
Őhozzá tartozók

Vigyétek ki szeretetem tanítását a világba, indítsátok embertársaitokat szeretetben élésre, segítsétek 
őket, hogy ők is Isten templomává akarjanak válni. 7895.

Én állandó világosságot ajándékozok, gondolataitokat helyesen irányítom, ha ti is akarjátok! De 
fáradozzatok magatok is, hogy felismerjétek mi a helyes, mert az igazság utáni vágyatok feljogosít, 
hogy hozzátok vezessem az igazságot. 8220.

Olyan edénnyé alakítsa magát mindenki, amibe beleönthetem Szellememet. Nem kell egyéb, csupán
éljétek szeretetben és ébresszétek fel magatokban a Szellem-szikrát. ... És így Szellemetek egyesíti 
magát Szellememmel, az Atya-szellemmel, amelynek része. És ekkor lesztek boldogok, mivel a 
boldogtalanság a Tőlem való elválás. 7710, 3631.

A szavak befogadásának kegyelme arra kötelez elsősorban, hogy adjátok tovább amit föntről 
kaptatok. Semmit sem ér nektek, ha csak magatoknak tartjátok meg a kapott ismeretet. Teljes 
meggyőződéssel adjátok tovább embertársaitoknak, mert ezekben hiányuk van. Az ellenvetések ne 
tévesszenek meg, mert azok embertől származnak. 7878.

Aki szavaimat birtokolja és terjeszteni akarja, az Én nevemben tevékenykedik. Értem beszél, 
megbízásomból, és csak azt adja tovább, amit Tőlem kapott. Közvetít köztem és az emberek között. 
Mindenki felismeri, hogy ekkor szokatlan erő lelkesíti. És ha még nincs teljesen Ellenfelem 
fogságában annak hallgatója, akkor ez jólesően érinti őt. 4660.

Magatok átadása szükséges csupán, hogy megragadhassalak és a Szellememen keresztül 
munkálkodhassak. Amint ezt tehetem bennetek, Magam vagyok jelen bennetek. Ezt Ti szabad 
akarattal engeditek meg Nekem. 6720.

Szellemem megvilágosítja gondolkodásotokat. Ez olyan látszatot kelt, mintha értelmetek a 
legnagyobb tevékenységben lenne, holott ti csak az eszközök vagytok, amely nem tud másképpen 
beszélni, mert Magam vagyok tevékeny bennetek. 4660.

Sok az olyan lélek, aki elismeri Istent Urának és Istenének. Ezeknek hitét kell szilárddá tennetek, 
biztosítani a kegyelmet számukra, ez a földi feladatotok. De tevékenységeteket még kemény 
küzdelmek előzik meg. Mert ahol ellenségesek Krisztus tanításával szemben, ott intézkednek azok 
ellen, akik tanítását vallják és kiállnak mellette. 193.

Állandóan ösztönzöm gondolataitokat, hogy egyre mélyebben hatoljatok a teremtés titkaiba, mert 
ezt át szeretném adni nektek. De ahhoz, hogy korlátlanul ajándékozhassalak meg, szükséges ezt 
kívánnotok. Így olyan tudást adhatok, ami nem magyarázható területeket érint. 8536.

Amíg van bennetek akarat, hogy terjesszétek a világosságot, támogatlak. Hozzátok érkezik minden 
ami ahhoz kell, hogy egy sötétben vándorló lélekben világosság gyúljon. Csak ajándékozzon meg 
bizalmával, és nem csalódik. Viszont a csupasz kíváncsiságot nem elégítem ki. Nem osztogatok 
olyan tudást, amire a szellemi fejlődésnél nincs szükség. 6065.

Amikor Nálam vagytok, semmi rossztól nem kell félnetek, mert Én elfordíthatom, és el is akarom 
fordítani, ha ti imával, és szeretetgyakorlattal kapcsolódtok Hozzám. Tehát ti, akik az Enyémek 
akartok lenni, állandóan gondoskodásom alatt vagytok. S ennek bizonyságát is adom, amennyiben 
beszélek hozzátok, miként apa a gyermekeivel. 8363.



Aki követni akar, az magános úton jár. Embertársai nem értik meg – ahogyan Engem sem értettek – 
annak ellenére, hogy megajándékoztam szeretetemmel őket. Aki követni akar, magára kell vegye a 
keresztet, ahogyan Én is tettem. Hordoznia kell, de könnyíthet terhén, ha segítséget kér Tőlem. 
Akkor Én veszem a vállaimra, és hordozom a keresztet. Velem társulva már nem jár egyedül. 4876.

Ma is békét akarok vinni a jóakaratúaknak. Mert valóban, ha elhelyezkedek szívükben azt béke tölti
ki. Csak Én adhatom ezt a békét, mivel érezve jelenlétemet, boldogok és védettek lesznek, nem 
félnek külső ellenségtől, mert tudnak szeretetemről és hatalmamról, ami minden őket fenyegető 
rosszat el tud hárítani. 8704.

Szavakkal fejezem ki magamat, átviszem rátok gondolataimat, és abban találom boldogságomat, 
hogy véleménymondásra késztetlek. Így jöhet létre Atya és gyermeke között gondolatcsere, és ez 
már maga is boldogság! Minél tökéletesebb a lény, szívében annál világosabban hangzik fel 
szavam. 8522.

Ha szorongatottnak érzitek magatokat, vagy kételkedtek, akkor hívő bizalommal és mély áhítattal 
hívjátok nevemet, és Én minden sötét lényt elűzök mellőletek, mert felhasználtátok a fegyvert, amit 
ajánlottam. Mert nevemnek egyetlen megváltatlan lény sem állhat ellen. 5074.

Aki megkapja a nagy kegyelmet, hogy hatalmas kiterjedésű tudást kap Tőlem, az mutassa ki háláját 
és adja tovább kegyelmi adományaimat. Gondoljon szellemi ínségben lévő embertársaira, akikből 
hiányzik minden szeretet. Őket elsősorban szeretetből fakadó tettekre kell biztatni, majd 
megnyílnak a szellemi adományok felé is, amelyeket adtok nekik. 8757.

A médiumi közléseknek mindig egyezniük kell az Istentől közvetlenül, tudatos, éber állapotban 
kapott közlésekkel. Ha mégis előfordulnak eltérések, és ezek véleménykülönbséget okoznak – mert 
a médiumi közlést is éppoly magasra értékelik mint az Én szavaimat – akkor az eltérést a 
legnagyobb komolysággal kell kivizsgálni. 6468.

El kell fogadnotok a közvetlenül hozzátok vezetett szavaimat, és nem adhattok hitelt minden 
szellemvilágból érkező közlésnek, amit médiumon keresztül kaptok. Lehet, hogy a médiumoknak 
megvan az a képességük, hogy magukba fogadják a szellemvilágból érkező közléseket. De 
kérdéses, hogy van-e elég lelki érettségük is, amit feltételként szabtam az ebből a birodalomból 
érkező üzenetek befogadásához. 9003.

Nektek, akik Hozzám tartoztok, föltárom Örök Megváltó Tervemet, ismeretet adok az eljövendőről, 
hogy embertársaitokat is taníthassátok. És figyelmeztetlek: tegyétek ezt meg akkor is, ha az 
emberek visszautasítanak, vagy csak közömbösen hallgatnak meg. Eljön az idő, amikor visszhangja
lesz szavatoknak a szívükben, és nem lesz hiábavaló mindenkinél amit mondtok. 4076.

Aki sok erőt vár, az sokat kap, mert Én állandóan a kívánság nagysága szerint osztok. Egyedül az 
akarat nyitja meg számomra a szívet, és akaratát mindenki más módon tanúsíthatja. Bensőséges és 
teljesen Felém fordult akarat az, ami erőm kiadására késztet. Ennek feltétele a Hozzám és 
embertársaitokhoz való mély szeretet. 5578/a

A világosság lényei mindig a szellemet érintik, ezzel szemben a sötétség erői az érzékszerveket. A 
világosság lényei is különböző módon nyilatkozhatnak meg, de mindig olyan földi közvetítőkkel 
dolgoznak, akik szellemi érettségük és felfogásuk révén kapcsolatban állnak a világossággal, és így 
közlik embertársaikkal a kinyilatkoztatásokat. 6364.



Tőlem nem indulhat ki téves szellemi érték. Tehát ti, akik a tiszta igazságot kaptátok Tőlem, fel kell 
ismernetek világosan ezeket a tévedéseket! Ezután fel kell tárni a tévedést, vigyázva, hogy ne 
sértsétek meg azokat, akik tévedésben éltek! Amikor megcáfoljátok a tévedéseket – amelyeket ők 
Tőlem eredőnek hittek eddig – felismerhetik jóakarattal: ki az, aki általatok beszél hozzájuk. 8553.

Nem járulok hozzá, hogy a világosság követei munkálkodásukkor kényszerítő bizonyítékokat 
tárjanak az emberek elé! Ezt nem is tennék meg soha, mert tisztán látják szeretetem és 
Megváltásom Tervét. Tudják, hogy kényszerrel és bizonyítékkal nem lehet eredményt elérni. 7043.

Én is csak a szeretetben tevékeny embereken keresztül vezethetem a Földre az igazságot. Minden 
embernek lehetséges megszerezni az igazságot –, ezt saját szív-szeretete szavatolja. Ezt ellenfelem 
is tudja, ezért igyekezik eltorzítani a szeretet fogalmát, és megakadályozni az önzetlen szeretet 
tetteit, mivel ez adja a belső világosságot. 8644.

Akik azt állítják magukról, hogy Isten igazságának képviselői, azoknak életvitelükön mérhetitek le, 
mennyire élnek az igazságban. Ez a mérce. Ezen mindig lemérhetitek tanításuk értékét. Tehát 
először arra figyeljetek mindig, hogy egy szellemi irányzat vezetői és tanítói, hogyan viszonyulnak 
az isteni parancsolatokhoz, az Isten- és felebaráti szeretet parancsához. 4794.

Adjatok hitelt a fentről érkező közvetlen kinyilatkoztatásoknak, de csak akkor, ha azok Tőlem 
származnak. Ezt pedig arról ismerhetitek fel, hogy Jézus Krisztusban való emberré válásom mindig 
említést kap. 8290.

Akaratom szerint szavamat a világosság követei is közvetíthetik. Ekkor is az Én szavamnak marad 
meg. De az olyan médiumok, akiken keresztül szellemi lények nyilvánulhatnak meg (akik mintegy 
beszélő szervei azoknak), óvakodjanak, nehogy alacsony fokú erők vegyék birtokukba. Ne 
engedjétek magatokat szép szavakkal elvakítani, mert ez az igazság ellenségének álarca. 5182.

Amíg szavam befogadóinak és terjesztőinek akarata csak Nekem szól, meg is védem őket, ha 
eszközeim akarnak lenni. Soha ne adódjon olyan helyzet, amikor az emberek panaszkodhatnak, 
hogy nem kapják meg az igazságot. Szavaimat mindig elvezetem a Földre, és arról is 
gondoskodom, hogy elterjedjen. Az emberek lelki üdvössége függ attól, hogy igazságban vannak-e 
oktatva. 5182.

Amint nekem akartok szolgálni, körül vesz benneteket egy fénysugár, ami odacsalja a lelkeket, 
ezért ne fáradjatok bele, vagy ne legyen közömbös a Birodalmamért végzett munka. Még ha kevés 
földi eredményt észleltek is, nem dolgoztok hiába, és minden gondolatnak, minden szónak, minden 
tollvonásnak kihatása van: megváltást hoz a Földön, vagy a Szellemi Birodalomban. 5980.

Áldottak, akik már létrehozták Velem bensőséges kapcsolatukat, tehát akik jelenvalóvá tesznek 
szellemben és igazságban, és akikhez éppen ezért szólhatok – gondolatilag, vagy zengő hangon, ha 
ezt érettségük megengedi. Vágyódjatok jelenlétemre! De jelenlétemnek a tiszta szív is feltétele, 
olyan szív, amely szeretetével felkészült, hogy lakásom lehessen, és ahova betérhetek. 8128.

Harcoljatok Értem és Birodalmamért. Az ellenfél minden támadásának ellent kell állnotok. Nem 
harcoltok egyedül, seregetek vezére Én vagyok. Győzelemre vezetlek bennetek, mert 
küldötteimként, az Én erőmmel küzdötök. Nem tud legyőzni bennetek, az Én hatalmam valóban 
nagyobb. Csak át kell teljesen adnotok magatokat, hogy birtokoljátok a teljes hatalmat, amikor ellen
kell állni neki. 8484.



Aki Nálam keres menedéket, az gyermekemnek érzi magát, és teljes bizalommal várhatja Atyja 
megértését. Ha nem találja meg magától az utat Hozzám, földi gondok és szükségek hajtják 
Hozzám. Ha nem beszél Velem, ha önszántából nem folytat párbeszédet Velem, akkor gondot és 
szenvedést kell küldenem, hogy gondoljon Rám, és arrafelé forduljon, ahonnan a segítség érkezik. 
5804.

A valódi keresztény is vidám lehet a maga bizakodásában, csak Jézus Krisztusra kell bíznia 
gondjait, terheit és akkor neki is elviselhető lesz az élete. Mert nem fog csalódni bizalmában, és 
derűs bizonyosságot ad tudata, hogy állandó segítő van oldala mellett. 7248.

Majd utatokba vezetem azokat, akiknek átadjátok szavaimat. Körül vagytok véve lelkekkel, akik 
tőletek fogadják magukba szavaimat. A túlvilági Birodalomban már a legkisebb világosság-szikrát 
is értékelik, mert mindig vannak lelkek, akik elérték már azt a fokozatot, hogy minden tőletek jövő 
szellemi tevékenységből hasznot húzzanak. 5980.
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