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Ezek az írások valláson felülállók! 

 

Senkit valláshoz tartozástól eltéríteni nem 

akarnak - sem vallási közösségre rábeszélni. 

 

Megjelenésük egyedüli oka, hogy a János 

Evangélium 14,21 ígérete alapján közölje 

Isten szavát, hogy mit mond nekünk a mai időkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A német eredetiből 

 

fordította és közreadja 

 

G. Szieger Magda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engedélyezett minden változtatás nélküli, és a forrás 

megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és 

nyomtatás. 
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J.W.       1965.lo.14. 

 

MEGÁLLÁS NÉLKÜL KÉRJETEK! 

 

Ne higgyétek, hogy egyedül kell átküzdeni magatokat az 

élet sokféle helyzetén. Nem. Ha tőlem segítséget vártok 

- segítségetekre leszek. A körülmények miatt sokszor a 

kért segítséget nem tudom azonnal megadni, de biztosak 

lehettek, hogy csodálatos módon segítséget nyújtok. 

Amikor azonnal nem észlelitek a kérés teljesülését, azt 

hiszitek, hogy nem akarok segíteni. 

De nem így van. Én vagyok az egyetlen igazi segítség. 

Nekem kell segítenem, különben soha nem kaptok igazi 

segítséget. 

 

Amikor engem kértek - ne követeljetek. Sokkal inkább így 

beszéljetek: JÉZUS ATYÁNK, ADJ IGAZI SEGÍTSÉGET! 

Ahogyan te a legjobbnak gondolod. Egyedül te tudod, mi 

jó nekünk, egyedül te látsz bele minden rejtett dologba. 

 

Azt kérjétek - amit ÉN JÓNAK LÁTOK. És mondom nektek, ha 

nem ellenkezik akaratommal, megkapjátok. Mondjatok 

teljes buzgalommal igent rá. Sokszor lesz még úgy, hogy 

bizonyos rátok erőszakolt élethelyzetben már majdnem 

elkeseredtek. Gondoljatok akkor szavaimra és kérjétek 

igazi segítségemet. 

 

A kérésben soha el ne fáradjatok és az igazi eredményt 

érlel számotokra. Mert úgy kapjátok meg, ahogyan 

kéritek. Ahogyan tele hittel és szeretettel hozzám 

fordultok - úgy kaptok igazi beteljesülést. 

Rossz lenne, ha a hamis urat és szolgáit kérnétek 

segítségetekre. Olyant se kérjetek, ami másnak ártana 

vagy az üdvösségeteket nem segítené. 

Gondolkozzatok szavaimon és mondom nektek: szavaim 

százszoros jó termést hoznak. 

Kegyelmeimet a helyes kéréssel veszitek meg. Gazdagon és 

sokat kérjetek - és gazdagon és sokat kaptok. Teljesen 

hitetek mértéke szerint. 

Soha ne keseredjetek már el - ha nyomaszt is valami gond. 
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Teljes szívvel kérjetek - szeretet-teljes szívvel 

kérjetek - és nevessetek és legyetek vidámak bennem. 

Amen. 

 

J.W.        1965.4.l. 

HIGGYETEK SEGÍTSÉGEMBEN 

 

Gondjaitokat adjátok át nekem - csak én tudom üdvösségre 

változtatni. Erre így szóljatok: "Atyám,- sok gondunk 

van, és alig találunk valahol segítséget. Legjobb Atyánk 

- csak benned van minden menekülésünk. Add meg nekünk 

szeretett Megváltónk, mert a világ terhe nyomaszt, és 

alig tudunk igazán örülni. Ezért állunk előtted legjobb 

Atyánk, és kérjük szent szavadat, amely szent akaratodat 

meghirdeti." 

 

Halljátok hát! - Sok segítség van készenlétben bennem - 

ezt higgyétek, - és azt mondom, már az első segítség az, 

ha BIZALMATOK VAN BÖLCSESÉGEMBEN ÉS HATALMAMBAN. 

 

De aki azt hiszi, hogy nem tudok segíteni rajta, mert 

látszólag annyira messze vagyok - az nem kapja meg 

segítségemet - mert írva van: "Legyen nektek a ti hitetek 

szerint!" - Aki engem SZÍVE MÉLYÉBŐL SZERET, és ezáltal 

felismer és megérez szeretetében, az könnyen tud hinni 

segítségemben - és hitének megfelelően segítséget is 

kap. - Maga a hit, hogy tudok és szeretetből akarok is 

segíteni rajtatok – lehetővé teszi, hogy kegyelmem 

belétek ömöljön. Ezáltal adtok lehetőséget, hogy 

csodálatos módon belenyúljak éltetekbe. 

Ha nem hinnétek annyira a világ és szellemeinek a 

segítségében, hanem felismernétek, hogy rajtam kívül nem 

létezik IGAZI segítség - mondom nektek – naponta csodákat 

élnétek át. 

Ki az, aki elhiszi közületek, hogy SZELLEMBEN MINDENKOR 

KÖZEL VAGYOK SZIVETEKHEZ, SZERETETETEKHEZ; ki az, aki 

elhiszi, hogy hallom kéréseiteket, és ha az rendem 

szerint való, mindenkor megpróbálom teljesíteni; ki az, 

aki elhiszi, én minden törvény fölött állok, minden rend 

és erő fölött vagyok, és szeretetkészségemnek, 
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bölcsességemnek és hatalmamnak nincs határa? - Mondom 

nektek: MÉG NAGYON KEVÉS A TI BELÉM VETETT HITETEK! Mert 

ha így lenne, bíznátok bennem, az istenségemben -hogy 

minden jót és minden igazat megadhatok nektek-. És meg 

is adnám, ha helyes szellemiségben, igazi hitben 

kérnétek és szabadakarattal elfogadnátok. 

Egy embernek sem adhatok CSODÁLATOSAT, ha az csodatévő 

hatalmamban nem hisz; ha nem hiszi el, hogy nálam minden 

lehetséges, hogy én magam vagyok a SZERETET, aki mértéken 

túl ad; ha nem ismer fel ANNAK, AKI VAGYOK; ha nem azt 

kéri, amit a maga teljességében adni akarok. 

TULSÁGOSAN IS JÓ ATYA VAGYOK - de azt akarom, hogy 

elismerjetek - hogy mint ILYENT KÉRJETEK ÉS, SZERESSETEK 

- és mondom nektek: fölétek öntött kegyelmeimnek nem 

lesz vége - inkább még növekszik a hozzám, és 

teremtményeim iránti szeretetetek szerint. 

Amen. 

 

 

J.W.        1965.6.24. 

 

ADJÁTOK ÁT AZT A FELADATOT 

AMIT CSAK ÉN OLDHATOK MEG 

 

Mindig lesznek belső küzdelmeitek, amelyekben át kell 

törni magatokat a világosságra. Gyakran vagytok olyan 

feladat és probléma előtt, amelyek a földi törvények 

szerint megoldhatatlannak tűnnek. Szomorúak lesztek, 

mert nem tudjátok - hogyan tovább. 

ÉN VAGYOK AZ IGAZI SEGÍTSÉG mindezekben a 

szükséghelyzetekben, mert a jó előmozdítására csak én 

ismerek minden lehetőséget és utat. Egyedül nekem van 

erőm, amely tud parancsolni az erőknek, hogy azok áldást 

hozzanak. 

Emberi értelmetek nem tudja megoldani a feladatokat, 

amelyeket pedig meg kell oldani. Egyedül az én KEGYELMEM 

tesz képessé, hogy ezeket is megoldjátok. Az emberi 

természetből kifolyóan gyakran kínlódtok és aggódtok - 

és ismételten be kell látnotok - a feladat megoldására 

nem vagytok elégségesek - mert a feladatok 
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a természetfölöttibe nyúlnak! Arra a belátásra még nem 

jutottatok el, hogy értelmetekkel nem tudtok 

világosságot teremteni a titeket nyomasztó dolgokban - 

hogy inkább a bennetek lévő szellemnek ismerős öröktől 

fogva minden dolog. 

Féreghez vagytok hasonlók, amely emberi dolgokat akarna 

megoldani. Magatok akarjátok megtenni, - ami csak nekem 

lehetséges. Lássátok be ezeket a szavaimat és éljetek 

aszerint. Mert ha továbbra is az emberi gyengeségtek 

szerint cselekesztek, a csupa gondtól és félelemtől alig 

találtok békét és nyugalmat. 

ÉN VAGYOK AZ EGYEDÜLI ÚR minden földi és földöntúli 

dologban. - Ahol nem elég az erőtök és értelmetek, 

vonjatok be engem, minden világ Teremtőjét. Mondom 

nektek - gondjaitokban nekem kell segítenem, és rajtam 

kívül egy lény sem tud igazi segítséget nyújtani. 

Izomtestből akartok parancsolni az elemeknek? Meg 

akarjátok határozni a sors útját? Az üdvösség 

megszerzésére alkalmakat akartok teremteni? 

A magatok életében adjátok vissza teljesen nekem az én 

feladataimat. A saját erőtök szerint a saját 

feladataitokat vigyétek végbe - és akkor az IGAZI REND 

szerint éltek. 

Az embereket, az életkörülményeket, az eszméket meg 

akarjátok változtatni? Nem ismeritek föl, erre egyedül 

csak nekem van hatalmam? - Meg akarjátok óvni magatokat 

a támadásoktól - és közben elfelejtitek, hogy ez egyedül 

az én hatalmamban áll! – Félelemben éltek, aggodalmak 

közt éltek - de ennek magatok vagytok az oka, mert saját 

erőből akartok megküzdeni az élettel. Mert a teljes 

életet, az egész létet, nem adjátok át nekem, hogy úgy 

kormányozzam, hogy az minden irányban helyes legyen. Még 

magatok akarjátok megtenni, amit csak én tehetek meg - 

az ATYÁTOK! Ezért vannak aggodalmaitok és kínjaitok. 

 

Vegyétek figyelembe szavaimat! Adjátok át nekem ami 

nyomaszt és azt mondom: 

Megteszem a magam részét - mindannyiótok áldására! 

Amen. 
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J.W.       1965.12.12. 

 

IMÁDKOZZATOK ÉS ELTŰNIK A SZÜKSÉG 

 

Buzgón imádkozzatok hozzám - mert ahogyan hozzám 

imádkoztok, úgy és annyira támogatlak. Gyakran 

nyomorultnak érzitek magatokat - Istentől és embertől 

elhagyatottnak. Ebben az állapotban magatokra akartok 

maradni és már nem akartok földi kötöttségeket. Mondom 

nektek, az ilyen állapot a kevés ima következménye. Ha 

őszintén és szellemben imádkoznátok, nem lenne ennyire 

hatalmas rajtatok ez a rossz. Gyakran kérdezitek: miért 

vagyok olyan türelmetlen, annyira gyönge és tehetetlen? 

Nincs lehetőség, hogy megszabaduljak tőle? Mondom 

nektek: IMÁDKOZZATOK! Fordítsátok felém szíveteket, 

ürítsétek ki előttem és szabaduljatok meg a rossz 

szellemek körforgásától, amely a világot uralja. 

Gyakran mondjátok: ki teszi bennem - amit én nem akarok; 

ki dolgozik bennem azon - amitől undorodom, és mégsem 

tudok másképp tenni? Mondom nektek - keveset imádkoztok. 

Szívetek tartalma olyan barlanghoz hasonlít, ahol 

vadállatok tanyáznak, és ezek rendetlenségben tartanak. 

Szívetek tartalmát imában fordítsátok felém. Szeretetben 

és hitben adjátok át nekem - és megszabadultok a rátok 

nehezedő erőktől, amelyek szolgaságba vittek. 

Ne higgyétek, hogy a külső és belső bajoktól a sok tudás 

megszabadít. Nem. Itt csak az ima segít, amikor 

szíveteket és szereteteteket felém fordítjátok és a 

szeretet izzásával kiáltotok hozzám. 

Mondom nektek - amit szeretetetek kér, amivel hozzám 

fordul - azt örök rendem szerint megkapja. – Ki akarjátok 

tépni magatokat a világ bilincseiből? - Szabaddá akartok 

válni az erőktől, amelyek megkötve tartanak? - Mondom 

nektek - aki szeret, aki akaratom szerint él - az jól 

imádkozik. Annak az élete ima. - Aki ebben a szellemben 

kér engem, az Atyát, - az megkapja. 

Ne mondjatok hosszú imákat a világi emberekhez hasonlóan 
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- nem, - szívetekkel merüljetek el bennem, amennyiben 

alázatosan meghajlik és kegyelmeimet kéri. Én 

megerősítelek, hogy helyesen tudjatok imádkozni és 

ezáltal csodálatos segítséget kaptok. Sok és nehéz 

probléma jön még rátok, akkor tanácsaimat jól tudjátok 

használni. Ti szívetekben most azt kéritek, tanítsalak 

meg egy imára, ami bemutatja a helyes imát. 

Halljátok: Aki imádkozni akar, az szakítsa el magát 

minden világi dolgától. Ismerje föl önmagát szellemi 

lénynek, aki engem hordoz önmagában - a szeretet és 

igazság szellemét. Ezzel olyan alapot teremtettetek, 

amely az imát elevenné és üdvösséghozóvá teszi. 

Így imádkozzatok: "Jézus-Atyám - mint a te gyermeked 

vagyok alázatos, és szerető szívvel előtted. Nézz rám 

gyengeségemben, segíts ki szükségemből. Egyedül Te tudsz 

segíteni, Te segítesz valóságosan, mert Te vagy minden 

szeretet és irgalom forrása!" 

Kedves gyermekeim - ha ezeket a szavakat szellemben 

átélitek -elérnek engem. Csodálatos segítséggel 

válaszolok rá. 

Amen. 

 

 

J.W.       1966. Pünkösd 

 

IMA, MEGBOCSÁTÁS, SZERETET 

 

Kedves gyermekeim - sok kérdés van bennetek - 

meghallgatom őket! 

Azt kérditek: Atyám - mit tegyünk, hogy szívünk ínségén 

enyhíthessünk? - Azt mondom nektek: nem imádkoztok a 

szívetekkel - azért olyan sötét az éltetek. Imádkozzatok 

a szívetekkel és a szívetek kiáltását meghallom. Minden 

a szívben kimondott tiszta ima megérint és akaratom 

szerint minden tiszta imát meghallgatok. Ti tudjátok 

magatokról, hogy nem imádkoztok. Ezen változtassatok és 

az élet is megváltozik. És megváltozik az egész örök 

személyiségetek is. Igen, - imádkozzatok szívetekben; 

hívjatok engem, és én is Örök Tervem szerint meghívottá 

teszlek. 
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Imádkozzatok így: Szeretett Atyám, aki a mennyekben 

vagy! Te vagy az Örök Szeretet - jöjj el hozzánk, - a te 

szereteted jöjjön el hozzánk, mert Ő a te országod. Atyám 

- bocsásd meg szeretetlenségünket, és add a te 

szeretetedet. Egyedül az vált meg bennünket minden 

vétkünktől és minden gonosztól.   Amen. 

Igen gyermekeim - ezt az imát adom nektek ebben az 

órában, hogy felismerjétek, miben van hiányotok, hogy 

egyedül miben van hiányotok. Nem a szívetekben hívtok és 

azért imátok nem érint meg, és ezért nem tudok segíteni. 

Majd amikor szívetekben kiáltotok hozzám, meglátjátok, 

hogy én is visszahívlak, igen, az örökéletre hívlak 

benneteket. Aki szívében kiált utánam, az 

megtapasztalja, milyen csodálatos Isten vagyok - hogy 

nekem semmi sem lehetetlen. Igen - szívetek a szeretet 

és a szívetek szeretetével hívjatok - és én, az Örök 

Szeretet meghallom és megmutatom szeretetemet. 

Szeretetem igazzá válik rajtatok, és legyen nektek a ti 

szeretetetek szerint. 

Csak a szeretet az igazi hit. Igen - ezt a hitet meg 

kell szerezni. Ez a tiszta szeretet és szívetek tiszta 

kiáltása MINDENT meghoz nektek. Igen – amit szívetek 

szeretetében kértek, azt ezerszeresen megadom. Aki nem 

szíve szeretetében - nem a szívében hív engem - az halott 

szellem, nem hallgathatom meg. Térjetek ezért 

bűnbánatra, térjetek más belátásra, fordítsátok felém 

szereteteteket, szívetek szeretetével kérjetek - és azt 

tapasztaljátok, hogy csodálatos Isten vagyok - egy 

szerető Atya. 

Kedves gyermekeim - szívetek most megtisztult – kérjetek 

ebben a pillanatban, kéréstek megérint és meghallgatásra 

talál időben és örökkévalóságban. 

Nem vagyok távoli Isten - nem, szerető Atyátok vagyok - 

aki gyermekei szeretetteljes hangjára, szeretetteljesen 

figyel. Igen - hozzátok való szeretetből teljesítem 

szerető kéréseiteket. Higgyétek el - tiszta szeretetből. 

Igen - ez a hit üdvözít benneteket, hogy hisztek 

szeretetemben, amely megtesz mindent. Hiszen az én 

SZERETETEM gyermekei vagytok; arra vagytok hivatva, hogy 

ismét eggyé váljatok velem, ahogy 
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egykor az őskezdetkor volt. Ha engem hívtok, ha 

szeretettel vesztek körül - szeretetetek mindenható 

lesz. Igen, szeretetetek MINDENT meghoz, ha tele 

szeretettel, hittel és bizalommal hívtok. 

Az én szeretetem a kard - a ti szeretetetek a kabát, 

amely véd benneteket. Az én szeretetem a ti 

szeretetetekkel párosulva - meghozza a győzelmet; ezt 

ebben az órában megígérem nektek. 

Egy másik kérdést is megmagyarázok. Ti igy imádkoztok: 

Atyám, bocsásd meg a mi vétkeinket! - Igen, szívesen 

megbocsátok, ha bűnös tetteiteket elhagyjátok. Előttem 

a bűn az, ami ellenkezik akaratommal. Mi ellenkezik 

akaratommal - az, ami nincs benn az én szeretetemben, 

ami ellentétes szeretetemmel. 

Én a szeretet vagyok. Ami szolgálatomra van, amivel 

felebarátotokon nekem szolgáltok - az helyes, az 

tetszésemre van. De ami bárhol is - nincs szolgálatomra, 

az rossz. Tehát azon fáradozzatok, hogy nekem 

szolgáljatok mindenben. Ha mindennap ebben fáradoztok, 

akkor minden bűntől tisztára vagytok mosva, - hiszen 

isteni akaratom hordozói lettetek. 

Igen, aki szeretetem példája szerint él, az szabad. Test 

szerint ezerszer is meghalhat, a lelke, szabad. A lelke 

szabad, Örök Atyaszellememben lelke ismét szellem lett! 

 

Egy újabb kérdés így szól: ATYÁM - hogyan szeressünk 

téged? - Igen - Én, az Örök Szeretet azért szálltam le 

a földre, hogy nektek kinyilvánítsam szeretetemet, hogy 

aztán ti is tudjatok szeretni engem. 

Igen - az én szeretetem olyan nagy irántatok, hogy 

vétkeitekért nem szégyenlettem a KERESZTET hordozni. 

Nézzétek - az én szeretetem akkora irántatok, hogy ÉN 

MAGAM, a legmagasabb és legszentebb Isten - értetek a 

legkeserűbb szenvedést vettem magamra. 

Ember lettem és értetek szenvedtem. Lássátok meg a 

legmagasabb fokú szeretetet abban, hogy a legnagyobb 

SZELLEM alázta le magát a föld bűnfertőjébe. 

Lássátok - erre az én szeretetemre emlékezzetek, és az 

erre való gondolat a ti helyes szeretetetek, amit 
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nekem ajándékoztok. Igen - műveimben kinyilvánítottam 

magamat és ezekben mindenkor felismerhetitek, hogy 

szeretetteljes Atyátok vagyok; mindenkor méltó vagyok 

arra, hogy szeressetek, és ezerszeresen viszonzom a 

szeretetet amit nekem adtok. 

 

Ez az én nektek szóló felhívásom - ez az én legszentebb 

kiáltásom felétek az időben és örökkévalóságban. 

Amen. 

 

 

J.W.        1966.9.19. 

 

ÍGY OLDJÁTOK MEG 

GONDJAITOKAT, PROBLÉMÁÍTOKAT ÉS BAJAITOKAT 

 

Forduljatok hozzám, amikor tele vagytok gonddal, 

problémával és bajokkal. Igazi segítséget csak én adok. 

Emberi felfogástok nem tud tökéleteset teremteni, ez 

egyedül Szellememnek lehetséges. Magatokból csupa 

tökéletlen dolgot hoztok létre. A TÖKÉLETESSÉG én 

vagyok, teremtsetek velem és eléritek a tökéleteset. 

 

Amikor szívetek teljesen felém fordul - akkor a 

tökéletesség felé fordult - közel van a tökéleteshez. 

Amikor közel vagytok hozzám, mindenben felismeritek a 

tökéleteset. Minél közelebb vagytok hozzám, annál 

többször éltek bennem és velem. Minél többször éltek 

bennem, annál nagyobb a lehetőség, hogy Szellememből 

valami tökéleteset teremtsetek. Aki bennem él - mert 

teljesen felém fordult - az maga is tökéletes lesz, hogy 

mindenben tökéleteset teremtsen. 

Amikor gond, probléma és baj van, ne akarjátok a magatok 

emberi természetéből megoldani. Ez nektek lehetetlen. 

Forduljatok teljes szívvel hozzám és én a ti 

tökéletességtek leszek. Akkor a közelségemben a 

szellememmel minden dolgot felismertek. Szellemem 

tökéletes - benne csak tökéleteset hozhattok létre. 

Amikor kérdések foglalkoztatnak - ne találgassatok, ne 

fáradozzatok; inkább én legyek az egyetlen GONDOTOK, az 

egyetlen CÉLOTOK, a magatok ÉLETE. 
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Mindenetek én akarok lenni - és akkor én is megadhatok 

mindent nektek. 

Még nehéz feladatok elé kerültök - és gondoljátok meg - 

a megoldására csak akkor vagytok képesek, ha teljesen a 

Szellememben vagytok - ha mint egyetlen feladatot csak 

ENGEM kerestek. Számotokra az EGYETLEN AKAROK LENNI - 

MINDENBEN MINDEN. Ami rajtam kívül van, azt mind az én 

árnyékomnak tekintsétek, és akkor megvilágosíthatlak, 

akkor mindenben a világosságtok, erőtök és 

tökéletességetek lehetek. 

 

Egyedül én vagyok tökéletes. Aki magának tökéletességet 

akar szerezni, annak engem kell magára öltenie - mert 

rajtam kívül MINDEN tökéletlen. Akkor vagytok 

tökéletesek, ha engem elsajátítotok, ha töltődtök velem. 

És erre az én világosságomban feloldódnak gondjaitok, 

problémáitok, bajaitok. Mert mindennek a megoldása, a 

megváltása én vagyok. 

 

Csak akinek a szíve szellemben nálam van, az tud másoknak 

igazi tanácsot adni, mert az Én Szellememben éppúgy 

felismert mindent, mint én. 

 

Én mindenben tudok tanácsot adni, én mindenre tudok 

megoldást, mert MAGAM A LEGFŐBB TANÁCS, A LEGFŐBB 

MEGOLDÁS VAGYOK. Ti a sötétbe néztek. Hagyjátok el régi 

tévedéseiteket, nézzetek a világosságba, nézzetek felém 

- egyedül énfelém - és világosság lesz bennetek és 

körülöttetek. 

 

Ha nem én adok mindenben tanácsot, úgy még nem vagytok 

az üdvösségben - mert az üdvösség csak én vagyok, csak 

az gyógyít, amit én ajánlok. 

 

Az anyagba kötött léleknek hosszú utat kell megtenni, 

amíg IGAZSÁGOMAT felismeri - de amint felismeri és 

tettekre váltja - úgy isteni, tökéletes életet szerez 

bennem magának. 

Amen. 
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J.W.        1965.7.20. 

 

ÍGY KERESSETEK MINDEN VIGASZTALÁST BENNEM 

 

Vigasztalás nélkül marad az ember, ha azt a világban 

keresi; a világ maga is szegény vigasztalásban, mert nem 

annál keresi, aki a vigasztalás forrása. A vigasztalást 

keresőknek azt mondom: ne keressetek többé vigasztalást 

az embereknél, azok sem képesek igaz vigasztalást adni. 

Kívánjátok inkább azt a vigasztalást, ami belőlem 

érkezik. De aki nem mond le a világ minden 

vigasztalásáról, az nem nyeri el az enyémet. Csak aki 

felismeri, és tőlem kéri, hogy egyedül én adhatok olyan 

vigaszt, amely megszabadítja minden bajától, az kaphatja 

meg tőlem. Mondom nektek, olyan helyen keresitek a 

vigasztalást, ahol még maguknak is nagy hiányuk van 

belőle. Onnan szívetek őszintén soha nem töltődik be. Ha 

felsorolnám hol mindenhol kerestek felüdülést - 

megijednétek. Világosan meglátnátok, hogy teljesen téves 

úton jártatok, amely szükségszerűen fájdalmat, kínt, és 

bajokat hozott. 

Az igazi vigasztalás forrása mindig nyitott számotokra. 

Csak meríteni kell belőle és szívetekbe újra béke és 

harmónia ömlik. Mondom nektek, aki belőlem merít 

vigasztalást, az valóban megvigasztalódik - és nem csak 

pillanatnyira - nem - időre, és örökkévalóságokra. 

 

Gyermekekhez vagytok hasonlók, akik a város lakóinál 

keresnek vigasztalást és nem apjuknál, anyjuknál, 

ahonnan az valóban érkezhet. Mert ki ismer jobban, mint 

én; ki tud mindenben segíteni; ki akar többet segíteni, 

mint én és ki szeret jobban, mint én? 

Ha vigasztalásra van szükségtek, miért nem jöttök 

hozzám; miért mentek azokhoz, akik maguk is vigaszra 

szorulnak. Miért feledkeztek meg mindig rólam, holott én 

MINDENT megadhatok, ami csak kell az örök életre. 

 

Mondom nektek, aki kívánja a világ vigasztalásait, az 

már képtelen, hogy belőlem igaz vigasztalást merítsen - 

pedig az egy minden időre csillapító ital. 
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Akarjátok az én vigasztalásomat? Felém irányul szívetek? 

Teljes szívvel vágyódtok rá anélkül, hogy a világ 

vigaszaira figyelnétek? - Mondom nektek: aki odaad 

minden földi vigasztalást, az annyi mennyei vigaszt kap 

tőlem, hogy mint újszülött áll a világban és nem tudja 

felfogni kegyelmeimet, amelyek annyira felerősítik az 

igaz örök életre. 

Vegyétek figyelembe ezt a kevés, de tartalmában értékes 

szavaimat, mert megkezdődött az idő, amelyben mindinkább 

igénylitek a vigasztalást. De az csak tőlem érkezhet, 

mert szeretetteljes Atyátok csak én vagyok, aki 

mindenkor úgy gondoskodhat rólatok, hogy ti minden 

félelmet és gondot elfelejthettek. 

Mondom nektek - aki az én vigasztalásomat keresi,- 

megtalálja. Általa megszabadul és tele lesz igaz 

örömmel. 

Amen. 

 

 

J.W.        1966.2.2o. 

 

HÍVJÁTOK ATYAI SZERETETEMET ÉS AZ MEGMENT 

 

Ti, mint a föld emberei, még jónéhány eseménnyel 

találkoztok, amely hatására szinte fejeteket vesztitek, 

ha nem elég érett az irántam való szeretetetek. 

Gyakran majd olyan kérdések előtt álltok, amelyeket a 

magatok emberi természetével képtelenek lesztek 

megoldani. 

Lesznek élethelyzetek, amelyek szinte kilátástalan 

szituációkat hoznak, ha nem építkeztek az én kegyelmemre 

és szeretetemre. 

Minden bajt csak úgy tudtok legyőzni, ha segítségül 

hívjátok Atyai Szeretetemet, mert csak AZ TUD minden 

élethelyzetben csodát tenni. 

Szent szeretetem segítségül hívása nélkül szinte 

kilátástalan helyzetben lesztek, amelyben sem tanácsra 

sem segítségre nem várhattok. 

 

Ti azt mondjátok: Atyám - te azt mondod, hogy hívjuk 

segítségül atyai szeretetedet, mert minden 



-15- 

 

bajban csodálatosan tud segíteni. Atyám – hogyan tegyük 

ezt, hiszen atyai szeretetedet nem is ismerjük, hogyan 

hívjuk akkor? Mi gyönge emberek atyai szeretetedet nem 

tudjuk elképzelni. Épp ezért nem is tudjuk biztonsággal 

segítségül hívni. 

Legjobb Atyánk - taníts meg rá, hogy helyzetünkben mit 

tegyünk csodálatos atyai szereteted elérésére, amelynek 

a jóban nincs határa! 

Halljátok: Atyai szeretetem Jézusban emberré lett. Aki 

szeretettel és hittel eltelve hívja JÉZUST, - az az én 

szent szeretetemet hívja, az én isteni Őslényemet hívja 

segítségül. 

Aki szent szeretetemben, Jézusban hív engem, az helyesen 

kér. Akkor, mint minden teremtett dolog Atyja, túlontúl 

gazdag kegyelmet és vezetést adhatok. 

Szent ATYA-SZERETETEM Jézusban nyilvánul meg. Jézus az 

én szent SZERETETEM, amely kezdetben volt, amely bennem 

van, AMELY MAGAM VAGYOK, amely az ŐS-ALAP. 

Hívjatok Jézus Nevével - és általa szent, irgalmas, 

megváltó szeretetemet hívjátok, amely tud segíteni 

minden földi és szellemi bajban. De aki testet öltött 

szent szeretetemet nem hívja - az a próbatétel napjaiban 

kevés segítséget és védelmet talál. 

 

Ezeket a szavaimat tartsátok valamennyien mélyen 

szívetekben. Eljön az idő, amikor nagy kincsnek 

tekintitek. Vegyétek figyelembe, mert MENTŐHORGONY EZ 

MINDEN BAJBAN. Aki nem hiszi szavaimat, aki magát 

erősnek, bölcsnek és minden veszély fölött állónak 

hiszi, az az elkövetkezendő események hatalma előtt 

hamarosan belátja, hogy vélt biztonsága elszáll, mint a 

pelyva. 

Szavaimat maradandó segítségnek adom. Vegyétek mint 

állandó kincset, amely többet hoz, mint a magatok makacs 

törekvése. 

Amen. 
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J.W.      1966.Nagycsütörtök 

 

IMÁDKOZZATOK ELLENSÉGEITEKÉRT 

 

Ti, a végidő emberei sok támadásnak vagytok kitéve. 

Ez még tovább is növekszik, annyira, hogy segítségem 

nélkül majdnem vigasztalanok lennétek. Azért, adok 

tanítást, hogyan lehet az én kegyelmemmel MINDEN 

támadást legyőzni. Halljátok: aki az ellenségeiért 

imádkozik, az elveszi tőlük a lehetőséget, hogy kárt 

okozzanak neki. Jól értsétek meg - ennek szellemben és 

igazságban mondott imának kell lenni. Csak akkor van 

hatalma, hogy magát a tiszta sötétséget is legyőzze. 

 

Körülbelül így imádkozzatok: JÉZUS – szeretett Atyánk,- 

minden sötétség fölé küldd el legszentebb 

atyaszeretetedet, hogy megtérjen, vagy birodalma határai 

között maradjon. Atyánk - küldd el atyaszeretetedet, 

hogy szent jelenléted meggátoljon dolgában mindenkit, 

aki el akar árulni, üldözni akar, vagy nekünk rosszat 

akar tenni. Atyánk - küldd szereteted szent tüzét minden 

hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy felismerjük őket 

és védekezhessünk. Atyánk - öntsd ki szeretetedet minden 

gonosztevőre, az erőszak minden eszközére, a 

gyilkosokra, vak hatalom vágyókra, hogy ne árthassanak 

nekünk és az emberiségnek. Atyám - szereteted szent 

erejét, mint villámot engedd a földre, amikor gyilkosok 

vonulnak át rajta és szerencsétlenséget akarnak hozni 

minden népnek. Atyánk - légy akkor nálunk, légy a mi 

HŐSÜNK, a mi URUNK és VEZÉRÜNK, légy a védelmünk, az 

erőnk, a szilárdságunk. Atyánk - engedd kiáradni szent 

atyaszeretetedet a népekre, töltsd el őket szent 

tüzeddel, hogy az idők veszedelmeit felismerjék, ami az 

Ősi Kígyó által jött létre. Atyánk - mindenütt te légy 

az igazi parancsoló - parancsolj a sötétségnek, hogy 

menjen a maga gonoszsága helyére, és kímélje meg az 

embereket. Atyánk - legjobb Atyánk, tedd meg, amit atyai 

szereteted mindenki számára jónak, igaznak és üdvösnek 

tart. 
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Ez a hitünk, ez a reményünk, és ebben bizonyosak vagyunk. 

 

Kedves gyermekeim - sejtitek ugye eme szavak hatalmát, 

amikor egy tiszta, magát nekem teljesen átadó 

szeretettel betöltött lélek imádkozza? 

Mondom nektek: az a lélek, aki szellemben kér engem, 

erősebb, mint az ördögök egész serege - hiszen én vagyok 

az ereje és én az én seregeimmel eléje sietek. Ti nem 

imádkoztok ellenségeitekért, és azért ki vagytok 

szolgáltatva önkényüknek. Ennek magatok vagytok az oka. 

Ti gyűlölitek ellenségeiteket /akiket nem is ismertek/ 

féltek tőlük és rágalmazzátok őket. Megpróbáltok 

elrejtőzni előlük. Pedig azt mondom, IMÁDKOZZATOK ÉRTÜK! 

Hogy föléjük öntsem szent szeretetemet és én megteszem. 

Kérjetek az én akaratom szerint és ellenségeitek 

tehetetlenek lesznek ellenetek, hiszen én szabaddá 

vásároltalak és ezáltal teljesen a kezembe kaptalak. 

Mondom nektek, aki nem imádkozik leendő ellenségeiért, 

rágalmazóiért, gonosztevőiért szavaim szerint, az a 

szomorúság órájában majd jajgat, mert ki lesz 

tehetetlenül szolgáltatva annak a hatalomnak, amely 

azért vonul ki, hogy az emberiség nagy részét 

megsemmisítse. Vegyétek ezt MENTŐHORGONYNAK az eljövendő 

bajok idejére. 

Amen 

 

 

J.W.        1966.3.13. 

ÍGY IMÁDKOZZATOK 

 

Imádkozzatok, amikor tele vagytok gonddal, mert az ima 

megszabadít. Mondom nektek: az ima a test és lélek felém 

fordulása. Aki helyesen akar imádkozni, az tanulja meg, 

hogy magát nekem igazán átadja. 

Ez a képesség meghozza neki a helyesen végzett imát. 

Adjátok át magatokat minden örömötökkel, minden 

reményetekkel, minden szeretetetekkel és minden 

fájdalmatokkal. Ezzel részesültök az én sokoldalú 

üdvösségemben. 
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Ahogyan ti magatokat átadjátok - úgy adhatom át én is 

magamat. Ahogyan ti átadjátok a mindennapjaitokat az én 

atyaszeretetembe - adhatom én is a magam szent életét.  

 

Aki keveset ad - az keveset kap tőlem; de aki sokat ad, 

sőt mindent átad - valóban - az tőlem mérhetetlenül kap. 

 

Adjatok nekem és én is adok nektek abból, ami az enyém. 

Adjatok nekem, Szent Atyátoknak a magatokéból és én is 

adok a magaméból. Ezt az örök törvényemet fel kell 

ismernetek, és csak használjátok gazdagon. Állítsátok rá 

a magatok életét erre az általam kinyilatkoztatott 

alapra. Ha megteszitek - valóban én leszek éltetek 

alapja, akkor valóban mindörökké a ti életetek leszek. 

Adjatok nekem gazdagon mindabból, amit a magatokénak 

tudtok - adjátok újra vissza - és valóban mondom, ismét 

el fogadom. Ezzel gazdagon megáldom. Legyetek állandó 

imában, folyton ajándékozzatok oda nekem mindent. Ha így 

tesztek, szellemem szerinti igazi imában lesztek. 

Adjátok át szívetek tartalmát; fordítsátok tartalmával 

együtt felém és helyette én vonulok be szívetekbe és 

ezáltal lelketeket szent életemmel telítem. 

Vissza akarok kapni tőletek mindent - amit adtam. Utána 

ezerszeres termést adok, aminek a neve: 

Bennem, Atyátokban éltek. Éltetek minden pillanata ima 

legyen, legyen mindennek az átadása kezeimbe, hogy én 

Örök Szeretetemmel MINDENT befejezzek. 

 

Úgy adjátok át magatokat, mint vízcsepp a tengernek, 

mint a szikra szeretetem napjának. Őszintén és teljesen 

adjátok át lényetek minden részét, és akkor én is 

megajándékozlak egész teljességemmel és velem együtt az 

örökélettel. 

Ajándékozzatok meg gondjaitokkal - adjátok át, ami 

aggodalmat okoz. Mindent helyezzetek ATYAI KEZEIMBE, ami 

nektek nem sikerül. Szenteljétek nekem, ami meg akar 

kísérteni, áldozzátok nekem azt is, ami meg akar rontani 

- adjátok át, ami tőlem el akar 
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választani - és valóban: én GYŐZELMETEK leszek, bennetek 

az élet az örökkévalóságban én leszek. 

 

Mindezt tanításként mondtam a szellemben és igazságban 

mondott igazi imáról. 

Amen 

 

 

J.W.        1966.6.7. 

 

IMÁDKOZZATOK, KÉRJÉTEK MENNYEI ADOMÁNYAIMAT 

 

Vonuljatok vissza szívetek kamrácskájába és 

imádkozzatok. Szívetekkel beszéljetek hozzám, kérjetek 

erőt és világosságot, kérjétek szent ATYAI SZERETETEMET. 

Aki kér - az kap. Aki imádkozik, az szívét kinyitja 

kegyelmeim befogadására. Túlontúl boldog lesz, olyan 

mennyiségben ömlik majd beléje. 

Imádkozzatok, hogy MEGERŐSÍTHESSELEK, VEZETHESSELEK ÉS 

MEGVÁLTHASSALAK. Könyörögjétek le SZELLEMEMET, mert 

nélküle semmire sem vagytok képesek. 

Aki imádkozik, az igazi segítséget kap. Az imában még 

LANGYOSAK vagytok - azért adhatok csak olyan keveset. 

Nem kéritek igaziból isteni segítségemet, mert akkor 

buzgón imádkoznátok. Ti még mindig a világtól vártok 

segítséget; tőle kértek, gondolataitokat, érzelmeiteket, 

vágyaitokat feléje irányítjátok. Szívetekben még a 

világot imádjátok – azért van még bennetek a világ; 

szívetek azért van még mindig a régi elítéltetettség 

fogságában. 

Arra vágyódtok, amit a bukott teremtés nyújt nektek. 

Teljes szívvel még arra vágyódtok. Mondom nektek, ez a 

vágy és ez a kívánság a világ imádása. Váljon bennetek 

tudatossá ez a tény és térjetek meg belőle, mert a Mammon 

imádóinak nem adhatom oda tiszta égi kegyelmeimet. 

Kérdezzétek meg önmagatokat - mennyiben kéritek égi 

segítségemet - és menynyiben kerestek csak földi 

segítséget. 

Mondom nektek, ti test szerint akartok boldogok, 

jómódúak, vagyonosok lenni, és lelketek sorsa kevéssé 

érdekel. Elsősorban anyagi segítséget kerestek, 
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azért a világot kéritek. Ha az én mennyei kegyelmeimet 

kívánnátok, akkor minden erőtökkel szíveteket csak nekem 

nyitnátok meg. De ti akkor imádkoztok hozzám, amikor a 

világtól már nem várhattok segítséget. UTOLSÓ 

MEGMENTŐTÖKNEK NÉZTEK. De én azt mondom - ha minden 

bajotokban ELŐSZÖR hozzám jönnétek - egyedül hozzám - 

már többé nem esne semmi bajotok, mert én 

megakadályoznám. Ismerjétek fel egész mélységükben 

ezeket a komoly szavakat - mert szavam bemutatja nektek 

az okot, amiért képtelenek vagytok HELYESEN IMÁDKOZNI. 

Még a régi teremtés javait kívánjátok, akár finom-

anyagú, akár goromba-anyagú. Gyakran egész szívetek 

ebben a kívánságban rezeg. Ilyen állapotban hogyan 

tudnátok helyesen kérni engem? 

Mondom nektek: igyekezzetek mennyei adományaimat 

megszerezni - amennyiben egyedül azok után vágyódtok - 

és ezáltal én megáldalak minden földivel is, amire 

szellemi és földi üdvösségtekre szükségtek van. 

 

EGYEDÜL azt kérjétek, amit ÉN adok nektek és ezáltal 

MINDENT megkaphattok, amit túlontúl nagy szeretetem 

öröktől fogva meghatározott számotokra. 

 

Legyen ez számotokra egy igazi tanítás, amely bensőleg 

felkészít, hogy igazi imával imádjatok. 

Amen. 

 

 

J.W.        1965.6.17. 

 

VÁGYÓDJATOK A KÖZELSÉGEMRE 

ÉS NÁLATOK LESZEK 

 

Nem mérhető föl a föld minden java azzal a gazdagsággal 

amikor arról van szó - Isten az Atya van nálam az Ő 

végtelen SZERETETÉVEL. Minden gazdagság elmúlik - mert 

mulandó - de az én JELENLÉTEM EL NEM MÚLIK, ha egyszer 

megnyertétek. Ezzel a kinccsel semmi égi vagy földi kincs 

nem hasonlítható össze. Az a kincs ez, amely örökké 

boldoggá tesz. 
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Sokféle gazdagságra vágyódtok, de erre nem vágyódtok, 

mert még nem találjátok értékesnek és törekvésre 

méltónak. De ha én mondom nektek, akkor elhihetitek, a 

legnagyobb boldogság, amit ma fel tudtok fogni az, hogy 

én nálatok vagyok. 

 

Gyakran vagyok a közelségtekben, hogy szeretetemet 

bizonyítsam - de ti nem vagytok készségesek. Nem éreztek 

meg engem, mert egyéb kincsek után futtok, amelyeknek a 

világ a szántóföldjük. Szívesen lennék mindenkor a 

közeletekben - és ez az igazi mennyország lenne 

számotokra - de mindaddig nem bírjátok közelségemet 

elviselni, amíg szívetek meg nem változik, amíg magatok 

nem vágyódtok a közelségemre és szeretettel magatokhoz 

nem vontok. Ekkor már nem választ el semmi, akkor 

boldogító szeretet-sugaraimmal kinyilváníthatom 

közelségemet. Ez felemel benneteket abba az állapotba, 

aminek a neve: szellemi szabadság! 

 

Csak amikor nálatok vagyok, váltok szabaddá a világ 

hatalmától. Csak akkor nem tehet semmit ellenetek, ha én 

- a LEGSZENTEBB - nálatok vagyok. Soha el ne feledjétek 

- ti döntitek el, hogy ki legyen a közeletekben! Az 

ERŐKET ti magatok vonjátok magatokhoz. Jó nektek, ha az 

én közelségemre vágyódtok! Az elűz tőletek minden sötét 

erőt; az Én Nevemben parancsolni tudtok nekik. 

 

Ezért, amikor nálatok vagyok - mert szeretetteljes 

vágyakozástokkal magatokhoz vontok, - semmiben sincs 

hiányotok. Hiszen megmondtam, hogy mindörökké a jóság 

teljessége vagyok. Valóban - akinek MINDENKOR a 

közelében vagyok, az legyőzi a világot és szellemét, 

erre erőm, amely keresztülfolyik rajta - teszi képessé. 

Egyetlen kincs sem adja meg ezt a lehetőséget - csak az, 

amit most ajánlottam. Vágyakozzatok rám, és mondom 

nektek - ezer hiányotok ellenére is nálatok leszek. 

 

Vágyódom közelségtekre, hogy segíthessek, mert sajnállak 

tehetetlenségtek és ínségtek miatt. A szeretet egy 

gondolata, amely közelségemre vágyódik 
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megmenthet a legnagyobb szükséghelyzetből. Ezt 

jegyezzétek meg minden időkre magatoknak. 

Legyen ez Atyátoktól mindannyiótok felé a szeretet és 

világosság szava, aki fel akar készíteni az eljövendő 

eseményekre - amelyek többet követelnek tőletek mint 

amennyire ti gondoltok. 

Amen 

 

 

J.W.        1966.1.1o. 

 

ÍGY NYERJETEK MEG MAGATOKNAK 

 

Tisztítsátok meg naponta szíveteket a sok világi 

gondolattól, hogy SZELLEMEM befogadására mindenkor kész 

legyen. A szív, amelyben a világ és annak javai vettek 

szállást, nem KÉPES engem befogadni, mert azok tartalma 

az anyag és annak szelleme. Ha irántam fogékonnyá akartok 

válni, akkor szíveteket meg kell tisztítani a világtól 

és mindentől, ami az övé. Csak ekkor lesz szívetek 

szabad, hogy kaphasson birodalmamból, az én 

gazdagságomból és megkaphasson engem - legkedvesebb 

Atyátokat, Jézusban. Szívetek TISZTA hely legyen, ne 

lakjon benne semmi tisztátalan. Akkor nem lakhatom ott, 

mert a tisztátalan elveszi a lehetőséget, hogy én 

szabadon beköltözhessek minden hatalmammal, 

szeretetemmel és dicsőségemmel. 

Szívetek legyen TISZTA, és akkor befogadhatja a tisztát. 

Ha szívetek már eloldódott a világtól, akkor legszentebb 

mindenütt való JELENLÉTEMBEN engem megéreztek, 

meghallotok és megláttok. Nektek, embereknek én, az 

Atyátok és birodalmam olyan, mint egy nagy talány, amit 

alig tudtok megérteni, amíg szíveteket meg nem 

tisztítjátok a világ szellemiségétől. A világot és engem 

nem lehet egyszerre szeretni, és ezért nem lehetek közel 

hozzátok. Szívetek olyan templom legyen, ahova csak a 

megváltott léphet be. Ha erre képesek vagytok, akkor 

szívetek, szeretetetek és egész lényetek szabad lesz - 

mert amit szívetekben hordtok, az határoz meg 

benneteket. 

Még gyakran kérditek: "Hol van Legszentebb Atyánk 
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- HOL VAN A BIRODALMA? - " Erre így válaszolok: 

Aki tiszta szívvel szeret - Az ismer engem. Élete minden 

napján velem járja az élet útját. Szívetek megtisztítása 

nem túl nehéz dolog. TISZTÍTSÁTOK MEG A SZERETETETEKET! 

Az a szellemi templom, - ahol én lakom. Szereteteteket 

eddig az anyaghoz kötöttétek. De mostantól kezdve csak 

egy célja legyen szereteteteknek: ÉN. ÉS A NEKEM VALÓ 

SZOLGALAT A TEREMTÉSBEN! 

Aki tiszta, és izzó szeretettel szeret, az meglát engem, 

mert szeretete izzásával szívét megtisztította. Ezért 

nála lakhatom, ezért benne feltámadhatok, és ezért ő 

szemtől szembe láthat. 

 

Sokan keresnek a messze távolban, - és én azt mondom 

nekik: "MINDENKOR nálatok vagyok! Csak szíveteket 

elfordítottátok tőlem. Ha ez nem volna így - csodálatos 

szeretet-egységben lennétek velem. Még gyakran azt 

kérdezitek: "Mit tegyünk, hogy te Jézus Atyánk 

csodálatosan betölthess szereteteddel és kegyelmeddel?" 

Ezt válaszolom: 

Hozzám való szeretetben éljétek az életet. Ez a szeretet 

határozza meg az élet minden napját, ez nyilvánuljon meg 

minden tettetekben. EKKOR BENNEM ÉLTEK. Ekkor átvettétek 

az én életemet, amely az én atyai szeretetem szerinti 

életből áll. 

Ez a tulajdonképpeni örökélet. Szeressetek engem, az én 

atyai szeretetemet és akkor minden dicsőségemmel veletek 

vagyok; akkor minden ügyetekben csodálatosan tudok 

segíteni. Tanításom csak kevés szót tartalmaz - de a 

mélysége VÉGTELEN - ahogyan ATYAI SZERETETEMBEN ÉN IS 

VÉGTELEN VAGYOK. 

Amen. 

 

Szavam arra is vonatkozik, hogyan lehet engem, és 

életemet mindig jobban elnyerni. 
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J.W.        1966.1.18. 

 

GONDJAITOKAT ÍGY ADJÁTOK ÁT NEKEM 

 

Nyomasztó gondjaitokat adjátok át nekem, és ti 

szabaduljatok meg tőlük. Tanítást adok, amely ebben a 

törekvéstekben segítséget ad. Tehát halljátok: 

 

Aki úgy szeret engem, mint élete legfőbb értékét, és aki 

ebben a szeretetében azt kéri: "Atyám, Jézus, - vedd el 

tőlem gondjaimat és változtasd át SZERETETED IZZÁSÁRA!" 

Mondom nektek - a hite és a hozzám való szeretete szerint 

történik vele. 

Aki egész lényével engem szeret, az bennem él. Az nekem 

mindent átadhat, ami nyomasztja. De aki az irántam való 

szeretetben hideg, az nem tud semmi nagyot tenni. Így 

gondjait sem adhatja át. Ez az igazi, a velem egyesült 

szeretetből folyó áldás, amely segít minden teher 

hordozásában. 

 

Nézzétek - a világi szellem gyermekeinek maguknak kell 

hordozniuk amit teremtettek. Senki nem tudja szívük 

terhét levenni, mert a világszellem gyermekei és az 

szenvedni hagyja őket, sőt mindinkább szerencsétlenségbe 

sodorja. Tanuljatok meg szeretni engem. Tanuljátok meg, 

hogy gondjaitokat nekem átadjátok. Mondom nektek, csak 

így nyertek minden feladatra áldást. 

Olyan gondok is meglátogatnak majd, amilyeneket eddig 

nem ismertetek. Ezek megzavarják emberi egyensúlyotokat, 

- ha nem adjátok át nekem. Olyan gondok lesznek ezek, 

amelyen egy ember sem lesz képes segíteni. Tanuljátok 

meg, hogyan kell helyesen átadni nekem gondjaitokat. 

Csak így tudjátok legyőzni azokat az ERŐKET, amelyek a 

gondokat teremtik. 

 

A gondok nem BELŐLEM VALÓK. Az a világ és szellemének 

része. Nektek a VILÁGSZELLEMET kell legyőznötök, amely 

a gondokat okozza. Csak akkor szabadultok meg tőlük. És 

aki a világszellemet le akarja győzni, az lásson hozzá, 

hogy az irántam való szeretetben a végtelenségig 

felnőjön. 



-25- 

 

Mert az én ISTENI ERŐMMEL a szeretet egyesít benneteket 

és egyedül ez tesz képessé, hogy a sötétséget 

legyőzzétek. Ti csak szívetek egy töredékével szerettek 

engem. A többi rész a világé, és annak gazdagságáé. Ezért 

vagytok GYÖNGÉK. Ezért nem tudjátok gondjaitokat oly 

mértékben átadni, ahogyan az jó volna. Mondom nektek: a 

szeretet az az ős-parancs, amely lehetővé teszi, hogy az 

egész világot legyőzzétek minden gondjával és bajával. 

Ahogyan a hozzám való szeretetben növekedtek, úgy 

növekedtek erőben és bölcsességben is. 

 

Semmire sem vagytok képesek a hozzám való szeretet 

nélkül, mert az a legbensőbb életszellem bennetek. Eme 

szavakat még több más tanításom is megmagyarázza, hogy 

bennem erősek legyetek, hogy le tudjatok győzni 

szellemben minden erőt, amely akaratom ellen van. Az 

emberek még nagy gondokba taszítanak titeket és akkor 

gondoljatok szavaimra. Szívetek teljesen nyitott legyen 

az irántam való szeretetre és mondom nektek - eltűnnek 

a gondjaitok - mert ezáltal én lakást vettem bennetek. 

Majd utána bennetek parancsolok minden erőnek, amely 

rosszat akar. Ha egész szívvel szerettek - én leszek a 

győzelmetek! 

Amen. 

 

 

J.W.        1966.2.26. 

ÍGY SZÓLÍTSATOK 

 

Aki engem szólítani akar - tegye azt a JÉZUS névvel, 

mert Jézus és ÉN egy LÉNY VAGYUNK. Aki engem így szólít, 

annak a kérését meghallom és végtelen atyai 

szeretetemben meg is hallgatom. 

A nevem JÉZUS. Ez a név lényem legnagyobb kinyilvánítása, 

amely számotokra érthető. 

Ádám gyermekeinek valamikor ABEDAM név alatt 

nyilvánítottam ki magamat, és e név alatt szerettek. 

NEKTEK VISZONT JÉZUSBAN AKAROK TELJESEN ATYÁTOK LENNI. 

 

Higgyétek el, mint Atya vagyok mindenkor a legközelebb 

hozzátok. Minden kérdésben hozzám fordulhattok 
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mint az Atyátokhoz és segítséget kaptok tőlem. 

 

Aki más néven akar szólítani, az gondolja meg jól, hogy 

én, mint Atyátok, mindenben mindenetek akarok lenni. 

Tehát éppúgy vagyok UTITÁRS, TESTVÉR, MESTER, ÚR, 

KIRÁLY, erős BARÁT. Aki útitársként akar engem, az 

szólítson Abedam-nak. De mint Abedam, nem vagyok közel 

hozzátok egész teljességemben, mert még bűnösök vagytok 

és SZENT mivoltomat még nem fogjátok föl. 

Ugyanez a helyzet, amikor KIRÁLY-nak szólítotok. Ebben 

a kinyilvánulásomban is csak részben nyilvánulhatok meg 

"JEHOVA" név alatt. 

 

Ugyanúgy csak részben nyilvánulhatok meg, amikor 

URATOKNAK azaz "ZEBAOTH"-nak neveztek. Biztos, hogy én 

útitárs, úr, és király vagyok, de mindezekben a 

megjelenéseimben keveset segíthetek GYÖNGESÉGTEKEN, 

holott igen sötét állapotban vagytok. 

 

Csak mint ATYÁTOK JÉZUS, hajolhatok le teljesen hozzátok 

és segíthetek minden szükségben. 

 

Aki gyöngesége, bűnössége, és tökéletlensége ellenére 

segítséget vár tőlem, az szólítson úgy, mint édesapját 

- és mondom nektek, kérése igaz meghallgatásra talál. A 

"JÉZUS" név átcseng a teremtés végtelenségein - ez a 

gyógyulásnak és megváltásnak a neve. A bukott teremtés 

csak ebben a névben találhat egy új életre. JÉZUSBAN én 

MAGAM teljes ATYAI SZERETETEMMEL jöttem az emberiséghez, 

hogy benneteket újra atyai szívemre öleljelek. Ezzel 

áthidaltam az én szentségem - és a ti emberségetek között 

lévő nagy szakadékot. 

 

Magam jöttem el hozzátok és felajánlottam magamat, mint 

akitől gyógyulást kaphattok. Nem vagyok egy távoli 

Isten. Az ember Jézusban közel vagyok hozzátok. Ember 

lettem; mindent magamba vettem ami emberi, és 

MEGISTENÍTETTEM. 

Tehát aki engem keres, az ne keressen a távoli Jehova 

Istenben. Sokkal inkább keressen, mint Jézust 
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- a testté vált ATYAI SZERETETET. 

Higgyétek el - ezeket a szavaimat az örökkévalóságban 

sem tudjátok kimeríteni, hogy mi mindent tartalmaz. 

 

Mint "JÉZUS" a SZERETET vagyok, amely mindent magára 

vesz, hogy ti, a gyermekeim életet nyerjetek. Úgy 

hívjatok, mint az "ÖRÖK SZERETET" és úgy szeressetek és 

úgy vágyódjatok rám. Csak így részesülhettek ebből a 

nagy kegyelmi kincsből. 

 

Én így szólítalak: "Kedves gyermekeim!" és ti úgy 

szólítsatok: "Kedves Atyánk Jézus!" 

Ha ezen a néven szólítotok, meghallom és kérésteket 

meghallgatom. Eme szavaknak: "Amit az én nevemben kértek 

az Atyától - azt megadja nektek!" - ez az örök értelme. 

Vegyétek mindannyian atyai áldásomat! 

Amen 

 

 

J.W.        1966.2.23. 

 

HA ÉN NEM SEGÍTEK, 

MEGMARADTOK A SZÜKSÉGBEN 

 

Amikor tele vagytok bajjal és gonddal - én 

megszabadítalak tőlük. Mondom nektek, nincs az a nagy 

baj, hogy én ne tudnék segíteni. Ezt teljes hittel 

elfogadhatjátok. 

Lesztek még olyan helyzetekben, amikor ellen akartok 

állni minden emberi és isteni hatalomnak. Azért lesz ez, 

"mert már nem láttok tovább" - már emberi segítségben 

nem tudtok hinni. 

 

Az én segítségem akkor kezdődik, amikor már lehetetlen 

az emberi segítség. Tudnotok kell, hogy emberek csak 

olyan dologban tudnak segíteni, amiről ismeretük van. 

Ami ezen túl van az megoldhatatlan "talány" a számukra. 

Gondjaitokat az emberi segítség nem tudja megoldani. 

Nekem kell segítenem és akkor valóban segítséget kaptok. 

Ti emberek még azt hiszitek, hogy meg kell változni a 

VILÁGNAK és a "FELEBARÁTNAK". Én viszont azt mondom 
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MAGATOKAT változtassátok meg, hogy milyen a 

beállítottságtok a magatok környezetéhez. 

Beállítottságtokon annyiban változtassatok, hogy EGYEDÜL 

tőlem várjatok minden segítséget, minden megoldást, 

minden erőt, minden győzelmet, minden beteljesülést és 

segítséget. 

Az emberektől nem várhattok semmi emberfölöttit. 

Gyöngék, így a műveik is tökéletlenek. Ha továbbra is az 

emberek gyöngeségétől vártok valamit, és arra építetek 

- szenvedésetek még nagyobb lesz. Mert az emberek 

többnyire nem gyógyulnak meg addig, amíg az a saját 

akaratukon múlik. Inkább még több bajt gyűjtenek 

maguknak, mert a saját akaratuknak az felel meg. Amikor 

az ember alkot, azt alkotja, ami állapotának megfelel. 

Az emberek sötét állapotban vannak, azért alkotásuk is 

sötét és sokszor káros. Öntetszelgéstől nem várható 

gyógyulás, segítség, és megszabadulás. Csak azt 

adhatják, amijük van, és ami a maga gyöngeségében ő maga. 

 

Amíg az ember nincs az én Szellememben, ha nem az 

kormányozza mindenben - addig mint alapszabály vannak 

érvényben ezek a szavaim. Akinek a szívét nem én 

kormányozom, akinek a szeretete nem nekem szól, aki nem 

járja teljes akarattal az én útjaimat, az még gyönge, az 

csak korlátoltan tud segíteni. Az emberek csak emberi 

támogatást tudnak adni. De legbensőbb szívetekben ez mit 

használ nektek, amikor ti a szellemi segítséget 

várjátok? Mondom nektek, az ember gyönge, és önmagától 

semmi különösre nem képes - hacsak KEGYELMEM nem teszi 

képessé. 

 

Egyedül én vagyok az igazi segítség – jöjjön az direkt 

tőlem, vagy megfelelő ESZKÖZÖM segítségével. Egyedül én 

vagyok valamire a MEGOLDÁS, mindörökké csak belőlem 

kaphattok megoldást. De aki továbbra is az emberi 

segítségre épít - hogy azok majd visszafordulnak - az 

még sokáig várhat. Amit a maga természetéből ad az ember, 

az többnyire rossz. Valódi gyógyulástokra az válik, amit 

Szellemem ad. 

Hogyan lehetnének a vakok vezetőitek - a szegények 
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hogyan adhatnának gazdagságot nektek és a bénák igazi 

életet? Mondom nektek - ÉN VAGYOK AZ IGAZI SEGÍTSÉG ÉN 

VAGYOK MINDEN MEGOLDÁS; Én vagyok IGAZ BETELJESEDÉSTEK 

és ÖRÖK TÖKÉLETESSÉGTEK. 

Amen 

 

 

J.W.        1965.7.7. 

 

AZ EMBERISÉG AZÉRT BOLDOGTALAN, 

MERT NEM ISMER ENGEM 

 

A jólét, a szórakozások és egyéb örömök ellenére is 

boldogtalan az emberiség. Belülről üresnek érzik 

magukat, mert a legértékesebbet - engem az Atyjukat 

elvesztettek a szívükből. Élhetnek túláradó bőségben - 

de ha engem nem hordoznak magukban - szegények. Mert az 

IGAZI ÉLETET - azokat az örömöket, amelyek valóban 

boldoggá tesznek - csak én adhatom meg nekik. 

Az emberek jól ismerik ezt a hiányukat, de nem igyekeznek 

megszüntetni azzal, hogy hűséges követéssel igyekeznének 

birtoklásomra. Nem – PÓTLÉKOT keresnek. Ezt 

ÉLETSZÍNVONALNAK NEVEZIK, és ez a bálványuk. 

Amint engem pótolni akartok, bálványokat csináltok 

magatoknak - és ennek mindig rossz következményei 

vannak. Az emberek nem tudják elhinni, hogy benső 

bajaikat egyedül én tudom kegyelmeimmel legyőzni. Ezért 

nem is keresnek már, -és ez igen rossz számukra. Mondom 

nektek, az ember mindaddig nem talál belső nyugalomra, 

amíg engem el nem nyert. Bálványai nem segítik belső 

szomjúsága kielégítésére, mert azt csak én tudom 

lecsillapítani. 

 

Az emberek belevetik magukat a szórakozásokba. Azt 

hiszik, ezzel megemelik életérzésüket - de hatalmasan 

csalódnak. Csak tőlem - minden igaz élet forrásától 

távolodnak el és sietnek a Világ Fejedelméhez. Sokan úgy 

gondolják, a belső hiányuk a külső körülmények 

következményei. Viszont én azt mondom, - belső bajaik 

forrása a szellemi szegénységük, és 
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azt csak azzal lehet legyőzni, ha egyedül ott keresik 

életük boldogságát, ahol az van. A velem töltött tiszta 

életben. 

Az emberek már sok bálványt teremtettek maguknak, és még 

többet teremtenek a jövőben. De ezek a fáradozások nem 

teszik boldogabbá. 

Benső BÉKÉTLENSÉGÜK mindig megmarad. Bensejükben mindig 

erősebben küzdenek, ami végül kifelé is megmutatkozik a 

különféle háborúk formájában. 

Mondom nektek: az emberek minél jobban küzdenek az ellen, 

hogy engem elismerjenek, mint életük boldogságát, - 

annál nagyobb szolgaságba hajtják őket bálványaik, 

amelyeket mint mozgató erő teremtenek maguknak. 

Sok tévedést elfogadnak mint igazságot – még a tiszta 

hazugságot is színigazságnak veszik. Ezek az emberek 

között a mindinkább erősödő szellemi zűrzavar jelei. 

Mondom nektek: az emberek szellemileg vakok lettek; 

engem nem ismernek el, és EZÉRT VAN MINDEN ÍNSÉG A 

FÖLDÖN. 

Segítsétek az embereket, hogy eltaláljanak hozzám, és 

újra Paradicsom lesz a föld. A FÖLD NÁLAM NÉLKÜL KÍNNAL 

ÉS HÁBORUSÁGGAL VAN TELE. De velem, ismét Édenkert lesz, 

amelyben minden áldott. 

 

Azért mondom ezeket a szavakat, hogy a világ bajait 

felismerjétek, és ismerjétek a bajok legyőzésének 

módját. 

Amen. 

 

 

J.W.        1966. 

 

ADJÁTOK ÁT NEKEM AZ ELJÖVENDŐ NAPOKAT 

 

Ti, az utolsó idő emberei nagy küzdelmek között vagytok, 

mert döntést kell hoznia minden erőnek, hogy a 

világossághoz, vagy a sötétséghez akar-e tartozni. Sok 

támadás ér még benneteket, amelyeket nem vagytok képesek 

saját erőből elhárítani, mert hiányzik hozzá a 

hatalmatok. Azért már máma azt mondom: adjátok át már ma 

nekem az eljövendő támadásokat 
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amelyek érnek. Egyedül nekem adjátok át, - és én már 

most nagy erőt közvetítek. De elsősorban akkor, amikor 

azok a nehéz órák rátok törnek. Mivel tudjátok, hogy azt 

a feladatot a magatok erejéből nem vagytok képesek 

teljesíteni - azért szorgalmasan adjátok át nekem és én 

hatalmasan megsegítelek. Akkor már nem álltok egyedül 

szemben azokkal az erőkkel. Nem - én veletek vagyok! És 

ki okozhat kárt nektek, ha én védelek és oltalmazlak? 

 

Gondoljátok meg jól ezeket a szavaimat és vegyétek 

igénybe! Azzal, hogy már most átadjátok nekem - 

megszabadulhattok sok nehéz órától, és én 

átváltoztathatom, hogy áldás legyen számotokra. 

 

Ha tudnátok micsoda áldásos, ha ezek a szavaim 

teljesülnek - ezt mondanátok: 

"Atyám - aki átadja neked az elkövetkezendő nehéz órákat 

- az elvette azok fullánkját. Mert te, ó szent Atyánk 

kegyelmeidre változtatod. LEGJOBB ATYANK, - EGYEDÜL TE 

ISMERSZ ELŐRE MINDEN HELYZETET, és úgy KORMÁNYOZHATOD, 

hogy mindenből ÜDVÖSSÉG származzon nekünk. Ahol te 

segítesz ott áldás van. – Legszentebb Jézus, arra kérünk 

hát, hogy fogadd el egész jövőnket, hogy az kegyelmeidre 

változhasson. A sötétség sok támadást intéz ellenünk. 

Elhárítani csak kegyelmeddel lehet - és csak akkor, ha 

ezt mi kérjük. Uram - mi életünk felett szívünk 

szabadságával átadunk minden JOGOT neked! Változtasd át 

életünk dolgait MINDENBEN úgy, ahogyan azt számunkra a 

legjobbnak gondolod!" 

Nektek embereknek még gyakran el kell ismernetek, hogy 

a titeket szorongató hatalmak erejével szemben 

tehetetlenek vagytok. Azért szavaimat jól jegyezzétek 

meg. Szavaimat egy nagy kincshez hasonlíthatjátok, 

amelyre rámutatok, hogy ti fölemeljétek, és így a 

birtokába jussatok. 

 

Higgyétek el nekem, hogy az élet számára ez a pár szó 

többet ér, mint bármely mennyiségű pénz. Tudnotok kell, 

hogy aki az én áldásommal él, annak semmiben 
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nincs hiánya, akkor sem, ha a világ nagy lázadásokban 

ég. A külső javak a ti külső természeteteknek a 

megfelelői. Mindkettő elmúlik. Viszont az én áldásom, 

amit fölajánlok, létetek minden rossz dolgát igazi 

boldogságra, igazi békére és üdvösségre változtatja. 

Szavaim igazi mélységét majd csak egészen kevés ember 

ismeri fel. Viszont akik felismerik, nagy csodákat élnek 

át, mert követték szavaimat, ami megszabadítja őket 

minden szükségtől és kíntól, - minden görbe út egyenes 

lett, a sötétség minden ütését nagy áldássá változtatta. 

Amen. 

 

 

J.W.       1966. szeptember 

 

GYÓGYÍTSATOK - ÉS TI IS MEGGYÓGYULTOK 

 

És még egy szót adok, hogy ezeket a szavaimat a magatok 

életében méginkább felhasználjátok. Minél több áldást 

osztotok - annál több áldást kaptok. Minél inkább 

szerettek, a szeretetnek annál több erejét kapjátok 

belőlem. Testben és lélekben szükséget szenvedtek? 

Adjatok szeretetet, adjatok gazdagon szeretetet - és ti 

ugyanúgy gazdagon kaptok tőlem szeretetet: az én 

MEGVÁLTÓ ERŐMET KAPJÁTOK. Ne legyetek fösvények a 

szeretetben. Ajándékozzátok el. Mert ahogyan 

embertársadnak adod a magad szeretetét - úgy ajándékozom 

én neked az én ATYAI SZERETETEMET, - amely a ti 

épüléseteket szolgáló erő. 

Igen, szükséges, hogy szeretetet adjatok, mert enélkül 

nem ömölhet belétek és nem gyógyíthat meg az én 

szeretetem. Minél több szeretetet adtok, annál inkább 

megkapjátok az én szeretetemet. Minél több áldást 

osztotok Isten teremtményeire, én annál inkább 

meggyógyíthatlak, mert átfolyhat rajtatok az isteni 

szeretet ereje, és magatokat is meggyógyíthat. Aki 

gazdagon ad, az még gazdagabban kap. Aki másokat 

meggyógyít, azt én biztosan meggyógyítom - igen, - 

csodálatosan meggyógyítom. Aki másokon segít - annak 

mindenkor segítek. 

Amen. 
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J.W.       1966.10.28. 

 

TÖREKEDJETEK ISTENI ÉLETRE 

 

Az életben azt keresitek, ami boldogabbá teszi, ami az 

életet egy magasabb pozícióba emeli. Mi az élet? - Mi 

az, ami megszépíti és az életet igazi életre változtatja? 

 

Ti még a fordított felé törekesztek - és azért kell a 

fordítottal találkoznotok. Megkötitek magatokat, amikor 

a fordított felé törekesztek. Addig nem adhatok SEMMI 

ISTENIT, amíg ti a földit kívánjátok. Igen - kívánságtok 

szerint kaptok! 

 

Amikor földi dolgokra vágyódtok - csak földi dolgokat 

kaphattok. Viszont amikor mennyeit kívántok, a mennyei 

dolgokra törekesztek, akkor egész teljességgel azt 

kapjátok. 

 

Gyermekeim - nagy szükség van rá, hogy felismerjétek a 

MENNYEIT, az IGAZAT, az ISTENIT és hogy ezekre 

törekedjetek, ezeket vonjátok magatokhoz. 

 

Fontos, hogy életidőtök alatt a TÖKÉLETESRE törekedjetek 

és a tökéletlen utáni vágyakozástokat elhagyjátok. Ha 

így tesztek, éltetek egy másfajta életre, egy isteni 

életre változik. De ti csak egy földi, egy világhoz 

tapadó életre törekesztek. Törekedjetek isteni életre, 

és én megajándékozlak vele. Úgy kormányozhatom 

útjaitokat, hogy bírtokába jussatok. 

Viszont aki az istenit nem akarja, annak örökké nem 

adható meg. Ezért isteni életre törekedjetek, hogy 

teljesen az én ISTENSZELLEMEMBEN éljetek – és én AZOKON 

az utakon vezetlek, amelyek meghozzák neked ezt a szent 

életet. 

 

Ne tervezzetek téves utakat, ne tervezzetek világi 

utakat. Sokkal inkább törekedjetek az isteni életre és 

én megajándékozlak vele. Mert hiszen az az én életem - 

amely mindörökké a tietek legyen. 

Amen. 
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J.W.       1966.10.25. 

 

AZ EMBERISÉG BENSŐ ÍNSÉGE 

 

Ma az a helyzet, hogy annyira távol élnek tőlem az 

emberek, amiért aztán alig van velem kapcsolatuk. Miért 

vannak velem ilyen gyönge kapcsolatban? A választ nem 

nehéz megadni. Sok ember tagadja, hogy neki lelke volna. 

Azt mondják, nekik nincs halhatatlan lelkük! De hogy 

történhetett, hogy az emberek lelkük létében 

kételkednek? Egészen egyszerű. Aki a BUKOTT világszellem 

törvénye szerint csak a testének él, az a benne élő 

lelkét teljesen elanyagiasította és egészen testiessé 

tette a lelkét. Ezeknek az embereknek annyiban igazuk 

van, hogy még egy kicsi rész sincs bennük, amely tisztán 

lélek lenne. Elanyagiasították a lelküket és 

leméltatlanították a testbe. 

 

És ez az emberiség nagy baja. Lelküket – lényüknek ezt 

az örök részét már nem ismerik, és ezáltal nem ismernek 

ENGEM sem. Mert a test az örök dolgokat nem fogja föl, 

hanem csak a lélek, és annak legbensőbb szelleme. 

 

Az a helyzet, hogy az embereket meg kell ismertetni 

parancsolataimmal. Azt teljesíteniük kell. Ha megteszik 

- egy új életre ébrednek. Igen – lelkük a testi élet 

állapotából a szellemi állapotba jut. És ez megadja a 

lehetőséget, hogy ENGEM ÚJRA FELISMERJENEK ÉS VELEM 

ÉLJENEK. 

 

Igen gyermekeim - ez az emberiség nagy ínsége, hogy 

lelkét lealacsonyította a testébe. De az emberek nagy 

részében ez nem tudatosult. Ezért van a ti és még sok 

más gyermekem kezeiben a lehetőség, hogy fölvilágosítsák 

az embereket - miért vannak annyira távol Istentől és 

mit kell tenniük, hogy közeledhessenek és általa 

Istennel egyesült életet élhessenek. 

Nagy feladat van a kezetekben gyermekeim, - és ez az, 
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hogy megtegyétek az embereknek azt a szolgálatot, - AMIT 

ÉN AKAROK MEGTENNI NEKIK. 

Amit én akarok megtenni az emberiségnek - azt ti tegyétek 

meg. Adott időben majd megadom hozzá a megfelelő 

utalásokat, hogyan tehettek Birodalmamért és a lelkek 

üdvösségéért valamit. Tudjátok, hogy a szolgálat az 

emberiség üdvösségének szól, és erre semmi áldozatot ne 

sajnáljatok. Mert a meghozott ÁLDOZAT az emberiség 

üdvösségére lesz. 

Amen. 

 

 

J.W.       1966.10.28. 

 

MINDENT AZ ÉN TULAJDONOMNAK TEKINTSETEK 

 

A világ emberei olymódon támadnak rátok, hogy majd 

gyakran bosszankodtok. Ismerem a támadásokat, amelyek 

majd az emberek részéről érnek. Ezért ezt mondom: 

tudnotok kell, azért támad rátok a világ, mert hűségesek 

vagytok Szellememhez. Ha nem lennétek hűségesek, a 

világi emberek nem lennének ellenségesek veletek. De 

mert gyermekeim vagytok, mert világosságomat 

sugározzátok, mert szellemem szerint éltek, azért az 

emberek szemében botránykő vagytok. Az én VILÁGOSSÁGOM 

botránykő az emberek szemében. De boldog, aki nem 

botránkozik meg rajtam. És ha megbotránkoznak rajtatok 

az emberek, mert VILÁGOSSÁGOMAT képviselitek, mert 

VILÁGOSSÁGOM szerint éltek - úgy ne féljetek a támadás 

miatt – sokkal inkább azon igyekezzetek, hogy mindent 

ami a tietek úgy tekintsétek, mint az enyémet. 

Erre szükség van - gyermekeim! 

 

M I N D E N T tekintsetek olyannak - mint ami az enyém 

- a lényeteket, a halálotokat, az erőtöket, a 

feladatotokat, az egész léteteket. – Mindent úgy 

tekintsetek, mint ami az én tulajdonom, és amikor az 

emberek rátok támadnak, úgy az ÉN TULAJDONOMAT támadják 

meg. És akkor gyermekeim nem kell védekeznetek. Majd én 

megvédelek, mint TULAJDONOMAT! Amíg ti a 

törekvéseiteket, fáradozásaitokat, tetteiteket 
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úgy tekintitek, mint a magatokét – addig nem tudok igazán 

segíteni ellenségeitek ellen. 

De ha MINDENT nekem ajándékoztatok és mindenre úgy 

néztek, hogy az az enyém, mert mindent nekem szenteltetek 

- akkor én mindent megteszek és csodálatosan 

megmentelek. A világi emberek majd meglátják, hogy ki 

ellen akarnak küzdeni. Hamarosan viszakoznak, mert 

tehetetlenek hatalmammal szemben. 

És ez a ti GYŐZELMETEK, hogy mindenre úgy néztek, hogy 

az az enyém és én mindenben megmenthetlek. Tudnotok kell, 

az emberek nem titeket támadnak, hanem az én 

VILÁGOSSÁGOMAT. Tudnotok kell, hogy engem támadnak, és 

ne essen nehezetekre, hogy az emberek azt hiszik, titeket 

kell támadniuk. - Én vagyok akit megtámadnak - én egyedül 

- és én majd megfelelő módon megnyilvánulok, hogy a 

további támadástól elmegy a kedvük. 

Ne nevezzetek semmit magatokénak; így a támadásokat sem 

amelyeket majd megismételnek. Mindent tekintsetek az 

enyémnek - rázzátok le mint tulajdont magatokról - és 

majd én hordozom. 

 

Igen, én megmentelek benneteket - én - a ti ÖRÖK ATYÁTOK 

- AKI TELE VAN IRÁNTATOK SZERETETTEL ÉS KEGYELEMMEL. 

Amen. 

 

 

J.W.       1966.10.28. 

 

AZ ÉLET EGYETLEN MERTÉKE ÉN LEGYEK 

 

Korotok emberei elsötétültek, mert a korszellem szerint 

élnek. A szerint a szellemiség szerint, amely ezt a kort 

meghatározza és annyira sötétté teszi. Az emberek csak 

példaképeikre, a bálványaikra néznek. Bálványokat 

állítottak maguk elé, életüket azok szerint rendezik be, 

azok példája szerint élnek. Szavaimban ez áll: Idegen 

isteneket ne imádj mellettem! - De azt mondom: majdnem 

minden embernek vannak mellettem isteneik; ezek az 

istenek azok a hamis példaképek, amelyeket az emberek 

elfogadtak 
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és amelyek szerint életüket alakítják. 

 

Én legyek az élet egyetlen mértéke; egyedül én legyek az 

élő élet, én legyek az egyetlen alakító ERŐ bennetek, 

egyedül én legyek az URATOK, egyedül én legyek bennetek 

a TÖRVÉNY, egyedül én legyek az IGAZSÁG. - Korotok 

emberei elsötétültek, mert sötét példaképeket fogadtak 

el uruknak. Ez az oka, amiért sötétek, és amiért 

ismételten megtámadnak benneteket. Akinek világi 

példaképei vannak, az nem fogad el engem, mint minden 

élet igazi ŐSPÉLDÁJÁT. És mert engem nem értenek meg – 

megtámadnak titeket. Nekem, az én VILÁGOSSÁGOMNAK EZZEL 

ÁLLNAK ELLEN. 

Aki a világ példaképeit elfogadta, az nem adta oda magát 

nekem, hanem olyan ERŐKNEK engedelmeskedik, amelyek 

ellenem vannak. És tudnotok kell, mi hajtja ellenetek az 

embereket, mi okozza hogy küzdjenek, ellenségeskedjenek 

és félreértsenek. 

 

Az emberek példaképek szerint élnek, azok alapján 

mérnek, ami tele van sötétséggel. Ami nem felel meg 

ezeknek a világi példaképeknek, azt megtámadják, azt meg 

akarják szüntetni. 

 

De nektek tudnotok kell, hogy én vagyok az URATOK, és 

egyetlen PÉLDAKÉPETEK. Ti szerintem, az én SZERETETEM 

szerint mérjetek mindent, hogy mindörökké én legyek a 

titeket meghatározó erő. Hagyjátok, ha a vak emberek 

megtámadnak benneteket. Maradjatok meg bennem, az én 

életemben, hogy hűséges követéstek által a tietek 

lehessek - és a vak emberek nem tehetnek kárt bennetek 

- mert ÉN VAGYOK A TI ERŐTÖK, HATALMATOK ÉS 

SZILÁRDSÁGTOK. 

Amen. 

 

 

--- 
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