlenül szerettek Engem, amint mondád
Nekem: Atyám, ha versz, akkor is szeretlek Téged, -álljatok meg
ebben mindenkor. A Szeretet, amely Hozzám f z, legyen szilárd
mindenkor, nem csak némelykor, hogy a lelki emelkedésben vissza
ne essetek.

Amen.

Kedves kisdedeim!

Ti szeretett teremtmények, szívem szülöttei, legyetek áldottak
az Én akaratomban - úgy legyen!

Ha az ember, aki e földön Engem képvisel, elromlik, mi fogja
t Isteni származására emlékeztetni, ha nem a tettei? Hasonlóan az

Enyémekhez, mert ha valaki tettével nem igazolja az Isten fia képét
magában, akkor hiába mondja magáról, hogy "Ember vagyok", mert
a testet öltött Ige Magát mindig emberfiának nevezte, mert ha valaki
ember fia, abban már nincs állatrész sem az ellenfelemb l. Mert
amikor az embert teljesen az Én képemre és hasonlatosságomra
teremtettem, az Én Lelkemb l lelket adtam belé,  - mint ahogy írva
vagyon - de az engedetlenség ördöge megírigyelte az ember boldog
állapotát és engedetlenségre csábította és ezáltal sikerült neki T lem
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elvonni ket és a maga gonosz lelkével megtelíteni. Az Én bel lem
való lélek visszahúzódott a szívbe és mint elszunnydt Isteni élet el
volt rejtve az ember formában, amíg állati lelkéb l kivetk zik és
akkor, akaratom cselekvésében pedig a visszahúzódott csíra újból
életre kel és Velem eggyé lesz - ekkor lett az ember
megszellemesített lélekké, akaratomba. El bb nem volt az, mert
önakaraton nyugszik ez az állapot megszerzése. Azért nevezte magát
Jézus emberfiának, mert  az Isten részét nem váltotta fel az
engedetlenség lelkével, hanem engedelmességével megszerezte a
fiúságot és lett Istennel és Atyával egy lelkesített Szellem, egy
akaratban. Minden ember, ha Igéim követi, fölemelkedhet az eredeti
helyére, amelyre rendeltetett. A boldog teremt  állapotban Velem
uralkodhat és alkothat sz ntelen, mint Isteni lény. Azért buzdítalak
sz ntelen e kegyelmi id ben, hogy az Igém magaslatára törekedjetek,
hogy megszabaduljatok a b n és szenvedés halálkínjaitól, amelyet az
engedetlenség folytán kier szakoltatok magatoknak és most a kín
hatalma alatt szabadulni akartok önmagatoktól - az eltévedtek nagy
serege. Pedig mily értékes az ember élete, ha ti ezt fel tudnátok
fogni?! Jobban becsülnétek, mint így. Mert nézzetek egy kicsi
állatkát. Mily boldog, amíg a b n testisége ki nem fejl dik benne, a
harc akkor kezd dik neki és minden szenvedése onnan ered, a
testiségéb l. Erre most azt felelhetitek, hogy a fajtenntartásért ez is
szükséges. Nos igen, ezen a földön így van, de ha valaki a testit
megtagadja vágyaitól, attól elvéteteik e földje, mert kiemelkedett
bel le és kap mennyei testet, angyalokéhoz hasonlót, nem szilárd,
csontos testet, hanem átható fluydikus testet, amelynek Ura. Teljesen
összes ríthet  és feloldható és mindenütt alkalmazható test, amely
erejénél fogva mégis felülmúl minden földi er sséget, ami szilárd. A
mennyei test az  lágyságánál fogva hajlékony, tehát mindenhová
eljuhat, akár a víz, amely a földön is élhet és a magasban is, mert
alázatos és mégis hatalmas, mert  általa él a föld, ezen eszközöm
által, akár a nap és a leveg , ezek mind az Én engedelmes szolgáim,
akik várják mindenkor akaratom parancsát és híven teljesítik azt.

Ezek szolgák. Én titeket mind ezek fölé akarlak helyezni,
mint "Fiakat", a meg-szellemesítés által. Mert minden teremtett lény
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lélekkel bíró, de a megszellemsítés, az a szeretet alapján szerezhet
meg  Bel lem.  Tehát  nincs  rossz-szellem,  csak  rossz  és
elkorcsosodott lélek van e világon, az úgynevezett "Rossz
Szellemek" szó ellenfelemt l ered, hogy lealacsonyítson vele, mert
az csak az Én tulajdonom és azé, akinek adom, az  szeretete folytán.
Tehát nem lehet rossz a Szellem, ha a szeretet teljessége, többé ne
mondjátok úgy, "rossz szellem" - mint e világ mondja az 
tudatlanságában. lme eléggé feltártam a valóságot nektek, mert akik
tettel cselekszik Igémet valósággá válnak általa.

Amen.

Igen, ez így van, ha az ember Engem megtalált, ne keressen
máshoz utat magának, hanem ragadja meg az Üdvösséget, amíg
közel van hozzátok. Mert nem mindig lesz e kegyelmi id  jelen, csak
amíg a megváltottak kiválasztódnak, azután újra lezárul e boldog id ,
amikor oly közel vagyok hozzátok. Mert e föld rendeltetése betelt,
elvégezte a reábízott munkát és el is veszi a jutalmat, mert mennyé
alakul át és bírják tovább az alázatos szív ek a teljes felvételig, a
megtisztulás után. Mert e föld továbbképz  iskola marad a
megváltottaknak, amíg teljes egylélekké válhatnak Velem. Igaz, hogy
akkor sokkal könnyebb lesz, mert az ellenfelemnek nem lesz már
hatalma felettetek, csak ha visszaestek az anyagba. Azért vigyázzatok
és iparkodjatok felülemelkedni az anyagi kérdéseken és ne soká
számolgassatok,  hogy mit  kell  hátra  hagyni,  mert  a  halogatás  t lem
távolodás, mert az ellenfelemnek módot adtok a közbevetésre és
lehet, hogy meg sem cselekedhetitek azután, ami most könyen ment
volna, ha az anyag újra körül fogott. Most., amikor szabad a lélek,
siessetek megcselekedni Szent Akaratom, amíg nem kés , mert ha a

z kialszik, hiába minden élesztgetés már. Azért ne késsetek, amíg
Szent tüzem hevít titeket, mert ez a t zzel való keresztség: akartom
befogadása. Mert az Isten szeretet és emész  t z, amely minden b nt
megemészt ahol t befogadják.

Te Gájus, ha megérted hangomat, jöjj Utánam, el ször az
önmegtagadásban, (virágozzál), azután a testben gyümölcsözzél,
mint óhajtott eszközöm és kövessél Engem.
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Ha szeretesz,  jelentkezz Nálam, ha e világgal elkészülsz és
leszámolsz mindennel és Reám bízod magad. Mert hiába vársz itt
békés megélhetést és csak akkor állsz rendlkezésemre, akkor soha
sem jössz Hozzám, ha arra vársz. Tehát vigyázz, hogy a célt el ne
téveszd, mert az er  elfogy a várakozási id ben és nehezebb lesz.
Mert azután, ha akarsz is, megcselekedni akaratom - nem teheted
már, ellenfelem miatt, ahol vagy, mert látod minden van ott, csak az
Én lelkem nincs. Miért is nem kérdeztél Engem, ha Én miattam jöttél
e tájra? Miért akarsz még mindig a magad útján járni, hiszen az nem
vezet a Beteljesedésbe, csak Velem - Lelkemmel érheted el, amire
már régen vágyik a lelked: megszabadulni a gonosz testi
gyötrelemt l. Ne hidd, hogy más úton valaha elérheted, csakis ha
rálépsz az Én akartom útjára és Követsz Engem, mint kés bb Péter
követte minden akartom és lett általa mennyország kapuja, vagyis a
feloldozás, vagy megtagadás apostola, ami annyit jelent: Igazság és
Szeretet, mert nagyobb a Szeretet az igazságnál, mint Jánosom
megtestesített szeretet volt általam.

Kedves kisdedeim!

Jöjjetek Hozzám mindnyájan, ti megterheltek. Én leveszem
rólatok terheteket, amely a földre tapos titeket nélkülem. Velem
azonban megszabadultok t le.

Mit mondjak nektek jobbat ennél? Hisz ezáltal a pokolból
hívlak ki benneteket! Miért nem jöttök Hozzám? Meddig akartok
még szenvedni az ellenfelem hatalma alatt? Nincs sok id tök
gondolkozni.  Ha  Én  vagyok  az  Úr  és  Megváltó,  kire  vártok  még,
hogy nem jöttök Hozzám munkát kérni, vagy ti sem akarjátok látni a
mennyei jelt, mint a Jeruzsálem beli papok, hisz itt magam vagyok
jelen és íratom eszközöm útján e mennybe vezet  utat. Mire vártok
még? Hiszen ti régen sóhajtoztatok utánam, most itt vagyok rövid
ideig, aki akar az Én zászlóm alá állni, az kérjen beosztást, az Én
rendembe! Csodás misztikumot ne várjatok T lem, mert ez
ellenfelem tulajdona. Én a csodáktól óvakodom, mert az ítéletetekre
van, tehát mennél inkább a természetszer ség látszata alatt
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munkálkodunk, mert ez a legnagyobb csoda, ami itt leíródik. Csak
gondolkozzatok rajta, mily közel vagyok hozzátok és közös imában
forduljatok Hozzám kérdéstekkel. Anyagi érdekekre nem fogok igen-
t felelni, csak kivételes esetekben, mert Én az örök Szeretet, csak
Szeretettel foglalkozom, anyagi terhes Nekem. Ti azonban körém
gy ljetek naponta közös imára este 6-7 között, hogy ezáltal egy
lélekké alakuljatok Én bennem, ezen oktatások alapján, az Én
lelkemmel egyesüljetek, mert ha ketten, hárman egy lélekben lesztek,
megérezhettek Engem köztetek. És ha az érzék oly er s lesz, hogy a
látást is majd elbírjátok, akkor megnyitom lelki szemeteket, hogy
lássatok is, ne csak halljatok. Aki köztetek elbírja lényemet, e testben
is, nem csak lélekben (álomban), az látni fog.

A mai napra az a rendelkezésem veled, hogy a szeretetben
er södjél meg és adjál másoknak is bel le, akinek kevés van, mert
mennél többet tudsz másnak adni, annál többet kapsz. Mert a
Szeretet sohasem fogy el. Aki másoknak osztogatja mindig
gazdagabb lesz általa, azért osztogasd szent érzésedet, hogy újból
megtelíthesselek mennyei Nektárral, hogy te is élj mások által Én
bennem szeretetben.

Amen.

Kedves kisdedeim!

Akik felajánljátok magatokat a Szent szogálatra, legyetek
áldottak minden lépésetekben, amit Nékem és felebarátotok
érdekében cselekedni fogtok a kiválsztásnál. Mert mindenki, aki
óhajtozik utánam, fel lesz szólítva az Engem követésre, mert nincs
máskép megváltás, csak ha Utánam j  és veszi Szent Lelkemet,
amely az örök élet.

A sok félrevezetett lény, akiknek halvány fogalma sincs a
megváltás egyszer  voltáról, mindenhol arra törekszenek, de nem
tudják a módját, hogy miben rejlik az Engem követés, vagy utánam
jövés.  Azért  éltem  pedig,  mint  föld  szülötte  e  földön,  hogy  példát
adjak nektek a megváltás útjáról, de a hív k többsége mindent
inkább megtesz, mint Engem követ az önmegtagadásban. Innen van,
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hogy nem tudnak kivetk zni a saját és e világ lelkéb l, hogy
kicseréld ne az Enyémmel, amit folyton kérnek, de a módját nem
akarják megtartani. Azért küldlek majd szét e helyes és egyetlen
megváltás utján, amelyre Magam tanítgatom újra az eltévesztettek
nagy seregét. Mert a hív knél is éppen úgy megy minden, mint a
világnál, mert azt hiszik, hogy ha meg vannak keresztelkedve, már
megtértek. Mily téves áltatás ez részükr l, mert nem iparkodnak a
lelküket kicserélni az enyémmel, amely a megváltás. Ti azonban
szorosan szabjátok életeteket az akaratomhoz, hogy minél el bb egy
legyetek Velem, hogy ne ti, de Én ténykedjek e nekem szentelt
testeken keresztül.

Kedves Heléne gyermekem!

A te lelked nincs kielégítve azzal, amivel táplálod, mert csak
egyedül Én tudlak mennyei kenyérrel kielégíteni, amely az eleven él
Igéb l itt megáradt a ti számotokra is, mert ne nézzétek gyenge
eszközöm küls ségét, hanem a tan anyagát, amely áramlik Szent
Lelkemb l, amely minden tévelygést megvilágosít és helyre hoz, ha
csakis e lelkemb l ered  él  Igével fogtok táplálkozni, amelyhez
hasonlót csak Lorbe  és több múltszázadbeli szolgáimon keresztül
szóltam, de a teljesség e században fog nyilvánvalóvá téteni az
utánam sóvárgó lelkek számára. Azért óva intelek, ha szeretsz, hogy
más tant kövess az Atyai leveleken kívül, amelyben le van fektetve
és kifejtve a teljes megváltás.

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

Amen.

Ti kedves gyermekeim!

Álljatok meg Mellettem önzetlenül, ne keressetek anyagi
hasznot Mellettem, mert az nem lesz meg, mert éppen az anyagiakból
kell kin ni Velem a Mennyeibe, mert amíg az anyag fogva tart, nem
vagytok szabadok, és nem emelkedhettek feljebb a föld légkörénél,
ott pdig nincs boldogság. Én pedig a teljes üdvösségbe vezetem az
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Enyémeket, mert ti az enyémek vagytok, mert Reám bíztátok
magatokat, csak figyeljetek minden szavamra és kövessétek, majd
megláttatik az eredmény, hogy nem nyertek-e Velem minden földi
kincsnél többet? Hiszen Velem tulajdonosává váltok a
mindenségnek, ezt a pár földi éveteket áldozzátok Nekem cserébe a
mindenségben alkotót, mennyei és anyagiért. Mert válaszhattok
lakóhelyet magatoknak, ahol akartok, szabad gyermekek, nincs olyan
hely a mindenségben, ahol nem úgy fogadnak, mint "Urukat", mert
látszik rajtuk az Istenség jele, a Szeretet teljessége, amely a Szellem,
a legf bb lény tulajdona  és akinek adja részben. Mert a teremtmény,
ha mint megváltott fiú is, csak részben bírhatja a Szellemet, amely
magam vagyok, teljességben. Azért mondám, hogy az Istent csak
Szellemben és Igazságban lehet imádni. Az Atya ilyen imádókat
keres, az  imádójául! Tehát, ha az Atya Szellem és a szeretet
teljessége, akkor t csak szeretettel lehet imádni, nem szájjal,
énekléssel, vagy bármi más tisztelettel, mert ezzel csak önmaguknak
tesznek eleget és enyhülést, a megszálltságtól, de én szeretet nélkül
ki nem elégítetem, az táplál engem, aki mindent és mindenkit szeret,
mert minden a kezem munkája, és minden Bel lelm lett, ami lett.
Tehát ha Engem szerettek, szeressétek el ször az Én képem
hordozóját, az embet és mindent, amit láttok és amit nem láttok, mert
mindenhol és mindenben benne Vagyok. Értsetek meg Engem végre,
hogy mindenható és jelenlev  örök Szeretet beszél mindenb l nektek
és ti viszont lássatok meg mindenben Engem és tanuljatok a
teremtésemben is engem meglátni. Majd ha jobban láttok, lelki
szemmel látni fogjátok mindenen a végtelen szeretetem és
bölcsességem nagyságát. Én az örök Szeretet, amikor büntetlek,
akkor is szeretek, mert általa akarom elvonni a b nökt l, hogy
okuljanak és ne cselekedjék többet az ellenfelem akaratát, mert az
mindig megbünteti ket, nincs más út, mint mindent hagyni e
világnak, ami az övé. Mert mindent itt kell hagyni másnak, ti csak
tetteitekkel jöttök át, a testnélküli életbe, azt hozzátok csak el e
világból, mit akartok itt az anyaggal?
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Ne n jön lelketek az anyaghoz, hogy elváláskor ne legyen
megbánni valótok.

Amen.

Kedves kisdedeim!

Amit ma megtehettek, ne halogassátok holnapra, mert ez a
tulajdonság ellenfelem fiaié. Ti pedig, ha ma halljátok hangomat,
meg ne keményítsétek szíveteket, halogatván a megcselekvést, mert
ezáltal hátráltatva van Szent ügyem, mert minden pont
megcselekvése oly szükséges, mint a testeket kiegészít  részek.
Azért, ha valamit mondandók nektek, azt azonnal végre kell hajtani,
amely id ben kimondom, mert azután mindig nehezebb.

Ti kedveltjeim, akik bíztok az Én helyes vezetésemben és
tudjátok, hogy a Nem teremtett Lény vezet titeket, azért most az a
rendelkezésem, hogy a mai napon Velem imában és egyérzésben
töltsed a napot, er t gy jtvén Bel lem a munkához, testi és lelki er t,
amelyet csak egyedül a Szeretetbe való felemelkedésben lehet elérni,
mert a test nehezedése és ellankadása szeretet nélküli állapot, azért
igyekezzetek Engem élénken elmétekben forgatni, szavaim,
tanításaim átgondolásával és kivitelével állandóan foglalkozni kell és
nem kell e világba hiábavalóságokra szétszórni lelketek egységét,
hogy Velem mindenkor kiegészülve legyetek, mint két emberpár,
egy lélekben, ti Én velem azonképpen. Hozzám növekdve, egy
lélekben, mindent Velem és Értem megcselekdjetek. És akiket
meghívtam a munkához és nem jönnek munkát kérni, úgy járnak,
mint Izrael fiai, kirekesztetnek az örökségb l és más munkásokat
fogadok sz mbe, amelyek elveszik az Atyai örökséget el letek és ti
legfeljebb nekik szolgálhattok, ha befogadnak.

lgy jár az, aki halogatja a parancsom megcselekvését és ez a
törvény mindenhol és minden id ben érvényes a végs kig, azért
jöjjetek  amíg  az  igazi  Úr  hív  Atyaként,  hogy  felszabaduljatok  a
szolgaság lelkét l, mert ez az állapot is az engedetlenség
következménye, amit az ember önmagának megteremt és ahova
helyezi magát ott van. (Azért csak általam lehettek szabad lelkek, ha
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Nekem engedtek, mint Atyátoknak szeretetb l és nem félelemb l,
mert a szeretet kizárja a félelmet, a félelem mindig az engedetlenség
következménye, tehát, aki fél T lem, az valóban engedetlen
arkaratommal szemben, mert akkor már ellenfelem tulajdona
uralkodik benne), amely gyáva és nincs bátorsága. Ezek azok, akik
kirekesztettek az örökségb l, minden id ben, mert a szolgaság
lelkét l nem tudtak felszabadulni, a fiúi állpotba, amely az Atya
hívására cselekszik, csak kényszer alatt, vagy ti is így akarjátok?
Mások után menni újra, nem Én utánam, akkor megint ott lesztek
ahol elkezdtétek,  mert hová vezettek mások? Nem csalódtatok még
eleget, miért nem jöttök örömmel Hozzám, hogy munkámban
részesek lehessetek és így az örökségben is.

Ti már tudjátok mit akarok veletek elérni, a felebarát
legszentebb munkája ez, amelyet egy halandó megtehet e földön, azt
bízom reátok.

Kedves kidedeim!

Amiként a nap reggelenként felj  a földetekre, hogy a
munkáját elvégezze, amelyre beosztatott, Ti azonképpen
igyekezzetek a beosztásban eleget tenni akaratomnak, mert amilyen
szükséges munkát végez a nap az anyagnak, ti azonképpen a lélek
felszabadításánál, megérlelésénél fogtok szolgálni Nekem, ti lesztek
valóban sugarai szeretetemnek. Most gondolkozzatok rajta, ki fog
nagyobb munkát csinálni - ti vagy a nap?

Milyen értékes eszközeim lehettek, ti el sem tudjátok
képzelni, ha átveszitek akaratom és megcselekszitek azt, amiként a
nap, nem önmagából világít és melegít, azonképpen ti is T lem
veszitek íme hozzá a fényt és adjátok másoknak a világosságot.

Nem fáj-e az nektek, hogy nem siettek Hozzám? Annyi lélek
a sötétség alatt szenved! Miért nem kértek munkát együttes szívvel,
ahogy elrendeltem köztetek. Azt hiszitek, ha Én így mondom és ti
úgy látjátok jónak, akkor meghallgatlak titeket? Semmiképpen.
Hanem csak ahogy jeleztem, mert meg kell szoknotok az Én
akaratom rendjét.
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Te  Gájus,  szolgám,  te  azt  hiszed,  hogy  célt  érsz  a
vitatkozással, a te er dben semmikép. De ha szavam akaratával állsz
közébük, más eredményt látnál, mint így. Mert úgy beleásták
magukat a Józsefük lelképbe, onnan csak Én tudom majd kihozni

ket,  nem te,  sok id  múlva,  amikor eltakaríttaték a bálványuk az 
szívükb l, mert szabad akaratukat meg nem sérhetem. Én adtam
nekik, ha k azzal az ámítássall meg vannak elégedve, hát legyenek
benne. Te azonban magadra jobban vigyázz a bazeliksz lyukánál,
mert k nem nyernek veled semmit, de te veszíthetsz sokat ott, ahol
az áltatás uralkodik. Tett a valóság nem a szó. Én tettbe hívlak. Én
fiamnak, aki a tettben lehet azzá valóságban és lehet a fényes napnak
sugara, akire ér -  meggyógyul. De magatoktól el nem érhettek
semmit, amint idáig sem tudtatok egy lelket sem felemelni a ti
akaratotokban. Apostolaim, amikor vették a Szent Lelkem, akkor
lettek hatalmasok, a gonoszok fölött, de el bb nem. Tehát a ti
munkátok is hiábavló, így nincs eredmény. Ne várass magadra,
hanem tisztítsd meg magad a föld porától és kérjed Szent Lelkem
erejét, hogy rajtad megnyugodjék.

Amen.

Kedves kisdedeim!

lme szeretetb l, önként jöttetek Hozzám, elfogadlak
szolgálatomra titeket, Én kisdedeim. Örvend az Én Atyai szívem
ezen elhatározástoknak, amely szabad akaratból j .

Igen, Te fiam Gájus ezúttal állj szolgálatomba, hogy
rendelkezzem veled is, mint eszközömmel, hagyd ott azon helyet,
ahol vagy, hogy T lem tanulhass. Mert mindaddig nem küldhetlek
ki, amíg fel nem ruházlak mennyei er vel, de el bb ezen er nek
szívedben helyet kell készíteni és onnan a fölösleges megterhelést el
kell távolítani. Ugye te megérted mit akarok ezzel mondani? Mert a
Szent Lelkem emészt  t z is, tehát mindent megperzsel, amit ott
talál. Azért mondom, vigyázz és tisztítsd ki a Nekem szánt helyet,
mint Isten Szent templomát. A Szeretet legyen benne a kedves illat,
ami Engem befogad. Minden este érintkezzetek Velem, - mert
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kétszeres jaj annak, akit b nben talál az igaz bíró, Jézus, Szent
akaratom szerint -, hogy er t adhassak nektek és felövezzelek
mennyei er vel titeket. És te, Éva gyermekem, te is eszközöm, leszel,
mert te fogod minden házban megmondani, hogy az ítélet elérkezett
hozzátok. Tartsatok b nbánatot és öltözzetek gyászba, mert az ítélet
közel van hozzátok. Ezt mondd meg mindenkinek, mint Jónás tette
és megtért Ninive Jónás prédikálására. Te azonképpen, ha szeretettel
fogod m velni, meglátod az eredményt, mert a Szeretetben Magam
leszek benne, tehát Én fogok általad cselekedni, úgy legyen.

Amen.

Kedves, szeretett kicsinyeim!

Akik Velem vagytok, legyetek áldottak az Én akaratomban.
Amint elj  a nap, nap után, éppen úgy telt el a világon közel kétezer
esztend , amid n Magam is, mint ember itt éltem és szenvedtem,
amiként ti. Az örök élet  létemet e földön éppen úgy kellett újra
megszereznem, minként tinektek. Nem mintha enélkül is nem lettem
volna Isten, hanem az ellenfelemnek megmutattam az Isteni állapot
alázatos voltát. Mert, bár mint ember szenvedtem, de soha sem
hagyott el a "Szeretet", ami az Atyát képviselte Bennem, amiként
minden emberben, tehát megmutattam ellenfelem nagy táborának,
hogy akiben az Atya lelke él, az mindent megtehet.

Ti is azonképpen, ha az Atya lelke mindenek fölé helyeztetik
és az ember földi mivolta alá száll, akkor ti is Hozzám hasonlóan
megtisztultok e föld porától, amelyb l vétettek és Szent Lelkemen
keresztül átszellemültök és lesztek Isten fiai, megtagadván minden
földi vágyat, érzést és itt hagyjátok e földnek és nem hozzátok át
magatokkal. Akkor nem kell újra kibuknotok e földre, mert az állati
részt levetk ztettétek már utoljára az önmegtagadásban. Tehát, ha
valaki kivetk zött az állati érzéseib l, az mintegy levetette e testet, és
ha tettbe megy át szent akaratomban, kap mennyei testet, amelyet az
ellenhatalom meg nem támadhat, mert nincs része benne. Ilyen
testem volt akkor már, amikor zárt ajtón keresztül is bejöhettem az
Enyémekhez, mert az ilyen testtel bírók minden hatalom birtokába



-  27  -

jutottak. Nem úgy, mint a lények, amelyeknek testük nincsen, sem
hatalmuk, semmit megtestesíteni, mert nekik nincs mennyei testük,
mert csak tudták akaratom és nem tették meg, tehát nem testesítették
meg magukat a jövend  életre. Szánalmas lények k, hogy mit
szenvednek ezek, arról fogalmatok nincs, amíg könyörül  szeretetem
testet ad nekik egy földi próba életre. Mert itt mind azzal indul egy
földi életnek, hogy megtérve és lelkes testtel térnek vissza. És
látjátok, mily kevés akad, aki tör dik a jövend  létével. Aki akarna
is, a nagy sötétség miatt, nem tudja mihez kezdjen, kinek higyjen,
mert minden önös érdek máskép magyarázza Igéim szavait és a
szegény keres k legtöbbje maga magának alkotott egy formát,
amelyben a lelke él.

Ezeket szeretném elhívni a tökéletes, szent életre, általatok,
akik nincsenek megelégedve emberi tanításokkal. Mert akik meg
vannak elégedve, azok annak a lelkével teltek meg, az Én Lelkem
nem kell nekik, sem akaratom, tehát ezek egy lelkek lettek
tanítójukkal, ez egy tábor, de nem az Enyém. Az Én táborom az Én
Lelkemmel egy, mert Enyémb l vesz.

Most megérthetitek a tévelygés nagyságát és akik így
kiáltnak: "Uram, Uram", azt felelém nekik: "Soha sem ismertelek
titeket", menjetek ahhoz, akiben bíztatok, mert nem kerestetek meg
engem, aki létet, életet adtam nektek, keressétek ott jutalmatokat,
akinek hittetek és szolgáltatok.

Jaj pedig az ámítóknak, nyolcszoros jaj a képmutató farizeus
tábornak, mert Igémmel kezében és nem Hozzám hozza a tévelyg t,
hanem magához édesgeti, hogy azután megsarcolja, anyagilag t lük
éljen. Az Én szolgám, a szeretet gyümölcseib l él, amint
elrendeltem, a Lévi törzsének, aki nem kapott részt a földb l, hogy
nekem szolgáljanak és a földrészesek pedig nekik. Tehát az Én
rendem alatt, a szeretet uralkodik a föld felett és nem az anyagi a
szereteten, innen van a tévedés, hogy az anyag alá szorítják a
szeretetet és anyag uralkodik. Azért lett a sátán birodalma e föld,
megmételyezte az anyag a lelket és nem tud felszabadulni a
szeretetben. Azért jöttem újra Magam, hogy az Utánam sóvárgókat



-  28  -

kiszabadítsam az anyag kötelékéb l, hogy a Szeretetet helyezzék az
anyag fölé és így k is felszabadulnak általa, ha a Szeretet uralkodik
és nem az anyag. Ezek a szellemesített lelkek Hozzám hasonlók,
akikkel munkálkodhatom, a félrevezetettek nagy táborában, akik
Engem keresnek.

A mai napra az a rendelkezésem, hogy a napi köteles munkád
után menj el P...kihoz és szeretetem sugarával vedd körül ket, is és
amit hallsz szívedben, azt mondd csak, mást ne. Ott minden van,
csak a szeretet hiányos az anyag miatt. Én is Veled leszk és szólok
hozzájuk, a lelkükhöz, hogy meghalljanak.

Amen.

Kedves kisdedeim!

Ti is azonban iparkodjatok Velem lépést tartani a munkánál
és azon igyekezzetek, hogy minden akaratomban történjék, akkor az
eredmény nem marad el, ha az eszközök pontosak. Igen, adjad
kezükbe az írást, hadd olvassa el mindenki a saját szemével, legalább
nagyobb lesz a bizonyíték ellenük, ha azonban te elmulasztod a
kötelességedet ezen szent ügyben az  vérük ellened fog kiáltani.

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

gondolkozik felette, akiben van még Istenfélelem. A gonoszok tábora
pedig már ítéletben van a gonoszban, amelybn leledznek, mert amely

nt elvettem nincs benne, amely benne van, az az  ítélete, tehát itt
láthatjátok, ki hol áll. Nincs semmisem Rajtam kívül jó e földnek.
Ami jó, abban Én vagyok, mert ez elsüllyedt világ a bennelakókkal
együtt. Azért jöttem, hogy megváltsam e világot is. Aki akar, jöjjön
Hozzám szeretetb l és elveszem e világ b nét róla, mert nincs senki
jó a földön, mert ide csak b nh dni küldetnek a gonoszok, mert
amennyiben valaki elásta magát az önzésben, itt az annyira nyomja

ket, tehát itt testesíti meg magának mindenki az önakaratot, viszont
itt lehet a mennyei testet is megszerezni, az Én akaratom
megcselekvésében. Semmi nélkül nincs semmi - ha az akarat felém
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irányul, ki készül e világból, ha t lem távozik jobban alá esik e
világba. Nincs jó Rajtam kívül e földön semmi és senki, mint akiket
ide küldök mennyeimb l világosságul és hogy rajtuk keresztül
érintkezem e világgal, mert nincs semmi elhagyatva, amit
teremtettem, csak rövid id re magára van hagyatva a szabad akarat
miatt.

Kedveseim!

Ha a ti id tök elérkezik, mindent betöltötök Szent
akaratommal, és aki akkor titeket befogad, Engem fogad be, mert az
Én nevemben mentek és cselekedtek és nincs oly hatalom akkor már,
aki ellenetek állhat, mert fel lesztek ruházva teljhatalommal Szent
Lelkem által. Tehát siessetek megtisztulni minden önös akarattól Én
el ttem, mert ez bálvány, ami köztünk áll, az, ami gátol a Hozzám
való jövést l, az mind faragott képnek számít el ttem, amit Elém
állít bárki lény, legyen az annak az a bálványa és terhes Nekem. Mert
csak az alázatos és engedelmes szív ek lehetnek Velem, az akaratom
ellenállói nem érzik jól magukat társaságomban, mert a bens
vádolja ket, ha látják a mások boldogságát Velem. Azért hagyjátok
az ilyeneket meg a saját okosságuk tudatában, legalább az legyen
nekik, mert ha felvilágosítjátok, sokan nektek rohannak és védik
álláspontjukat és így még rosszab állapotba jutnak.

Majd, ha a bálvány büntetni fogja ket - és kell is, hogy
büntesse, mert másképp nem tér helyes öntudatra -, akkor föleszmél
és megkeresi, amit elvesztett. Persze ezzel megszaporította
szenvedéseit magának, mert minden engedetlenség büntet
önmagában. Nincs szenvedés engedetlenség nélkül, hanem csak a
megkeményedésben kezd dik, ami akaratomtól elválasztja t és
nincs más reménye, mint saját belátása és ebben bízik és er sítgeti
magát, de hiába: ez Hozzám sosem emeli fel, csak az anyag hatalma
alá hajtja és megköti magát vele, hogy büntesse. Mert Rajtam kívül
nincs boldog béke és megelégedés, csak Velem. Azért hívlak
Hozzám, hogy boldoggá tegyelek titeket, akik jobbban szerettek
Engem e világ érdekeinél és bíztok Bennem és helyes vezetésemben.
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Nincs itt semmi más az ellenszegül knek, mert nem bíznak
Bennem, nem tudják Reám bízni magukat, mert féltik létüket, mert
hátha Velem nélkülözés és vándorlás lesz az osztályrészük, inkább
önös utakon mennek a megsemmisülésbe.

A mai napra való rendeltetésed az legyen, hogy elmenni és
hirdetni emez igazságot R..hoz és ne hagyd az  bölcselkedésével
letörni emez igazságot, hanem a valóságban a tettben hívd t, amire
elhivatott. Mert kemény fej az is, hiába gyötri t az ellenfelem éjjel-
nappal, mégsem akar felhagyni az  megszokott bölcselkedésével,
átjönni az alázatos szeretetbe Hozzám. Látjátok, mily nehéz egy
lelket kiásni az önös akaratából az Énymbe. De bízzatok, ti Velem
érz k és ne csüggedjetek el, ha nehezen is kezd dik minden
lélelknél, a szent célért küzdjetek, mert ha szeretet teljes lesz
bennetek, az eredmény nem maradhat el.

Hívd fel a figyelmet a fenntinek az elhivatására, hogy csak
akkor telik be rajta, ha azt tettleg betölti, mert a tettben lehet akkor
megváltatni annak, aki megcselekszi Szent akaratom.

Ami azon felüli okoskodás, csak hátráltatja magát a
"Beteljesedést l", azért óva intek mindenkit, hogy akaratom elé
állítson valamit, mert az fogja t ítélni és nem lesz szabadulása t le,
hanem kötött.

Kedves gyermekeim!

Akik nevemben összejöttetek, legyetek áldottak az Én
akaratomban minden id ben, mert ha akaratomba óhajtotok jönni,
úgy akkor e világgal le kell számolnotok, mert Én a mennyeibe
vezetlek titeket, akik óhajtoztok Velem egy kenyéren élni, mert
mennyei kenyeremmel táplálom az enyémeket, mint Önmagamat,
tehát ha óhajtjátok állandóan emez eledelt vegyétek és egyétek emez
Én lelkemb l kifolyó Szent eledelt, amely életet ád nektek.

Ti kedveseim, álljatok meg ezen elhatározástok mellett, én
mellettem, akkor Velem fogtok munkálkodni mindvégig a
betakarításnál.
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Te, én szolgám! Meghallgattam könyörgésed és lelked
sóhaját, ez igaz könnyeidet. lme beosztlak az Isteni akaratom
rendjébe, mint eszközöm és rajtad keresztül is a szent célért fogok
küzdeni az eltévedtek nagy seregéért, ha Lelkemmel egy leszel és
Reám hallgatsz mindenben, akkor Én tebenned és te énbennem élünk
egy életet egy célért, egy eszméért: szeretni, menteni, minden áron,
ez a jelszó és ebben gy zni e világ felett, és akkor mint fiamat
megdics ítem Szent Lelkem által. De jól vigyázz, hogy hátra ne
tekints, mert az megkeményedésbe vezet, csak el re, Velem, Értem,
a szent célért, én kedves fiam, hogy keblemre ölelhesselek, az Én
országomban.

Amen.

Kedves kicsinyeim!

A szeretet az egyetlen ezen a földön, ami a mennyei,
azonkívül minden pokoli jelleget visel magán, nézzétek csak a
harcot, amely örökké dúl e világban, mert nem ismerik a béke és
szeretet egyetértés lelkét, amely mindent kiegyenlít.

A mennyei rész azért tud oly nehezen magának utat törni e
világban, mert nincs akin uralkodhat, mert a Szeretet hatalma oly
nagy, amely minden hatalmasságot magában foglal, azért nem tudtok
hatalmasokká lenni, mert nincs bennetek kell  szeretet. Ne
ítélgessetek senkit, hibáit inkább takarjátok, mint felfedjétek, az
elesett felebarátnak, mert ez nem a szeretethez vezet és ti sem tudtok
általa emelkedni, ne is sóhajtozzatok egymás ellen, hanem a szeretet
türelmével hordozzátok egymás megterhelését, amíg levehetem
rólatok. Mert ez is az alázatosságon múlik, amikor levehetem a
terheteket, mert ha id  el tt veszem le, akkor mások fölé
helyezkedtek, ami a g göt szolgálja. Tehát legyetek türelmesek
mindenkivel szemben, hibáikat szeretettel felfedni el ttük és
megmagyarázni a hátrányukat, amilyen szeretettel Én tanogatlak
naponta titeket, ti is azonképpen minden felebarátot, hogy
megérezzék bennetek a szeretet szavát és nem az ítélgetést. Mert aki
ítél, maga is ítéletbe esik, mert nincs ítélet, ítélgetés nélkül, ha nincs
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vádoló, nincs b n, tehát a Szeretet legyen minden beszédnek, tettnek
az alapja, mert akkor Bel lem cselekesztek mindent. Ezt jól
jegyezzétek meg magatoknak, mert nincs jó semmi, ha az alap nem a
Szeretet, amely Magam vagyok az Én lényem, amely mindeneket
éltet.

Egy ember sem dicsekedhet az  jóságával, mert az a rész az
Enyém és azé akinek adom, tehát csak alázatos ajándékozottak
lehettek általa, ha jobbak vagytok másoknál és ne feledjétek el, hogy
el is vehetem, ha sokat ítélgettek, ti estek bele, amint láthatjátok
sokakat megaláztam már el ttetek, akik felülemelkedtek azok fölé,
akiket nekik kellett volna felemelni. Az anyag rabja lettek, amely
újra megkötözte magának egy id re és foglya marad e földnek, aki az
Enyémmel,  magát jobbnak tartja másoknál, pedig neki sincs semmi
jó, ha Én nem adok.

Tehát minden jó csak Bel lem való és azzal visszaélni nem
szabad. Ti kedveltjeim, akik kívánjátok Szent akaratom
megtestesítését, ti övezzetek körül Engem felh mként
szeretetetekkel, hogy Bel lem áramló er ben részesüljetek, mint akik
anyagi tagjai szeretetemnek és hirdessétek Szent akaratom minden
teremtésnek.

A mai napra való kötelességed, hogy elmenvén a Jak..néhoz
és hirdesd néki is az  elhívatása nagy fontosságát, mert hiába akar
az  lelkével bárkit is Hozzám vonni, csakis Velem és akaratommal
fog célt érni az  táborában. Mondd meg neki, imáit meghallgattam
és Szeretetem nagyságából adok neki is kóstolót, ha felhagyja az
emberekt l bevett hamis Isten tiszteletek alapját, amely fölösleges és
terhes nekem. Engem csak "Szellemben és Igazságban" lehet imádni,
mert az Atya ilyen imádókat keres imádóul, akinek a szívében a
Szeretet az alap, tehát ha az én akaratomban fog átjönni, akkor
megbízom t szent hivatással: lelkeket felemelni a tévelygésb l és
Hozzám hozni a Szeretethez. Ha akaratomhoz szabja életét, akkor
Szent Lelkemmel felruházom t is és hatalmas eszközöm lesz a
kiválasztásnál, amiként te,  is azonképpen. Mert itt az  ideje is
beteljesedni Szent Lelkemmel, ha a téves útjait elhagyja, amit az
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emberekt l tanult. Most Én leszek tanítója, vezet je és a Benne
cselekv  er  is.

Az Enyémeknek kijelentem Magamat, hogy ne tévelyegjenek
tovább, hanem Hozzám jöjjenek az Egy Pásztor vezetése alá a
kiválasztottak, hogy mennyei polgárrá és hatalmassá formálódjanak
emez isteni mennyei kenyeremmel, amelyet adok, hogy általa
éljenek, az Enyémek, Velem és Bennem örökké.

Amen.
Jézus, a jó Pásztor, aki egybegy jti az övéit.

Kedves Gyermekem!

Jak...né, mennyei néven "Isten akarata" övezd fel magad a
szeretet páncéljávál, a békesség saruit kösd lábaidra, az Igazság
legyen koronád és úgy indulj Velem szent szolgálatra a lelkek
megmentésére, akik Hozzám kiáltanak szabadulásért éjjel-nappal,
mert nincs nekik igaz világosságuk, amelyben Reám találnak,
mindenütt keresnek Engedm csak ott nem, ahol megtalálhatnak - a
saját "szívükben", amelyben lakozni akarok mint "fiú", aki
engedelmes az "Atya" akaratának. Azért öltözz fel mennyei ékes
ruhába és gy jtsél Velem az eltévedtek nagy táborában, ahol sok
munka és kevés a munkás, jer és fogadd be küldöttemet, mint saját
magamat, mert  is eszközöm, amiként te leszel, ha elfogadod
szeret  jobbomat, amit feléd nyújtok, hogy magamhoz vonjalak és
emeljelek a Szeretet magaslatára, amelyben megtalálod a Szent
Lelkem erejét, amely elvezérel minden Igazságra és a mennybe
vezet  útra. Ha minden akaratomnak engedni fogsz (e küldetésemnél
a  szél  ellenállta  téves  utamat  és  helyes  útra  hajtott  és  ezt  hallottam
"amikor nevemben mégy nem lehet tévelyegni") és megcselekszed
örömmel Nekem a te Uradnak és Istenednek, aki Atyád lett: és te
"Fiú" az engedelmességben. És így Velem egy lélekkel megyünk a
kétezer éves munkám és nagy áldozatom gyümölcséért,
hazatakarítani az Atyai házhoz. Mert mindenkit a tettei fognak
kísérni és a lelke abból fog táplálkozni, amit itt gy jtött magának,
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mert e földön mindenki a szabadságban alapul rakja le magának a
jöv  élet alapjait, mert ki mit vet, azt arat. Tehát állj Mellém a te
Jézusodhoz, aki szeretettel hív.

Ámen

Kedves gyermekeim!

Akik itt örvedtetek szeretetem jóságában és panasztokat
meghallottam, de ezért ne csüggedjetek el, mert mit is várhattok mást
e világtól, mint megvetést. De így an ez jól, mert e világ kivet
magából, Én pedig befogadlak. Hasonlóan a jerikói vakhoz, akit
kikergettek a templomból, hogy menj ahhoz, aki a szemed
meggyógyította és Én örömmel elfogadtam t. Ti is így jártok, ha a
világba mentek - Hozzám kergetnek. Látjátok milyen hasznos
munkát végez az ellenfelem is, k jobban forgolódnak az  uruk
körül az Én hasznomra.

Hogy Velem érzesz, kedves Éva gyermekem ez jól esik
Nekem, amikor sajnálsz, amikor a világ gúnyol Engem. Ti azonban
az ilyeneket kerüljétek, mint a dögvészt, mert ezek a pokol magvai,
ezek nem hallják ítéletem már, mert benne vannak. Ne is kíséreld
meg többször ezeknél, ott majd az ellenfelem fog jelentkezni
szolgálattételre, ami nem kívánatos jelenség nekik, mert gyötri ket
az  uruk, akit szolgálnak éjjel-nappal. Ott veszik el jutalmukat,
akinek szolgáltak. Látjátok, azért hívlak a szeretetbe titeket, hogy az

 részében részesek ne legyetek, hanem az én szeretetemben, amely
üdvösségbe emel titeket Velem.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Akik szolgálattételre jelentkeztek, legyetek áldottak Velem és
Bennem.

Gájus szolgám, amíg az áltatás és tetetés birodalmában vagy
nem ruházhatlak fel mennyei er vel, mert enélkül ki sem küldhetlek,
mert semmi hasznom nincs abból. Azonban - amint már jeleztem -
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megcselekszed, felveszlek munkásaim közé, akik ingyen kapták a
világosságot és ingyen kell, hogy adják, csupán a kis élelem,
amellyel a szeretet asztalán terítnek, lehet elfogadni. Erre mondottam
egykor "Méltó a munkás a jutalmára". Tehát a béresek elvették
jutalmukat, nincs miért ket megjutalmazzam, mert megsarcolták az
özvegyet, árvát, szegényt. Elvették jutalmukat a földön, ilyenek
utálatosak Én el ttem, mert él sködtek Szent nevemmel és
visszaéltek és kiforgatták javukra Igém szavait, tehát tévedésbe
ejtették az Engem keres ket és nem Hozzám vezették.

Azért óva intlek, hogy arra számíts, hogy itt e tanommal a
régiek módjára lehet élni?! Semmiképpen, mert teljesen önzetlen
szeretetben kell Engem és a felebarátot akaratom szerint szolgálni és
ezt az önzetlen szeretetben lehet csak elnyerni Szent Lelkem erejét,
amiként az els dök kapták, akik mindent feláldoztak e szent célért a
világitól megüresítvén magát és helyet csináltak szívükben a
mennyei gazdagságnak - tehát föl kell cserélni. És az anyag ne
legyen el tted nagyobb Nálamnál, mert úgy jársz, mint a gazdag ifjú.
Minden kétszín séget vess ki szívedb l, olyannak mutatkozz
mindenhol amilyen vagy, ne álltass senkit azzal, hogy ide húzok,
vagy oda, mert ez förtelem El ttem. Ez a képmutatók tulajdona.
Ilyen lélekkel Mellettem nem lehet senki, csak egyenes és nyílt,
átlátszó. Tiszta szív ek látják meg az Istent.

Ebb l tanulhatsz, hogy milyen lélek lehet Velem és kit
ruházok fel mennyei er vel - a tiszta szív eket. Az anyagi kérdés
mindenütt el térbe kerül körülöttem, akiket hívtam. De kérdem, ha
Nekem nem szolgál, akkor nem eszik-e? És valaki a világi
szolgálatnál nem fél annyira az anyag hiányáért, mintha én hívom?
Mind azt kérdik: mib l fogok megélni, ha nem dolgozok? De ki
mondta, hogy ne dolgozz? És ki kívánja, hogy a leveg l élj? Te
gyarló ember, mivel huzakodsz el  azzal szemben, aki mindeneknek
Ura és parancsolója. Nézzétek József nelev  testi atyámat. Nekem
nem tett-e meg mindent és nem dolgozott-e e világnak is, és volt-e
valaha hiányuk, amikor Értem valamit el kellet hagyni, nem pótoltam
mindenért gazdagom ket - anyagiakban is?! Tehát látjátok, hogy Én
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nem kívánok senkit l lehetetlent, csak azt, amihez neki már az
alkalmat is el re megadtam. Éppen e világ alkalmas arra, hogy két
világ között állva, az egyiknek bennetek fogyni kell, a másiknak
növekednie.

Amiként a nap er s az  szolgálatában, a hold azonban
változó, mert nincs melegség benne, nincs szeretete, tehát ti is ne
legyetek a holdhoz hasonlóak, hanem a naphoz, amely mindig
egyenl  szeretettel szolgál mindenkit az Én akaratomban.

Ámen.

A mai napra az a rendeltetésed, hogy elmenvén Deb...hez és
hirdesd neki is emez igazságot, amelyet sis óhajt tudni, lévén benne
akarat az Enyémhez hasonló. Azért hirdesd neki is, hogy e földre
megérkeztem az Enyémekhez és összegy jtöm munkám gyümölcsét.
Aki akar, munkásaim közé állhat és Velem egy Lélekben dolgozhat a
Szent célért, mert mindenki hivatalos, aki Igém ismeri, a kiválasztott
pedig az  szeretetét l függ.

Te óhajtott szolgám!

Te nem Sándor vagy ezentúl, hanem Szikla, amelyb l az
Életer  fog csörgedezni az elfáradtak és megterheltek enyhítésére.
Ha Velem egy leszel és Szent akartom szerint cselekszel mindeneket,
mint Mózes, melyen keresztül Én cselekedhettem általa mindeneket,
amely ismeretes el ttetek.

A mostani visszajövetelemkor is hasonlóan leszek az
Enyémeken. Igém szerint: felh kön jövök, nagy hatalommal és
dics séggel, amely azt jelenti, hogy hatalommal jövök kétezeréves
munkám és áldozatom gyümölcséért.

A világ végén összegy jtöm a tizsta búzát és hazatakarítom
Atyám házába. A konkolyt pedig, megégetem olthatatlan t zzel.
Tehát munkásokat keresek az aratáshoz, hogy akik eddig szolga volt,
általam fiúvá váljon.

Aki önként, szeretetb l szolgál most Nekem és felebaráti
megmentésén,  akik  keresnek  Engem  és  a  tévtanítók  önzése  miatt
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nem tudnak megtalálni, ezeket kell Hozzám vezetni, akartomba, a
tiszta, önzetlen szeretetben, amelyben megláthatnak Engem a tiszta
szív ek.

Ezen kiválasztáshoz hív téged is az isteni Szeretet, az él  Ige,
amely az övéiben testté vált, és rajtuk uralkodhatom, mint miként a
testet öltött Igében Jézusban az Atya volt a tényez , azonképpen
most is, akik befogadnak Engemet - Én és az Atyám ahhoz megyünk
és nála lakozunk.

Ez az id  elérkezett, a beteljesedés ideje Szent Lelkemmel,
akik méltókká ítéltetnek, hogy ama világot elvegyék, amit készítet-
tem számukra, ha Velem kitartanak mindvégig és Szent akaratom
elfogadják. Én Jézus, ama hajnal csillag, aki Dávid gyökere és ága
erejében jön hozzád.

Ámen

Kedvesem!

Amint mondád eme hamis szolgának, úgy lészen, mert ez
mindenkit l mindent elfogad, csak éppen engem nem akar elfogadni
vezet nek, mert amint mondja: "A mindenben vezet az Úr." Igen,  úr,
de nem Én a mindenek felett lév  Úr vezetem ket, hanem az a
légkör, amelyet elém állítottak. Én csak néha tudok hozzájuk férni.
Tehát nem én vezetem ket mint mondotta, hanem amennyiben a jó
lelkiismeret jutalma az amivel bírnak kis részben Enyém, és meg
vannak elégedve vele, nem keresik a Beteljesedést Velem.

Ti azonban, ha Engem valóban fölvesztek, minden
akaratommal együtt, akkor egyek lesztek Velem és mindig egy
akaraton lehetünk és uralkodhattok Velem, ha megmaradtok
akaratomban és minden ént kihánytok magatokból, mert az egész
mindenség felett így lehet csak Velem igazgatni Én Lelkemmel. Ezt
tegyétek magatokévá kisdedeim, hogy mindent csak Velem lehet
elérni. Rajtam kívül semmik vagytok, ti azonban eszközeim lesztek a
betakarításnál, mint a Szeretet munkásai, mert ez oly kevés van a
földön, aki nem várna anyagi hasznot a munkájáért. Ti azonban
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álljatok meg az önzetlenség mellet mindvégig és inkább tízszer adni,
mint egyszer elfogadni valamit, hogy a Szeretet munka ne legyen
megfert zve anyaggal, mert akkor mindjárt nem leszek "A mindenek
felett lév  szeretet". Azért vigyázzatok, hogy mit fogadtok el
bárkit l, milyen értelemben, mert csakis az önzetlenség emel
Hozzám titeket, vigyázzatok tehát. Nincs olyan, hatalom azután, ami

len elválaszthat, ha önzetlenek lesztek. Igen, ma menj a magad
dolga után, és végezd el, ami oly nagyon szükséges.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Ti azonban ne csüggedjetek el, ha be nem fogadnak titeket
int  szavammal,  mert  ez  nem  kell  nekik  csak  e  világ  örömei,  tahát
látjátok, hogy megért e nép az ítéletre. Amelyet oly nagyon szeretett,
az fogja ket agyon gyötörni és mindenkit, akik jobban szerettek
nálamnál - nincs az embernek semmi jó ha Engem elvet. Szánalmas
állapotba esnek, mert ellenfelem hatalma alá esnek és azután már
nem lesz aki kiszabadítsa karmai közül, aki ily közelségemben meg
nem ragadott magának, azután már nem fog megtalálni.

Azért ti kisedeim, mindent megtegyetek, amit kívánok t letek
és nem lesz nehéz, ha szerettek Engem, mert Én is örömmel
felkarollak titeket, mint a jó Atya gyermekét szokta. Ti még ezt nem
tudjátok, hogy mit jelent Atya gyermekének lenni, mert e földön nem
ízleltétek kicsiben sem Atyátok szeretetét, azért nem tudtok örülni
neki.  De  ha  majd  látni  fogjátok,  hogy  a  mennyben  milyen  harc  van
ezen állapotért, akkor fogjátok csak értékelni emez ígéretem, ami
rajtatok betelik, ha h en kitartotok Velem minden küzdelemben,
mert a menny angyalai nem részesülhetnek az Isten fia vagy
gyermeke elnevezésében, mert k szolgálnak majd nektek, amint itt
ti szolgáltatok nekem. Mert minden legkisebb cselekedetetek számon
van tartva, amit Értem cselekedtetek, mert ha legkisebb is, mind
jutalom vár reátok érte, mert Én gazdag vagyok, királyi módon
jutalmazlak titeket minden legkisebb veszteségért is, amit itt értem
feláldoztatok. Mert nincs üdvösség feláldozás nélkül, mert valamiért
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valamit el kell hagyni és fel kell áldozni, amit szívesen fogadok
letek, bármi csekély is amit Értem tettetek, nem marad el jutalma.

Mert ezt csakis hitb l és Hozzám való szeretetb l cselekdtétek. Csak
annak van jutalma, de amit érdekb l cselekedtek elvettétek jutalmát.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Amint naponta szeretettel táplállak titeket, ti is azonképpen
Engem és a felebarátot, mert így egészít dik ki minden, hegy és
völgy egy szintté. Én - felebarát és ti, ez is hármas egység, mint
mennyben a beteljesedés Atya, Fiú és Szentlélek. Tehát a hármas egy
- ez egész - mindenképpen. Amiképp egyesítem e földön a napot a
földdel, es t leveg vel, hogy együttes er vel életet teremtsenek. Te-
hát, ha mi a hármas egységben leszünk, akkor láthatjátok nagyobb
teremt  er ben leszünk, mint az anyagot szolgáló nap, de amiképp a
föld durva anyagát jobban termeli, mint a belevetett nemes magot,
azért kell az embernek a gazt mindig irtani, hogy a jó mag gyümöl-
csöt hozzon. Azonképpen, a mi hármas egységünknél mindig Én
irtom a gazt az emberi  szívekb l,  amíg kifejl dik benne teljesen a -
Szeretet - és meghozza az  gyümölcsét. Igaz, hogy a gyökér a föld-
ben van tehát sokszor hoz még vad hajtást, amikor már gyümölcsöt
terem a fa, mert az anya természetét csak a vén fa bírja magából ki-
ölni. Azonképpen ti is, ha teljesen éretté váltok és az öröklött b nök
már nem hajtanak ki, akkor van nálatok a Beteljesedés Szent-
lelkemmel, akkor átvettetek Engem és Velem egyek lettetek, csak
azután vehetlek fel mennyeimbe, ha semmi a régib l nem mutatkozik
nálatok. Amint látjátok minden t letek függ, aki igyekszik vad hajtá-
sait önmegtagadással lenyesegetni, el bb kihal bel le az öröklött
eredend  b nei, ami e földhöz köti ket, azért mondám egykor: „Aki
Énutánam akar jönni, tagadja meg magát és kövessen Engemet."

Milyen utat mutattam nektek, tudjátok, hogy az emberi ter-
mészetet er s böjtöléssel, nehéz munkával, emberekt l való vissza-
vonulással és a Bennem lakozó szeretetet hívtam segítségül amely az
Atyát képviselte, épp úgy mint minden embernél, aki a szívben lako-
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zó Isteni szikrához fordul segítségért, amellyel az Atya önmagából
kibocsájtotta az  teremtményét az „embert", de az önzés ezen Isteni
szikrát elaltatta, és élte az  b nös állati életét, de ha az ember újra
Igém szerint él, akkor a szikra föléled és feltámad az ember fia,
amely Isten képe, ha az  akarata, vagyis a Jézust követi, amely az út
az Atyához, a tökéletes Szeretethez, aki magából mint szeretet lénye-
ket kibocsájtotta, hogy Hozzá hasonlóan uralkodjanak, de az önaka-
rat és engedetlenség elválasztotta ket Istent l és lettek emberállatok
amiként ismeretes el ttetek, akik ismertek Engem. Azért buzdítlak
folyton az önmegtagadásra, hogy ami földi, levetk zzétek. Én segítek
nektek szüntelen azáltal, hogy megmutatom a helyes utat Utánam,
amely eddig sok félremagyarázásra adott okot, pedig egyszer , ahol
.nem forgatja ki az önszeretet és az állatember.

Én mindig másokat szolgáltam; nem házasodtam, hogy tes-
temet beleássam az anyagba és új földeket teremtsek, hanem meny-
nyeket teremtettem az Atyám akaratában és az önmegtagadásomban.
Ti is azonképpen lesztek Velem teremt  er kké, amely állandó és
nem  halandó,  mint  az  emberi  teremtés.  A  halálnak  „nemz",  tehát  a
tiszta, szív ek megértenek Engem. A testi ember sohasem érti meg
miképp lehet Engem követni, amíg testiségéb l ki nem vetk zik,
mert „A test és vér nem örökölheti Isten országát", csak aki megöli
magában minden földi vágyat és a mennyei után vágyakozik, azok
tudnak csak Engem követni és ezeknek leszek Pásztoruk.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Amit most kértél el ttem meghallottam kiáltásod, hogy ve-
zethesselek akaratom szerint. Igen Én is ezt akarom, hogy Velem egy
legyél, ha az emberekt l tanultat mind elhagyod és csakis szent akara-
tomba jösz. Én örömmel részesítlek minden hozzám törekv t lelkem
részesévé, amely egyedül az üdvösség, amely nagy hatalommal és
dics séggel rendelkezik. Akik Velem egyek, lettek, de mindenkor és
minden id ben egyforma érzésben kell lenni velem. A mások
társaságában is éppen így kell Hozzám ragaszkodni mint amint itt
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láttátok, mert ha más érzést mutatsz, akkor benned még két lélek
harcol egymás ellen, innen van kétféle gondolkodás egy emberben ha
egyik része enyém lesz, a másik a felebaráté. Akkor nem tévelyeg
már az Engem keres , de amíg kétféle beszéd , akkor a Szeretetben
nem teljes és addig távol tartja magát T lem, ha Engem igazán
óhajtotok, akkor szeressetek mindenkit egyenl  mértékkel mint a ti
mennyei Atyátok, nem válogatja meg a teremtményeit egyenl en
szereti. Ti is azonképpen, mert Hozzám hasonlóvá kell válnia mind
annak, aki Hozzám j , mert enélkül nem lehet velem egy.

Tehát, aki akar Hozzám jönni, az tisztítja meg magát minden
emberi légkört l, hogy a mennyei rendembe felvehessem.

Én Jézus az örök változatlan szeretet adja néktek a
miheztartás végett, A Péter, szeretett Engem, és mégis amikor az
ellen táborába ment hamar megtagadott, mert az ellen táborban a más
lelke uralkodott benne, amelyet  jóllehet nem is tudta, hogy még
benne él sködik, azért engedem meg veletek is, hogy ellentáborba
essetek, hogy felismerjétek magatokat hogy milyen lélek ural titeket,
mert ha ott máskép beszéltek, mint El ttem, akkor világosan kit nik
a másik hatalom bennetek. Azért mondám szüntelen, hogy T lem
tanuljatok és vegyétek át lelkem erejét, akaratomban. Hogy Velem
egy lehessetek mindenkoron, még az ellentáborában is, mert, aki
Velem egy lett, az megingathatatlan az  hitében, mert tudja kinek
"hit" és kire épített, az ingadozók, akik itt így beszélnek és ahol az
érdek megkívánja, ott azok kedvére beszél, az ilyenek még messze
vannak t lem, nincs az ilyeneknek még hozzam méltó lelkületük,
amely egy lehet Velem. Ezek tisztítsák meg magukat a
kétszín sködést l és igyekezzenek e tanításaim alapján egy lenni
Velem és minden régib l ki kell vetk zni, amely nem T lem ered,
úgy a beszédben, mint a tettben, és életét az Enyémhez szabja, mert
csak így lehet boldog velem a teremtmény, ha engedelmes
akaratomnak, ellenesetben, saját magát hátráltatja a boldog
lelkiállapottól. Azért óva intek a képmutatástól mindenkit, mert ez az
ellen jellem tulajdona. (Szatanaszé) Ti már megértitek mit akarok
ezzel mondani.
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Kedves Kisdedeim!

Amint ma és minden nap van valami mondanivalója minden
Atyának gyermekeihez, azonképpen van Nekem is minden napra
szavam hozzátok, mert milyen atya az, akinek nincs szava
gyermekeihez? És ezek körülállják atyjukat, és hallgatják oktatásait,
bölcs parancsait és ekkép egymást kiegészítve, rendet teremtenek,
amikor az Atya szava „Szent" a gyermek el tt és úgy cselekszenek
aként, tapasztalt és bölcs Atya nekik a munkát kiosztotta.

Ti is azonképpen, ezen Isteni rendemet szokjátok meg és
várva álljatok, el ttem, amíg kiosztom akaratom rendje szerint
mindenki  munkáját,  aki  körém  j ,  de  ha  szerteszét  álltok  a  ti
akaratotokban, mondjátok miképp halljátok meg szavam, amíg a ti
akaratotokban vagytok, hiába szólok hozzátok, nem halljátok meg,
mert a lelki fületek nincs nyitva, amely az Igazi Atya hangjait
meghallja, ha azonban egész közel álltok körül engem meghalljátok
és Én is a ti kéréseiteket közelembe, mint aki óhajt veletek érintkezni
ezen eszközömön keresztül, ne vessétek el t, ha gyenge is sokszor.
Készül  ember formálódik csak még benne az Isten képe, de még
nem az. Tehát rajta keresztül érintkezhettek Velem az örök Atyával,
aki vár titeket.

Ámen.

Kedves Gyermekem

Eljöttél Hozzám, hogy Szent-akaratom halljad.
Te kedves dolgot cselekedtél amid n az útszélen az árokban a

lelki sebekb l vérz , felebarátot felkaroltad és bekötözni igyekeztél
sebeit. Boldog mindaz, aki hasonlóan cselekszik az elesett
embertársával, mert ilyenek az irgalmas szamaritánusok, akik nem
nézik mibe kerül, hanem hogy megmentse a felebarátja életét, -
Életért-életet nyer mindenki, valamiért valamit, amiképpen
megmondottam, „Akinek kedvesebb háza, vagyona, gyermeke,
felesége, mint az Én akaratom, nem méltó Énhozzám, és aki
megfogja az eke szarvát és hátra tekint az nem méltó Hozzám, mert
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aki nem keresi és cselekszi, a mennyei atya akaratát nem méltó, hogy
fiának neveztessen. Azért légy türelmes, szeretettel hordozd el úgy a
férjed gyengeségeit és a reád bízott kötelességet, amelyhez er t
adtam neked. Én gyermekem, küzdelmeid el ttem vannak és számon
van minden tartva amit cselekedtél az Én nevemért, ne hidd, hogy
azok nem fognak téged a megváltáshoz segíteni amely az Én
akaratomba való átjövetel, az önös akaratból, mert semmi sem jó,
csak  az  én  Szent  lelkem  által,  tehát  igyekezz  mennél  több  önzetlen
cselekedetet felebarátaid érdekében kifejteni és ne hidd, hogy anyagi
károd lesz bel le, semmiképpen, mert aki egy fillért áldoz,
százannyit vesz, szeretetéért és az Én lelkem erejét, amely Velem
egyé tesz, ha mindent önzetlenül Értem fogsz cselekedni.

Szentek legyetek amiként az Szent, aki szent életre hív titeket,
mert Velem egy kell hogy legyetek, hogy mennyeimbe
felvehesselek, mert ha nem az én akaratom a legszentebb el ttetek,
akkor még a megváltástól messze álltok, tehát azt keressétek, mi az
Én akaratom és éltek Velem örökké.

Ámen

Kedves Kisdedeim!

Amint ma és mindennap szólok hozzátok, a ti lelketekhez, ti
is azonképpen elém léphettek kéréstekkel és megmondhatjátok
Nekem, mint atyának emberi fájdalmaitokat és bajotokat, hogy
fölfedjem az okát el ttetek, ami ismeretlen el ttetek még, mert
minden. "miértnek van azértja".

Amint tudjátok ti t lem eltávolodott fiak vagytok és az els
emberpár amikor engedetlen volt átok alá helyeztetett, vagyis

nének következményeit viselni kellett, hogy engedetlenség által
van  a  b n  a  világba  és  T lem  elpártolás  folytán  alá  esett  csillagok,
akként kell ismét felvenni Isteni rendem és akaratom szerint az
Engedelmességben a Fiúságot. Hiába is kerestek Engem, ha
akaratom szerint nem éltek, csakis Szent akaratom megcselekvése
által találtok meg szívetekben, mert ez az egyetlen út Hozzám, amely
nem nehéz, mert ha elkezditek a megtestítését akaratomnak, akkor az
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életre kelt Ige megjelent nálatok és kijelentem magamat, ahogy a
helyemet  elfoglalom  és  Ti  Énbennem,  és  Én  tibennetek  élek.  Imár,
mert nincs más megváltási út az engedelmességen kívül, amiként Én
is engedelmes voltam a Szeretetnek, még a testi életem árán is.

letek azonban nem kívánok ilyen nagy dolgot, mert nem
gyönyörködöm a Szenvedésben, csak a Szeretetben, amely Hozzám
emel titeket, a föld porából. Ti kicsinyeim, jobban örvendjetek
Nekem, mint megtalált Atyátoknak, mert ez elszomorító, hogy már
kezdek közömbös és megszokott lenni. Én a Szeretet „csak
szeretettel elégítettem ki, tehát azt ne vonjátok meg T lem, mint
táplálékomat, mert elfogyok és kisebb leszek nektek és ezzel ti sem

ttök, hanem fogytok. Tehát a szeretetet fokozni kell fölfelé, hogy
mindég nagyobb legyen, mindenben minden a Szeretet és hirdesd
közelségem szeretetem nagyságát nekik, hogy hátha megértenek
Engem végre és Reám találnak a Szeretetben a saját szívükben, mint
ahogy írva vagyon. Nem kívül van az Istenországa, hanem Ti
bennetek. Tehát hiába keresitek kívül: kívül csak meg kell testesíteni
az Igét hogy teste legyen, ne csak bet  és szó, amit a szél elkapkod,
hanem a mennyb l alászállott ígéretnek teste legyen a tettben: hogy
ezáltal magatokat felruházzátok tényleg mennyei testtel, „amely nem
mulandó vagy halandó, mint az emberi test", hanem örök és
változatlan az Atya akaratában talált kifejezést. Az örök, mert Isten
akarata, amely nem változik, mint a gyarló emberi test halandó és
fájdalmas minden átváltozásnál, amíg teljesen életre kell Bennem.

Ámen.

(Drága Atyám, a D . . . li féle meghurcolással milyen
megtorlást enged meg a te szereteted és mit tehetek, jó Atyám.)

Semmit nem tehet a szeretet, csak mindent Reám bíz. Én
elintézem bölcsebben az  lelki javukra is, amit érdemelnek, te
azonban szeresd ket, mint ahogy ilyen vak és gyarló felebarátot
szeretni lehet. Azzal, hogy ne árts neki semmiben még ha teheted is,
mert ez nem a te dolgod, tied legyen a szeretet, az Én lényem, amely
boldogít egyedül, mert nincs öröme a szeretetnek abban ha
felebarátja szenved, inkább segít neki, mint szeretet és nem
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megsértet, ez a többlete az enyémeknek, akik Engem szeretnek, mert
kell is hogy szeressenek Engem minden teremtésemben, mert enélkül
nem lehetnek Velem egyek.

(Drága Atyám, te hallottad testvérem kirohanásait, az 
tévelygése miatt majdnem engem vádol mindenért, csak nem mondta
ki. Te tudod jó Atyám, kérlek adjál-tanácsot mit is mondhassak neki.)

Igen, úgy van, de nem is  ilyen, hanem az a vádoló légkör,
amelyben van. Onnan vészi át magának az er t, amely nem Hozzám
Vezeti, hanem a megterhelésben, miért  így jobbnak véli, mint
ahogy Én tanácsoltam neki, tehát hadd csak t és ne is szólj Igémr l,
majd van nekem részére más orvosságom, amely kigyógyítja a téves
hitéb l, mert az  lelke alapja az Enyém, tehát kigyógyítható. Igaz,
hogy fájdalmas orvosság lesz. De, aki az Enyémeket a szívébe be
nem fogadja, más után fut. Más orvosságot nem adhatok neki, mert
máskülönben elveszt Engem ott, ahol van.

Te azonban légy vele szemben szeretettel, mint ahogy Én is
vagyok hozzád és mindent tegyél neki, amit kér nevemben.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Íme az élet Ura az, aki azokat mondatta veled, az imént, az
nem a te lelkedb l való megfejtés volt, hanem az én lelkemb l,
amely rajtad keresztül szólt azon ifjúnak, aki még hatalmas eszkö-
zöm lesz az id k folyamán, mert minden szó megakad rajta és gon-
dolkodik felette, azért minél többet adjál neki az élet kenyeréb l,
mert az ilyenek lesznek utánatok eszközeim, amelyik Igazsággal
lesznek táplálva. Azért, akit közeledbe hozok tanítsd eme utakra,
amely a megismeréshez vezeti, néked b séges megismerést adtam
mindenben, ami e földön szükséges a megváltáshoz. Fokozd a szere-
tetet mindenki iránt, légy elnéz  gyengeségekkel szemben, akkor
mint anyjukhoz örömmel jönnek és az ön megismerésbe vezetheted

ket, mert ezt csak a szeretet bírja és csak az tör dik felebarátja lel-
kével, aki szeret. Légy áldozatkész mindenkor, hogy megérezzék
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benned az Én lelkemet, amely csak szeretni tud, mindenkit egyenl -
en, amiként Énmagam, azonképpen a lelkem hordozója is, amely a
szeretet hajója, az árral küzd szemben, minden ellenségeskedést sze-
retettel viszonoz.

Ilyenek az Enyémek mind, a szeretet az Én bélyegem rajtuk.
Nincs e világi bennük, mert nem szeretik azt, amit e világ szeret. Ti
kisdedeim, legyetek áldottak emez Én szeretetemben.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Amint minden napon a testnek táplálékra van szüksége,
azonképpen a léleknek is és a lélek csakis szeretettel táplálkozhat,
mert ez az  eledele, amely élteti t, amiként Engem a Szeretet
Istenét és amid n egy emberben kezd a szeretet növekedni, akkor a
hozzátartozóján kívüliekre is kihat, mert mindenki iránt szeretet
szánalmat érez, akiben nincs még az a boldog érzés a szeretet, amely
felemeli t az anyagon felüli állapotba és mindenkinek csak hasonlót
kíván. Az ilyen már megosztaná lelkét Hozzám hasonlóan, mert
tudja, amilyen gyötr  állapot a szereteten kívül élni, mert nincs a
lélek táplálva, a gyarló ember, mindenütt keresi a lelke táplálékát,
csak ott nem, ahol ki is elégítetnék a szeretetben, azért idegesek,
nyugtalanok, mérgesek, mert ez lesz rajtuk úrrá és nem Szeretet, ami
mindenben minden.

Tehát, aki boldog akar lenni, az szeressen mindenkit
egyformán, mert ez a Mennyei Atyátok tulajdona is, az  lénye
„Szeretet", mert csak ezen állapotban lesztek hozzá hasonlóak, mint
Istenképe és hasonlatossága. Ebben nyer kifejezést a mennyei
származástok, de természetesen nem testi, vagy érdekszeretetr l van
itt szó, hanem a tiszta önzetlen szeretetr l, amely Isten tulajdona, aki
mindent fenntart és táplál, anélkül, hogy mi adnánk neki valamit,
inkább a legtöbb hálátlansággal és káromlással viszonozza azt. Szent
szeretet, aki t fenntartja, és élteti, amíg a teremtmény is szeretetté
válik, amiként a teremtésben volt az önzés bukása el tt, amikor még
Isten akaratában éltek az emberek.
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Aki boldog akar lenni, az Hozzám hasonlóan szeressen
mindenkit egyformán, úgy a lelki boldogságot megszerzi magának,
amit átvisz e földr l a másik világba, ahol a lélek él és nem a test,
Tehát lelket kell mindenek felett táplálni, amely örök élet , nem a
testet, amely ruhája a léleknek, a test leszakad a lélekr l, lekopik,
mint egy ócska ruha, azért, aki akar, tegye magáévá ezen mennyei
tanításomat és él általuk mint boldog teremtménye a mennyei
atyának.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Mai napon van emlékünnep a mennybemenetelem napján,
amely ti számotokra is fontos, mert a ,,Fiú'' felszáll nálatok a
teremtményb l, akkor készülhettek a Szentlélek vételére, amely tíz
nap múlva ünnepeltek és ha a fiú felszáll az engedelmességben,
akkor ti is számíthattok reá, hogy kiöntetik reátok, amiként az
els dökre kiöntetett, ti azonképpen nem lesztek kisebbek, ha minden
akaratom megcselekszitek, úgy akkor vehetitek Szentlelkem erejét,
amely szeretetben, bátorságban, bölcsességben, alázatosságban és
mindenre kész és elszánt, bármit kívánjak t le és ezáltal a gonoszok
felett való uralkodása is megnyilvánul úgy saját magánál és
másokból is ki zheti Szent nevem által, ami kötelességtek is, azokat
megszabadítom akik hiszik, hogy Én Jézus, most is úgy megtehetem,
mint amikor testben jártam köztetek, mert akkor sem a testem
cselekedett, amit láttak, hanem a testben lev  Szentlélek, amely most
is éppen úgy itt van, mint akkor, látható testemben.

Tehát láthatjátok apostolaim, lelkem Vétele után lettek,
aminek lenni kell, az Enyémeknek, mert Én cselekedtem rajtuk
keresztül, amiként most is. Hogy kevesen vagytok és még a
hivatalosak sem jönnek Hozzám, innen láthatjátok mily hatalma van
még ezek felett is az anyagnak, mert attól fél, hogy mi lesz vele, ha
szolgálatomba áll. T lem fél, aki a Szeretet vagyok és csak azt
engedem meg, ami szükséges. Azt hiszik így jobban kikerülik a
nyomorúságot, amely reánk vár, itt tévednek, mert ha Hozzám



-  48  -

jönnek nem nélkülözik a szükségest, igaz hogy velem nem a test lesz
hizlalva, hanem a lélek, amely örök élet vé kell tenni a test rovására,
természetesen, mert hisz ez a végcélja minden küzdelemnek, hogy e
világot magatokban meggy zzétek, mert enélkül nem a lélek él, csak
a test, amely a lelket a maga akaratába hajtja és meggy zetik általa,
ha az irántam való szeretetetek nem nagyobb a testi szeretetnél,
akkor meggy ztelek általa. Ezért nem tudnak hozzám jönni még a
meghívottak is, de akik szeretetb l nem tudtak jönni, majd jönnek
más úton, ami nem lesz kedves nekik és a „Fiúságot" nem nyerikel,
csak szolgák lehetnek, mint eddig voltatok.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Akik Nekem örvendtek, ti megértettetek Engem, ti boldog
gyermekeim, akik Velem akartok érezni mindenben, tudjátok-e, hogy
mi ez? Amikor Velem éreztek, ez már az Én lelkem, amelyet
átvettetek érzésekben és Velem egy lettetek. De ezt mindenkorra meg
kell honosítani, hogy ne csak némelykor érezzetek Velem, hanem
mindenkor az ellenség táborában is, mert akkor lesztek teljesek
Velem, mert ha minden akaratom megcselekszitek, akkor létre kell
jönni köztünk az „Egy" érzésnek és akkor már nem kell szavakban
parancsolni vagy mondani, amit akarok, hanem érzésben átveszitek
Szent akaratom, amit a mennyei angyalok bírnak, ti is azonképpen
fogjátok bírni Szent akaratom erejét, mert az „Egy" lélekben velem
lenni ez a tulajdonságnak is ki kell fejl dni nálatok, amiként a szem
látásra kifejl dött és a többi földi érzék, a léleknek azonképpen a
mennyei érzésekkel kell Velem megtelni és finomodni, Hozzám
hasonlóan, mert csak így lehetünk egyek, ha egyérzésben is vagyunk,
ezen egy lélek az Én lelkem, amely betölt mindeneket er vel és
szeretettel és élettel, mert ezen érzés nélkül nem lehettek Velem az
Én országomban azért igyekezzetek mindenben Velem érezni.
Kedves kisdedeim, akik örvendtek atyai jóságomban és bíztok
vezetésemben ti ne féljetek, mert az Én szeretetem körülövez titeket,
mint egy Glória, hogy megvédjen a gonosztól.
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Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Ti kedveltjeim, akik akaratom keresitek mindenben, ti ezáltal
fel lesztek ruházva mennyei testtel, amit ti most még nem értetek
meg azért megmagyarázom nektek e mennyei tulajdonságot, ami
legf bb a mennyben. Amint tudjátok, itt e földön a lélek kivetk zik
testéb l és a test nélküli életét kezdi élni, ez azonban nem jó, mert
hozzászokott testéhez és azon keresztül az akaratának szolgált itt,
most minden önös akarat és a test megsz nt, a test levetésével. De ha
valaki Isten akarata szerint él, annak a testnélküli állapotban is eleget
tehet, mert szeretet munkásokra ott is van szükség és van b ven
munka az utánam vágyakozók között, mert bár ott tettleg nem
gyakorolhatják, de enyhülést hoz nekik, ha bíznak Bennem.

Ha azonban valaki itt akaratom tettben gyakorolta, átment
Isteni akaratomba és ezek mennyei testet kapnak, amelyen keresztül
újra tevékenykedhetnek, mint itt tették és megszokták, mégpedig
királyfi módjára, kinek hatalma van és adhat és elvehet életet, mert
azután már mint szabad lények minden mennyek nyitva áll számukra
és minden seregek élén dolgozhat Velem akaratomban, mint
teremt er  és sok szolgálatkész angyalt kapnak segítségül
munkájukhoz, amit önként, szeretetb l vállaltak, mert mennyeimben
a legf bb szabadság uralkodik. Csak az ellenfelem a hatalma alatt
kötött a teremtmény, azért szabadítjátok meg magatokat minden 
lényét l, ami er szak, kényszer, mint amint ebben a világban csupa
er szak és kényszer alatt nyög az emberiség, egyedül csak a tiszta
„Szeretet" szabad, aki azt választja, szabaddá teszi a lelkét az
ellenfelem hatalma alól és így Hozzám pártolva, szeretetté váltok és
szabadok, de ez nem a szokásos szeretet, amit e világ ismer, hanem a
Bel lem  való,  aki  mindig  csak  menteni  akar  és  jót  cselekszik  és
szívén viseli felebarátja sorsát. Ezek a Hozzám hasonlók, ezek ezáltal
lelküket felöltöztetik eme szeretet tevékenységgel és lényükké válik
és tulajdonukká lesznek emez Isteni erények, ami által lehet velem
egy. Tehát láthatjátok, hogy tettbe kell átvinni a szeretetet, nem
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szóval és imákban, hanem tettben és így felruházva mennyei er vel
alkothat és teremthet, ami annyit jelent, hogy Isteni tulajdonságok
birtokába jutott.

Látjátok ezért jöttem a földre tevékenykedni, hogy utat
mutassak nektek miképp lehet újra mennyei életet élni és kell is, de
nem az ó-szövetség értelmében, amelyben a testiség volt er sen
kifejezve, hanem a testet megtagadván és lelket éltetvén szeretet által
és így a testiségb l kiszabadul és lehet mennyei polgár, Nem e földé,
amit magában megtagadott, az nincs is és így felszabadult lény.

Kedves gyermekeim!

Amint ma és holnap és minden nap nálatok akarok maradni,
hogy megszentel djetek Általam mindnyájan kik körém jöttök, hogy
halljátok Igém szavait, amely az Én természetem alapjai és nektek is
el kell sajátítani minden tulajdonságom, amely Velem egyé tesz.

Azért mást ne tegyél mai napon is amit már el írtam neked a
szereteten kívül hadd a pénzt neki, úgyis kevés van neki, pedig
annyira óhajtja éppen azt ami megköti és felszabaduláshoz nincs
remény vele, azért hadd és bízd Reám, más úton megfogod a hiányt
kapni szegény vak gyermekeim, mikor lesz a szeretet nagyobb az
anyagnál nálatok is. Ha ti ilyenek vagytok, mit várjak még másoktól,
a mai napon délután menyj el Hamerékhez és szóld Igémet, amint

lem tanultad, semmit hozzá nem tenni és el sem venni, mert akkor
a mennyei tested selejtes lesz, amelyben fogsz lakni örök id kig,
amint megigértem néked, hogy nem fogod a halált ízlelni e testben
sem, ha mindent akaratom szerint cselekszel, mert ez mindent
kiegyenlít közöttünk, nincs hézag, ha nem hagysz ki semmit
akaratomból, mert ez a felöltözése a „Krisztust" vagy felkenetet az
él k közé. Krisztusért, mert felvette akaratát, tehát ne igen tör djetek
a világival, inkább azon legyetek, hogy megszentel djetek Általam
szent akaratommal, amely Hozzám emel, mint szentet megtisztítottat
az Önös akaratától, amely t lem elválasztotta, mindaddig, amíg az
Én akaratomba jött és elfogadott Engemet vezet jének a
megtestesített szeretetet. Ha majd felbírjátok fogni, hogy milyen



-  51  -

állapot az, örömmel elfogadjátok vezetésemet mindnyájan, akik
szeretni akartok. Mert rajtam kívül nem érhetitek el ami után
vágyakoztok, csakis úgy amiként itt feltártam nektek ez a valóság,
akaratomba átjönni, igyekezzetek mindenképpen, mert ez a
„Megváltás."

Ti már megértetek ezen létre, mert nem szeretitek e világot,
azért felfedem el ttetek, ami eddig rejtve volt, hogy bevezesselek
titeket az Én birodalmamba Szent akaratom által.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Ami ma utálatos, megvetett, holnap lehet az kereset, mert
amiként Engem mint az örök Szeretetet be nem fogadták, a jeleket
pedig látták, azonképpen titeket sem fognak befogadni annak, akik
vagytok, mint anyagi eszközeimet, mert itt bár jelt mást nem látnak
mint a szeretet szavait, amelyet csak a szeretet fog megérteni és
követni, mert a hasonlóság törvénye nem széjjel, hanem egybehozza

ket, tehát ha kevesen is vannak el tted, akik meghallják hangomat
és eselekszik, azért ne szomorkodj, mert az elvetett tiszta búza a jó
földben ha kikel, meghozza a százszoros termést. De id  kell
mindenhez a csírázáshoz, kihajtáshoz, felnövekedéshez és a mag
megterméséig sok veszély éri emez tiszta búzaszemeket is a jó
földben is, amíg megláthatók rajta a szeretetének gyümölcse, amely
az egymás táplálására használtatik fel és mennél nemesebb a növény,
annál jobb gyümölcsöt terem. Tehát aki a legnemesebb magból a
Szeretet Igéjéb l merít életet az olyan gyümölcsöt is fog teremni és
ez fogjai nyilvánvalóvá tenni, milyen fának ágából ojtatott be.
Mindenben a gyümölcs a „tett" a mérvadó, és nem zengzetes beszéd
és a szemet kápráztató pompában van az Isteni termés, csakis a
Szeretet cselekedetekben nyilvánul meg a termés az emberben.

Ha tehát most kevesen is vannak körülötted, ne fájjon neked,
csak te (eszköz) pontosan tartsd be minden parancsomat, mert ez
alapja minden többi felnövekedésnek Én bennem, mert sokszor sokat
bujkál a földbe vetett mag, amíg utat talál kifelé, ha k , vagy kemény
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tárgy áll el tte, de mégis kihajt és sokszor szebb gyümölcsöt terem,
mint aki nem ütközött kövekbe.

Kedveseim!

Akik Velem vagytok és szüntelen a Szeretetem hirdetitek
mindenkinek, legyetek áldottak is abban a szeretetemben, tehát, ha az
emberek felfogadnák szeretetem és jóságom nagyságát, nem
idegenkednétek t lem, mert k mindenhol csak azt keresik, ami
Bennem van és még található általam, aki Hozzám j  semmiképpen
ki nem vetem, hanem megtisztítom, mint egy sározott aranyat és
kicsiszolom szeretetemmel mindenkit, aki Hozzám j , mert nincs
senki elhagyott, aki Engem megkeres, mert drága minden
teremtményem, aki képem hordozza, azért hirdessétek szeretetem
nagyságát minden teremtésemnek és irgalmasságom jutalmát
azoknak, akik Reám bízták magukat és akaratom elfogadták, mint
azok, akik el ttetek voltak és megszentel dtek Szent akaratomban,
mert ebben rejlik az üdvösségtek amit kerestek.

Tehát kérjétek is, akaratom megnyilvánulását ami titeket csak
Hozzám emel és ne zárkózzatok el t lem azzal mentegetve magát,
„Hogy Én még nem merek kérni beosztást," inkáb marad a régiben,
ezek kitolják és kockáztatják örök életüket, amikor a kegyelmi id t
csak eltolják, anélkül, hogy közelségemben megragadnának
magoknak, azután majd sírnak el ttem, hogy szabadítsam meg a
gonosztól, amikor már kés , mert a jelen kegyelmi id  lezárul az
elválasztás után, ami nincs messze. Azért hirdessétek, az id k
közelségét, amit régen óhajtottak az jelen van, mert eljöttem, hogy
Magam vezessem népemet, akik az engedelmesség (a fiúság)
zászlója alá állottak, hogy mint megváltott népemet haza vezessem,
akiknek az örök hajlékot elkészítettem, amint megigértem az Engem
követ knek, hogy hazaviszem Atyám házába a Szeretet honába, ahol
a boldog állapot lesz osztályrészük az  szeretetük foka szerint, amit
itt el sem tudtok képzelni e siralom völgyében, ami ott vár reátok, ha
Velem lesztek mindenben. Én Jézus az örök szeretet, aki itt
megnyilatkozom, biztosítlak, hogy ez vár reátok ha Velem egy
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lesztek, emez tanításaim alapján elfogadjátok szent akaratom, mert ez
az, amely a jelzett boldogságba emel titeket.

Kedves Kicsinyeim!

Mit mondjak még nektek? Már föltártam el ttetek a
megváltás útját, az Engem követést és az Én országom rendjét, ezt át
kell venni nektek tettben és élni, mint én éltem, a testet öltött Ige
El ször magamban, azután példám által másokra is áthatott, el ször
földi érdekb l is követtek, mert nagy vezért sejtettek Bennem a
Rómaiak ellen, azután feltártam nekik a. valóságot, akkor sokan
otthagytak. "Az Én országom nem e világból való, itt sok
nyomorúságtok lészen, stb." A rövidlátó test szeret k most is itt
fognak hagyni, mert a megváltás útja e világi rovására megy, mert az
önmegtagadásban nem lehet e testinek szolgálni és kedvébe járni,
mert ha a lélek n l, a testnek, az  akaratában fogyni kell, amint
János mondotta, mert, ha mennyeit építjük a földr l el kell
költözködni lélekben, mert ezen testben kell az átváltozásnak
megtörténie a földi lelket mennnyeivé, vagyis az Én lelkemmel át
kell cserélni, amit adok nektek, mint mennyei legnagyobb
ajándékomat, amikor lelkem megosztom veletek. Értitek-e ezt a
szeretetet? Hogy általa hasonlóvá váljatok Velem, amely kezdetben
volt tulajdonotok.

Nincs nagyobb szeretet annál, aki a sajátját megosztja a
másikkal és életét oda adja másokért, hogy azok is éljenek általa.. Én
folyton ezt cselekszem, amikor lelkemb l adok nektek, megosztom
veletek örökségemet, amelyet a szeretet épített Általam a Bennem
lakozó atyám és sehol nincs kívülem és fel nem található, csakis
általam, Bennem, mert amiként a t z melegséget kibocsátja magából,
ugyanakkor a fényét is, tehát megfelel ami egységünknek a meleg
szeretet.  Az  Atya  és  fénye  a  Fiú,  tehát  nem  kett ,  hanem  egy.  A
szentlélek pedig az, akire a Fiú magából kibocsájtja sugarait, mint a
fény, mert a mennyei háromságnak tagja, vagyis Isteni er nek. Azért
Szentlelkem kibocsájtása ünnepén legyetek készek azt felfogni, ha a
szív kiürült a világi hiábavalóságoktól, akkor ott helyet talál az Én
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lelkem, aki kéri, de amely szív e világgal van tele, nincs ott helye a
mennyei t znek értsétek meg mit akarok mondani.

Készüljetek tehát és óhajtsatok Engem mint egyetlen igazi
legényt, aki haza vezet az Atyai házhoz.

 Ámen.
Én Jézus az örök szeretet fénye írja nektek.

Kedves Kisdedeim!

Igen, látom a szomorú szíveteket a testvéreitek elszéledése
miatt, amint látjátok amily kevesen igyekeznek akaratom szerint élni
és hány ideig id kig és félid ig mid n id ben ezt kérték t lem, hogy
közeledjem Hozzájuk és most íme, megláttátok, hogy hányadán
állnak Velem szemben és nem mellettem, ti azért vigasztalódjatok
meg Énbennem, mert ezt tudjátok, hogy sok a meghívott, de kevés
az, aki akaratom szerint akar járni és íme most megláttatik, hogy
inkább szeretik a tévelygést, mint szent akaratom szerint járni, ez
minden id ben így volt, amikor tetre lettek felszólítva, ti azonban
annál jobban és szorosabban mellém álljatok, mint akik bírjátok
lelkem erejét és örvendjetek mindenkor Szeret  Atyátok jelenlétének,
mint akik tudjátok hogy Velem elérhetitek a szeretet teljességet,
amely az elpecsételtek tulajdona, akik a Bárány menyegz jére
hivatalosak, az egek-egeiben felemeltetnek azok, akik kitartanak
Velem, minden rágalmazások, bántalmazások, károk mellett is a
szeretett l el nem távolodtak, hanem megadással viselték
keresztemet, amely felsegíti ket a megdics ülés helyére a
Golgotára, vagyis az én meghalásába, hogy az Én lelkemmel
megtelíthessem ket, amely a megváltás teljessége a gonosztól, mert
csak így lehetnek mennyországom tagjai, amely nagy hatalommal és
dics séggel jár, minden meg váltottnak, akik Velem egy lettek.

Ha szeretet akaratom bennetek életté válik az önakarat
megtagadása után, nincs oly hatalom, amely széjjelválasszon minket
egymástól, igazi V legény és mátkaság, amelynek nem lesz vége,
hanem fokozódó örömben és boldogságban lesz részetek, amint
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megmondottam egykor, hogy fül nem hallott, ajak ki nem mondhat,
amit készítettem az Engem szeret knek, a testben el sem
hordozhatnátok a megdics ült jelenlétemet, csak magas fokú angyal
Szellemek bírnak el Engem. Most azonban e földön csak földi
lényem lehet jelen, mint emberJézusban a megtestesült Ige csendben
volt, amikor a tábor hegyére felvittem a hármat, tudjátok, hogy csak
pár percig bírták el megdics ült mennyei lényemet elviselni a testben
él k, akiknek lelki szemeiket megnyitottam, hogy lássanak meg
annak, aki valóban vagyok, hogy a kés bbi szenvedést nevemért el
tudják hordozni. Most is úgy lészen, akik Nekem megadással
szolgálnak akaratom szerint, nem egynek közületek megmutattam a
boldog jöv t, amely reájuk vár. Az Én szerelmeseimre, akik Engem és
akaratom „Mindenek fölé helyezik" és mindent lerontanak, ami
el ttem áll, mert csak így vagyok „Szellemben és igazságban
imádva", és ezeket gy jtöm össze az Én népemet, akik örömmel
követnek Atyám házába, ahol mindent elkészítve fognak találni,
amelyet készítettem számukra örök id kt l és mint örökösök
birtokolják Atyám akaratát mindenben, itt kicsiben, ott nagyban,
lelkem részesei lesztek.

Ámen.

Kedves kisdedeim!

Amint minden napon felj  a földetekre kegyelmi napom,
azonképpen a szeretetem sugarai is, mert sok eltévedt gyermekem
van itt, amit haza kell vinnem és megismertetni velük a megváltás
útját, amely ez Atyai leveleimmel közel jöttem hozzátok, hogy újra
csak T lem tanulhattok igaz szent életet, amely a megváltásba vezet,
ezen utak mind le vannak fektetve az alap Igémbe, amelyet
véremmel pecsételtem meg, de az emberek önzése és széthúzása
alapján gyengítették Igém szavait azáltal, hogy egyik csoport Igém
egyik szavát ragadta ki magának, a másik másikat és azt t zték ki
maguknak a megváltás útjának. A kath. egyház a mise, gyónás és
áldozás által, pünkösdiek az idegen nyelv szólása a legf bb vágyuk,
az adventosok fegyvert nem fog, szombatot szentel,
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megkülönböztetett ételt eszik, babtisták az ószövetségbe mennek
vissza, azt vélik jónak és a megváltás útjának, most gondoljátok meg
miképp lehet ezeket egyesíteni, vagy annyiféle eszméket egy
szeretetté formálni, csak Én tudok egyedül, azokban, akik Engem
ezen bevett formaságoknál jobban tudnak szeretni és újra felszólítom

ket, hogy csak Engem kövessenek, nem csak egyes igémet, amit
kiragadtak maguknak az élet könyvéb l, mert a részek még nem
egész és csak részben lenni Isten országában nem lehet, ez az id  már
eljárt, a vég következik, vagy a „Beteljesedés Szent-lelkemmel, vagy
vissza, kimaradának az él k sorából". Ketten lesznek a mez n, egyik
felvétetik, a másik visszahagyatik. Ez az id  elérkezett az elválasztás
ideje, amint megmondottam egykor. Magam jövök angyalaim
seregével, összegy jteni az Enyémeket egy táborba az Én vezetésem
alá, amely a szeretetben mindent egyesít, akik Engem szeretnek
„Mindenek felett" azok meg fogják hallani e sorokban, a Jó Pásztor
hangját és követnek, az eddig követett útjukat Velem tökéletesítik ki
és nem csak egyes Igémet fogják maguknak megváltásnak kiemelni,
hanem Engem, a beteljesedést, mert máskülönben az egyesült nyáj
nem jöhet létre, az embereknek bevett Igéim elosztása alapján,
amiként az most megláttatik a csoportok gyülekezetekben, ti ne
határoljátok el magatokat azoktól kikben részben van Igém szava,
hanem a teljességre kell mindnyájunkat vezetni, amelynek az ideje
már itt van, ti akik befogadtátok emez félreérthetetlen Igémet,
szavaim egyesít , vagyis egy lélekké alkotó tanításokat adjátok
tudtára minden keres mnek, hogy Szellemben már megérkezett a
visszatért Jézus, az egyesült nyáj pásztora, aki az övéit kivezeti,
emberek vezetése alól és Magam legeltetem ket és mennyei legel re
terelem, a magas hegyekre és kiragadom az Enyémeket a hamis
pásztorok kezeib l, akik csak magukat hizlalták az Én bárányaim,
juhaim tejéb l és nekem az Igaz önzetlen szeretetnek nem jutott
semmi. Tehát ezzel a mostani bevett szokásoktól eltér en Engem kell
ezután táplálni, amely egyedül Szent és tökéletes önmegtagadás, a
keresztem szeretettel hordozása Istent, mint jó Atyát mindenek felett,
a felebarátot, mint ten magadat szeretni kell, ehhez nem szükséges
ennyi felekezet, sem templom, imaház, hanem egyedül és a
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mindenek felett lév  „Szeretet". Amely Magam vagyok, aki Engem
befogad, az megtelik Lényemmel, a szeretettel és az nem fog
korlátokat vonni és eltorlaszolni magukat egymástól mint eddig
tették, tehát ti enyémek, menjetek mindenhová, ahol részben
ragadtak meg Engemet, azaz Igémet és tudassátok velük az Egész
Igét, amely az önzetlen „Szeretet", ha ezt magukévá tették, akkor
betérek hozzájuk, mint Szeretet és felékesítem mennyei er vel,
amely minden igazságra elvezérli ket és beteljesedik amaz Ige és
„Mindnyájan Istent l tanítottak lesznek", nem tanítja ki-ki
felebarátját, mert aki betelt Szent-lelkemmel, minden igazságra
elvezéreltetnek, mint itt megláttatik, ezen író gyermekemnél, akinek
emez Igéket szívében Én az Örök Szeretet diktálom.

Tanuljatok ti e kicsikt l, akik nagynak képzelitek magatokat
és legyetek a gyermekekhez hasonlók, hogy ki ne rekesztessetek az
Isten országából, legyetek alázatosak, megtagadván minden vágyat,
amit e föld kiván és ne tartsátok többnek magatokat senkinél, nehogy
a kicsivel szolgáltassátok magatokat, mert az Én országom rendjében
,,A nagy szolgál a kicsiknek", mint Én magam szolgálok és
tanogatom az országom rendjére az Én kicsinyeimet, ti is
azonképpen, a még kisebbeket, akik körülöttetek vannak Én értem,
tehát az Én akaratomra tanogatjátok és Hozzám vezessétek a
Szeretethez, amelyben van az életetek és ne az elkülönítésekbe, hisz
ti mindnyájan Igémet követnétek, ha egységben az Én szeretetemben
lennétek és így felosztottatok magatok között, tehát nem vagyok
„Teljes" sehol, aki egyik Igém szavát többre emeli a másiknál.

Gondolkodjatok rajta és találjatok meg a saját szívetekbe és
az egységes szeretetbe, amely nem ismer más felekezetet, vagy más
hiten lév t, csak felebarátot lát és testvért mindenkiben, az ilyenek
Hozzám hasonlók, mert a ti Mennyei Atyátok tökéletes, ti is
azonképpen legyetek, mert egy imát hagytam hátra, minden népnek
és nemzeteknek.

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben" stb. és ti mindnyájan
tesvérek vagytok.

Ámen.
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Kedves kisdedeim!

Az ember fénye a „Szeretet", aki nem szeret sötétben van, aki
szeret fénybe helyezi lelkét, ha test szerint él, sötét lesz, mint e föld,
melyb l vétetett, de ha lélekben felemelkedik e földi légkörb l és
mennyei eledelemmel táplálja lelkét, ezáltal mennyeivé formálódik
át. Sokan azért imádkoznak „Bocsássam meg b nüket legyek
irgalmas". Szegény vak, eltévedt teremtményeim, hisz folyton azt
csinálom veletek és ti nem látjátok a jelt, csapások,
szerencsétlenségek, kedveseitek meghalása által, mindezzel az
elmúlásra és e földi boldogság és öröm megsemmisülését igazolja,
hogy keressetek maradandó boldogságot, az Igém alapjain, amely
egyedüli biztosítja nektek a boldog jöv t. Minden teremtménynél
megjelenek id nként, el ször gyermekkorban, azután mint ifjú, férfi
és aggkorban és minden id ben hallják a boldog jövend  élet Igéjét,
az  felfogási képességéhez megfelel en, csapások is azért vannak,
hogy megkeressenek Engem az Örök Szeretetet, hogy irgalmas
legyek és hagyjalak titeket a régi szokásos b nötökben elveszni?
Akkor vagyok irgalmas amikor b nötök következménye megbüntet
és azután óvakodtok t le és nem tápláljátok a sötétség hatalma
szerint lelketeket, hanem mennyei Én eledelemmel, amelyet nyújtok
naponta lelketek táplálására, hogy hasonlóvá váljatok általa Hozzám,
mert ez a cél, nem a test szerinti élés, ami e világ.

Már kifejtettem több helyen az Engem követése miben áll,
hogy a megváltottak közé jussatok, én irgalmas vagyok és szüntelen
ezt gyakorolom, amikor Igém szavait hozzátok juttatom, hogy
megragadhassatok Engem, a megváltást, tetteitekben azzá válljatok,
amint megmutatattam nektek, hogy ti is a keresztúton megdics ülve
hazatérhessetek, Velem egy akaratban, mert a mennyben nem lehet
két akarat, csak egy, az Atyám, az örök Szeretet akaratának kell
mindenekben érvényesülni. Azért buzdítlak szüntelen akaratom
elfogadására, hogy eljöhessen hozzátok az Isten országa, amit e
földön kell elsajátítani, mert odaát már mindenki ott találja magát,
ahová helyezte lelkét itt, mert amiként Én e földön raktam le alapjait
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a megváltásnak, azonképpen itt kell azt végbe vinni, mert ez a föld
bár siralom völgye, de a megváltás kegyelmi helye is.

Igen itt van a pokol és mennyország is, mert lehet lélekben
valaki pokol kínjában és lehet valaki Isten országában, amely eljött
hozzá és viszi mindenki magával szerzeményeit, lélekben.

Ha valaki utánam j  és elfogadja mennyei Atya akaratát, -
amiként Én mindent az  akaratából tettem, amiként meg is
mondottam „Én semmit sem cselekszem magamtól, csak ahogy
láttam és hallottam Atyámtól”. Tehát isteni akarat szerint
cselekedtem mindeneket, nem e Föld szerint, ilyképpen
elmondhattam.

„Az  Én  országom  nem  e  világból  való”,  mert  nem  a  test
szerint éltem, hanem lélek, vagy mennyei atya akarata szerint, amely
a — Fiúság —, nemcsak nekem de mindenki számára, aki „Legyen
meg a te akaratod" tettben meg is cselekszi, mert csakis az
engedelmességben található fel az Atya, máskülönben Úr és Isten,
akinek törvénye büntet, sosem az Atya,  Szeret ha mi is már
szeretünk, az  lelkének részesei vagyunk a szeretet nem tud örülni,
még annak sem, ha ellensége szenved, mert nem kárörvend , az Isten
akaratával megtelt lélek, tud imádkozni szinte szívb l, rejtekben is
ellenségéért, nem képmutatásból nyíltan, mert ismerve ezeket, a
szájuk Fenhangon imádkozik ellenségéért, de szívében sötét harag
dúl ellene. Én pedig csak a szívet nézem és sohasem a zengzetes,
hosszú imákat, ami terhes nekem, mert látom szívét, mi van ott ima
nélkül is, az igaz istenimádók csak Szellemben, (azaz szeretetben) és
igazságban, imádhatják az Igaz istent és jó Atyát, mert az ilyeneket
most is keresem, hogy haza vigyem ket, mindazokat, akik mindenek
fölé helyezték ezen egy szót.

„Legyen meg a te akaratod, amiképp a mennyben,
azonképpen itt e földbe is.

Ámen.
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Kedves Kisdedeim!

Ha Én magam vagyok a teljesség és ha befogadtok Engem,
minek akor az ó- és újszövetség minden bet i. Ha valaki útra kel és
elért a célhoz, miért menne vissza az útra ide-oda járni, amikor a
célnál a Krisztus, a tökéletes szeretet teljessége, amely az Atya fénye,
lehet-e bármilyen könyvb l tanulni annak, kit már az él  Ige tanít,
amelyben ben van a teljesség, amit az ó-és újszövetség könyvei
el készítenek eme teljességre, amely az Isteni akarat befogadására és
Szentlélek vétele Velem egyesül, ezek, akik Szentlelkem birtokában
vannak magukba bírják az ó- és újszövetség anyagát, ezeknek eljött
az  ünnepük, a szombatjuk és megnyugosznak Isten akaratában, az 
utolsó napjuk eljött, amikor önös utaikról átjöttek az Én akaratomba
és egy lettek Velem az örök Atya fényével a testet öltött Igével,
amely elvezérel minden igazságra, amint megmondottam egykor,
annak teljesedésbe kell menni azoknál, akik tettleg gyakorolták szent
akaratom mindenben.

Ti Kisdedeim, szeressetek mindeneket Én érettem, mert így
töltitek be minden törvényt, mind Én is betöltöttem, nem válogattam
az emberek, felekezetek között, mert aki utánam j , semmiképpen ki
nem vetem, hanem az Élet kenyerével táplálom, amiáltal hasonló lesz
Hozzám és ez vonz engem mint hasonló és hozzá jövünk és nála
lakozunk.

Lehet-e ennél jobban kimagyarázni az egész ó- és
újszövetséget a megváltás útját, mint itt röviden vázolva ezen Atyai
levelekben le van fektetve, csak az fogja megérteni, akiben alázatos
szeretet van, mert mint Hozzám hasonló megfog érteni és ezekhez
beszélek, mint Szeretet, hogy kövessenek Engemet és álljanak a
munkásaim közé, összegy jteni a Szeretet Lényeket, amelyek el
vannak szóródva minden nép és nemzetek között, akik szeretnek
Engem mindenek felett és felebarátot úgy, mint saját magukat, mert a
törvény betöltése szeretet, mert „Isten a szeretet állapota, amely elj
mindenkihez, aki szeret és viszi magával e kincsét a másvilágra, ahol
fokozódik eme boldog állapot, hogy milyen ragozás van a szeretetnél
err l még fogalmatok nincs és mennél nagyobb, több annál nagyobb
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üdvösség részese, mert mindég közelebb lesz az Atyához, amely a
szeretet beteljesedett teljessége, amelyb l mindnyájan vettük
Szentlélek által szeretetet, amely a fagyos szívet életre kelti az
embernél, hogy szeressen, mert eme t z, minden b nt megemészt,
azért az Isten emészt  t z, mert ahol t befogadták, ott minden más
hatalomnak föl kell oldódni szeretetté Szent tüzem által, amelybe
megkeresztelkednek az Enyémek és Velem egyé válnak, mert a
törvény betöltése szeretet.

Ámen.

Kedveseim!

Akik nevembe e kora reggelen összejöttetek legyetek áldottak
emez Én szeretetemben, amelyet ajándékozok nektek, mint kedves
eszközeimnek, akik akaratom szerint igyekeztek élni.

Nincs több ennél az embernek, mint ha megtalált Engem a
saját szívében, mert akkor már társaloghatunk, mint Atya és fiú,
nincs több ennél a földön, mint a Szeretetben megtalálni Engemet,
ezek Lelkem részesei, akik hallják hangomat és, megcselekszik és
figyelmük mindig felém van irányítva és nem e világ felé amelyet
Értem elhagytak.

Mily, kedves dolog ez el ttem, ha a gyermekek megkeresik
Atyjukat, így találtuk meg egymást, mint régi jó barátok, egy
örömben és érzésben, amely mennyei, mert az ilyenek a mennyei
életet élik nem e világét, azért jöhetek hozzájuk, mint Szeret  Atyjuk
és megosztom velük Szent-Lelkemet mint Ádámba els  föld
emberébe leheltem, tibelétek is azonképpen, hogy ezentúl mint új
teremtés Nekem éljetek egyedül, a felebarát szeretetében, mert
nekem csakis testvéreitek szolgálatában szolgáltok, ha az
embereknek szolgáltatok Nekem, mert ez az Igaz isten tisztelet,
meglátogatni özvegyeket, árvákat az  nyomorúságukban és
megtartani magát szepl tlenül e világtól, amelyben most éltek, test
szerint, de lélek szerint, a bennetek lev  Isteni csira szerint
növekedtek fel Hozzám az örök szeretethez, aki jelen vagyok
köztetek, ti kisdedeim. Íme látom, hogy örömötök nem teljes, de
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emelkedjetek ki az igaz szeretet örömébe, hogy vegyetek t lem, a
beteljesedés ünnepén, mint vették az els dök, ti is azonképpen egy
szívvel, egy lélekkel, várjátok együtt meg, amíg felöltöztettek
mennyei er vel, amely a szeretet teljessége, amely T lem száll alá
reátok. Ti is úgy szeressétek egymást, mint Én szeretlek titeket, mert,
amiként adtok ki magatokból szeretetet felebarátaitokba, ti
azonképpen Bel lem megtöltetlek mindég nagyobb er vel, de ha
fukarkodtok a szeretettel ti sem teljesedhettek be teljesen, amíg
másoknak nem osztotok emez er l, mert így növekszik mindenki,
ha másnak is ad amivel már bír.

Hogy az emberek nem fogadják be a ti szereteteket, Én t lem
sem  fogadták  be,  de  ti  azért  Értem  mégis  szeressétek  ket,  mint
sötétben tévelyg ket ez kedves nekem, mert könny  olyant szeretni,
aki viszont szeret, de mennyei er  kell ahhoz, aki mindég ellenetek
van és mégis szeretitek, ez az amikor a test megtöretik, hogy a
szeretet éljen, azonképpen, amint Velem történt a Golgotán. Mert
minden megváltottnak fel kell menni a Golgotára a teljes
önmegtagadásban.

A bölcsesség felszegezteti magát a fára, hogy a szeretet éljen.
Ezt tettem én is, ti is azonképpen.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Nagyobb szeretetet kívánok köztetek, mint ami van, mert így
nem leszek bennetek er s és ti elgyengültök, a világ áradatában, mert
ez az örök atya tulajdona, amely mindeneket fenntart a Szeretet ere-
jénél fogva, ti is azonképpen csak a hatalomba lesztek oly er sek,
hogy legy zitek a világot magatokban, amint Én Jézus is a szeretet
hatalmával lettem gy ztes minden felett, semmi er szak, vagy bünte-
téssel nem értek el célt, az Én munkámnál is, mert ez nagy szeretetet
és türelmet igényel, minden lélekkel szemben, téves felfogásaikat,
szeretettel kell megmagyarázni nekik, de nem tetteket kívánni, mert
ez nem szolgálja a szeretetet, amely az Én lényem és nektek is szere-
tet lénnyé kell átváltozni a szeretetben, amint Én magamba minden
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Ént — megfojtottam, hogy a szeretet éljen csak nektek is azonképpen
kell bármily igaztalanul vádolnak a rövidlátók mégis szeretettel kell
kioktatni a téves fogalmaikból, hogy e világ hatalmát ki nem kerülhe-
tik az Enyémek, mert éppen ez segíti ket gy zelemhez ha Velem
vannak, harc nélkül nincs gy zelem, mert nagy kényelembe bizony
nem lehet besétálni az Isten országába, hanem sok harc árán, ha min-
denhonnan mint szeretet gy ztes kerül ki. Az ilyenek az  mennyor-
szágukat magukban bírják már ennek a világnak a szeretetben kell
feloldódni bennetek, akkor lesztek gy k, e világ felett, mert a sze-
retet emészt  t z, amely a bennetek lev  világot megemészti.

Ne lankadjatok el, kicsiségekért világ részér l, ha bármi ér is,
itt  mulandó minden  és  el  kell  hagynotok  mindent,  hogy Én az  örök
szeretet  éljek  bennetek,  nincs  más  dolgotok  mint  szeretni  és  amit  a
szeretet parancsol megcselekedni és így váltok szeretet munkásaivá
amely a mennyeket szolgálja és így lehet Nekem csak szolgálni a
szeretetnek, akkor nem kell, hogy Szentlelkem reátok; szálljon, kérni
és látni Engem, mert már bennetek Én munkálkodok és a cselekedet-
ben fogtok Reám ismerni amit általatok végezni fogok, ha Én lehetek
az Úr bennetek, ti kicsikéim, szeressétek azokat is, akik nem követ-
nek Engemet, mert a szeretetben el bb megnyeritek ket, mintha
távol tartjátok magatokat t lük, mert a szeretet nem tartja magát
fölöttéb másoknál,  legkisebbnek érzi magát a szeretet hatalma alatt,
amint Én is szolgáltam mindenkit bármikor fordult Hozzám, nem
voltam kedvetlen, fáradt vele szemben, hogy megnyerjem a szeretet-
nek, ti is azonképpen hasonlóan tegyetek, szeressetek, hogy er tök
legyen mindenhez, ami körülfog és akkor mindég boldog állapotban
lesztek és gy zhettek mindenek felett, és így helyezitek magatokat
mindenek fölé e világban.

Ámen.

Kedveseim,

Ma jól éreztem magam köztetek, mert a szeretet f tött, ami az
Én er m bennetek, mert egységes lélekben Velem voltatok, bár min-
den id ben ilyen er ben engednétek magatokban munkálkodni a sze-
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retet. Milyen örömöm volt ezen egy érzéstekben kisdedeim, lám
mindenkor így lehetnétek egyek Velem, mennyivel el bbre lehetné-
tek haladva a szeretetben, mint amikor a világot hagyjátok uralkodni
magatokban, mert az csak rombolja mindég a szeretetet, az Én ré-
szemet, azért ne engedjétek amikor egybe jöttök, hogy a világ vagy
az ellentét gaza körülfogja szíveteket és ha mégis megtörténne, törjé-
tek meg azt, ha egymásra néztek gondoljátok, hogy Engem láttok és
boruljatok egymás nyakába, mintha nekem tennétek, mert bizonnyal
bennetek lakózom, tehát aki Szeret, Engem az karolja eszközeimet és
az Engem karol és szeret ezen testekben, akiken Én uralkodhatom.
Tehát egymásba lássatok meg Engemet, mert bizonnyal, ha egymást
úgy nem fogjátok szeretni, mint magatokat, máskép semmi alakban
nem láthattátok meg, amíg a testvért igazán nem tudjátok szeretni,
amelyben lakozom, mert hol van az Én nyugodalmam helye, ott, ahol
befogadtak engemet.

Szeressétek egymást Én érettem, mert akkor megdics ülök
köztetek mint Atya, ha Én értem szeretitek azokat, akik Engem befo-
gadtak. „Mert, aki titeket befogad, az Engem fogad be, értsetek meg
Engemet, hogy ahol befogadtak, ott lakózom, és azért szeressétek
egymást, mint igaz gyermekeimhez illik, hogy mindnyájatokban
megdics ülhessem azáltal, hogy hagytok magatokon uralkodni és
akkor mindnyájan beteltek Szent-lelkemmel.

Ámen.

Kedves Kisdedeim!

Ti, akik mellettem vagytok, álljatok meg szeretetemben, hogy
ragyogjatok fényemben, mint akik részesei lelkemnek, mert a ti ré-
szetek bel lem bennetek van, tehát ápoljátok és tápláljatok Engem,
mint csecsem t, hogy nagyra n hessek nektek, bennetek. A kitöltés
nem szemmel látható alakban j  el, mint ti képzelitek, hanem er ben
fogjátok észre venni magatokban a szeretet nagyságát, amely növe-
kedik és e világ fogy bennetek, amint az els dök tették, mindent ké-
pesek voltak elhagyni, hogy a szeretetet szolgálják felebarátaik érde-
kében, a megmentésben, mert ekkor szolgáltak Nekem, a szeretetnek.
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Azért, anyagiakban sem szenvedtek hiányt, mert a szeretet
áramláskor mint részesek, javakban is részesültek, kinek-kinek mi-
ként volt szükséges, akiket a földi javak nem vontak el T lem, azok-
nak meghagytam, hogy sokakat táplálhassanak és befogadhassanak
hajlékaikba, hogy Szent Nevem megismertessék azokkal, akik vágy-
tak Utánam, mint egy Kandacai kamarás, aki a föld másik feléb l jött
keresni Engem és csak apostolomban láthatott meg és  ennek is igen
örült, mert fáradsága jutalmát megismerhetett Engem az enyémek-
ben.

Most is úgy lészen, hogy az Enyémeken keresztül felismer-
hetnek, hogy egyesekhez megérkeztem és a munkámat megkezdet-
tem, amint megmondottam, amikor testben valék, most is testben
vagyok  az  Enyémekben  rejtetten,  hogy  csak  az  láthasson,  akinek
lelki szemei nyitva vannak, a tényeket láthatják és megismerhetik
ténykedésem és szavaim nagyságát mint Kandacai meglátta és hitt
Nekem az eszközömön keresztül is.

Tehát a felh kben megláthat minden szem Engemet még azok
is, akik által szegeztek, mert majd sír a földnek minden nemzetsége
az elválasztás után, ami már folyamatban van a földnek minden ré-
szén, azokon keresztül akik akaratom befogadták és teljesítik azt.

Ezek rendszerint igénytelen emberek, e világtól lekicsinyeltek,
amint Én magam voltam e világtól megvetett az Enyéimek is azon-
képpen, az  jelük a szeretet az elpecsételés a szeretet teljessége az
Atya szeretetének záloga szeretetük, nincs más jel mennyei bennük
mint szeretetük, alázatos kérelmük, béket rés, állhatatosság és irga-
lom, ezek mind a szeretetben fog megnyilvánulni az Enyémekben,
amely magam vagyok, az Én lényem lett Úrrá bennük és uralkodhat-
nak Velem, Bennem és általam e világon és a felvételkor, ezen részek
emelik a mennyei létbe és haza viszem ket, mint lelkem részeseit,
mert joguk van az élethez általam.

Erre törekedjetek, hogy Lényemet eltulajdonítsátok és akara-
tom átvegyétek és éltek velem mindörökké.

Ámen.
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Kedves Kisdedeim!

Minden napnak megvan a maga öröme és terhe, öröme meny-
nyei, terhe a földi, most az a kérdés, melyik er sebb bennünk, mert
olyan lesz a napunk, ha a menny nagyobb, akkor több örömünk lesz
mint teher, bármily bajok között is a bels  öröm el nem .hagyhat, ha
a menny nagyobb a földnél, ha azonban a föld nagyobb bennetek,
akkor örömötök kevesebb és terhetek nagyobb, mert minden t letek
függ, lehet a tömlöcben is er s és boldog valaki, aki az Én er m bír-
ja, mint Péter volt, még ott is tudott a szeretet csodát m velni, mert
kivezette. A másik ugyanott térített és csodát m velt, tehát ha a
menny nagyobb a földnél bennetek, úgy akkor a teher mintegy leesik
rólatok és ti ne akarjátok felvenni azt a földi gondot újra, hogy így a
„Fiú" felszállhason nálatok is a mennybe, mert amíg az anyagin
csüngtök, nem lehet engedelmes Fiú bel letek, mert a sok képzelt rém;
a lét az öregség, mindent megnagyítva elképzelitek magatoknak, ez
rontja meg a Fiú felszállását, mert ez földhöz köt.

De akiben a menny nagyobb az így szól: Minek aggodalmas-
kodjak, a földi miatt, van nekem Jó Atyám, aki gondot visel reám.
„Ha nem lesztek hasonlók a kisdedekhez, nem mentek be a mennyek
országába". Aki teljességgel Reám nem bízza magát, mint a gyermek
a szüleiben, akkor a Fiú nem szállhat fel a földb l, mert a föld meg-
köti magának, és a jöv  rémképével magának azt mintegy el készíti
(aki nem bízik Bennem teljességgel) a lelki romlását, és így vissza
marad lemarad a választottak sorából. Önönmagát megköti a földdel,
mert a mennynél, azaz szeretetnél nagyobb volt el tte a föld, a teste.

Amint látjátok, a megváltottaknak be kell tölteni Igém szava-
it, (nemcsak tudni és megtanulni, mi hol van megírva - mint a leg-
több hív nél csak az az eredmény, a bet  tudása) pedig sokkal job-
ban teszi a törekv , ha amit ma megtanult 2 mondatot azt igyekszik
tettbe átvinni, így nem halmozódik fel lelkében a sok tudás és azt
sem tudja azután honnan is kezdje meg a megcselekvést.

Hasonló eset az olyan építészhez, aki háza anyagát mind a te-
lekre felhalmozta össze-vissza és már oly sok az építend  anyag,
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hogy a telken már nincs hely hová építse a házát, tehát sok fáradság-
gal át kell hordani más telkére és kiválogatni az anyagokat egyes
részekhez, amikorra a lélek elfárad és benne marad a sok anyag fel-
dolgozatlan, nem tud lelki házzá felépülni, hanem marad az össze-
halmozott sok tudásnál, és a tett, ami a valóság, az elmarad, ilyen
állapotban jön át legtöbb bibliaolvasó és ezek kiálltanak Hozzám,
Uram, Uram, nem-e a te nevedben prédikáltuk Igédet? Igen, prédi-
káltátok, el is vettétek ott jutalmatokat, mit várhattok t lem, ti bére-
sek, megittátok tejét, lenyírtátok gyapját juhaimnak, él sködtetek az
Engem keres kön és uralkodtatok rajtuk és magatokat tápláltátok és
nem Engem a szeretet, amit kerestek az Engem keres k.

Távozzatok T lem ti gonoszok, nem ismerlek titeket, mert az
Enyémek az Én lelkemmel, a szeretettel prédikáltak, amit ingyen
kaptak és ingyen adtak, ezekben megnövekedve a Fiúság lelkével az
engedelmességgel. Eggyé váltunk, ezek nem fogják kérni jutalmukat,
mert már benne vannak a mennyei uralkodásban Szent-Lelkem által
és k mindig méltatlannak fogják érezni magukat arra, amit bírnak az
alázatuk miatt és így túl megelégedettek, a kiosztott talentummal,
amit bírnak, mert a szeretet lény, mindennel megelégszik, mindennek
örül, mert megvan mindene a „Szeretete" ez Égi er , amit Igém meg-
tartása által szerzett magának, benne van a mennyországban, mert
eljött hozzá a mennyei Szeretet, amely az Atya lelke és így birtokosa
lett és örököse a mennynek, mert, ha a „Fiú" felszáll az Atyához, vele
uralkodik a mindenségen, a fiúság megszerzése az Engedelmesség a
Szeretetnek, az önmegtagadáson keresztül, amint Én Jézus is így
szereztem meg, példát hagytam néktek, miképpen kell Atyám (szere-
tet) akaratát betölteni a folytonos önmegtagadáson keresztül, hogy ne
szolga, hanem mint Fiú lehessek, aki önzetlenül szerettem mindenkit
Atyámért és mindenben t Szolgáltam és nem magamat, amikor elté-
vedt teremtményeket Hozzá vezettem a Szeretethez, Atyai lényéhez.
Így szolgáltam a szeretet és így lettem mint Fiú a mindenség Ura, ti
is azonképpen cselekedjetek.

Ámen.



-  68  -

Kedves Kisdedeim!

Ti, akik hallgattok szavaimra és megcselekszitek azt, legyetek
áldottak emez Én akaratomban.

A mai napon megtanuljuk miképp kell Engem mindenek fölé
helyezni a világnak fölöttébb, a bennetek él sköd  régi b n, amelyek
eredeti b n néven ismertek, miképp kell ezt Velem legy zni és kihaj-
tani magatokból, hogy megtisztuljatok t le, mert amíg e régi gonosz
természet uralkodik bennetek, nem vehettek T lem Szent-lelket.
Azért a régi természetet le kell vetk zni és az Enyémet fel venni,
mert az els  is Enyém volt, a második az önös b n akarata volt és a
harmadiknak újból az Enyémbe kell hozzám emelkedni, hogy a
mennyei természettel, mennyeiek lehessetek, mert amennyire átve-
szitek lelkem erejét és megcselekszitek akaratom, annyira helyezitek
magatokat mennybe és ha „Engem és akaratom minden fölé helyezi-
tek úgy, akkor ti is ezáltal minden fölé helyeztettek, ez egy növeke-
dés a Szeretetben, amely eddig az önös akarattal el volt hanyagolva a
test szeretete miatt, mint az els  emberpárnál, nálatok is azonképpen,
mert ha az ember nem esik érzékenységbe, akkor Szeretete mennyei
marad és nem a földnek nemz, a halálnak, hanem mennyei Szereteté-
vel örök életeket teremthet, ha mennyei szeretetével a mennyek szá-
mára megnyer lelkeket. Amint Én tettem példám és tanításaim által,
nektek is teremt  er kké kell válni általam, hogy a mennynek terem-
jetek gyümölcsöt nem e földnek, amely a b n átka alatt van, mindad-
dig, amíg fel nem vétetnek, vissza az eredeti helyükre, amelyre te-
remtettek. Isten fiakká kell vállnia a természeti emberb l, amely az
Atyával épít, alkot szüntelen, nem rothadó és enyészetnek, hanem
Szent-lelkem megtestesítése által Isten fiakat, akik örökké élnek. Ezt
elérheti mindenki Általam, ha az „Istent mindenek fölött fogja sze-
retni", tehát még a teste akarata fölé is az Isteni akaratot helyezi els -
nek, a szeretetet.

Miel tt  az  els  emberpár  b nbe  esett  volna  k  végtelen  bol-
dogok voltak az édenben, nekik szolgált minden, amit e föld termett,
nem volt bogáncs, kóró és mérges növénye a földnek akkor, csak
minden bokor nemes és jó gyümölcsöt termett nekik, amit k akartak
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mindent megteremthettek maguknak akaratomban. De az engedetlen-
ség és az el lem való elbujás tette ket a föld átkává és lettek a föld
szolgái az Isten fiakból, mert az  akaratukat Elém helyezték és ez az
eredeti b n gyümölcsei ti vagytok ember állatok, akik nem is ismer-
tek Engem.

De Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy a b n átkától felsza-
badítson titeket, mert csakis Jézus az els d, aki haza vihet titeket az
eredeti helyetekre, amelyre az Atya magából kibocsájtott titeket, mint
Szeretet lényeket, minden Isteni tulajdonsággal felékesítve, teremt
er kké, de visszaéltetek szabadságtokkal és megköttettetek a földdel,
hogy tovább ne bukjatok, igaz, hogy az emberforma az állaton alul
esett, az élvhajhászatában és eltorzult lelkében nincs meg az Isteni
hasonlatosság amellyel alkottatott, azért jött az Isten fia, Jézus, hogy
vissza formáljon titeket az Atya képére és hasonlatosságára. Így Jé-
zust követve megváltathattok a föld átkától. Mert a törvényb l meg
nem igazult az emberiség, csak el készít  iskola volt minden, prófé-
tákkal együtt Krisztus a teljesség, aki t befogadja, üdvözül általa,
mert az ószövetség, amely el készít  iskola volt, az igazság, a tör-
vény, amely bünteti önmagában az ellene vét t. De Jézus Krisztus, a
teljesség, az Atya Szeretete amely minden b nt kiegyenlít az  Szent-
lelkével, aki t befogadja, ezek élnek általa, ez a kegyelem, amelyet
Jézus hozott a földre, ami által mondhatjuk „Mi Atyánk, ki vagy a
mennyekben" az ószövetségben csak Úr volt, megközelíthetetlen, de
Jézusban Szent atyánk lett, tehát aki a törvényb l akar megigazulni, a
Kegyelemb l kiesett és csak szolga marad a törvénynek és sohasem
lehet fiú az engedelmesség lelke nélkül, amely a Jézus lénye. Tehát
aki Istent mindenek fölé helyezi,  is mindenek fölé helyeztetik álta-
la.

Az ószövetségben Igazság uralkodott, de Jézus már így taní-
tott, aki elveszi fels ruhádat, add neki az alsót is, aki arcul üti egyik
feledet, tartsd oda a másikat is, ez az alázatos önmegtagadó szeretet,
amely fel emeli az ószövetség „fogat fogért, szemet szemért" ez igaz-
ságos és jogos törvény, de nincs benne az Atya lénye a „Szeretet"
tehát nem is juthattok vele ezen Atyához, amelynek lénye a Szeretet,
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Bölcsesség, Akarat, Rend, Komolyság, Türelem és Irgalmasság,
amely az Atya, tulajdonsága.

Az ember elérheti Jézus követésében e testben még a követ-
kez  isteni erényeket: Szeretet, Türelem, Alázatosság, Megbocsájtás,
Álhatatosság, Áldozatkészség és Irgalom. Amint látjátok, csupa ön-
megtagadás volt Jézus lénye, a szeretettel telve és így lett  út az
Élet, a világosság atya lénye, felkent Krisztus, a Szeretet teljessége,
tehát t követve, az  útján járva, az  akaratában élve lehetünk csak
megváltott fiak. Erre a munkára hív titeket amaz Isteni szeretet, akik
már részben bírjátok Isten lelkét, hogy beteljesedjetek teljességgel
Szent lélekkel.

Én, Jézus, az örök Szeretet mondom nektek.

Ámen.

Kedves kisdedeim!

„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be
mennyek országába".

Milyen a kisded? Kedves, nem tud úr és szolga között
különbséget tenni, szereti a társaságot és foglalkozást, magányosan
sír, mindent szüleit l vár és ha bántja valaki megelégszik azzal a
tudattal, „Hogy majd megmondom Édesapának, vagy anyának, majd
attól kapsz", ilyen hasonlatban megnyugszik a sértett lelke.

Ha ti is kisdedeim hasonlóan mindent Reám bíznátok,
mennyivel kevesebb gondotok lenne, mint így van, amíg nem
tudjátok magatokat teljességgel Reám bízni és ha a Szeretet
megnövekszik nálatok, nem is lesz gondotok, mert a Szeretet
kiszorítja a gondot, mert az is nem egyéb, mint e világ lelke, amint
tudjátok, a bennetek lev k, e világ hatalmai, a g g, beképzelés, az én
— és ezeknek tartozékai, mint házibarátaitok, akiket nagyon
szerettek még, azért ezek gátolnak titeket a felemelkedésben, nincs
nagyobb ellensége a léleknek ezeknél, amely részben öröklött,
részben saját gy jteményetek, amelyek mindig fájdalmat és gondot
adnak az embernek. Amíg ti a megtorláson gondolkodtok, bízzátok
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inkább Reám. Én áldásosabban elvégzem a kárpótlást, nem elég e
bizalom, amit eddig láttam t letek, a kis gyermekr l vegyetek példát,
minden jó és rosszban szüleihez fut, mert tudja, hogy csak ott
éreznek vele, ti is azonképpen cselekedjetek, akik még nem is
halljátok hangomat, de a tettben látni fogtok Engem, hogy az nem a
magatok munkája, ha megszabadultok a beképzelést l és
alázatotokban felismertek Engemet, mert Én több vagyok nektek,
mint a földi szül , ha felismertek annak, aki Vagyok, a lelketek
eredetije, az örök létnek alapjából való szeretet lények vagytok
lelketek szerint, amely Bel lem kihelyezett hasonmásaim lesztek, a
szeretetben és Istennel-járók lesztek újra, mint Khénok járt és
elragadtatik, testi halál nélkül, azaz fájdalom nélkül és lelke hüvelye,
mint egy párában felbomlik és nemesebb részekb l készül a mennyei
test, a felszabadult léleknek, aki Szent-akaratom szerint élt.

Igyekezzetek elsajátítani minden akaratom, hogy átvehessétek
Szent-lelkem és így a test is megszentel djék általam, hogy ne
maradjon sok salakja a sírba, a megtagadott és megszentelt részekb l
lesz az új felöltözés, ami már Szent és tiszta lesz. „Mert semmi
tisztátlan be nem mehet a mennyek országába".

Ámen.

Kedves népem!

Én népem, Én nemzetem, Én örökségem, mindeneim, ti, akik
Nekem jobban hisztek, mint emberek magyarázatainak, legyetek
áldottak ezen hitetekben, mert így fogtok csak sok gyümölcsöt
teremni az Én lelkemmel, Én vezetésem alatt, mert amint látjátok a
sok hív  sok gyülekezet nem tud tetté, vagyis megtestesült Igévé
válni, mind selejtes, csak részleges egy „Egésszé" alakulni nem tud.

Most azért jöttem, hogy az Engem szeret ket egyesítsem egy
táborban, egy Névben, egy Isteni „akaratban", amely a mennyei
állapot, mert egy legf bb lény az Atya, és ti mindnyájan ezen legf bb
lény lelkével egyesülve lesztek. Én népem, seregem, megváltottjaim,
szenvedésem koronái, nagy áldozatom gyümölcsei, akik Velem
„Egy" lettetek, vagyis akik befogadtatok ezen megfejt  és
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kimagyarázó Igémbe, mert ezt már félre nem magyarázhatja az
Önszeretet, itt Velem önmegtagadókká kell válnia, hogy az Én
lelkem éljen bennetek, amely a megváltás.

Tehát a mai napon menj el és hirdesd emez igazságot, hogy
lem tanuljanak, Szeretetté váljanak, hogy képessek legyenek az

Ige befogadására, mert ha annyira ragaszkodnak a törvényhez, akkor
kénytelen leszek ket átadni a Törvénynek, amely igazságos, de
Szeretet nincsen benne.

Tehát mi jobb az ószövetség szombatja, vagy Én, az Él  és
megtestesült Szeretet, törvény által senki sem igazult meg, azért jött
a mindent felölel , és megbocsájtó Szeretet „a Jézus", hogy mindent
kiegyenlítsen, amit a törvény szigora ítélt, mert nem csak a szombat
megtartása vált szükségessé, hanem a tizedek, az áldozatok
sokassága, a hét évi elengedés a nincstelenek felkarolása és legf bb

n, a lelki paráznaság, amely miatt elvetetett Izrael népe. És
tudjátok, hogy most ti mind azon tévelygésben vagytok? Mert csak a
bet ben van akaratom leírva de a tettekben saját útjaikon járnak.
Nincs-nincs még öt lélek sem ezideig a földön, hogy ne tévelyegne.

Azért ne er sítse magát senki a törvényben, mert az „ítél".
Inkább a Szeretethez, hozzám ragaszkodjatok aki minden törvényt
betölt önmagában Velem az Él  Krisztussal, mert ha a törvény, vagy
a szombat megtartása elégséges lett volna a megváltáshoz, nem
kellett volna eljönni az Isten küldöttjének, Jézusnak, hiszen a
jeruzsálemi papok megölettek a törvény szerint, akik a szombatot
szigorúan megtartották, nos mit gondoltok üdvözültek-e k? Vagy ti
is úgy akartok üdvözülni a szombatban, mint azok? Hiszen a Szeretet
állapota maga az üdvösség, a mennyország, amelybe helyezitek ma-
gatokat Általam, ha Engem követtek, a Szombatban az van, aki meg-
nyugodott Isten akaratában, annak eljött a megváltási szombatja,
amikor a maga kigondolt útjait vagy lelki paráználkodást elhagyja és
mint tiszta sz z ajkaimról sarjadzott tiszta isteni Evangéliumot be-
fogja tölteni és aszerint élni, akkor nem lesz lelki parázna az ember.

Azért jöttem segitségtekre, hogy a sok felhalmozott bet
anyagot tettre, szeretetre váltsátok át, mert „Isten a Szeretet", az 
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törvénye Szeretet, a törvény betöltése Szeretet, mert csak a szeretet
boldogít titeket, amely az Örök Atya lénye.

A törvényt Jézus is betöltötte, de nem a szombatot, a farizeu-
sok értelmében, hanem éppen szeretetével töltötte be a szombatot,
amid n jót tett szenved  felebarátaival, tehát a szombat megszentelé-
se a "Szeretet", amid n jót teszünk a szenved vel, akkor van Szom-
batunk és nagy ünnepünk, mert betöltöttük Isten akaratát a szombatot
és a jót tett által meg Szentel dünk.

Igen, van Szombatja az Isten népének, a megszentel désben,
az Isteni akarat megcselekvése által Szenteltetik meg a „Te Neved"
és általa j  „a Te országod" Hozzánk „amiképpen a mennyben, azon-
képpen itt a földön is", mert tibennetek van az Isten országa, ha ben-
ne vagytok az „Isteni akaratban", amely tulajdona a mennyben és
földön minden megváltottnak, mert ezáltal lett „Megváltott", amikor
önös akaratából átment az Isteni akaratba, azért mondám„ Aki Én
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és köves-
sen Engemet."

Ezt Én mondom, az Örök Szeretet fénye, a ti megváltótok.

Ámen.

(Szent Atyám, nem is merek Eléd állni, oly lesújtott vagyok,
hogy megint elvittek t lem 2 kéziratot, füzetet, hogy ítélsz engem
ezért jó Atyám, nem tudom, bocsáss meg, ha vétkesnek találsz ben-
ne, mert nem voltam elég óvatos. Szólj Atyám, mert várja a te szol-
gálód.)

Most hiába várod; csak reggel gyere, másnap.
(Drága jó Atyám, most reggel van újra itt vagyok.) Jól van

gyermekem, ha itt vagy és írj amit tollba mondok: Az ellen már nem
is olyan nagy ellen, mint ti hiszitek, mert belátja a jó tetteket, amit 
nem is üldözhet, de mindennek meg kell lenni,  érettük bizonyságul,
hogy a világban vagyok, mert ha ti nem tennétek Rólam bizonyságot
a köveket szólaltatnám meg és a kis gyermekeket.

Amiként Jeruzsálembe az örök városba vonultam dics ség
közepette, aként lesz majd most is, az igaz szívekbe és az emberek
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Általam teljességgel Istenivé válnak, megérdemlik azok, akik most
fölemelnek amikor a világ teljesen kivet magából Engem.

Ezek azon emberek, akik a pusztító utálatosság és megsem-
misítésem alatt áthoztak szívükben egy új világban, melynek az alap-
ja már az Isten országa, vagyis teljességgel Isteni alap, minden ha-
misság nélkül való, itt szakadt meg velem a sátán közössége e világ-
ba, itt osztódik szét a nagy kett - amikor ezen táborban már nem lesz
semmije.

Új alap, új világ fordulat.
Új szívet, új lelket adok nékik és beírom nevem szívükbe

örökre, hogy soha többé meg ne haljanak.
Hogyan ítélhetnélek téged gyermekem, amikor Értem

üldöztetel, ha elvitték a füzeteket, ám vigyék, bele néznek majd k is,
legalább tudnak valamit Rólam is, nem veszett el, minden megvan,
egy páran majd gondolkodnak felette, ne sajnáld, majd vissza kapod
a kinyomásra.

Csak ti álljatok meg a szeretetben mindvégig és minden id -
ben és gazdagítsátok e szegény világot szeretettel, hogy már Én ben-
netek er sebbnek bizonyuljak e világnál, hogy ti is mint Noé, új vi-
lágba, új sz ll t plántáljatok, mindent ültessetek be szöll vessz vel a
legnemesebb gyümölccsel, melynek t kéje Én magam vagyok, hogy
Bel lem élhessetek, mert nektek már valóban „más világ" amelyben
most éltek, mint amibe addig éltetek, a Szeretet és öröm világa, ami-
kor a b ntudata már nem kínozhat, mert mindent majd vissza fizet-
tek,  amit  elvettetek  e  világtól.  A  kiegyenlítés  legyen  a  f  cél,  hogy
megszabaduljatok teljesen e világ fejedelmét l és világától. Ti is utá-
lattal forduljatok el attól, aki T lem elvont titeket és a földre vetett és
tele rakott az  elégedetlen lelkével, a gyehennát meggyújtotta ben-
netek, de nem égtetek el, mert a parányi tiszta szeretet életben tartott
és vissza hozott Hozzám más világba, Én világomba. "Buzgó szerel-
mem m veli ezt."

Minthogy az Istenieket önmagatokban kell feltámasztani,
szükség tehát, hogy minél többet legyetek Velem ti is azaz Igémmel
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foglalkozzatok és akkor éppúgy nálatok is mindent kifejtek, hogy
fölismerhetitek hogy nem a ti er tökben vagytok.

"Mert Dávid mindenben eszesen cselekedett, mert Isten vele
volt" azaz  volt Istennel, aki ezen célért él, — az el is nyeri a teljes-
séget jutalmul az id k folyamán.

Így tér vissza az örökségéhez a tékozló, ledobja, vagy föleme-
li az Istenieket, mint az iparos ember, amit megtanult, az azután ab-
ból él, ti is vagytok azután Isteniekb l éltek csak, amikor elvétitek a
válaszfal a test, teljesen, vagyis a földdel nincsen már semmi kapcso-
lat, akkor teljesen Istenb l éltek, vagyis a Szeretetb l, mily nagy ket-

 az, amikor keserves munkátokból ehettek csak itt és Istenben pe-
dig szeretetb l éltek. (Hogyan értsük ezt?). Ugy értsétek ahogy van,
akik Istenben vannak, azok mindig a Szeretetben vannak és ez ad
er t a teremtésre is. Tehát nehéz munkából él, ha nem a Szeretetb l,
akik szeretnek, azok el vannak látva a Szeretett l, mert minden nekik
alá van rendelve, ami él. Hogy a Szeretetbe betért gyermek azután
mit akar segíteni az Atyának, az már az  egyéni értéke, vagy tehet-
sége, mert más cél ott nincs — mint menteni az elveszetteket megke-
resni. Aki Szeret már, az itt sem csinál mást, minden anyagi teremtés
ott el áll egy gondolatra, tehát az semmis, hanem az elveszetteket
megkeresni és haza hozni, ez az egész mennyei seregnek egyöntet
gondolata, mert lehet-e egy Atyának mással örömet szerezni, amikor
minden az övé? Csupán ha egy elveszett gyermeket hazahoztok. So-
kan azt hiszik, hogy ezt pénzért meg lehet venni, pedig nem lehet, a
testi keveset a test testet illeti meg, de ha a testt l valamit elvontok és
a szeretetnek áldozzátok ez hazaspórolás, a test árán megváltott Sze-
retetnek. Ezt csak itt e földön lehet végezni, ez az "alap" vetés, a fun-
damentum, a test feláldozásával történhet, mert ekkor lett teljesen
nyilvánvaló hogy nem vagytok a test szolgái többé, hanem a Szere-
tetnek. Ezt az utat minden megváltottnak meg kell járni, mert enélkül
a sátántól nem tudtok megszabadulni.

Azért aki itt a Szeretetért élt, — él azután ugyanazon Szere-
tetb l örökké a Szeretetnek.
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De ti ezt nagyjából mind tudjátok, csak buzdítani akarlak tite-
ket a Szentséges hivatástokra, mert Istent szolgálni csakis ezen for-
mában lehet és itt a földön más szolgálat minden ez alatt áll, azért
lehet Isten gyermekké itt válni és másutt sehol nincs erre mód és
helyzet, csak e mélységben.

A sok kérdezni valótokra az a válaszom, hogy minden testi
fájdalom a b n következtében. Ha megtisztultok a b nt l, meg-
gyógyultok.

Kedves gyermekem, Apolonia!

Légy er s a Szeretetben, hogy meg ne gy zessél az ellent l.
A mai tanítást tanuld át és élj vele, nem tekintvén az alattad valót,
hanem az elérhet  célt és ami benned fájdalom, azt vesd ki. Utólag
mondom, hogy ne szenvedj és válj boldog gyermekemmé, aki nem
válogat a Személyek között, rangos, vagy nem tanult, mindegy le-
gyen neked. El bb találsz tiszta szeretetre, ami az Enyém az egyszer
lelkek között, mint a beképzelt nagyok között, a  te tekintélyed azért
nem kisebb, mert az Enyémeknek úgy is az a sorsuk, ami az Enyém
volt, kivetés a világ szeretetéb l, megvetés, lenézés a végsorsotok,
ezt nem kerülhetitek el. (Máté 11,-25. I. korint: l—25. Luk. 17—21.),
mert aki még az emberek el tt akar valami lenni, az Isten el tt még
semmi, azért éld bele magad azon tudatba, hogy értem a lenézést is el
kell viselned, de lelkedben legyen annyi er , hogy ez másképp nem
lehet, e világ fejedelme megbélyegzi az Enyémeket, gyalázottak, ami
kés bb a dics ségük lesz…

Tehát ne félj, ha kivétetel a gonoszok lelkéb l, mert csak ek-
kor fogsz igazán Hozzám térni, amikor ezek már kivetettek, mert a
világ szereti aki az övé és jaj annak, akit e világ szeret, mert nincs
meg azokban az Atya szeretete.

Ámen.
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Kedves gyermekem és te Izrael!

Aki valaha valál (gy ). Ne kívül keress, hanem önmagad-
ban támaszd fel a te Uradat, Istenedet, mert lásd Én is így tettem és
lettem Isten és ember, fiú és Atya, mert aki itt ezen isteniekért él —
az el is nyeri.

Azt tudod, hogy Én vagyok az út ezen célok elérésére, jer hát
Hozzám és vegyél fel Engem és hamar célhoz érsz, mondjátok, e mos-
tani éltetek mi célt szolgál? Együnk, igyunk, szépen járjunk, ez min-
den? Pedig ennél sokkal többet tehettek a jöv  éltetek érdekében, ha
Engem követtek. El ször is gyere Hozzám tanulni Isteni utakat, mert
amig bárki más akaratában élsz nem az Enyémben, addig nem vagy
az úton. Azért szeretettel hívlak mindnyájatokat, álljatok az Én szol-
gálatomba, hogy örökségtek legyen és az én országomban munkál-
kodjatok; hirdessétek az Élet útját az Igét, hogy hasznosítsátok maga-
tokat, ne legyetek haszontalan szolgái a testnek, hanem az Életnek,
ha ti tudnátok mily nagy munkát végezhetnétek, ha te|jesen Hozzám
jöttök és fölveszitek Igámat, szelíd alázatosságot, mily sokat csele-
kedhetnétek Isten országának terjesztésén. Naponta azt kérditek:
"Mit tegyünk, jó Atyánk?"

És most felelek rá: „Gyertek Hozzám tanulni, hogy tanítók,
lehessetek", mert e világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését,
és kik azok? Akik Általam megtaníttattak és befogadtak szívükbe,
mint els t, ezeknél már kifelé is mutatkozik isteni lényem, tehát
csakis bennetek és általatok jöhet létre a megjelenésem e világba.
Értsetek meg Engem kedves Hozzám törekv  gyermekeim, engedje-
tek magatokban élni és Isten fiai lesztek, ami legnagyobb java lesz az
emberiségnek s így hasznosítsátok magatokat a közjóra, mert tudjá-
tok meg, hogy ezen szolgálatért születtetek ti, hogy gy jtsétek össze
az eltévedteket, nem hogy titeket gy jtselek, ha nem ti gy jtsetek,
mert ti mint angyalaim ezért jöttetek ki, nem e világért.

Azért most már mindent tudtok, hogy miért találjátok maga-
tokat e sivár földön.

Ámen.
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Szeretett kicsinyeim!

Amikor buzgólkodsz a Szeretet felélesztésén, te ugyanakkor
éledsz fel az Életnek, mert ne higyjétek, hogy máskép él k lesztek
valaha. Ez olyan természetes dolog, mint hogy a csemete fa nem
hozhat jó gyümölcsöt, csakis a beoltott.

A ti beoltástok a mások fölélesztésében van, mert ahogy a fa
másokért oltatik be, azonképpen ti is másokért éljetek ezután, e föl-
dön ki-ki magának él, de a mennyben mindenki másokért él. Azért az
Isten és felebarát parancsa lett legfeljebb emelve általam, hogy egy-
másért cselekszi az egész mennyserege is.

Mennél magasabban emelkedtek, annál több egységet talál-
tok, azért mondottam egykor: „Egy akol és egy sereg lehet az Én
seregem". Széthúzás, bomlást jelent mindenkor. Minek a lakodalom,
ha nincs násznép? Azért a ti lakodalmatokra násznépet szerezzetek,
hogy föléledjenek a ti szeretetetekb l az emberek.

Az nem számít csonka, vagy béna a násznép, csak eljöjjön,
hogy ruhát kaphasson. A bénaság a b n tudata, ami visszatart a föl-
emelkedést l.

Szeretett kicsinyeim!

Amiképpen ti készültök a keresztségre, Én is azonképpen a ti
teljes megváltástokra, mert amennyiben akaratom megcselekszitek,
annyiban vagyok er s bennetek. Tehát minden Ige betöltés egy lépés
hazafelé és amennyiben naponta adódik az Ige betöltésére alkalom az
önmegtagadásban, mindig közelebb juttok a tökéletesedés felé. Igy
ábrázolódik ki ismét az Isten képe bennetek, mert amit én cseleked-
tem, nektek is végig kell cselekedni és ha szeretetben lesztek, nem
lesz nehéz, mert segíthetek nektek. Lám ez az Isten törvénye az örö-
kös, amit az Atya tud és tudja a „Fiú" is megcselekedni, hogy
örökségteket ne vegye el senki, mert azt rizni kell azután is, amikor
már birtokában, vagytok, mert a bennetek lev  szabad akarat el is
tékozolhatja, mint Lucifernél meg is történt ez az eset mindenkor
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veszélyeztet, azért nem csak tudni kell az Én akaratom, hanem meg
is kell tudni azt cselekedni, minden id ben az Én er mben.

A megkeresztelkedésem után mentem a magányba gyakorolni az
önmegtagadást, így készültem a tanításom megkezdésére, mert én is
féltem kilépni a világba, fellépni, mert tudtam mi vár rám, bizony
minden testi jóról le kellett mondanom és kényelemr l, amikor meg-
kezdtem a nagy munkát, nem az emberek között kerestem er sséget,
csakis Atyámnál a tiszta, önzetlen Szeretet er sített meg minden ál-
dozatra, csakis magányban tudtam er t meríteni. Ez az, amikor az
ember el hívja magából Istenét és így önmagában lesz er s.

Mert tudjátok meg, hogy ti is mindenre képesek vagytok,
amire Én képes voltam, mert a fiú is cselekedheti mindenkor azt,
amit az Atya.

Ezt meg kell szokni, az id k viszontagságait legy zni és úrrá
lenni felette, mert az ember ura az id nek is, amikor már a testnek
ura a lélek. Az Én utamon mindent elérhettek és el is kell érni, ha a test
puhítását elhagyjátok és nem dédelgetitek tovább, mert minden ér-
zelgés abból származik, a simogatásból.

Majd lesz id tök odaát erre, amikor minden tárt karokkal vár
rátok, amikor már a b nt nem csiklandozzátok föl magatokban, de
ezen id nek el tte veszélyes minden érintés, a lélekre hat.

Ugy van, amint hallottad T lem, nem Engem magasztalnak a
templomokban. Ezt cselekedték a jeruzsálemi templomban is napon-
ta és mégis megölték azt, akit magasztalni akartak, most is ugyanígy
van.

Engem imádni és magasztalni csak az Én akaratom
megcselekvésében lehet és ebb l fakadó hálaének vagy ima magasztal
mindenkor. (János: 15—8. János: 16—14.)

De ezen ima Nekem szól, nem e világnak kifelé. Azért
örüljetek Nekem, hogy Én is örüljek nektek, az Én szeretetemben.

Ámen.



-  80  -

Kedves gyermekem!

Amint tegnap megláttaték, még te is félsz T lem, mert
azokban a kicsinyekben Engem láthattál volna meg, az 
fokozatukban elég önmegtagadók, átvirrasztott éjszaka után is még
szeretni tudtak és elvégezték amiért ide jöttek, mert neked ez
hiányzott  az  Igéb l,  amit  azok  el tt  bevallottál  és  nem  tagadtad  el.
Most azon az úton is megindult a jobb útra térítés és amint látod,
serényen dolgoznak azon tudatban, hogy hatalmuk van a b n
feloldására.

A hatalom tudata túlhajt a testi er n is, ne kicsinyeld le azon
munkát, amelyben eljárnak, nagy hangúak még az igaz, de majd
fölismerik a közelségem k is és a küls l betérnek hozzám, akkor
majd csendesebbek lesznek.

Szeresd ket, mint gyenge eszközöket, de mégis eszközök,
mert az önmegtagadásra intenek.

Az Én szolgáimnak és cselédeimnek mondjad: Az Én
hivatalaim nem váltóbankók, sem nem pénzes bódék, mert aki
Nekem pénzért szolgál, az nem szolgál Szeretetb l, aki azonban nem
szolgál szeretetb l Nekem, annak szolgálata Nekem idegen (Máté 7:
22—23.) amint Én is kell, hogy idegen legyek nekik, minthogy nem
szeretetb l szolgál Nekem, azzal számadásomat már lezártam.
Hogyan lehetne azonban az h  szolga, aki az Ur kincsét, kincseit
felhatalmazás nélkül, tolvajhoz hasonlóan a legszégyenletesebb
árakon eladta. Iskoriát Engem mégis 30 ezüst pénzért adott el,
anélkül,  hogy el re  tudta  volna,  mi  fog  velem történni,  mert  el  volt
vakítva és — elveszett. Most azonban már mint megkínzottnak,
megfeszítettnek és ismét feltámadottnak van percenként az a
szégyenletes potom áram? Ó ti gyalázatos tolvajok, ti gyilkosok,
vajon mivel hasonlítsalak össze titeket? Ti sárkány nemzetségei, ti
viperafajzatok, ti kígyó ivadékai! Így szolgáltok Nekem, ilyeneknek
kell látnom titeket? Hiszen a Szeretett Pál apostolom által
megüzentem nektek, hogy az, aki az oltárnál Szolgál, az éljen az
oltárból is, de csak a Szeretet cselekedeteib l, amely minden jót
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cselekszik. Nektek azonban nincsenek szeretet-munkáitok, azért ti az
Evangéliumnak és minden igazságnak rablói, tolvajai és orgyilkosai
vagytok. Tudjátok meg, amilyen a munkátok, olyan a béretek.
Szeretetet nem pénzért, hanem csak szeretetért ismét kapható. Én
maga vagyok a Szeretet s egyáltalán semmiféle más áron nem
vagyok kapható, mint csak ismét szeretetért. Szeretetért vásároltalak
meg titeket mindnyájatokat, azért mindnyájatoktól Szeretetet kívánok
ismét. Aki tehát Nekem szolgálni akar az szolgáljon Szeretetb l,
abban a Szeretetben, amelyben Én érette a keresztfán meghaltam és
aki Hozzám jönni akar, az Szeretetbe jöjjön Hozzám, amely érette a
keresztfán elvérzett.

Kedves kicsinyeim!

Ird meg azon szomjuhozóknak, akik még név nélkül valók,
hogy nevüket érdemeljék ki, mint méltó nevet Atyjukhoz tartozót
kapjanak, mert amig a testüket szeretik, nem vétetnek fel a mennyei
nevek közé. Törjétek meg e világ testét, hogy szellemetek
elöléphessen bel le, mint sírjából és akkor a Szellem, önmagát
kijelenti, hogy mi a neve, mert már fölismeri magát, amint fölébredt
a halálból, a. test szeretetéb l.

Ámen.

Drága Szent Atyám!

Légy áldott, hogy ezúttal huszonnégyen megkeresztelkedtek.
Ez új kinyilatkoztatott tanodra velem együtt huszonöten vagyunk,
akit te magad kereszteltél meg felh  alakjában és én ezt átadtam
azoknak, kiket mellém adtál nevelni Neked jó Atyám. Tartsd
mindnyájunkat Szent Atyánk ezen szent szolgálatodban, övezz fel
er vel, minden Igazság és Szeretet megmentésére, a Jézusért kérlek.
Azt tudod gyermekem, hogy ezek nem e világból valók, csak
egynémely van köztük, mert ti is úgy kikértétek magatokat munkára
mint az ismert filopold, azért lehetett nekik Engem teljességgel
felismerniök, mert már régen az övék voltam. És most is bennük újra
kijelentem magam e világnak amiként tebenned, csak szorosan
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Bennem, azaz tanomban legyenek, hogy mindinkább megláthassék
rajtuk Isteni képem, Szellemben és Igazságban.

Ezen isteni alap marad meg mindvégig, mert jöttek felém
mindenféle névvel felszerelve (szombatos babtista stb.) de
tanitványok, kiket elrendeltem, hogy tegyetek, ez ilyen még eddig
nem jött felém, csupán általad jöttek Hozzám, azért ez mint alap meg
is marad, nem lesz más név az Én aklomban, csupán tanítvány és
Mester. Végre —, az id k végén megérkeztek Hozzám az Én
tanítványaim, felszerelve minden világossággal és élettel, hogy
velem együtt munkálkodjanak a betakarításnál, lehet-e más alap
igazi, mint amit Én elrendeltem? Csak ez lehet állandó alapja az —
egy nyájnak. Akik Bel lem élnek és világosodtak meg, de régen
vártam rátok kicsinyeim, hogy bennetek Én is bejöhessek e
világomba valóságban, teljességgel. Azért ti szeretett kicsinyeim, ti
szivemb l Szülöttek, most már ezután Értem éljetek csak, mert rövid
az id  és sok a munka, amint ti magatok is tudjátok, csak akikben
megérzitek, hogy van önzetlen szeretet, azoknak csak ennyit
mondjatok: Megjött az Ur és Mester e világba és téged is hív
magához munkálkodni, jöjj testvér, ha övé akarsz lenni egészen, légy
tanitványa, mert aki Vele teljesen egy, az. az övé, aki azonban
Elimás tanítványa, az ellene fog állani a hívásnak és így fogja magát
kizárni az életb l. Könnyen fölismeritek ket, mert ezen Igémnek is
be kell telni a világba.

„Más a vet , mint az arató", mert az a soknev  szolga elvetet-
te az Igét, de termést hozni nem tudtak, mint ilyen nev ek, de amikor
Hozzám jönnek, akkor hozhatnak mennyei termést, amelyen majd
életre ébrednek és fölismernek magukban, akkor már nem kifelé fog-
nak keresni, mint eddig, hanem Hozzám jönnek a kis kamrába és Én
egészen elég leszek nekik kielégülésükre, amikor szívükb l már Ve-
lem társaloghatnak, mert az Én tanitványaimmal így érintkezhetem,
amint megmondottam Filopoldnak, akként lesz ezután itt is. De ha
valaki más úton akar hozzám jönni, az csak lopó és tolvaj, aki meg-
lopja Igémet, nem talál az — Ajtóra — amely magam lévén az ajtó,
hanem töréseken hágnak be, ahol meglövik, az Igémet, nem hogy
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éltetnek magukban (János: 10. 3.). Az Én juhaim utánam jönnek az
ajtón haza, mert Engem követnek.

Amint  látjátok,  semmi  újat  nem  tanítok  most  sem,  csupán
Igém tisztítom meg a gaztól, mert Igém he lyet t már csak gaz terem e
világban, még a, hív knél is minden mást megcsinálnak, csak az Én
parancsolatom mell zik, azért nem tudnak az „Ajtóra" ráakadni.

Most azért ti kicsiny seregem, álljatok Mellém szorosan, mint
Er sségtekhez ahol egy a hit, egy a keresztség és egy a lélek táplálé-
ka. Ott lehetek er s, ezen egységben van kifejtve isteni lényem, mert
az egyikben, mint Atya a Szeretet er sítek, a másikban mint fiú szor-
goskodok az Atyának, a harmadik lényemben pedig együttesen, egy
er vel a cselekv  munkásságra léphetek, így telik be a három egység
Egy Isteni eredetté. Én tiértetek és ti mindnyájan Értem éltek, ez le-
het csak egy akol és egy Pásztor, egy út, egy cél, a pokol megsemmi-
sítése érdekében össze kell fogni a mennynek és földnek ezen nagy
munkára, mert ez az utolsó harcom vele és ti Nekem ebben segéd-
kezhettek gyermekeim, örvendjetek ezen nagy munkának, mert azu-
tán ezen munkátok gyümölcséb l fogtok élni mindörökké, amilyen
lesz most a munkátok a betakarításnál, olyan lesz majd nagyságtok és
örömötök azutáni éltetekben, azért hát serényen fel a munkára. A
jelszót úgy mondjátok, amint fönt jeleztem, nem kell sokat beszélni,
ez elég lesz az Enyémeknek, hogy megértsék a nagy id k szavát,
akik Értem kiszülettek munkára, most pedig áldólag reátok lehelek,
hogy meger södve Igémt l telítsetek meg. Ehhez Johannám tettleg
segíts hozzá, mert ezúttal te vagy az, ki által cselekedhetem mind-
ezeket.

Ámen.

Szeretett jó Atyám.

Azt mondod mindig: "Örüljetek Nekem!'' De mondd jó
Atyám, ebben az én helyzetemben hogyan örüljek neked, itt van
megtestesítve a démon mellettem és ami csak ellenkezik Igéddel,
folyton azt szólja és cselekszi, a legcsúnyább alávalóságot és ez az
egy hozzámtartozó a földön, akit l nem akarsz Atyám megszabadíta-
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ni semmikép, hiába kértelek, lehet-e egy ilyen letaposott kedélyálla-
potban a mennyországot hirdetni, amikor körülöttem a pokol tanyá-
zik. Jó Atyám, mit is akarsz a gonosz jelenlétével velem elérni? Hi-
szen te valahol megírattad, hogy „ahol te vagy, ott a pokolnak távoz-
ni kell" Ezen ígéretedet váltsd be jó Atyám, a Jézusért kérlek.

A te lelked tele van fájdalommal, nem szeretettel, mit írassak
most veled, amikor Én nem lehetek jelen?

Hát ha nem akarsz minden gonosz munkáján felülemelkedni,
akkor legy zetel általa.

De csak ott kell távozni a gonosznak, ahol Én vagyok er s, de
csak a lelkekben értem. Kívül mindenütt ott van, mert ez az  világa
és ott mindig mérgesebben támad, ahol kizárják az otthonából. Per-
sze, hogy mindent elkövet a régi jogaiért és ilyen kis dolgokban nem
akadályozom, amint megígértem neki. Ezt el kell neked t le szen-
vedni, ez az a kereszt, amit az Engem követ knek vinni kell és nem
lehet t le szabadulni, amíg testben vagytok, mert a testetek révén az

 világában vagytok és így azt csinál veletek, mint Jóbbal is, mert ez
a tüzes kemence az  gyötörtetése bennetek. Nagy dolog a megváltás
gyermekeim, aki gyermeki kedéllyel vesz mindent, annak nem árthat
a gyötrelme, mert nem kell semmit t le komolyan venni, bármi van,
amiért  legjobban haragszik, hogy már nem tör dnek vele.

Szeretett jó Atyám.

Köszöntlek szívem mélyéb l és kérlek, bocsáss meg, amiért a
héten megbántottalak, a Jézusért.

Igen, fájt a lelked, én is fájdalom voltam benned, de nézd, ha
ilyen semmiséget is szívedre veszel a szatanusztól, akkor még gyen-
ge vagy, amint látod. Én csak ott lehetek er s, ahol semmi földi vagy
anyagi a szereteten kárt nem tehet, mert ezzel csak lealacsonyítol a
magad részére, amiért Rajtam kívül valamiért szomorkodsz. Oh, ti
rövidlátók, hát amit a démon elvett, nem-e adtam már régen helyébe
másikat, mert tudtam, hogy így lesz. Mi van, amiért szomorkodni
lehet, mit nem tudok pótolni? És te miért becsülsz alá, lám ez a hibád
még, amikor nem lehetsz az minden kötöttségt l, ami borússá teszi a
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lelket, az mind csak sötét felh  lehet, ami eltakarja a napot, a te örö-
mödet. Mi nagyobb: nap-e, vagy föld? Bizonyára a nap, amely élteti a
földet, tehát, ha én nagyobb vagyok minden földnél, mi fájhat már?
Ti kicsinyit ek, ti gyarlók, féllelk ek, miért nem akartok Velem kie-
gészülni, mint er sségtekkel? De ilyen mind a földön lev  lény mind-
addig, amíg teste van, mert bizonyára nehéz teher ez rajtatok, ha majd
levetitek, akkor lesztek majdcsak er sek bennem, mint akik már csak
bel lem táplálkoznak, a szeretetb l élnek, nem a föld anyagából.

Ha ti tudnátok, mit jelent "Szabadnak" lenni, ez annyit jelent,
hogy sátántól elszakadni teljesen, mert amíg vele vagytok felemás
igában, nem vagytok szabadok. Lám ez az oka a borúnak nálatok,
miután foltos a lelketek.

A Szeretet azonban ki z minden sötétséget és átlátszók lesz-
tek általa, azaz mennyei testes lélekké váltok, azért ne vegyetek ko-
molyan semmit, bármi ér itt titeket, mert nem tud a démon annyi bajt
és kárt csinálni, amit Én nem tudnék pótolni.

Ha Én vagyok: mit féltek? Csak arra vigyázzatok, hogy meg
ne fogyatkozzatok Én kicsinyeim, ti szeretteim, akikben
gyönyörködik lelkem, amikor Bennem er sködtök és h sködtök,
mint akik már valamit megszereztek maguknak. Azért fel a fejjel,
mindig felém legyen szemetek, hogy ne csüggedjetek el a
Szeretetben.

Ámen.

Szeretett kicsinyeim.

Ti mindnyájan, akik körém gyülekeztek és szeretettel
körülöveztek, az Én fájdalmamban vígasztaltok.

Igen, fáj Atyai szívemnek, amikor a karma közé kerül
bármelyik teremtményem, mert az már a halálban van teljesen,
semmi szeretet nem fér hozzá, ami az élet. De ti csak szeressétek
még a veszt n is, hogy meg ne haljon egészen. A ti szeretetetek tartja
fenn az életnek.
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Mily nehéz egy lelket felébreszteni a hálál álmából, mennyi
mindenre van szükség, amíg valaki az életre feltámad a halottaiból, e
világból. Azért szeressetek minden eltévedtet, hogy a ti szeretetetek
által fölébredjen. Minden e világon ami van, csak azért van, hogy
fölébredjenek a tetszhalálból.

És kedves Johannám, mindez a fájdalom nem árt neked, csak
szebb leszel általa mindig.

Az e világi képed átváltozik mennyeivé és mint ilyen,
mennybe tartozó leszel általa, ne sajnálj senkit, mert a b nnek követ-
kezményét el kell viselni mindenkinek, hogy fölismerjék a b nt b n-
nek, az igaztalanságot igaztalannak, amely a szeretet hiánya lévén
mindenkiben.

Mindazonáltal vigasztalódj abban a reményben, amit majd
szemeid látni fognak, eredményét a szenvedésnek, nem lesz medd ,
gyümölcsöt hozó szenvedés lesz ez, mert az élet ára sok szenvedéssel
jár, és mindig kell áldozatnak lenni, akin a démon kitölti bosszúját,
azért vigasztalódj meg Én kedvencem, hisz Én is benned szorongok
és szenvedek mindig, ezt tudod, azért oldódj fel.

Ámen.

Szeretett kicsinyeim.

Amint te kívánod a fiaid megtérését, úgy Én is kívánom, de
mint tudod, most ez id  szerint teljesen halottak, nincsen bennük élet
semmi, a te lelki szemed annak látta ket, amiben vannak. Igen, e
világi tudomány sokakban megöli az életet, mint ilyen, azért nem aján-
latos az iskoláztatás azoknak, akik Nekem szánják gyermekeiket.

Hogy miként lesznek fiaid? Majd a jöv  mutatja meg. Ne jót
kérjél számukra, hanem rosszat, ami éjjel-nappal gyötri ket, hogy tud-
ják meg, hogy aki a Szeretetet megveti, azt a Szeretet el is hagyja és.
nincs más részükre, mint a gyötrelem. Nem sokat számít az, hogy
testben vannak-e vagy a sírban, a halott mindenkép halott.

Azért te csak szeress, ha gy lölnek is, ha megvetnek is, hogy
növekedj általa fel hozzám, az örök változatlan Szeretethez, mert
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könny  azt szeretni, aki viszont szeret. Azért legyetek Hozzám ha-
sonlóak, a jókat is és rosszakat is táplálom naponta Szeretetemmel,
élvén, holtan ideig.

Drága jó Atyám.

Megundorodott a lelkem attól, amit tegnap láttam, egy 8 éves
fiú mit csinált a tehenekkel. Utálom már lassan e világot minden b -
nével együtt. Nem tudom már szeretni az embereket, most már a
gyermekeket sem. Inkább már félek t lük. Mindben ördögöt látok
Atyám, nem embert.

Vedd ki ezt bel lem jó Atyám, ha még itt kell dolgoznom,
hogy szerethessek.

Nem oly nagy baj, ha ilyent meglátsz, legalább tudod hánya-
dán állsz, e világon kik élnek, azért olyan nagy dolog, ha egyet is ki
lehet ragadni, ne vesd meg azt a rossz fiút, inkább vedd kezelésbe és
mondd meg neki, hogy az ördögök teszik azt, amit te csinálsz, stb.
Hát mit gondolsz nem-e mind ugyanezt csinálja, nagy és kicsi? Azért
megmondottam miel tt elj  ama végzetes leszámolás napja. El bb
vér, t z, füstnek g zölgésévé válik a világ, vagyis az emberek lelkei
vér, t z, füst alakjában mutatkozik a megsemmisülésük. A vért fel-
hevítik vágyakká, akkor t zzé válik a lélek, azután pedig már csak
füst és utolsó robbanás és kialszik minden életszikra az emberfor-
mákból, kiégett kráterként k vé válnak. (De jó Atyám, mint k  tudja-
e az, hogy  ember volt?)

Nem tudja: mert érzéketlen k , csak hideget terjeszt és rajta
jár az élet.

Tehát az élet tapossa a követ mindenkor, ilyen
megmerevedett lelkekb l van kirakva a mennyország útja annak, aki
a b nt megtaposta, az fölöttük jár, vagy már repül lelki foka szerint
és így a sátán maga magát fogja fogságba zárni a természet rendje
szerint, azután már nem árthat senkinek, mert megítéltetett.
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Szeretett kicsinyeim!

Ti lelkem örömei, már az az élet bennetek, aminek örülni
tudtok Velem. Ha akkor a méltatlanságodat oly nagyon átérezted,
most miért nem érzed azt, látod azért nem tudsz Nekem oly nagyon
örülni, mint ahogy akkor örültél, mert látod a méltatlanság ezen
alázat állapotában van az igazi öröm nektek is és Nekem is.

Te, mint nagy gyermekem tudod ezt, de nem dorgálni
akarlak, csak rámutatni az örömöd hiányára.

És te kedves szeretett Mirjam gyermekem, aki mindenért
nekem örülsz, minden jót Nekem tulajdonítasz, amit nyertél, maradj
meg ezen tudatban és örömödben mindvégig, mert ez az igazi
gyermekded állapot és ezen állapotban ismerhettek föl mindenben.

Hogy soká nem jövök? Ezt kérditek. Hát nem vagyok itt? Azt
tudjátok, hogy Istent soha senki nem látta, nem láthatja testi szem,
csak tetteimben, amit bennetek elvégzek, rám ismerhetnétek, mert
ama „mindent" megértést és fölismerést csak Én adhatom meg
nektek az ittlétemmel.

Ti szeretett kicsinyeim, mind, akik tudtok Nekem még örülni,
álljatok meg a keresztem alatt is, nehogy a sok szenvedés elfásulttá
tegyen, mint eme kedvencemmel tette. Ne vegyétek a szenvedést
szenvedésnek, hanem szükséges tisztulási folyamatnak és akkor jó
lesz minden.


