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Előszó

Ez könyv egy sorozat második része, s ott folytatódik, ahol az első befejeződött. (Az első rész 
magyarul a „Krisztus ítélőszéke előtt" címmel jelent meg 1997-ben -a lektor.) A benne foglalt 
üzenet mégis érthető azok számára is, akik az előző kötetet nem olvasták, bár ebben az esetben 
néhány utalás  homályosnak  tűnhet.  Mivel  a  sorozat  egy szellemi  vándorút  leírása,  az  első 
kötetben találhatók olyan dolgok, amelyekre a második épít.

Mint ahogy azt a „Krisztus ítélőszéke előtt" előszavában már elmagyaráztam, ezek a könyvek 
sorozatos  „prófétai  átélések"  leírásai.  Sokszor tanácsolták,  hogy jobb lenne,  ha mindezeket 
képzeletbeli, vagy allegorikus regény formájában írnám le, mert akkor sokkal több emberhez 
eljutna. Lehet, hogy ez igaz, de nem az a célom, hogy minél többen olvassák, hanem hogy 
hűséges maradjak az üzenethez, melyet rám bíztak, s olyan pontosan adjam át, amennyire csak 
tőlem telik. Ha úgy tüntetném fel amit leírtam, mintha a saját fantáziámból származna, akkor 
nem lennék becsületes, és megbántanám az Igazság Szellemét.

Mivel a „Krisztus ítélőszéke előtt" üzenetét a különböző keresztény felekezetek és mozgalmak 
széles  skálája  befogadta,  sőt  a  konzervatív  felfogású evangéliumi  gyülekezetek  is  szívesen 
fogadták, szeretném most még alaposabban elmagyarázni, hogy mit értek „prófétai átélésen", 
hogyan kaptam azokat  az üzeneteket,  amikről  ezek  a  könyvek szólnak,  és hogyan látom a 
jelenkori profetikus megtapasztalások bibliai alapjait.

A Bibliai prófétai átélések természetüket tekintve igen sokfélék, mint ahogy az általam kapott, 
s előttem kibontakozó kijelentések is sokfélék voltak: álmok, látomások, vagy „elragadtatások" 
-  ahogyan  a  Biblia  nevezi  ezeket.  Ilyen  profetikus  álmok,  látomások  és  elragadtatások 
sokhelyütt  szerepelnek a  Bibliában,  és  régóta megszokott  módjai  annak,  ahogy az Úr szól 
népéhez. Manapság egyre több kereszténynek vannak ilyen profetikus átélései. Ezt általában 
úgy értékelik, hogy ily módon teljesedik be, amit Péter apostol - Jóel prófétát idézve - Pünkösd 
napján megprófétált:

„És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az Én Lelkemből minden testre, és  
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat  
álmodnak.
És  éppen  az  Én  szolgáimra és  szolgálóleányaimra  is  kitöltők  azokban a  napokban  az  Én  
Lelkemből, és prófétálnak." (ApCsel.2:17-18)

E szerint az igerész szerint az álmokon, látomásokon, és próféciákon keresztül kapott prófétai 
kijelentések  igen gyakoriak lesznek az utolsó napokban. Mivel  napjainkban a keresztények 
által kapott kijelentések drámai módon megszaporodtak, érthető miért tekintik ezt jelnek arra 
nézve, hogy valóban az „utolsó napokban" élünk.

A valódi megkülönböztetése a hamistól
Jézus azonban arra is figyelmeztetett, hogy az utolsó időkben sok „hamis próféta"támad (Máté 
24:24).  Ez annál is  inkább várható,  mivel  maga az Úr tanította,  hogy minden alkalommal, 
amikor ő búzát vet a szántóföldbe, az ellenség is eljön, hogy „konkolyt" vessen a búza közé 



(Máté 13:24-30). A „konkoly" hasonlít a búzára*, és lehet, hogy az íze is olyan mint a búzáé, 
azonban mérgező. A Sátán azonnal megpróbál mindent utánozni, amit Isten cselekszik, hogy 
zűrzavart  keltsen,  és  megtévessze  még  a  választottakat  is.  De  nem tehetné,  ha  Isten  nem 
engedné meg neki.  Az Úr nyilvánvalóan azt  akarja,  hogy megtanuljuk megkülönböztetni  a 
valódit a hamistól; és megengedi, hogy a hamis próbára tegye a valódit; azért, hogy ezzel az 
igazit megtisztítsa.

A hamis próféták elterjedésén nem kell meglepődnünk; inkább arra sarkalljon bennünket, hogy 
még nagyobb elszántsággal keressük az igazit. Ha nem akarjuk, hogy a hamissal becsapjanak 
bennünket, nem az a megoldás, hogy minden próféciát elutasítunk, hanem hogy felismerjük az 
igazit.  Akik  nem tanulják  meg  az  igazit  a  hamistól  megkülönböztetni,  az  elkövetkezendő 
időkben egyre jobban ki lesznek téve a megtévesztésnek. Ha Isten valamit elültet,  azt azért 
teszi mert a jövőben szükségünk lesz rá. Ha nem vetjük be a szántóföldet, hanem parlagon 
hagyjuk, akkor csak gyomot arathatunk. Akik nem fogadják be azt, amit Isten napjainkban cse-
lekszik, végül azt fogják aratni, ami vadon nő: a gyomokat.
Isten kezdettől fogva következetesen megadta a lehetőséget az emberiségnek, hogy válasszon a 
jó és a gonosz, a hamis és az igazi között. Ezért ültette az Édenkertbe mind a Jó és Gonosz 
Tudásának Fáját,  mind pedig az Élet  Fáját.  Nem azért  ültette  oda a  Tudás Fáját,  hogy el-
bukjunk, hanem hogy bizonyíthassuk Iránta való engedelmességünket és szeretetünket. Nem 
létezhet  valódi,  szívből  jövő  engedelmesség  ha  ugyanakkor  nincs  valódi  lehetőség  az 
engedetlenségre,  ugyanígy,  az igazi tanítókra és igazi tanításokra mindig árnyékot  vetnek a 
hamis tanítók és tanítások; az igazi prófétákra és igaz próféciákra pedig a hamis megfelelőik. 
Az Úr megengedi az ellenségnek, hogy konkolyt vessen a búza közé, hogy próbára tegye a 
szívünket. Akik szeretik az igazságot, meg fogják tudni különböztetni az igazit a hamistól, és 
akiknek szívük tiszta, meg fogják tudni különböztetni a tisztát a tisztátalantól.

Az, hogy az Úr figyelmeztetett bennünket az utolsó idők hamis prófétáira, magában foglalja, 
hogy  lesznek  igaziak  is,  különben  egyszerűen  azt  mondta  volna,  hogy  az  utolsó  időkben 
minden próféta hamis lesz. Vannak akik azt hiszik, hogy végül minden próféta valóban hamis 
lesz, ez azonban szöges ellentétben áll Jóel próféciájával, mely szerint az utolsó időkben Isten 
kitölti Szellemét, és látomásokat, álmokat és próféciákat ad (Jóel 2:28-29).

Bár kétségtelenül megvan a veszélye, ha nyitottak vagyunk a prófétai kijelentésekre: álmokra, 
látomásokra,  próféciákra,  azonban  sokkal  nagyobb  veszélyt  jelent,  ha  teljesen  elzárkózunk 
előlük. A kijelentéseket nem szórakoztatásunkra adja Isten, hanem azért, mert szükségünk van 
rájuk a mostani időkben. Jézus is erről tanított:

„Bizony, bizony mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan  
hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló  
ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti  
őket. És mikor kiereszti az ő juhait,  előttük megy, és a juhok követik őt,  mert ismerik az ő  
hangját.  Idegent  pedig nem követnek,  hanem elfutnak  attól,  mert  nem ismerik  az idegenek  
hangját." (Jn 10:1-5)

Az Úr juhai ismerik az Ő hangját. Nem tudják becsapni őket az idegenek, mert annyira jól 
ismerik a pásztor hangját,  hogy meg tudják különböztetni  az idegenek hangjától.  Az egyik 
módja annak, ahogyan Isten kezdettől fogva szólt népéhez, a prófétai hang. Mivel tudjuk, hogy 
Isten nem változik, és a Biblia oly világosan beszél a látomásokról, álmokról és próféciákról 
melyek  által  Isten  a  saját  népéhez  szól,  ezért  kötelességünk,  hogy  megkülönböztessük  az 
Istentől származó kijelentést az ellenségtől származó megtévesztéstől; másrészt, hogy helyesen 
értelmezzük és bölcsességgel alkalmazzuk az isteni üzeneteket.



A prófécia célja
A prófécia célja általában a bátorítás, felépítés, felnevelés. Életem és szolgálatom nagy része 
beteljesedett próféciákra épül. Szolgálatunknak szinte minden jelentősebb pontját próféciákon 
keresztül előre megmutatja az Úr, beleértve azt is, hova menjek szolgálni vagy tanítani.
Fontolóra sem veszem, hogy bármit  tegyek anélkül,  hogy az Úr előre mondta volna. Jézus 
ugyanezt tette. Nem az emberi igények szerint cselekedett; hanem látta, hogy az Atya mit tesz, 
és ő is ugyanazt tette. Az időnk már túl rövid ahhoz, hogy olyan dolgokba fogjunk, amelyeket 
isten nem mondott nekünk. Határozzuk el, hogy mindig megkérdezzük az Urat, mielőtt csi-
nálnánk  valamit,  mert ez tesz  bennünket  gyümölcsözővé adott lehetőségeink között és a 
rendelkezésünkre álló idő alatt.

Ismerek olyanokat, akik prófétai kijelentés alapján sikeresen építették fel szolgálatukat vagy 
gyülekezetüket. De ismerek olyanokat is, akik hajótörést szenvedtek, vagy nagy vargabetűket 
tettek, mert rosszul ítélték meg a prófétai kijelentéseket. Ezeknek á problémáknak a nagy része 
onnan  származott,  hogy  bár  valódi  kijelentést  kaptak  Istentől,  mégsem  tudták  helyesen 
értelmezni, illetve alkalmazni. Lehet, hogy vannak akiknek ez túl bonyolultan hangzik, de a 
Szentírás világosan mondja, hogy szükségünk van a próféciákra, amelyeket meg kell ítélnünk, 
és  helyesen  kell  alkalmaznunk.  Ha  ettől  a  bibliai  bölcsességtől  eltérünk,  azt  drágán  kell 
megfizetnünk.

Jézus azt mondta: „Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek 
hatalmát.” (Mt  22:29).  Manapság  sokan  követnek el  hibákat  azért,  mert  ismerik  ugyan  az 
írásokat,  de nem ismerik  Isten  hatalmát.  Akik  pedig  ismerik  Isten  hatalmát,  gyakran  azért 
követnek el hibákat, mert nem ismerik úgy a Bibliát ahogy kellene. Ha szeretnénk ezeket a 
hibákat elkerülni, akkor mind az írásokat, mind Isten hatalmát ismernünk kell. A prófécia soha 
nem helyettesítheti a Bibliát, és a Biblia sem a próféciát.

Sok-sok  órát  töltöttem  konzervatív  evangéliumi  felekezetek,  gyülekezetek  és  missziók 
vezetőivel, akikhez Isten álmokon, látomásokon és próféciákon keresztül kezdett szólni - noha 
ez többnyire nem illett bele a teológiai felfogásukba. Az utóbbi időben ez oly gyakorivá vált, 
hogy azon tűnődtem, van-e még egyáltalán olyan közöttük, akihez Isten nem szólt még így. 
Szinte  állandóan  keresnek  bennünket  (a  „Morning  Star"  központot)  azok,  akik  szeretnék 
megérteni, hogy mi is történik velük. Azt nem is sejtik, hogy nekünk is éppen annyira szüksé-
günk van a konzervatív evangéliumi keresztények segítségére, mint nekik azokra, akiknek már 
van valami tapasztalatuk a prófétai ajándékok használatában. Ahhoz, hogy az Eklézsia* elérje 
azt az érettséget, amire rendeltetett,  létre kell jöjjön az egység azok között, akik ismerik az 
írásokat,  és  azok  között,  akik  ismerik  Isten  hatalmát.  Ez  a  folyamat  az  utóbbi  időben 
felgyorsult.

Gondosan kutattam a Bibliát,  hogy lássam,  az átéléseimből  leszűrt  tanításaim összhangban 
vannak-e az írásokkal, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy igen. Bevallom, hogy néhány 
ilyen prófétai  átélés után teljesen új színben láttam meg néhány igerészt, de azt gondolom, 
hogy a prófétai kijelentéseknek éppen ez az egyik célja.

A prófétai kijelentésekre nem szabad hitünk alapigazságait (doktrínákat) építeni.  Erre a 
célra a Bibliát kaptuk, és hiszem, hogy a Bibliában lévő alapigazságok köre teljes, és semmit 
nem szabad hozzátenni. Azonban maga a Szentírás is tele van olyan prófétai kijelentésekkel, 
amelyek azért adattak, hogy megvilágítsák az Ige egyes részeit.

Nagyszerű  példa  erre  az  Új  Szövetségben  Péter  apostol  elragadtatása,  melynek  hatására 
elutazott  Kornéliusz  házához,  s  ezzel  megnyitotta  a  hit  ajtaját  a  pogányok  számára.  Ez  a 
profetikus élmény és annak gyümölcse világossá tette a Jeruzsálemi Gyülekezet számára, az Úr 
azt  akarja,  hogy  a  pogányoknak  is  hirdessék  az  evangéliumot.  Erre  a  profetikus  átélésre 



azonban nem alapítottak új hittételt, csupán megértették, amit az írások mondtak, s amit maga 
az Úr is tanított nekik, amíg velük volt, de amiről az apostolok már elfeledkeztek.

Hasonlókat tapasztaltam én is e két könyvben leírt átéléseim hatására: sokszor emlékeztettek a 
saját magam által hirdetett, vagy másoktól hallott olyan tanításokra, melyek csak felületesen 
valósultak meg az életemben . Ezért profetikus átéléseim sokszor nagyon megrázóak voltak 
számomra, ugyanakkor életbevágóan fontos kiigazítást, sőt ítéletet jelentettek életemre, illetve 
tanításaimra vonatkozóan. Mivel a kijelentéseket én kaptam, ezért magamra vettem őket, és 
nem  feltételezem,  hogy  ezek  a  helyreigazítások  és  feddések  mindenkire  egyformán 
vonatkoznak.  Azonban  hiszem,  hogy  közülük  sok,  vagy  talán  a  legtöbb,  általánosan 
alkalmazható a mai hívőkre.

A  beszélgetésekben  számos  visszatérő  téma  található.  Nem  csak  mondatok  ismétlődnek, 
hanem  bizonyos  témák  más-más  nézőpontból  újra  felbukkannak,  vagy  pedig  különböző 
helyzetekben újabb megfogalmazást nyernek, ügy gondolom, az Úr talán az én lassú és nehéz 
felfogásom miatt tette, mint ahogy például Péter apostolnak is újra és újra el kellett ismételnie 
bizonyos dolgokat. Tisztában vagyok vele, hogy az ilyesfajta ismétlések nem javítják a könyv 
stílusát,  ám  ezúttal  nem  a  szép  stílus  volt  a  célom.  Valójában,  ahányszor  megismétlődik 
valami, annyiszor növekszik a valószínűsége, hogy meg is gyökerezik bennünk. Ezért aztán 
megpróbáltam pontosan úgy ismételni mindent ahogy, és ahányszor csak hallottam.

A prófétai átélések
Érthetőnek tartom, ha ezeknek a kijelentéseknek egyike-másika, a természete és formája miatt 
teológiai  problémát  okoz  valakinek.  Az  egyik  ilyen  felmerülő  kérdés  bizonyára  az  lehet, 
hogyan  találkozhattam  és  beszélhettem  olyan  ó-  és  újszövetségi,  valamint  egyháztörténeti 
szempontból jelentős személyekkel, akik már régen meghaltak. Azonban a Bibliában is vannak 
erre példák: például az az eset, amikor az Úr Mózessel és Illéssel beszélt. Illést anélkül, hogy 
meghalt volna, fölvitték a Mennybe, Mózes azonban meghalt. Egy másik eset lehet az, amikor 
János apostol a földre esik hogy imádja az angyalt (Jel.22:9). Az angyal ekkor megfeddi, és azt 
mondja,  hogy  ő  is  csak  az  egyik  szolgatársa  Jánosnak  és  testvéreinek.  Sokan  ezt  úgy 
értelmezik,  hogy  ez  az  angyal  azok  közé  a  szentek  közé  tartozott,  akik  korábban  már 
meghaltak, és az Úr magához vette őket.

Megértem,  ha  valakinek  ezt  nehezére  esik  elfogadni.  Azonban  lehetséges  egy  másik 
magyarázat is. Különbség van a prófétai átélés és a valóságosan megtörtént események között. 
Például  amikor  Ezékiel  próféta  a  Szellem által  elragadtatott  és  Jeruzsálembe  vitetett,  két-
ségtelenül nem járt ott testi valóságában a földi városban, annak ellenére, hogy ez az élmény a 
próféta számára nagyon is valóságosnak tűnt. Egyéb átélései között is sok hasonló lehetett: 
ezeket nem testben élte át, azaz nem a fizikai valóságban történt események voltak, hanem 
olyan  prófétai  megtapasztalások,  amelyek  által  a  száműzetésben  élőknek  szóló  üzeneteket 
kapott.

Hasonlóképpen, bár ezek az átélések és személyek nagyon is valóságosnak tűntek számomra, 
magam  sem  tudom  megmondani,  hogy  tényleg  beszéltem-e  ezekkel  a  személyekkel  a 
Mennyben.  Abban  hiszek,  hogy  ezeket  a  prófétai  átéléseket  azért  kaptam,  hogy  bizonyos 
üzeneteket  közvetítsenek  számunkra,  de  azt  nem tudom,  hogy azok  a  helyek,  melyeket  a 
Mennyben  láttam,  valóságosak  voltak-e,  vagy  csak  azért  láttam  őket  így,  mert  az  üzenet 
közvetítése így kívánta, ugyanakkor, azt is lehetségesnek tartom, hogy ezek mégis valóságos 
helyek és személyek voltak. Nem hiszem, hogy a Szentírás alapján ezt a lehetőséget teljesen el 
kellene vetnünk, bár megértem, hogy egyesek számára ez elfogadhatatlan. Ahogyan Ábel ma is 
beszél,  bár  régen meghalt,  a  Bibliában  szereplő  személyek  életpályája  önmagában  véve  is 



üzenetet  hordoz. Itt leírt  megtapasztalásaim segítettek abban, hogy ezt az igazságot minden 
eddiginél élesebben meglássam.

Személy szerint én mégis inkább arra hajlok, hogy ezek csupán prófétai átélések voltak, és nem 
valóságos emberekkel beszéltem. Az egyik ami erre mutat, hogy ezek az élmények gyorsan 
elhalványultak. Például, sok embernek annyira „valóságosak" az álmai,  hogy felébredve azt 
hiszik, ezek az események tényleg megtörténtek. Mégis, a legvalóságosabbnak tűnő álom is 
olyan gyorsan megfakul, hogy néhány órán belül teljesen el is felejthetjük az egészet. Az igazi 
átélések  másképpen  maradnak  meg  bennünk.  Amikor  valóban  személyesen  találkoztam az 
Úrral és az angyalokkal, az az élmény most - évekkel később is - épp oly eleven és valóságos  
bennem, mint amikor átéltem. Sok olyan álmot és látomást kaptam, melyben láttam az Urat, 
vagy angyalokat, de ezeknek az emléke gyorsan elhalványult. A könyvben szereplő átéléseim - 
nagyon kevés kivételtől  eltekintve - ugyanígy hamar elhalványultak,  és nem maradtak meg 
emlékezetemben olyan valóságosan, mint az igazi találkozások esetében.

Éppen ezért,  amilyen  hamar  csak tudtam,  igyekeztem leírni  ezeket  a  profetikus  átéléseket. 
Néhány  esetben  ez  nem  sikerült,  s  mire  oda  jutottam,  hogy  leírjam  őket,  emlékeim  már 
halványodni kezdtek. Határozottan éreztem ugyan a Szent Szellem segítségét, ahogy eszembe 
juttatta  amit  átéltem;  mégis,  minél  több idő eltelt  az  átélések  és  lejegyzésük  között,  annál 
jobban aggódtam, hogy nem sikerül teljes pontossággal közvetíteni az üzenetet.

Tisztában vagyok azzal, ilyen esetekben dédelgetett hitelveim, sőt előítéleteim is könnyedén 
becsúszhattak az írásaimba, - s bár őszintén törekedtem rá, hogy ezt elkerüljem, - elismerem 
annak a lehetőségét, hogy ez néha mégis megtörténhetett. Emiatt, állandóan azért imádkozom, 
hogy a Szent Szellem vezessen engem is, amint írom ezt a könyvet, és azokat is, akik majd 
olvassák. Hiszen Ő azért adatott nekünk, hogy elvezessen bennünket az igazságra és Jézushoz. 
Azért imádkozom, hogy az olvasó képes legyen megkülönböztetni ami igazság és ami Jézustól 
van, áttolj ami nem igazi és nem Tőle származik; ragadja és tartsa meg azokat, amik igazak - és 
vesse el mindazt, ami nem.

A Szentírás tévedhetetlensége
A könyvben sok helyen megpróbáltam az Úr szavait  pontosan úgy idézni,  ahogyan azokat 
nekem mondta;  ezek  mégsem „igék",  nem a  Szentírás  részei.  Nem hiszem,  hogy bármely 
prófétai kijelentést abból a célból kapna valaki, hogy az a Szentírás tekintélyét hordozza. A 
prófétai szó mégis nagyon fontos mind a helyi gyülekezetek, mind az egész Egyház számára, 
különben a  Biblia  nem buzdítana  bennünket  a  következőképpen:  „Kövessétek  a szeretetet,  
kívánjátok a lelki ajándékokat, de leginkább pedig, hogy prófétáljatok" (I. Kor. 14:1).

Máshol pedig:
„Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól,  
magát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi." (I. Kor. 14:3-4).

A Szentírás sehol nem mondja, hogy a próféciák hittételek tanítása céljából adattak volna. Erre 
a Bibliát kaptuk. Azt sem mondja soha, hogy a prófécia csalhatatlan lenne, éppen ezért kell 
megítélnünk minden próféciát. Ugyanakkor, igaz az, hogy a prófécia épít. Mivel a prófécia a 
Szent Szellem ajándéka, ezért mindent ami Tőle származik, szentnek kell tekintenünk. Viszont, 
mivel embereken keresztül jön, nem szabad tévedhetetlennek vennünk.

A  Szentírás,  ahogyan  eredetileg  megírták,  tévedhetetlen:  Az  igazság  kősziklája,  tiszta 



kijelentés  Istenről.  S  azzal  a  bizonysággal  építhetjük rá  az életünket,  hogy az  mindörökké 
megáll A próféciát inkább úgy látom mint a mannát, melyet az Úr a pusztában adott népének. 
Az Úrtól van, segít táplálni bennünket a mindennapi életben, de ha megpróbáljuk hosszabb 
ideig megtartani, mint kellene, akkor megromlik.

A Biblia örökérvényű, és azért kaptuk, hogy az igazságra építhessük életünket, míg a prófécia 
tanításunkra,  építésünkre  és  bátorításunkra  adatott,  hogy  stratégiai  módon  napról-napra 
megtartson  bennünket  az  Úr  akaratában.  Bármely  kapcsolat  minősége  a  felek  közötti 
kommunikáció minőségétől függ. Az a kapcsolat, amelyben nincs folyamatos kommunikáció, 
el fog halni. Hiszem, hogy a prófécia valóban hatékony segítség az Úrral való mindennapi 
kapcsolat ápolásában és frissen tartásában. Gondolom, éppen ezért bátorít bennünket az Ige, 
hogy „különösen" törekedjünk erre az ajándékra.

Sok éven át kerestem, kívántam a prófétálás ajándékát - engedelmességből, hiszen az Ige erre 
buzdít,  és  mert  szeretem a  prófétai  ajándékokat.  Szeretem  a  prófétai  átéléseket,  bár  majd 
mindegyik súlyos feddést jelentett számomra. Mégis sokkal többet imádkozom bölcsességért 
és a bölcsesség beszédének ajándékáért,  mint  más ajándékokért.  Azt hiszem, hogy prófétai 
átéléseimben  az  Úr  ezért  jelenik  meg  szinte  mindig  a  megszemélyesített  „Bölcsesség" 
alakjában. Úgy gondolom, az igazán bölcs ember szereti a feddést, helyreigazítást, dorgálást, 
mivel  „életnek  útja a tanító-feddések"  (Péld.6:23).  Prófétai  átéléseim alatt,  minden esetben 
mélyreható és feltétlenül szükséges személyes kiigazításokat kaptam.

A könyvben szerepel néhány nagyon alapvető helyreigazítás, mely általánosságban az egész 
Egyháznak szól. Azokat a helyi gyülekezeteket kivéve, amelyek iránt személyes felelősséget 
hordozok, általában igyekszem, hogy elsősorban ne azokra a nehézségekre és bajokra nézzek, 
amelyek a Krisztus Testét  sújtják. Az Eklézsia az Úr Menyasszonya,  és óvakodom attól  az 
elbizakodottságtól,  hogy  a  Menyasszony  bármiféle  helyreigazításával  próbálkozzam.  Mint 
ahogyan  Pál  is  magyarázta  a  korintusiaknak,  mindnyájan  csak  bizonyos  területre  kaptunk 
felhatalmazást, és azt nem szabad túllépnünk.

Nincs jogom hozzá, hogy a más gyerekét megfegyelmezzem, de mint barát, esetleg beszélhetek 
a szüleikkel: s remélem, hogy Ők is szabadon odajönnek hozzám, ha úgy látják, hogy az én 
gyermekeim szorulnak  kiigazításra.  Azonban,  a  könyvben  leírt  megtapasztalásaim által  azt 
mutatta az Úr, hogy a mai Egyház rettenetes katasztrófák felé halad, hacsak nem hajtunk végre 
alapvető pálya-kiigazítást, ügy gondolom, magam is részes vagyok mindezekben, ezért ha azt k 
megértést az üzenetek jelentéséről, és nagyobb bölcsességet arra, hogyan alkalmazzuk mindezt 
helyesen.

Szeretnélek ismét  figyelmeztetni  benneteket,  hogy tartsátok szem előtt:  bár ezek a prófétai 
kijelentések  nagyon  valóságosak és  életszernek  voltak  amikor  átéltem őket,  néhány órával 
később már gyakran valószínűtlennek tűntek, és mikor le akartam írni, ezzel a problémával 
találtam  szemben  magam.  Igyekeztem  a  tőlem  telhető  leghűségesebben  lejegyezni,  amit 
átéltem, de semmi esetre sem állítom, hogy minden pontosan úgy hangzott el, és úgy történt 
ahogy végül leírtam. Azonban - még ha bizonyos részletekre nem emlékeztem is pontosan, 
vagy nem tudtam mindent szó szerint lejegyezni - az üzenet mégis igaz, az Úrtól származik, és 
annak ideje közel van.

Rick Joyner 1998 novemberében



A Dicsőség
Az ajtó előtt álltam, és tudtam, hogy nemsokára be kell lépnem rajta. Egyszerű volt, csaknem 
visszataszító.  Ahogy  megfordultam,  hogy  még  egy  pillantást  vessek  az  ítélet  hatalmas 
Termére, újra lenyűgözött dicsősége és mérete. Nem akartam tovább menni, pedig a szívem 
gonoszsága itt szüntelen lelepleződött.  Bár mindez nagyon is fájdalmas volt,  mégis annyira 
felszabadított; nem akartam, hogy véget érjen. Még több ítéletre vágytam.

- Meg is fogod kapni - szólt közbe Bölcsesség, ismervén gondolataimat. - Amit itt találtál az  
veled is marad, sőt azért sem kell visszajönnöd, hogy megváltozz. A Kereszt ereje elég arra,  
hogy átformáljon. Amit itt átéltél, azt minden nap megtapasztalhatod. Azért küldtem el a Szent  
Szellemet,  hogy  rávilágítson  arra,  ami  bűn  (és  bűnné  tegyen  számodra  olyan  dolgokat,  
amelyekről  ezt  nem  gondoltad  volna),  hogy  elvezessen  az  igazságra  és  hogy  bizonyságot  
tegyen Rólam. Ő állandóan veled van. Jobban meg kell ismerned Őt

- Sokan hisznek a Szent Szellemben, de csak kevesen adnak Neki helyet az életükben. Ahogy a  
jelen korszak végéhez közeledik, ez meg fog változni. A Szent Szellem úgy fog cselekedni a  
Földön, ahogyan kezdetben. A Földön egyre jobban eluralkodó káoszból, a zűrzavar

közepette formálja ki a dicsőséges Új Teremtést. Nemsokára beléptek abba a korba, amelyben  
a Szent Szellem szüntelen csodálatos dolgokat tesz, és ezen az egész világ ámulni fog.

- Mindezt népemen keresztül viszi véghez. Amikor a Szent Szellem mozgásba lendül, Isten fiai  
és  leányai  prófétálnak.  A  vénektől  az  ifjakig  mind álmokat  kapnak és  látomásokat  látnak.  
Nevemben  az  Én  cselekedeteimet  viszik  véghez,  sőt,  még  azoknál  nagyobbakat  is,  hogy  
megdicsőüljek a Földön. Az egész teremtett világ vajúdik, és sóvárogva várja mindazt, amit a  
Szent Szellem hamarosan tenni fog.

- Amit  az  ajtón  túl  találsz,  segít  majd,  hogy  felkészülj  arra,  ami  hamarosan  következik.  
Nemcsak Megváltó vagyok, hanem Bíró is. Hamarosan, mint Igaz Bíró jelentem ki Magam a 
világnak, de előbb még saját házam népének kell megismernie ítéletemet. Először megismerik  
a Szent Szellemmel való szoros közösséget, azután az erejét, amint világossá teszi számukra,  
hogy mi a bűn  és meggyőzi Őket erről. Azt is megtanulják, hogy Ő mindig elvezet az igazságra,  
amely szabaddá teszi őket. Ez az az igazság, amely rólam tesz bizonyságot Amikor népem már  
olyannak ismer Engem, amilyen valójában ÉN VAGYOK, akkor fogom őket arra használni,  
hogy tanúskodjanak Rólam.

- Én vagyok a Bíró, de jobb, ha te ítéled meg magadat, s akkor nem kell, hogy Én ítéljetek. De  
még ezzel együtt is szükségetek van arra, hogy megítéljelek benneteket. Először a saját házam  
népét ítélem meg, s azután az egész Földet

Bölcsesség dicsősége mindent beragyogott körülöttem. Eddig még itt sem láttam ehhez fogható 
pompát. Ahogy tovább beszélt ítéletéről, ragyogása egyre nőtt. Tudtam,
hogy  ha  valóban  megismerem  őt,  mint  Bírót,  az  eddigieknél  sokkal  nagyobb  dicsőséget 
láthatok  majd.  Lassan annyira  kicsinynek  és  jelentéktelennek éreztem magam jelenlétében, 
hogy nehezemre  esett  szavaira  koncentrálnom.  Amikor  már  úgy éreztem,  hogy túlterhel  a 
dicsősége, kinyújtotta kezét és finoman, de határozottan megérintette a homlokomat. Erre az 
elmém újra kitisztult, és ismét figyelni tudtam Rá.

- Már  megint  magaddal  kezdtél  foglalkozni.  Ettől  mindig  összezavarodsz,  és  nehezebben 
hallasz Engem. Amikor átéled érintésemet, elméd megtisztul. Amikor jelenlétemet érzed, azért  
jövök hozzád, mert meg akarlak érinteni - hogy megláthass Engem és meghalld a hangom. 



Meg  kelt  tanulnod  állandóan  az  Én  jelentétemben  lakozni,  anélkül,  hogy  önmagáddal  
foglalkoznál, vagy visszazuhannál magadba. Különben elfordulsz a Bennem rejlő igazságtól, s  
ez vezet a megtévesztéshez, amely a bukott természetedből ered.

- Sokan a földre esnek, amikor Szellemem megérinti őket, de ennek az ideje lejárt Meg kell  
tanulnod állva maradni, amikor Szellemem megmozdul, különben nem tud majd használni. A  
hitetlenek essenek a földre előttem, de az Én népem maradjon talpon, hogy használhassam 
őket.

A hamis alázatban rejlő büszkeség
Amikor ezt mondta, ingerültséget éreztem hangjában. Ilyen lehetett az az indulat, amelyet az 
Úr a tanítványok iránt érzett - ahogyan az le van írva az Evangéliumokban. Megértettem, hogy 
olyankor lett ingerült, amikor a tanítványok a saját alkalmatlan voltukra és kudarcaikra néztek.

- Sajnálom,  Uram -  mentegetőztem,  -  de jelenléted  olyan lenyűgöző.  Hogyan álljam meg, 
hogy ne érezzem magam kicsinek, amikor ennyire közel vagyok Hozzád?

- Kicsiny vagy, de meg kell tanulnod jelenlétemben élni anélkül, hogy magadra figyelnél. Nem  
leszel képes meghallani a hangom, vagy az üzenetemet átadni, ha magaddal vagy elfoglalva.  
Sosem leszel  teljesen  felkészült.  Nem is  lehetsz  elég  méltó  az  elhívásomhoz,  de  Én nem a  
felkészültséged, vagy érdemeid miatt akarlak használni. Ne a saját alkalmatlanságodra, hanem 
az  Én  tökéletes  voltomra  tekints!  Ne  nézz  többet  a  méltatlanságodra,  fordulj  
igazságosságomhoz! Nem amiatt használlak, aki vagy, hanem aki Én vagyok.

- Érezted  a  haragomat,  amint  magadra  néztél,  ugyanígy  haragudtam  Mózesre,  amikor  
alkalmatlan  volta  miatt  mentegetőzött.  Ez  csak  arról  árulkodik,  hogy  magaddal  vagy  
elfoglalva, ahelyett, hogy Rám figyelnél. Ezért nehéz olyanokat találnom népem között, akiket  
igazán arra használhatok, amire szeretnék. Ez a hamis alázat annak a büszkeségnek az egyik  
formája,  amely  az  ember  bukását  okozta.  Ádám,és  Éva  hiányosnak  érezték  magukat,  ügy  
gondolták,  hogy többnek  kell  lenniük,  mint  amivé  teremtettem  őket.  Megpróbálták  a  saját  
elképzelésük szerint formálni magukat. Önmagadtól sohasem válhatsz az ami lenned kell. Rám 
kell bíznod magad. Csak Én tehettek azzá, amivé lenned kell.
Bár tudtam, hogy a hamis alázat veszélyes csapda, de sohasem hoztam kapcsolatba az ember 
édenkerti  bukásával.  Sokan emiatt  nem lehetnek  hasznosak az  Úr  kezében -  erről  sokszor 
tanítottam is. Most azonban - az Úr jelenlétében - nyilvánvalóvá lett a saját hamis alázatom és 
ez  sokkal  szörnyűbbnek  tűnt,  mint  ami  kor  másokban  láttam.  Ez  a  büszkeség  egyik 
legundorítóbb fajtája. Megértettem, hogy miért lángolt fel az  Úr haragja.

Jelenlétében minden, ami bennünk van hamar a felszínre jön. Bár éppen most éltem át az Úr 
ítéletét,  még  mindig  a  legalapvetőbb  hibákkal  szembesültem  magamban,  ami  miatt  nem 
ismerhettem meg az Urat, és nem tudtam az elhívásom szerint szolgálni őt. Bármennyire is 
megrázott, mégsem akartam többet magammal foglalkozni. Megfordultam, hogy őt nézhessem. 
Arra  vágytam,  hogy  a  lehető  legtöbbet  lássak  dicsőségéből,  amíg  így  együtt  lehetünk. 
Szomorúságom azonnal kitörő Örömre fordult. Majdnem összerogytam, de elhatároztam, hogy 
amíg csak tudok, állva maradok.

Nemsokára felébredtem. A következő napokban folyamatosan éreztem, amint az Úr ereje átjár. 
Minden olyan dicsőségesnek tűnt. Minden iránt szeretetet éreztem. Még egy egyszerű kilincset 
is felfoghatatlanul csodálatosnak láttam. A régi házak és autók olyan gyönyörűek voltak - csak 
azt sajnáltam, hogy nem vagyok művész, hogy megörökíthetném nemes szépségüket. A fák és 



az  állatok  közeli,  meghitt  barátaim  lettek.  Minden  embert  a  kinyilatkoztatás  könyvtárának 
láttam.  Hálás  voltam,  hogy  az  örökkévalóság  áll  majd  rendelkezésünkre,  hogy 
megismerhessem őket. Nem tudtam nem észrevenni a szépséget. Megdöbbentett, hogy eddigi 
életemben annyi minden mellett egyszerűen elmentem.
Bár csodálatos érzések és kijelentések árasztottak el, mégsem tudtam, mit kezdjek velük. Ha 
nem tanulom meg mindezt jóra használni, akkor szétfoszlik. Pár nap alatt így is történt, ügy 
tűnt, hogy az élet értelme kicsúszik a kezem közül. Tudtam, hogy újra fel kell kutatnom. Amit 
átéltem, az jobb volt,  mint bármilyen kábítószer és engem rabul is ejtett.  Megláttam az Úr 
dicsőségét és még többet akartam belőle. Minden vágyam az volt, hogy megtanuljak állandóan 
a jelenlétében maradni, és hogy az ő élete rajtam keresztül áradjon és érintsen meg másokat. A 
Szent Szellemben kell maradnom és engednem kell, hogy használjon. Ez az elhívásom.

A KÉT TANÚ
Napok óta  mély depresszióban éltem.  Minden sivárnak tűnt  és  még  az  emberek hangja  is 
zavart.  Minden  felidegesített,  ami  nem  úgy  történt,  ahogy  terveztem.  Mindenkiről  a 
legrosszabbat  gondoltam.  Komoly  erőfeszítésembe  került,  hogy  magamba  fojtsam  e  sötét 
gondolatokat.  Úgy éreztem,  a  pokolba  süllyedtem,  és  ott  is  napról  napra  egyre  mélyebbre 
kerülök. Végre az Úrhoz kiáltottam. Megint az ajtó előtt találtam magam, Bölcsesség mellett.

- Uram, sajnálom, hogy jelenlétedtől majdnem egészen a pokolig süllyedtem.

- Az egész Föld még mindig a Gonosz kezében vesztegel
- felelte,  - és minden nap a pokol peremén jársz. Az élet ösvénye - amely e világon átvezet -  
keskeny, és mindkét oldalát mély szakadék szegélyezi.
Ezért ne térj le róla se jobbra, se balra.

- Az egyikbe bele is estem és nem találtam a kiutat.

- Senki sem tud a maga erejéből kikapaszkodni ezekből a szakadékokból. Éppen úgy estél bele,  
hogy a saját utadat követted, ezért a magad erejével soha tudsz kikapaszkodni. Én vagyok az  
egyetlen  kiút  Amikor  belecsúszol  a  szakadékba,  ne  próbáld  megérteni  a  helyzetedet,  és  ne 
keress  kiutat,  mert  hiába:  csak  mélyebbre  merülsz  a  mocsárba.  Inkább  kiálts  Hozzám 
segítségért! Én vagyok a Pásztorod, és mindig segítek, ha Engem hívsz segítségül.

- Uram, nem akarom az időmet arra pazarolni, hogy mindent megértsek, de nagyon szeretném 
tudni,  hogyan eshettem ilyen  hamar ennyire  mélyre.  Miért  tértem le  az élet  ösvényéről,  és 
estem az árokba ily hirtelen. Te vagy a Bölcsesség, és tudom, hogy bölcs dolog kérdezni.

- Bölcs dolog tudni, hogy mikor kérdezz, és mikor kérj segítséget. Most bölcsen kérdeztél. De  
a választ csak jelenlétemben értheted meg. Amikor lecsúszol mindig eltorzul a gondolkodásod.  
A szakadékból  nem láthatod  tisztán  az  igazságot.  A  depresszió  az  a fajta  becsapottság és  
megtévesztés,  amely  abból  származik,  hogy  a  saját  perspektívádból  nézed  a  világot.  Az  
igazságot csak úgy láthatod meg, ha az Éti szememmel nézel mindent: onnan, ahol Én ülök - az  
Atya jobbján. A kerubok is ezt mondták: „Dicsősége betölti az egész Főidet." (Ézsaiás 6)

Emlékszem, fiatal hívő koromban azt gondoltam, hogy a kerubok a megtévesztés áldozatai. 
Hogyan mondhatják, hogy „Dicsősége betölti az egész Földet," amikor a világ körülöttem tele 
van háborúkkal, járványokkal, bántalmazott gyermekekkel, hűtlenséggel és gonoszsággal? De 
az Úr egy nap így szólt hozzám: ,Azért mondják a kerubok, hogy dicsőségem betölti az egész  
Földet,  mert  jelenlétemben  laknak.  Amikor  te  is  megtanulsz  a  jelenlétemben  maradni,  



dicsőségemen kívül nem látsz majd semmi mást."

-  Uram, már emlékszem, hogy erre tanítottál, de nem e szerint éltem. Az életem legnagyobb 
részét úgy töltöttem, hogy a dolgokat a sötét oldalukról láttam. Azt hiszem, hogy a legtöbbször 
nem is az ösvényen jártam, hanem valamelyik szakadékban vesztegeltem.
- Ez így van -  felelte az Úr. -  Nagy ritkán kikászálódtál ugyan, de pár lépés után a másik  
szakadékba csúsztál az ösvény túloldalán. Még így is jutottál valamire, de most eljött az ideje,  
hogy végre az úton maradj. Ne vesztegesd az idődet többé a szakadékokban.

Ahogy folytatta, teljesen lenyűgözött a kedvessége és türelme.

Most legutóbb miért csúsztál le?- kérdezte.

Ahogy  jobban  belegondoltam,  felismertem,  hogy  egy  idő  után  már  csak  az  érzések  és 
élmények érdekeltek, s nem az, hogy megismerjem Őt, az élmények Forrását.

- Levettem Rólad a szemem - vallottam be.

- Tudom, hogy ez túl egyszerűnek hangzik, de tényleg csak erről van szó. Már ennyi Is elég  
ahhoz, hogy lesodródj az élet ösvényéről. De majd ha megtanulsz állandóan Bennem maradni,  
nem tátsz mást, csak dicsőségemet. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszed észre a körülötted lévő  
háborúkat, zűrzavart, sötétséget és megtévesztést, hanem azt, hogy mindig látni fogod az Én  
megoldásaimat is. Ha Bennem maradsz, meglátod, hogyan győzi le az igazság a megtévesztést,  
és hogyan jön el az Én Királyságom.

- Uram,  amikor  itt  vagyok  Veled,  mindez  sokkal  valóságosabb,  mint  bármi,  amit  eddig 
átéltem, de amikor a Földön járok, az itteni dolgok csupán távoli álomnak tűnnek. Tudom, 
hogy ez maga a valóság, a Föld pedig mulandó. Ha ez a hely valóságosabb volna számomra a 
Földön  is,  akkor  jobban  tudnék  bölcsességedben  járni,  és  az  élet  ösvényén  maradni.  Azt 
mondtad, hogy kérni mindig bölcs dolog. Most azt kérem, hogy amikor újra a földön leszek, 
tedd  ezt  a  világot  valóságosabbá  számomra,  hogy  tökéletesebben  járhassak  Veled.  Kérlek 
abban is segíts, hogy képes legyek másoknak is bemutatni ezt a valóságot. A Földön egyre 
sűrűsödik a sötétség, s csak kevesen látnak keresztül rajta. Kérlek, adj nekünk többet erődből, 
hadd lássunk többet dicsőségedből, és hadd ismerjük meg igazságos ítéleteidet, amelyek orcád 
elől jönnek ki.

- Akkor jársz Velem és akkor látod meg dicsőségemet, amikor a szerint élsz, amit a szíved  
szemével  látsz.  A  szíved  szeme  az  ablak,  amelyen  át  beleláthatsz  a  Szellemnek  ebbe  a 
birodalmába. A szíved szemét  megnyitva  bármikor odaléphetsz  Kegyelmem Trónja elé.  Ha  
Hozzám jössz, valóságosabb leszek számodra, és több erőt bízok rád.

Szavai hallatán újra az ítélet  Terme felé fordultam és az ott  álló sokaságra néztem: az ÚR 
királyai, hercegei, barátai, szolgái. Olyan csodálatos és dicsőséges dolgokat éltem át közöttük, 
hogy szerettem volna Örökre itt maradni. Hihetetlen, hogy ez a hely csak a Menny kezdete! 
Mégis, minden szépsége ellenére a Menny igazi csodája az, hogy az ÚR velünk van! Itt,  a 
Menny előcsarnokában ő a Bölcsesség és ő a Bíró.

- Uram - tudakozódtam, - itt  Te vagy a Bölcsesség és Te vagy a Bíró, de a Menny többi  
részében miként ismernek Téged?

- Én VAGYOK a Bölcsesség, és Én VAGYOK a Bíró mindenütt, de ennél még sokkal több is  
VAGYOK. Mivel megkérdezted, megmutatom neked, hogy ki VAGYOK. Tudnod kell azonban,  
hogy még csak most kezdesz megismerni Engem, mint Bölcsességet és Bírót Idővel többet látsz  
majd Belőlem, de előbb még többet kell tanulnod ítéleteimről.



Az Első Tanú

- Isten ítélete az első lépés a Menny birodalmába - mondta egy számomra addig ismeretlen 
hang. – Amikor eljön az ítélet Napja, mindenki megismeri a Királyt és
megértik ítéleteit. Azon a napon megszabadul a Föld. Eddig azt kérted, hogy ítéljen meg téged, 
most kérd ugyanezt az egész világ számára!

Megfordultam,  hogy lássam,  ki  szólt.  Magas  termetű,  ragyogó  megjelenésű  férfi  volt,  bár 
dicsfénye  kicsit  halványabb,  mint  az  ítélet  Termében  levőké.  Azt  gondoltam,  talán  angyal 
lehet, de akkor megszólalt:

- Lót vagyok. Hozzám hasonlóan az az elhivatásod, hogy nehéz korban élj. Kövesd Ábrahám 
példáját,  ahogy .közbenjárt  Sodomáért.  Azokban az  időkben,  amikor  a  romlottság  ellepi  a 
Földet,  a  hit  emberei  is  felkelnek.  Ábrahámhoz  hasonlóan  kell  használnod  hitedet,  amint 
közbenjársz a gonoszokért, de azt is végig kell nézned, ahogyan Isten ítélete a Földre zúdul. Az 
Úr  már  nem  tűrheti  sokáig  az  emberiség  növekvő  gonoszságát.  Én  hallgattam,  és  sokan 
elvesztek. Ne légy olyan, mint én voltam - és ne hallgass!

- Kérlek folytasd! Hogyan figyelmeztessem őket? - kérdeztem.
Azt hittem, pusztán azzal,  hogy másmilyen vagyok, figyelmeztetem az embereket.  De nem 
elég  különbözőnek  lenni!  A  Szent  Szellem  ereje,  amely  meggyőz  bennünket  a  bűnről,  a 
kimondott szavakon keresztül nyilvánul meg. Amit az Úr Sodomával tett, az JEL, intő példa, 
hogy másoknak ne kelljen ugyanúgy elpusztulniuk.  Az én történetemmel  figyelmeztetheted 
azokat, akik most a pusztulás felé haladnak. Ma sok olyan város van, amelyek gonoszságát az 
Úr nem tűrheti már sokáig. Ha nem kelnek fel azok, akik az Urat ismerik, akkor hamarosan sok 
város Sodorna sorsára jut.

- Közeledik  az  Ítélet  Napja.  Akkor  majd  az  egész  teremtett  világ  megismeri  Isten  bölcs 
ítéleteit, de te ne várj addig. Naponta keresd az Úr ítéleteit, és hirdesd őket. Ha Isten népe az Ő 
ítéleteiben jár, akkor sokan mások is megismerhetik azokat, mielőtt eljön az ítélet nagy Napja. 
Ezáltal sokan megmenekülnek majd. Isten nem akarja, hogy akár egy is elvesszen, vagy bárki 
kárt valljon az övéi közül azon a napon.

- A földi  emberek vakok.  Nem veszik észre,  ha pusztán a  tetteiddel  tanúskodsz.  Az ítélet 
üzenetét  szavakban  kell  közölni.  A Szent  Szellem felkeni  a  szavakat,  de  ahhoz,  hogy ezt 
megtehesse, előbb ki kell mondanunk azokat. Isten trónjának alapja az igazságosság és az igaz 
ítélet. Isten népe már valamit megértett Isten igazságosságából, de csak kevesen ismerik igaz 
ítéleteit. Az Úr saját házában állítja fel trónját, ezért házanépét ítéli meg először.

- Élj  azok szerint  az  igazságok szerint,  amiket  itt  tanultál,  és  tanítsd  azokat!  Isten  ítéletei 
közelednek. Ha Isten népe az ő ítéleteiben jár mielőtt eljön az ítélet Napja, akkor dicsőséges 
lesz számukra az a nap. De ha nem élnek azok szerint, akkor ők is megismerik azt a szörnyű 
kétségbeesést, amely a világra vár. ítéletei nem volnának igazságosak, ha nem vonatkoznának 
mindenkire  egyaránt.  Rajtad  és  másokon  keresztül  Isten  újra  kérleli  népét:  ítéljék  meg 
magukat, hogy ne essenek ítélet alá. Neked is hasonlóképpen figyelmeztetned és kérlelned kell 
az embereket.

Lót az ajtó felé irányította tekintetemet. Még mindig sötétnek és visszataszítónak tűnt, csakúgy, 
mint az Isten ítéleteiről szóló tanítások, gondoltam. Az ÚR bennünket körülvevő dicsőségében 
még sivárabbnak látszott,  de most már értettem, hogy mennyire  dicsőségesek Isten ítéletei.  
Megértettem, hogy majdnem minden ajtó, amin átvezet  bennünket,  először visszataszítónak 



tűnik, azután válik dicsőségessé. Úgy tűnik, hogy minél sivárabbnak látszik egy ajtó, annál 
dicsőségesebb  lesz  a  túloldalon.  Hitre  van  szükségünk,  hogy  belépjünk  rajtuk,  de  mindig 
nagyobb dicsőségre vezetnek.

Lót  folytatta  gondolataimat.  Mint  már  megtanultam,  itt  mindenki  számára  nyilvánvalóak  a 
gondolataink.

- Amint belépsz ezen az ajtón, még többet tapasztalsz Isten dicsőségéből, amely nem csak az a 
ragyogás, amelyet ezen a helyen és az Úr körül látsz. Nem is csak az érzések, amiket benne 
élsz át, hanem ítéletein keresztül is megnyilvánulnak. Nem ez az egyetlen módja, de azért vagy 
itt, hogy ezt ismerd meg. Megtanulod másként meglátni dicsőségét, amint belépsz az ajtón. Az 
Úr meg fogja mutatni dicsőségét népének, mert ezáltal fognak megváltozni. Amikor meglátják, 
örvendezni fognak mindenben, még az ítéleteiben is.

A Második Tanú

Ekkor megszólalt valaki más is: - ezt az igazságot én is megerősítem. Isten ítélete hamarosan 
nyilvánvaló  lesz  a  Földön.  Mégis,  „az  irgalom erősebb,  mint  az  ítéletet.”  Az  ÚR mindig 
felkínálja irgalmát, mielőtt ítélne. Ha figyelmezteted az embereket, hogy ítéletei közelednek, 
irgalma még sokakat meg fog menteni.

Nem ismertem fel az illetőt, de szintén hatalmas termetű, nemes megjelenésű férfi volt, akit 
magas rangra utaló ragyogás övezett.

- Jónás vagyok - mondta. - Amikor megérted az Úr ítéleteit, az ő utait érted meg, de ez még 
nem biztosítja, hogy egyet is értesz velük. A megértés fontos, de önmagában nem elég. Az Úr 
azt akarja, hogy egyet is érts Vele.

- Gyakran  kérted,  hogy az  ÚR állandóan  legyen  veled.  Bölcsen  tetted.  Próféta  voltam és 
ismertem Őt,  mégis megpróbáltam elmenekülni  színe elől.  Nagy ostobaság volt,  de nem is 
annyira, mint gondolod. Megismertem jelenlétének megemésztő tüzét, és a felelősségiét, amely 
a Hozzá közel levőket terheli. Az Úr jelenlétében minden megég, ami fa, széna, vagy szalma. 
Az őrületbe  fog  kergetni  a  szívedben  rejtegetett  bűn,  amikor  azzal  együtt  járulsz  elé.  Ezt 
már( sokan átélték az elmúlt korokban. Nem annyira az Úr akaratától menekültem, mint inkább 
színe elől.
Amikor jelenlétének valóságát kéred Tőle, akkor pontosan azt kéred, amit ezen a helyen láttál 
és átéltél. A Menny az igazi otthonod, úgyhogy helyes, ha vágysz erre, de mivel Ő szent Isten, 
neked is szentnek keli lenned, ha Hozzá közel akarsz járni. Minél közelebb kerülsz Hozzá, 
annál halálosabb lehet a rejtegetett bűn.

- Ezt mind értem - feleltem. - Ezért is kértem az Urat, hogy ítéljen meg.

- De én azt kérdezem tőled - folytatta Jónás. - Keresni fogod Őt? Hozzá fogsz jönni?

- Hát persze - válaszoltam. - Minden másnál jobban vágyom jelenlétére. Sehol sem jobb, mint 
az Ő közelében. Tudom, hogy amikor Vele akarok lenni, az indítékaim egy része önző, de a 
Vele töltött idő szabadít meg az efféle önzéstől. Tényleg Vele akarok lenni. Valóban Hozzá fo-
gok jönni.

- Igazán? - kérdezte Jónás. - Eddig még nálam is ostobább voltál. Bármikor és bármivel bátran 



jöhetsz a Kegyelem Trónja elé, mégis ritkán jössz. Nem elég vágyakozni jelenlétére, oda is kell 
menned Hozzá. Ha közeledsz Hozzá, Ő is közeledni fog hozzád. Miért nem teszed? Mindig 
éppen annyira vagy közel Hozzá, amennyire te akarod.
Sokan megismerték, és követték az ÚR útjait, mégsem jönnek Hozzá. A közelgő korszakban 
ezek le fognak térni az Úr útjáról, mert eddig nem Hozzá jöttek. Kinevetted bolondságomat, 
amelyre volt is okod, de a te ostobaságod még annál is nagyobb. Én mégsem nevetek rajtad, 
inkább sírok miattad.  Megváltód is  sír,  és folyamatosan közbenjár érted.  Amikor  Ő sír,  az 
egész Menny is sír. Azért sírok, mert tudom, hogy mennyire ostoba Isten népe. Ismerlek, mert 
éppen olyan  vagy,  mint  én.  Hozzám hasonlóan,  az  Egyház  is  Tarsísba  futott,  mert  sokkal 
inkább akart a világgal üzletelni, mint az Úr dicsőséges trónja előtt ülni. Ugyanakkor, az Úr 
ítéletének kardja a Föld fölé emeltetett. Azért sírok az Egyházért, mert jól ismerlek benneteket.

- Én is vétkes vagyok! - kiáltottam fel beismerően. - Mit tehetünk?

- Hatalmas viharok következnek a Földre - folytatta Jónás. - Amikor az ÚR elől menekültem, 
éppen aludtam, amint hajónk viharba került. Az Egyház is alszik. Isten prófétája voltam, mégis 
a pogányoknak kellett felébreszteniük, így van ez az Egyházzal is. Mostanában a hitetlenek 
jobban felismerik  a  helyzetet,  mint  az Egyház.  Tudják,  hogy mikor  mentek  rossz irányba. 
Felráznak benneteket. Megpróbálnak felébreszteni, hogy hívjátok segítségül Isteneteket.

- Hamarosan a világ vezetői kivetnek benneteket a hajóból. Az én hajóm utasai sem tehettek 
mást  velem.  Nem  fogják  engedni,  hogy  továbbra  is  rossz  irányba  haladjatok.  Ez  Isten 
kegyelme  lesz  a  számotokra,  Aki  megfenyít  benneteket  egy  nagy  Fenevad  által,  amely  a 
tengerből jön elő. Ez egy időre elnyel benneteket, majd kiokád, azután hirdetni fogjátok  az ÚR 
üzenetét.

- Nem lehet másképp? - kérdeztem.

- De igen, van másik út - felelte Jónás, ~ bár mindez már folyamatban van. Vannak országok, 
ahol az Egyház már a Fenevad gyomrában van. Máshol hamarosan kivetik a hajóból, és van, 
ahol  még  mindig  alszik,  de  csaknem  mindenhol  rossz  irányba  hajózik,  hogy  a  világgal 
üzleteljen. Mégis megvan a lehetőségetek, hogy megítéljétek magatokat, s így az Úr nem fog 
elítélni. Ha felébresztitek magatokat, megtértek, és abba az irányba indultok, amerre ő küld, 
akkor nem kell a Fenevad gyomrába kerülnötök.
- Ez az a Fenevad, amelyről a Jelenések Könyve 13. része beszél? - kérdeztem.

- ügy van. Amint már olvastad abban a fejezetben is, ez a Fenevad harcol a szentekkel és 
legyőzi őket. Ez lesz a sorsa mindazoknak, akik nem térnek meg. Tudd meg azonban, hogy az 
első  Fenevad  kiokádja  azokat,  akiket  legyőzött,  mielőtt  a  második  előjön  a  földből. 
Mindenesetre sokkal könnyebb dolgotok lesz, ha megtértek. Sokkal jobb, ha nem kerültök a 
Fenevad gyomrába.

- Ahogy Lót története figyelmeztetés azoknak, akiket rabul ejt a romlottság, az én történetem 
intő  példa  az  Úr  prófétájának,  az  Eklézsiának.  Isten  népe  menekül  az  ÚR  színe  elől.  
Tevékenységekbe, programokba menekültök ahelyett, hogy Isten jelenlétét keresnétek. Lehet, 
hogy  „szolgálatnak"  hívjátok  tevékenységeiteket,  de  igazából  mégis  az  Úr  jelenlététől 
menekültök. Amint már mondtam, az Egyház Tarsísba igyekszik, hogy a világgal kereskedjen 
és a tenger kincseit megszerezze, míg a sokkal nagyobb értékeket - a Menny kincseit - csak 
kevesen keresik.

- Az Egyházat körbefonta az a bűnös vágy, hogy a világgal üzleteljen, ahogy az én fejemet is 
körbefonta a hínár a fenevad gyomrában. Az elmétek teljesen belegabalyodott a hínárba - a 
világ gondjaiba. Három egész napba tellett, mire az Úrhoz fordultam, annyira begabalyodtam. 
A keresztényeknek ez sokkal tovább tart. A gondolkodásuk annyira összefonódott a világgal, 



és  olyan  mélységekig  zuhantak,  hogy  sokan  már  a  szabadulás  reményét  is  elvesztették. 
Térjetek vissza az ÚRhoz, ne forduljatok el Tőle! Bármekkora zűrzavart ki tud bogozni és a 
legnagyobb mélységből fel tud segíteni. Többé ne fussatok Előle! Fussatok Hozzá!
Azután  Lót  hozzátette:  -  Emlékezz,  hogy  az  Úr  megkegyelmezett  Ninivének,  mert  Jónás 
prédikált nekik. Jónás nem élt közöttük, és nem próbált meg tanúskodni, hanem hirdette Isten 
Igéjét. Az erő az Igében van. Nincs az a sötétség, amelyen át ne tudna hatolni. Sokan meg-
térnek és megmenekülnek majd, ha oda mész, ahova az Úr küld és az ő figyelmeztetését közlöd 
Velük.

- Nehezedre esik Istenhez jönni - folytatta Jónás, - amikor híján vagy Isten kegyelmének, és a 
bűn befonja az életed. Az ilyen helyzetekben meg kell tanulnod mindig Hozzá futni, és nem 
Előle. Amikor belépsz ezen az ajtón, megérkezel abba a korba, amikor az Úr ereje és dicsősége 
olyan mértékben árad a Földre, mint az idők kezdete óta még soha. Az egész Menny várta már 
mindazt, amit látni fogsz. Ez azonban ugyanakkor a legnagyobb sötétség kora is lesz. Sem a 
dicsőséget, sem a sötétséget nem viselheted el az ÚR kegyelme nélkül. Nem fogsz Isten útján 
járni, ha nem jössz Hozzá naponta. Nem elég, ha keresed az Ő orcáját, szüntelen jelenlétében 
kell lakoznod.

Azok, akik eddig úgy próbálták Őt követni, hogy csak hetente egyszer, az istentisztelet, vagy a 
gyülekezeti  összejövetel  keretében keresték  Istent,  míg  idejük többi  részében csak a  világi 
dolgokkal  törődtek,  hamarosan lemaradnak és eltávolodnak majd.  ugyanígy járnak azok is, 
akik, úgy szokták segítségül hívni az urat, mintha a szolgájuk lenne.

Ő az egész mindenség URA! - és ezt rövidesen mindenki meg fogja tudni! Először azonban a 
saját népének kell megértenie, hogy Ő AZ ÚR! - ezért az ítéletet a saját házanépén kezdi el.

- Szemtelen  elbizakodottság,  ha csak a  szükség idején hívod segítségül  az urat,  amikor  te 
akarsz valamit kapni Tőle. Ne azt kérd Tőle, amit te akarsz, hanem azt kérdezd, hogy Ő mit  
akar. Sokan a kevéske hitüket nagy elbizakodottsággal párosítják - a kettőt gyakran csak egy 
hajszál  választja  el  egymástól.  Amikor  Isten  megítéli  házanépét,  megtanulják  végre  a 
különbséget  hit  és  elbizakodottság  között.  Akik  az  Úr  munkáját  próbálják  végezni,  de  Ő 
nélküle, szintén lemaradnak és elhullnak. Sokan hisznek ugyan Benne, de csak távolról ismerik 
Őt. Ezek talán nagy dolgokat visznek véghez az Ő nevében, de az Úr nem ismeri őket. Akik 
csak távolról ismerték Őt, hamarosan zokogni fognak ostobaságuk miatt.

Nem Isten van a népéért, hanem fordítva: az Ő házanépe van az Úrért! Az Úr türelmesen várt, 
kopogtatott, kiáltott a saját háza előtt, de csak kevesen nyitottak ajtót Neki. De akik meghallják 
a hangját és befogadják Őt, Vele együtt fognak ülni asztalánál és a trónján, és az Ő szemével 
láthatják a világot. Elbizakodottság és felfuvalkodás nem ülhet Vele asztalánál, sem a trónján. 
Ez a gőg és büszkeség okozta a legelső bukást is. Ebből a gyökérből fakad mindaz a sötétség és 
gonoszság, amelyet a Földön hamarosan learatnak.

Amikor a Sátán meglátta Isten dicsőségét, az elbizakodottság és felfuvalkodás útjára tért. A 
Mindenható  jelenlétében lakozott,  s  mégis  elfordult  Tőle.  Ez  a  legnagyobb  veszély azokra 
nézve, akik meglátják dicsőségét és megismerik jelenlétét. Ne bízd el magad, se ne fuvalkodj 
fel az itt látottak miatt. Ne légy büszke a látomásaidra, ez mindig a bukáshoz vezet.

Irgalmas ítélet
Minden  szava  olyan  volt,  mint  a  pörölycsapás.  Elborzasztottak  a  bűneim.  Nem  csak  azt 
szégyelltem, hogy miket gondoltam róla, a leginkább lesújtó az volt, hogy pontosan ugyanazért 



csúfoltam, amit én is elkövettem. Minden erőmmel megpróbáltam talpon maradni, de a térdeim 
nem bírták  tovább,  s  az  arcomra  borultam.  Szavai  korbácsütéshez  hasonlítottak,  bár  ezt  a 
fájdalmat szívesen fogadtam. Tudtam, hogy ezt kell hallanom. Azt akartam, hogy Jónás addig 
tanítson,  amíg  minden  gonoszságom napvilágra  kerül.  Szavai  hatalmas  erővel  tárták  fel  a 
bensőmet,  de  ennél  még  sokkal  több  is  volt  bennük.  Erejük  fényében  minden  kifogás 
szégyenletes  volt.  Áthasítottak minden akadályt  és egyenest  a szívembe hatoltak.  A földön 
fekve úgy éreztem, mintha éppen egy műtéten esnék át.

Ekkor Lót közbeszólt: - Sok hívő komolytalan és értelmetlen módon szokott összeesni az Úr 
jelenlétében, de az Egyházat hamarosan ugyanaz az erő roskasztja össze, amely alatt te estél a 
földre - a Szent Szellem ereje, amely rád bizonyítja a bűnt, és meggyőz róla. Ha olyankor 
roskadsz össze, amikor valóban nem tudsz talpon maradni, akkor annak az lesz az eredménye,  
hogy azután már képes leszel kiállni az igazságért.

Még mindig nem akartam mozdulni.  Semmit  sem akartam tenni,  amíg  meg nem ragadtam 
mindazt, amit Jónás mondott. Nem akartam, hogy elmúljon az ítélet, amíg el nem végezte a 
munkáját. Ezt ők is értették, mivel egy ideig csend volt, majd Lót folytatta.

-  Jónásé  volt  eddig  a  legnagyobb  igehirdetői  kenet,  amit  ember  valaha  kapott.  Amikor 
prédikált, csodák vagy jelek nélkül megtért az egyik leggonoszabb város, amely valaha létezett. 
Ha Jónás Szodomában hirdette volna Isten Igéjét, az a város a mai napig is állna. Jónás prédi-
kációjának  erejét  Isten  jelnek  adta  a  számunkra.  Jónás  akkor  kapta  ezt  az  erőt,  amikor 
felébredt, és a fenevad kiokádta. Az utolsó napokban ezt az igehirdető erőt kapja meg Isten 
népe is. Ez a bűnre ébredés ereje, amit az Úr ad az Eklézsiának, miután a Fenevad kiokádja: a 
leggonoszabbak is hallgatnak majd szavaira. Ez Jónás jele, amit Isten ad az Eklézsiának. Akik 
átélik a feltámadást a mélységből, ezzel a hatalommal szólnak majd.

Döbbenten hallgattam mindezt, mégis eltökéltem, hogy nem menekülök többé az Úrtól, hanem 
mindig Hozzá futok. Egyenest Bölcsességhez fordultam.

- Uram, tartok tőle, hogy én is el fogok esni azokban az időkben, amik következnek, hiszen 
mindabban,  amiről  beszéltünk, én is vétkes vagyok. Már olyan sokat láttam dicsőségedből, 
mégis, minduntalan csapdába esem, és annyi minden távol tart Tőled! Kérlek segíts! Kétségbe-
esetten szükségem van bölcsességedre, de irgalmadra is. Kérlek, irgalmazz nekünk, és segíts 
rajtunk, mielőtt a megérdemelt ítélettel sújtanál. A Kereszt irgalmát kérem.

- Mivel  kérted  Tőlem,  irgalmat  és  haladékot  kapsz.  Adok  még  időt  -  ez  az  irgalmam  
számotokra.  Használd ezt  bölcsen,  mert  hamarosan nem tesz  több haladék.  Közel  az  óra,  
amikor nem várhatok tovább. Minden egyes nap, amivel elhalasztom ítéletemet - irgalom. így  
fogadd, és becsüld meg, élj vele bölcsen!

- Sokkal inkább kedvemre való, ha irgalmat gyakorolhatok, mint ha ítélnem kell, de a vég már  
közel. A sötétség egyre növekszik, és hamarosan rátok következik a nagy nyomorúság és a  
megpróbáltatások ideje. Ha nem használjátok fel a haladékot, amit tőlem kaptatok, legyőznek  
benneteket a közelgő szorongatások, ha viszont bölcsen számláljátok napjaitokat, ti fogjátok  
legyőzni a nehézségeket és felülkerekedtek rajtuk. Van egy közös vonása a győzteseknek, ami  
minden korban ugyanúgy érvényes ~ nem vesztegették az idejüket!
- Irgalmamból figyelmeztetlek benneteket  Te is figyelmeztesd népemet,  hogy irántatok való  
irgalmamból  nem  engedhetem  tovább,  hogy  visszaéljenek  kegyelmemmel.  Irgalmamból 
fenyítem és  fegyelmezem meg őket  Figyelmeztesd  őket,  hogy ne  keményítsék  meg szívüket,  
hanem térjenek meg és forduljanak hozzám.

- Igaz,  hogy  te  magad  is  elbukhatsz.  Ha  nem tagadod  meg  magad,  és  nem veszed  fel  a  
kereszted  minden  nap,  akkor  meghidegül  szereteted,  és  megtagadsz  Engem.  Akik  saját  



maguknak akarják megtartani az életüket, el fogják veszíteni. Akik pedig lemondanak róla az  
Én kedvemért, megtalálják az igazi Életet. Az az élet, amit népem számára készítettem, még  
annál is sokkal bővelkedőbb, mint amit legnagyobb elbizakodottságukban kértek volna.

- Amikor befejezem házam népének megítélését, kibocsátom ítéleteimet a Földre. Igazságos  
ítéletemben különbséget teszek népem és azok között, akik nem ismernek. Most az egész Föld a  
Gonosz hatalma alatt veszteget, aki megjutalmazza az igazságtalant és ellene áll az igaznak.  
Az  ítélet  Napján  azonban  megtudja  az  egész  világ,  hogy  Én  jutalmazom  meg  az  
igazságosságot, a kevélyeknek pedig ellene állok.
Trónom  alapja  az  igazságosság  és  az  igaz  ítélet.  Igazságosságom  miatt  fenyítem  meg  
súlyosabban azokat, akik ismerik az igazságot, de mégsem eszerint élnek. Azért hoztalak Ide,  
hogy meglásd ítéletemet. Itt sok mindent megértettél, de ha nem az itt látottak szerint élsz, az  
még súlyosabb ítéletet  jelent  a  számodra.  Akinek sokat  adtak,  attól  sokat  is  várnak el.  Itt  
megismerted ítéleteim irgalmasságát De ha továbbra is engeded, hogy a bűn körbefonja az  
életed, akkor megismered ítéletem súlyosságát. Népem közül sokan még mindig szeretik a bűnt  
Akik jobban szeretik a bűnt, a saját kényelmüket és a gazdagságot, mint Engem, hamarosan  
megismerik szigorúságomat. Ők nem lesznek képesek megállni a közelgő napokban.

- Kemény  leszek  a  kevélyekhez,  de  irgalmas  az  alázatosokhoz.  Népem  figyelmét  nem  a 
nehézségek terelték el leginkább, hanem a bőség. Ha a bőség idején Engem keresne népem,  
még többet bízhatnék rájuk Királyságom igazi gazdagságából Azt szeretném, ha bővölködnétek  
minden jó cselekedetben, és túláradó lenne nagylelkűségetek. Az előttünk álló korban népem 
bővölködni  fog  a  földi  javakban,  még  a  nyomorúság  és  szorongatás  idején  is,  de  ez  a  
gazdagság  nem  a  jelen  gonosz  kor  fejedelmétől,  hanem  Tőlem  fog  származni.  Ha  nem  
bízhatom rátok a földi gazdagságot, hogyan bízhatnám rátok az eljövendő korszak erőit és  
hatalmát? Meg kell  tanuljátok,  hogy ugyanolyan buzgón keressetek Engem a bőség idején,  
mint a szűkölködésben. Minden, amit rátok bízok, továbbra is az Enyém. Csak azokra bízok  
még többet, akik egyre jobban engedelmeskednek.

- Tudnod kell, hogy a sötétség fejedelme is ad bőséget. Ma is ugyanazt kínálja fel népemnek,  
amivel  Engem  kísértett  meg.  Azoknak  adja  e  világ  királyságait,  akik  le borulnak  előtte,  
imádják őt és az ő akarata szerinti élettel állnak szolgálatába. Egyik oldalon a világ szerinti, a  
másikon pedig az Én Királyságom szerinti bővölködés áll. A közelgő ítéletek segíteni fognak  
népemnek,  hogy  megkülönböztesse  egyiket  a  másiktól.  Akik  e  gonosz  kor  fejedelmének  
szolgálatában bővölködtek és az ő utalt járva gazdagodtak meg, azoknak a gazdagsága úgy  
fog a nyakukban lógni,  mint a malomkő az árvíz  idején.  Hamarosan mindenkit  megítél  az  
igazság.  Akik  Általam  bővölködnek,  nem  fogják  megtagadni  az  igazságot  a  gazdagságuk 
kedvéért.
-  ítéletemet  házam  népén  kezdem,  hogy  fegyelmezettséget  tanaljatok  és  engedelmességben 
járjatok. A bűnért járó fizetség a halál, az igazságosságért pedig békesség, Öröm, dicsőség és  
tisztesség jár. Mindenki azt kapja, amire méltó. Ez az ítélet, és igazságos dolog, hogy a saját  
házam népén kezdem el.

Ekkor Lót és Jónás egyszerre mondta: - „íme az Úr jósága és keménysége!” Ha jobban meg 
akarod ismerni Őt, akkor mindkét oldalát jobban meg kell ismerned.

Olyan erővel zúdult rám Isten meggyőzése a saját bűneimről, mint ha egy vízesés alatt álltam 
volna, de ez az áradat az élő víz folyama volt. Egyszerre volt felfrissítő, megtisztító és súlyos  
is. Tudtam azt is, hogy miután belépek azon az ajtón, csakis az Úr helyreigazítása tarthat meg 
mindabban, ami rám vár. Kétségbeesetten kívántam minden korrekciót, amit csak kaphattam, 
mielőtt elindulok. Tudtam, hogy szükségem van a helyreigazítására - és úgy is volt.



AZ  ÉLET  ÖSVÉNYE

Éppen azon gondolkoztam, amit Lót és Jónás mondott, amikor az Úr megszólalt.

Azt kérted Tőlem, hogy a földi létben járva is állandóan valóságos legyen számodra ez a hely.  
De Igazában a valóság, amit szeretnél az az, hogy úgy láss, ahogyan Én látok. Nem ez a hely  
maga a valóság. A valóság ott van, ahol Én vagyok. Az Én jelenlétem miatt valóságos bár-
melyik hely, és azért tűnik itt minden olyan élettel telinek a számodra, mert Én vagyok az Élet  
Atyám Engem tett meg az egész teremtett világ Életének, mind a Mennyekben, mind a Földön.  
Az egész teremtett világ Általam és Értem létezik, nélkülem nincs élet és nincs igazság.
Én vagyok az Élet  a teremtett  világban. Még az ellenségeimben is ÉN vagyok az Élet.  ÉN 
VAGYOK. Minden, ami létezik, Rajtam keresztül és Általam létezik. ÉN VAGYOK az Alfa és az  
Omega; ÉN VAGYOK mindennek a Kezdete és a Vége. Tőlem függetlenül nincs sem igazság,  
sem valóság. Amire szomjazol, az igazában nem ennek a helynek a valósága, hanem az Én  
jelenlétem valósága; hogy igazán megismerj Engem - és ez a megismerés ad életet. Jelenlétem  
valósága éppúgy elérhető a számodra a Földön is, mint itt.   De ehhez  meg kell tanulnod, hogy  
ne csak keress Engem, hanem mindig Rám nézz.

Én vagyok Isten ereje és hatalma, dicsőségének kifejeződése (kijelentése, megmutatkozása). Én  
vagyok az élet és a szeretet. Ugyanakkor személy vagyok, szeretem népemet és velük akarok  
lenni. Az Atya szeret Engem és benneteket is. Annyira szeret benneteket, hogy odaadott engem  
a  ti  üdvösségetekért.  Mindketten  közel  akarunk lenni  hozzátok.  Szeretjük  az  embereket,  és  
örökkévaló lakóhelyünk közöttetek lesz. A bölcsesség az, ha mégis-mersz Engem, megismered  
az Atyát,  és megismered szeretetünket.  A világosság, dicsőség és hatalom, amit hamarosan  
nyilvánvalóvá teszek a Földön, azokon keresztül fog kiáradni, akik már megismerték az Én  
szeretetemet.

Atyám  minden  hatalmat  az  Én  kezembe  adott.  Az  egész  Menny  engedelmeskedik,  ha  Én  
szólítom - de a szeretetet nem lehet megparancsolni. Ha kényszerből, parancsszóra történik,  
akkor már nem is szeretet. Eljön az idő, mikor engedelmességre kényszerítem a nemzeteket, de  
addigra már lezárul az a korszak, amikor mindenki szabadon bebizonyíthatja Irántam való  
szeretetét. Most, amikor nem követelem meg az engedelmességet, akik Hozzám jönnek, azért  
engedelmeskednek Nekem, mert szeretnek Engem, és szeretik az igazságot. Ők lesznek méltók  
arra, hogy királyságomban együtt uralkodjanak Velem - akik szeretnek és szolgálnak Engem,  
az üldöztetés és elutasítás ellenére is. Akarnod kelt, ha Hozzám akarsz tartozni. Azok, akikből  
a Ml lakóhelyünk épül, nem parancsra jönnek, sem nem azért, mert ismerik hatalmamat - azért  
jönnek, mert szeretnek Engem, és szeretik az Atyát.

Akik az Igazsághoz jönnek, azért jönnek, mert szeretnek Bennünket és Velünk akarnak lenni.  
Ez a kor éppen a sötétség miatt - az igazi szeretet korszaka. A legnagyobb sötétségben ragyog  
legfényesebben az igazi szeretet  Többet ér az Irántam való szereteted,  ha csak a szíveddel  
látsz, és mégis engedelmeskedsz Nekem - annak ellenére, hogy testi szemeddel nem láthatsz  
úgy, mint most. A szeretet és az imádat a legmagasabb pontra éppen akkor fog eljutni, amikor  
a Földön a legsűrűbb tesz a sötétség - s ennek Ideje közeledik. Akkor majd az egész teremtett  
világ meglátja,  hogy igazán szerettek  Engem, és megérti,  miért  vágyunk arra,  hogy együtt  
lakozzunk az emberekkel.

Azok, akik a világ összes Ellenem lázadó erőivel harcolva most jönnek Hozzám, azért teszik,  



mert igazán szeretik Istent. Oly nagyon sóvárognak arra, hogy Velem lehessenek, hogy mikor 
ez  a  cél  teljesen  valószínűtlennek  és  csak  ködös álomnak tűnik,  akkor  is  mindent  kockára 
tesznek annak a reményében, hogy mégis valóra válik. Ez a szeretet. Ez az igazság szeretete.  
Ez az a hit, amely Atyám előtt kedves. Egy napon majd mindenki térdet hajt, mikor szemtől-
szembe meglátja hatalmam és dicsőségem; de akik már most térdet hajtanak, amikor csak a hit  
szemével és homályosan láthatnak Engem, azok az Igazán engedelmesek - akik Szellemben és  
igazságban szeretnek  Engem.  Rájuk  fogom bízni  hamarosan az  eljövendő  kor  hatalmát  és  
dicsőségét, amely erősebb minden sötétségnél. 

Ahogyan egyre jobban besötétül a Föld, egyre többet mutatok meg dicsőségemből. Szükségetek  
is  lesz  rá  amiatt,  ami  következik.  Mégis,  ne  feledd,  hogy  azok  az  igazán  hűségesek  és  
engedelmesek, akik akkor is szolgálnak Engem, amikor nem látják dicsőségemet Rájuk fogom  
bízni hatalmam. Az istenfélelemből származó engedelmesség a bölcsesség kezdete - teljessége  
pedig  az  Isten  iránti  szeretetből  fakadó  engedelmesség,  -  ez  által  jutsz  hatalomra  és  
dicsőségre. 

Nem a hűséged miatt  vagy itt.  Még azt az alázatosságot is ajándékba kaptad, amely miatt  
ítéleteimet kérted. Azért hoztalak ide, mert hírnök vagy. S mivel erre hívtalak el, azért adtam  
neked bölcsességet, hogy ítéleteimet kérd. Bölcsen teszed, ha hűséges maradsz ahhoz, amit itt  
tapasztaltál,  de  a  legnagyobb  bölcsesség  mégis  az,  ha  naponta  Hozzám  jössz.  Minél  
gyakrabban jössz Hozzám, annál valóságosabb leszek a számodra. A Földön Is éppen olyan  
valóságos lehetek a számodra, mint most, és akkor jársz az igazságban, amikor megismered  
jelenlétem valóságát.

Vagyok
-  Itt most úgy látsz Engem, mint az ítélet urát, de meg kell ismerned úgy is, mint  a  Szombat 
Urát.  Mindkettő  ÉN VAGYOK.  Meg kell  ismerned Engem,  a Seregek  Urát,  és  látnod kell  
seregeimet is, de ismerj meg a Békesség Fejedelmeként is. ÉN VAGYOK a Júda Oroszlánja, de  
ÉN VAGYOK a Bárány is. Ha megismered bölcsességemét, azt is tudni fogod, mikor minek van  
az  ideje.  Ha  úgy  hirdetsz  Engem,  mint  Oroszlánt,  amikor  Én  éppen  Bárányként  akarok  
közeledni,  az  nem vall  bölcsességre.  Tudnod kell,  hogyan  kövess  Engem,  a  Seregek  urát,  
amikor csatába indulok, de azt is, mikor ülj le Velem, a Szombat urával.
Ehhez fel kell ismerned az Általam elkészített időket és alkalmakat - ez pedig csak akkor fog  
sikerülni, ha közel maradsz Hozzám.

Akik segítségül hívják nevemet, de nem keresnek Engem, egyre jobban el fognak távolodni az  
Én időzítésemtől - ezzel ítélem meg őket. Nem ott lesznek, ahol kellene; nem azt teszik, ami  
helyes lenne; nem azt az üzenetet hirdetik, amire szükség lenne. Aratni akarnak majd a vetés  
idején, és vetni, amikor aratni kellene - így munkájuk nem lesz gyümölcsöző.
A nevem nem az, hogy „VOLTAM", sem nem „LESZEK", hanem „VAGYOK". Ha igazán meg  
akarsz ismerni, a jelenben kell ismerned. Nem ismerhetsz meg úgy, amint VAGYOK, csak ha  
minden nap hozzám jössz. Nem ismerhetsz meg olyannak, amilyen igazából VAGYOK, csak ha  
állandóan Bennem lakozol.

Itt  megízlelted  ítéleteimet.  Hamarosan meglátsz  Engem más módokon is.  De teljesen  csak  
akkor ismerhetsz meg amint VAGYOK, amikor majd itt élsz az örökkévalóságban. Itt az Én 
természetem különböző vonásai tökéletesen  egybeilleszkednek  -  ezt azonban nehezedre esik  
felismerni és összeegyeztetni, amikor a földi világból nézel Rám. Az ítélet Terme lényemnek azt  
a részét mutatja meg, amelyet hamarosan a világ is meg fog látni. Ez kétségtelenül fontos része  



lesz az üzenetnek, amit rád bíztam, de csak egy része az egésznek. Lehet, hogy az egyik városra  
valóban  ítéletemet  küldöm,  a  másiknak  ugyanakkor  irgalmamat  mutatom  meg;  éhséget  
bocsátok  az  egyik  nemzetre,  de  bőséget  a  másikra.  Ahhoz,  hogy  igazán  megértsd,  amit  
cselekszem, az Én jelenlétem valóságából kell  látnod és értened mindezt,  s  nem elég ha a  
jelenségek felszínét látod.

Abban az időszakban, ami a Földre következik, az irántam való szereteted vagy megerősödik,  
vagy  menthetetlenül  elhidegülsz  Tőlem.  ÉN VAGYOK az  élet.  Ha nem maradsz  állandóan  
szorosan Mellettem, elveszted a benned lévő életet. ÉN VAGYOK a világosság. Ha nem ma-
radsz a Közelemben, elsötétül a szíved.

Mindezt az értelmeddel már eddig is tudtad, sőt tanítottad is. De most a szíveddel is meg kell  
ismerned, be kell fogadnod, és eszerint kell élned. Az étet forrásai a szívből erednek, nem az  
értelemből. Az Én bölcsességem nem csak az értelmedben, sem nem csak a szívedben fészkel,  
hanem értelmed és szíved tökéletes egységében, harmóniájában lakozik. Mivel az ember az EN 
képemre és hasonlatosságomra teremtetett, az ember értelme és szíve soha nem érthet egyet  
Tőlem függetlenül Akkor bízhatom majd rád hatalmamat, ha értelmed és szíved megegyezik  
egymással. Akkor majd kérhetsz, amit csak akarsz, megteszem, mert teljes egységben leszel  
Velem.

Azért engedtem meg, hogy meglásd ítélőszékemet, még ítéleted elrendelt ideje előtt, mert nehéz  
időkben kell  járnod. Ezzel  teljesítettem,  amit  kértél.  Bár nem vetted észre,  mindazzal,  amit  
megengedtem az  életedben,  már abban az  időben is  minden nap válaszoltam a kérésedre,  
amikor arra vártál, hogy idejöhess.

Jobb, ha a földi élet tapasztalatain keresztül ismered meg utaimat és ítéleteimet,  mintha itt  
járva jutsz erre az ismeretre. Azért ajándékoztalak meg ezekkel az átélésekkel,  mert hírnök 
vagy - és az idő rövid. Igazában már mindazt tudtad, amit itt megtanultál, csak éppen nem éltél  
ezek  szerint.  Kegyelemből  adtam  neked  mindezeket  az  élményeket,  de  most  már  el  kell  
határoznod, hogy ennek megfelelően is fogsz élni.

Sok  más  hírnököt  is  fogok  küldeni,  hogy  megtanítsák  népemet,  hogyan  éljenek  igazságos  
ítéleteim  szerint,  s  így  ne  vesszenek  el,  amikor  ítéleteim  a  Földet  sújtják.  Hallgassatok  
hírnökeimre, és késlekedés nélkül engedelmeskedjetek a Tőlem származó szavaiknak, mivel az  
idő rövidre van szabva. Ha halljátok őket, de nem engedelmeskedtek, súlyosabb ítéletet vontok  
magatokra. Ez így igazságos, mert akinek többet adtak, attól többet is kérnek számon.
Ez az a korszak, amikor az ismeret (tudás) megsokasodik. Hasonlóképpen gyarapodik az Én  
utam megismerése, megértése is népem között. A te nemzedéked több ismeretet kapott, mint  
bármelyik előző generáció, mégis kevesen élnek közöttetek annak megfelelően, amit tudnak és 
értenek. Ezentúl már nem nézem el többé, ha valaki azt mondja, hogy hisz Bennem, mégsem  
engedelmeskedik  Nekem.  Ezek  az  életükkel  arra  tanítják  népemet,  hogy  az  engedetlenség  
elfogadható.

Amint  Salamon  megírta:  „Mivel  a  gonosz  tettek  feletti  ítéletet  nem  hajtják  végre  azon  
nyomban, az emberek fiainak szíve megtelik gonoszsággal". Az Én népemhez tartozók közül is  
sokan így Jártak - és a szeretet meghidegült bennük. Kegyelemből küldöm ítéleteimet hama-
rosan és hirtelen rájuk, mielőtt teljesen átadnák szívüket a gonoszságnak. Meg fogják tanulni,  
hogy a bűnért Járó fizetség: a halál. Nem hívhatnak többé segítségül, hogy szabadítsam meg  
őket a bajból  -  ha még mindig a bűnt szeretik. Adok még egy kis haladékot, hogy ti ítéljétek  
meg magatokat, s ne En legyek kénytelen erre, de ez az idő hamar elmúlik.

Mivel te itt Jártál, tőled még többet várok el. Még több kegyelmet is kapsz Tőlem, hogy azok  
szerint az igazságok szerint élj,  amiket ismersz, de minden nap Kegyelmem Trónja elé kell  
Jönnöd érte, hogy átvehesd. Üjra mondom: elérkezett az az idő, amikor senki sem képes többé  



megállni  az  igazságban  anélkül,  hogy  naponta  Kegyelmem  Trónusához  Jönne.  Amit  
hamarosan elmondok neked, azzal az a célom, hogy te és akik veled vannak ne csak túlélők  
legyetek, hanem szilárdan megálljatok és győzzetek. Az egész teremtett világ meg fogja tudni,  
hogy  a  világosság  erősebb  a  sötétségnél,  amikor  az  Én  népem  a  közelgő  sötétség  idején  
helytáll és győzedelmeskedik.

- Az élet és a halál magvait egyaránt elvetették a Földön - az élet és a halál aratásának ideje  
közeleg. Én azért jöttem, hogy életet adjak nektek. A Gonosz azért jön, hogy halált osszon. A  
következő  időben  mindkettő  a  maga  teljességében  fog  megmutatkozni.  Ezért  a  Nékem 
engedelmeskedőknek az élet bőségét olyan tele marokkal adom, amilyet a Földön még soha  
nem láttak. Bizony, különbség lesz azok között, akik Engem szolgáinak, és azok között, akik a  
Gonoszt.  Válaszd  az  életet,  hogy élhess!  Válaszd  az  életet,  azáltal,  hogy engedelmeskedsz  
Nekem! Ha Engem választasz, és az Én igazi fényem világít benned, ez a világosság minden  
nappal erősebben ragyog. Ebből tudhatjátok, hogy valóban az Én világosságomban Jártok. A  
Jó talajba vetett mag folyvást növekedik és sokasodik ~ gyümölcseitekről ismernek fel titeket.

IGAZSÁG ÉS ÉLET

Az Úr dicsősége egyre nőtt, miközben beszélt. Oly hatalmas lett, időnként attól féltem, hogy 
teljesen megemészt. Lángolt, de nem tűzre hasonlított - belülről kifelé égett. Tudtam: vagy ez a 
dicsőség emészt meg, vagy az a gonosz, amivel az ajtón túl kell szembenéznem. Szavai áthatok 
és  lebilincselőek  voltak,  de  tudtam,  most  a  legfontosabb,  hogy  dicsőségét  szemléljem. 
Elhatároztam, amíg csak tudom, őt fogom nézni.

A Napnál is fényesebbnek tűnt. Ragyogása miatt  nem láthattam minden vonását,  de ahogy 
tovább néztem, szemem valamelyest hozzászokott ragyogásához. Szeme a tűzhöz hasonlított, 
de nem vörösen, hanem kéken izzott, mint a láng legforróbb része. Rettenetes volt a tekintete, 
mégis végtelenül vonzó és csodálatos.
Haja fekete volt és csillogó. Először azt hittem, hogy csillagok díszítik, de később láttam, hogy 
olajtól  csillog.  Tudtam,  hogy  ez  az  egység  kenete,  amit  korábban  már  megmutatott  egy 
látomásban. Ez az olaj drágakövekhez hasonlóan ragyog, de sokkal gyönyörűbb és értékesebb 
minden földi kincsnél. Amint arcába néztem, éreztem, hogy beborít ez az olaj - így a fájdalom, 
amit dicsőségének tüze okozott, sokkal elviselhetőbb volt. Békességet és nyugalmat árasztott 
rám, de csak akkor, ha arcába néztem. Amint elfordultam, abbamaradt.

Késztetést  éreztem,  hogy  lábaira  tekintsek.  Ezek  is  tűzlángokhoz  hasonlítottak,  de  inkább 
bronzhoz, vagy aranyhoz hasonló színben égtek. Gyönyörűek és egyben félelmetesek is voltak, 
mintha a legrémítőbb lépésekre készülnének.  Amint  lábát néztem, úgy éreztem, hogy föld-
rengés  rázza  meg  bensőmet.  Tudtam,  hogy lépteivel  mindent  meg  fog  rendíteni,  ami  csak 
megrendíthető. Csupán egy pillanatig bírtam, azután az arcomra borultam.

Amikor felnéztem, újra az ajtót láttam. Most még kevésbé volt vonzó, mint korábban. Ennek 
ellenére  elhatároztam,  hogy belépek rajta,  még mielőtt  meggondolnám magam.  Az volt  az 
elhívásom, hogy belépjek az ajtón - ha nem teszem, nem engedelmeskedem. Jelenlétében az 
engedetlenség puszta gondolata is aljas önzésnek tűnt, amely visszataszítóbb volt, mint a földi 
csatába való visszatérés.



Amint az ajtóra tekintettem, egy újabb, eddig ismeretlen hangot hallottam. Odafordultam, hogy 
lássam, ki szól. Az egyik legszebb férfi, akit valaha láttam - fenséges volt és erőteljes.
- - Ábel vagyok - mondta.  - Az a hatalom, amellyel  az ÚR nemsokára felruházza népét, a 
valódi egység kenete lesz. Mi még csak ketten voltunk testvérek a földön, mégsem tudtunk 
egymással békében élni. Az én időmtől mindmáig az emberiség a növekvő sötétség útján jár. 
Az emberölés  pusztítása  olyan mértékben szabadul  rá a Földre,  mint  még soha.  Az eddigi 
Világháborúitok csak szülési fájások, amelyek az elkövetkezendőkre mutatnak előre. De soha 
ne  feledd:  a  szeretet  erősebb  a  Halálnál.  Az  a  szeretet,  melyet  az  Atya  szolgái  kapnak,  
felülkerekedik majd a Halálon. Mondj el nekem mindent, amit rád bíztak - kértem, tudván, 
hogy még sok mondandója van.

- Kiontott  vérem még  mindig  beszél.  Minden mártír  vére  kiált  a  mai  napig.  Az üzeneted 
tovább fog élni,  ha jobban bízol az Istenben rejlő életedben, mint  a földi létben. Ne félj  a 
Haláltól,  és le fogod győzni.  Az előttetek álló korban, amikor a Halál elszabadul a földön, 
azoké lesz a legerőteljesebb üzenet, akik nem rettennek meg a Haláltól.

Eszembe jutott az összes háború, éhínség és járvány, amely csupán az én századomban sújtotta 
a földet. - Hát mennyi halál jöhet még? - kérdeztem.

Ábel kérdésemet látszólag figyelmen kívül hagyva folytatta, de megértettem, hogy ez maga a 
válasz.

- A véres áldozatot már bemutatták értetek. Bízz a Kereszt hatalmában, mert az nagyobb az 
életnél is. Ha a Keresztben bízol, nem halhatsz meg soha. A földiek ugyan egy időre hatalmat 
kapnak, hogy elvegyék földi életed, de nem olthatják ki igazi életed, ha magadhoz ölelted a 
Keresztet.

- Az ÚR népe tökéletes és teljes egységre jut a Földön. Ez éppen akkor fog bekövetkezni, 
amikor  Isten ítéletei  a Földet  sújtják.  Akik egységben vannak, nem csak átvészelik  az ÚR 
ítéleteit,  hanem  bővölködni  fognak  miattuk.  Ezzel  is  figyelmezteti  az  ÚR  a  Földet.  A 
figyelmeztetések  után  a  következő  jel  maga  isten  népe  lesz.  A  sötétségben  támadó 
megosztottság és konfliktusok miatt, Isten népének egysége olyan jel lesz amit az egész föld 
látni fog. Tanítványait szeretetükről ismerik meg, a szeretetben pedig nincs félelem. Csakis az 
igazi szeretet hozhat igazi egységet. Akik szeretnek, sosem zuhannak le. Az igazi szeretet nem 
hidegül meg, hanem folyton növekszik.

A szeretet felszabadítja az Életet

Ekkor egy másik férfi jelent meg mellette, aki megszólalásig hasonló volt Ábelhez.

- Ádám vagyok - mondta. - Hatalmat kaptam az egész Föld fölött, de átadtam a Gonosznak 
azáltal, hogy neki engedelmeskedtem. Most ő uralkodik helyettem és helyettetek is. A Földet 
az embernek adta Isten, de a Gonosz elrabolta tőlünk. Az általam elvesztett hatalmat a Kereszt 
állította  helyre.  Jézus  Krisztus  az  „utolsó  Ádám".  Hamarosan  élni  is  fog  hatalmával,  és 
megkezdi uralmát. De embereken keresztül fog uralkodni, hiszen az embereknek adta a Földet. 
A te idődben élők fogják felkészíteni a Földet az Ő uralkodására.

- Kérlek,  mondj  el  még  többet  -  kértem.  Kissé  meglepődtem ugyan,  hogy éppen  Ádámot 
látom, de hallani akartam minden szavát.
- Hogyan készítsük elő az O uralmát?



- Szeretettel  -  mondta.  -  Szeretnetek  kell  egymást.  Szeressétek  a  Földet,  és  szeressétek  az 
életet. Az én bűnöm szabadította el a Halált, amely most úgy árad a Földön, mint a folyók. A ti 
szeretetetek azonban az élet folyóit indítja meg. Amikor a Gonosz  uralkodik, a halál

igazságosság uralkodik, az Élet győz, mert erősebb a Halálnál. Rövidesen Isten Fiának élete 
elnyeli és megemészti az engedetlenségem miatt rátok szabadult Halált. Ne csak annak örülj, 
hogy  élsz,  hanem  szeresd  magát  az  ÉLETET,  A  Halál  ellenséged.  Téged  pedig  az  élet 
hírnökének hívott el Isten.
- Amikor Isten népe megtanul igazán szeretni, és gyakorolni szeretetét, az ÚR felhasználja őket 
arra is, hogy kibocsássa ítéleteit. Az ÚR ítéletei mindenestől kívánatosak. Az egész világ már 
sóhajtozva és vajúdva várja ítéleteit, amikor pedig végre megérkeznek, mindenki megismeri az 
igazságosságot. Isten saját népén keresztül végzi el mindazt, amit eltervezett,- népe pedig Illés 
módjára  áll  majd  az  utolsó  időkben.  Szavukkal  bezárják  az  eget,  vagy  ellenkezőleg:  esőt 
hoznak.  Földrengést  és  éhínséget  prófétálnak,  amelyek  be  is  következnek,  vagy  éppen 
megállítják az éhínséget és a földrengést. Szavukra mennyei seregek indulnak el, s a Földön is 
hadseregek fognak vonulni. De ha megálljt parancsolnak a seregeknek, béke lesz. Ők fogják 
eldönteni, hová küldi irgalmát az ÚR, és hol mutatja meg haragját. Azért lesz felhatalmazásuk 
erre, mert szeretnek, és akikben szeretet van, azok egyek lesznek az Úrral. Amit majd ezen az 
ajtón  túl  látsz,  segít  felkészülni  mindarra,  amit  Isten  a  népén  keresztül  hamarosan  el  fog 
végezni.

- ismerem, mit jelent hatalmat kapni és gyakorolni, és ismerem a hatalommal járó felelősséget 
is. Mivel óriási hatalmat kaptam, én vagyok felelős mindazért, ami a Földdel történt. De Isten 
kegyelme engem is betakar, és a Megváltás hamarosan helyreállítja bűnöm következményeit. 
A békesség hamarosan teljesen elvétetik a Földről, de a ti elhívásotok, hogy helyreállítsátok. A 
Mennyben békesség uralkodik,  és nektek a Mennyet  kell  a Földre lehoznotok.  Akik az Úr 
jelenlétében lakoznak, azok fogják megismerni és kiterjeszteni a békességet az egész Földön.

- Maga a Föld is rengeni és remegni fog. Minden eddiginél hatalmasabb megpróbáltatások 
jönnek, amelyek úgy söpörnek majd végig a Földön^mint óriási hullámok a tengeren. De akik 
ismerik Őt, azokat mindez nem fogja felkavarni. A haragvó tenger elé állnak és azt mondják: 
„Hallgass el, némulj meg!" és a tenger lecsendesül. Gyermekei közül a legkisebbek is olyanok 
lesznek,  mint  a  békesség  erős  bástyái:  minden  veszedelem  közepette  mozdíthatatlanul 
megállnak, isten a dicsőségét először a saját népe előtt leplezi le, s azután majd népén keresztül 
másoknak.  Még  a  teremtett  világ  is  felismeri  Istent  az  Ő  népében,  és  ugyanúgy  fog 
engedelmeskedni nekik, ahogyan magának a Teremtőnek.

- Ezt  a  hatalmat  kaptam kezdetben,  és  ugyanezt  adja  vissza  Isten  most  népének.  Én  arra 
használtam ezt a hatalmat, hogy a Paradicsomot pusztasággá tegyem. Az Úr hatalma által a 
pusztaságból  újra Paradicsomot teremt.  Ezt az újjáteremtő hatalmat  fogja népének adni.  Én 
rosszul  használtam a hatalmam,  így jött  be a  Halál.  Amikor az Istentől  kapott  hatalommal 
igazságosan éltek, Élet fog fakadni belőle. Vigyázz, hogyan élsz a felhatalmazásoddal, mert 
nagy felelősséget ruház rád! Te is használhatod rosszra, de ha igazán szeretsz, ez nem történhet 
meg. Az egész Menny tudja: „A szeretet sohasem vall kudarcot”.

- És  a  földrengések,  éhínségek,  sőt  háborúk?  Azt  mondtad,  hogy  puszta  szavunkkal 
előidézhetjük őket. Ez nem a Halál elszabadítását jelenti? - kérdeztem.

- Mindaz  a  pusztítás  és  Halál,  ami  a  Földet  fogja  sújtani,  azért  kap  szabad utat,  hogy az 
Életnek készítsen utat. Mindazt a gonoszt, amit elvetettek, le is kell aratniuk, hacsak segítségül 
nem hívják a Keresztet szellemben és igazságban. De hamarosan a Kereszt hadserege is harcba 
indul. A Kereszt erejében fognak menetelni, és mindenkinek Isten irgalmát ajánlják fel. Akik 
ezt elutasítják, az Életet utasították el.



- Ez  óriási  felelősség  -  mondtam.  -  Honnan  tudhatjuk,  hogy  valóban  elutasították-e  Isten 
kegyelmét?

- Az engedetlenség  által  jött  be  a  Halál,  az  Életet  pedig  az  engedelmesség fogja elhozni. 
Amikor Istennel jártam, tanított  az Ő útjaira.  Ahogy Vele jártam, kezdtem megismerni  Őt. 
Istennel kell járnod, és meg kell tanulnod, milyenek az Ő útjai. Ami hatalmad van, azt Tőle 
kaptad,  az  az  Ő hatalma,  de  csak  úgy használhatod,  ha  egységben  vagy  Vele.  Seregének 
fegyverei  nem  testi,  hanem  szellemi  természetűek  és  erősebbek  minden  földi  fegyvernél. 
Leghatalmasabb fegyvereid az igazság és a szeretet.  Még a végső pusztulás ítélete  is Isten 
szeretetének irgalmas kifejezése.

- Amikor  a  szeretettel  mondott  igazságot  visszautasítják,  ezzel  a  Halált  választják  az  Élet 
helyett. Meg fogod ezt érteni, mialatt Vele jársz. És azt is meg fogod érteni, hogy azért adta 
Szellemét, hogy életet adjon Általa, nem Halált. Megvan az ideje annak is, hogy az embereket 
átengedjed  az  általuk  korábban  elvetett  magvak  learatásának,  de  mindezt  csakis 
engedelmességből tedd! Jézus azért jött, hogy ÉLETET adjon, és nem akarja, hogy akár csak 
egy is  elvesszen.  Ez legyen a te  vágyad is!  Ha azt  akarod,  hogy rád is  bízhasson abból  a 
hatalomból, amit népének szánt, még az ellenségeidet is szeretned kell.

- Az idő közel, amikor az írások beteljesednek. Népe haladékot kért,  és Isten meghallgatta 
őket, bár a kapott időt csak kevesen használták bölcsen. Még van egy kis időtök, de hamarosan 
nem lesz több haladék. Nemsokára maga az idő is felgyorsul. Meg is van írva, hogy az Úr 
hirtelen jön vissza. Te azonban ne félj az időktől! Ha őt féled, akkor nem kell félned semmitől, 
ami a Földet fogja sújtani.

- Minden,  ami  következik,  azért  fog  történni,  hogy  az  ÚR  bölcsessége  újra  ugyanúgy 
uralkodjon a Földön, mint a Mennyben. Most érkezik el az aratása minden gonosz magnak, 
amit az emberiségbe vetettek, ugyanakkor minden jónak az aratása is megtörténik, amit Isten 
vetett el. Azonban a Jó erősebb, mint  a Gonosz, és a Szeretet erősebb a Halálnál. Jézus azért  
jött a Földre, hogy lerontsa a Gonosz minden munkáját, és most be is fogja fejezni, amit akkor 
elkezdett.

Hatalom és szeretet
Amíg Ádám beszélt, csodáltam milyen méltóság és fenség sugárzott belőle. Annyira tisztának 
láttam, hogy azt gondoltam, a bűnbeesés után biztosan bűn nélkül élte le az életét. Mivel értette 
gondolataimat, gyorsan témát váltott, hogy válaszoljon a ki nem mondott kérdésemre.

- Sokáig éltem a Földön, mert a bűn nem eresztett mély gyökeret bennem. Bár vétkeztem, de 
Isten arra teremtett, hogy Vele járjak, és én is Őutána vágyakoztam. Nem ismertem meg a bűn 
mélységeit, amelybe a későbbi nemzedékek süllyedtek. Ahogyan a bűn növekedett, az emberi 
élet egyre rövidebb lett, de minden generációban voltak, akik Istennel jártak, és megérintették 
az Istenben rejlő Életet. Mivel Mózes annyira Istennel járt, tovább is élt volna, ha az Úr nem 
viszi  el.  Enókh is  Istennel  járt,  ezért  az Úr őt  is  magához vette.  Ezért  mondta  Jézus:  „Én 
vagyok a Feltámadás és az Élet, aki hisz Bennem, ha meghal is él; és aki ét és hisz Énbennem,  
az nem hal meg soha."

- Amit bennem látsz,  az nem csak a bűn hiánya,  hanem az Élet jelenléte,  ami a Földön is 
bennem volt. Aki a Földön voltál, az a lényed része marad mindörökké. Ha ránézek valakire a 
Tanúk Nagy Fellegéből (csoportjából), sokat megtudhatok a földi életéről.



- Te is a Tanúk Nagy Fellegéhez tartozol?
~  Igen.  Életem  története  az  örökkévaló  evangélium  része.  Feleségemmel  együtt  elsőként 
ízleltük meg a bűnt, és elsőként láthattuk meg, amint gyermekeink learatták engedetlenségünk 
gyümölcseit. Végignéztük, amint a Halál végigsöpör minden egyes nemzedéken, de láttuk a 
Keresztet, és a bűn felett aratott győzelmet is.

- A Sátán a Kereszt óta azzal kérkedik, hogy Jézus csak megváltani tudja az embereket, de 
megváltoztatni nem. A sötétség és gonoszság legsötétebb időszaka alatt Isten népe bizonyság 
lesz minden kor számára, hogy az Úr nem csak megváltotta gyermekeit, hanem teljesen eltá-
volította belőlük a bűnt. Sőt, az egész Földről eltávolítja a bűnt rajtuk keresztül, és az egész 
teremtett  világnak  bemutatja  ÚJ  TEREMTÉSÉNEK  erejét.  Jézus  nemcsak  bűnbocsánatot 
hozott,  hanem meg is  megszabadította  az  emberiséget  a  bűntől.  Amikor  visszajön,  a  világ 
szennyétől  teljesen  mentes  népért  jön  el.  Ez  pedig  éppen  a  legnehezebb  időkben  fog 
beteljesedni.

- Minden  más  emberhez  hasonlóan  engem is  arra  teremtett  Isten,  hogy  szeressem Őt,  és 
szeressem  a  Földet.  Undorodva  néztem  végig,  amint  a  Föld  folyói  szennyvízcsatornákká 
változtak. Még inkább elborzasztott, hogy mi történt az emberi elmével. Manapság az emberek 
elméjét elárasztó gondolatok és különböző filozófiák ugyanolyan undorítóak, mint a folyókat 
bemocskoló  szennyvíz.  De  eljön  a  nap,  amikor  az  emberi  gondolatok  folyamai  is 
megtisztulnak, mint ahogyan a folyók is. Ez bizonyítékul szolgál majd minden eljövendő kor 
számára, hogy a jó erősebb a gonosznál.

- Az ÚR nemcsak azért vállalta a Keresztet, hogy megváltson, hanem azért is, hogy mindent 
helyreállítson.  Emberként  járt  a  földön, hogy megmutassa az embereknek,  hogyan éljenek. 
Most kiválasztott gyermekein keresztül mutatja meg Magát, hogy mindenki meglássa, milyen 
célra teremtette őket. Ez a demonstráció nem csak erőben nyilvánul meg, hanem szeretetben is. 
Hatalmat  ad  nektek,  mert  Ő Mindenható,  és  ezáltal  is  kijelentést  ad  Magáról.  Ő azonban 
hatalmát a szeretetétől indíttatva használja, és ebben is követnetek kell Őt. Még az ítéletei is 
szeretetéből  fakadnak.  Amikor  majd  ti  fogjátok  valahová  küldeni  az  ítéletet,  annak  is 
szeretetből  kell  fakadnia.  Az Úr  végső ítélete  a  Föld  felett  -  még  az  is  irgalmának  végső 
megnyilatkozása lesz.

Rájuk néztem, ahogy egymás mellett álltak: Ádám, Ábel, Lót és Jónás. Az örökkévalóságra 
lesz szükségem, hogy teljes mélységében megértsem Isten örök evangéliumának mélységét, 
amelyet  életük  kifejezett.  Ádám  engedetlensége  vezetett  Ábel  engedelmességéhez,  akinek 
kiontott vére, mint a megváltásra mutató jel, még mindig beszél. Az igazságos Lót nem tudta 
megmenteni  városát,  míg az engedetlen Jónásnak ez sikerült.  Akárcsak a négy evangélium 
esetében, ők is kimeríthetetlen forrásai az ismereteknek és tanulságoknak.  Az is  elhívásom 
része, hogy életük tanulságaiból minél többet megértsek.

AZ AJTÓ

Kétségbeesetten próbáltam magamba inni a négy férfi minden szavát. Még Bölcsesség sem 
mondott nekem egyszerre ilyen sokat, de éreztem, hogy minden mondat döntő fontosságú, így 
semmit  sem  akartam  elfelejteni.  Arra  gondoltam,  hogy  milyen  jó  lenne,  ha  Mózeshez 
hasonlóan, kőbe vésve megkapnám Isten szavát, ha úgy vihetném magammal népéhez szavait, 
hogy megmaradnak eredeti állapotukban, és én nem torzítanám el azokat. Bölcsesség, mivel 



ismerte gondolataimat, azonnal válaszolt.

- Ez a különbség az Ó és az Új Szövetség között.  Igaz ugyan, hogy te is leírod majd amit  
mondok, és az inspirálni fogja népemet.  De szavaim igazi ereje csak akkor nyilvánul  meg,  
amikor népem szívébe fogom beírni. A hús-vér, élő levelek erőteljesebbek, mint kőre, vagy pa-
pírra írt bármilyen üzenet Mivel nem a Szentírást írod, a szavakban jelen lesz a személyiséged  
is. Könyveid mégis épp olyanok lesznek, amilyennek látni szeretném őket, mert Én készítettelek  
fel erre a feladatra. Nem lesznek tökéletesek, mert a tökéletesség nem érhető el a Földön, amíg  
vissza nem jövök. Ha az emberek tökéletességre vágynak, csak Nálam találják meg. Az Én üze-
netem,  a  könyv,  amit  írok,  népem  maga.  A  bölcsek  meg  is  láthatnak  bennük  és  
cselekedeteikben.
- Azért küldött Atyám a világba, mert szereti a világot, Én pedig népemet küldöm, mert Én is  
szeretem a világot Feltámadásom után megítélhettem volna a világot, de megengedtem, hogy a  
történelem menete folytatódjon, hogy próbára tegyem népemet,  és az emberiségben tátható  
tegyen a Kereszt ereje. Szeretetből tettem mindezt s ennek ti vagytok a tanúi. Ez a parancsom  
számodra: szeress Engem és szeresd felebarátodat! Tanúságod csak így lehet hiteles. Akkor is  
szeretetből kell szólnod, amikor azt parancsolom, hogy ítéleteimet hirdesd.

- Könyvemben feljegyeztem minden ember életét, amit a teremtett világ örökké olvasni fog. A  
világtörténelem Isten bölcsességének könyvtára. Megváltásomban mutattuk be szeretetünket,  
és a Kereszt a Teremtés által ismert legnagyobb szeretet. Még az Atyám előtt álló angyalok is  
annyira  szeretik  a  Megváltás  történetét,  hogy  ők  is  szeretnének  az  emberek  között  lakni.  
Álmélkodtak,  amikor  saját  képmásunkra  alkottuk  meg  az  embert.  Csodálkoztak  amikor  az  
ember, még a számára teremtett Éden-kertben is a Gonoszt választotta. Most viszont Isten a  
Megváltás által helyreigazítja a saját képét és hasonlatosságát az emberben, sőt ez a második  
dicsőség felülmúlja az első teremtését. De ez a dicsőség még mindig földi edényekben van,  
hogy akiknek van szemük a látásra, könnyebben megláthassák.

- Ez az Új Teremtés, hatalmasabb az elsőnél. Ezáltal új Édenkertet készítünk, amely szintén  
hatalmasabb az elsőnél. Mindenki, aki megragadja Megváltásomat, egy-egy Általam írt könyv,  
amelyet örök időkig olvasnak. Az Új Teremtés áltat helyreállítjuk az előző teremtést is, amely  
újra Édenkertté lesz. Mindent helyreállítok, és minden gonoszt jóval győzök le.
Eklézsiám a könyv, amelyet írok, és ezt hamarosan az egész világ olvasni fogja. Mostanáig a  
világ a Gonosz könyvét akarta olvasni Egyházamról, de hamarosan megjelenik az Én könyvem  
is.

~ Nemsokára elküldöm az utolsó idők apostolait.  Sok olyan szolgám lesz, mint Pál, János,  
Péter  és  a  többiek  voltak.  Felkészítésükre  elküldök  másokat  is,  akik  Bemerítő  Jánoshoz  
hasonlóan hűségre tanítják őket, és a megtérésre vezetik őket. Ezek az apostolok Bemerítő Já-
noshoz hasonlítanak majd. Ahogy János legnagyobb öröme az volt, hogy hallhatta a Vőlegény  
hangját,  nekik  is  egy  céljuk  lesz:  hogy  Menyasszonyom  felkészüljön  eljövetelemre.  Ezért  
felhasználom őket, hogy országutakat építsenek a pusztán keresztül, és folyókat a sivatagban.  
Lerontják a magaslatokat és feltöltik a völgyeket.  Találkozol velük,  miután átlépsz azon az  
ajtón.

- Nemsokára elküldöm az utolsó idők prófétáit. Szeretni fognak Engem, és Velem fognak járni,  
ahogy Énókh is. Bemutatják erőmet, és bebizonyítják a világnak, hogy Én vagyok az egyedüli  
igaz Isten. Mindegyikük tiszta kút lesz, amelyből csakis az élő víz folyik. Időnként forró víz a  
tisztításra, máskor hideg a felfrissítésre.  Villámlást adok egyik kezükbe,  és mennydörgést a  
másikba. Sasokhoz hasonlóan emelkednek a Föld fölé, de népem-re galambként ereszkednek  
alá,  mert  tisztelik  családomat.  Forgószelet  és  földrengést  hoznak  a  városokra,  de  fényt  
gyújtanak a szelídeknek és alázatosoknak. Velük is találkozol, miután átlépsz azon az ajtón.

- Nemsokára  elküldöm  az  utolsó  idők  evangélistáit.  Az  őröm  kelyhét  adom  nekik,  amely  



sohasem fogy ki. Betegeket gyógyítanak és kiűzik a démonokat, szeretni fognak Engem és az  
igazságosságot; minden nap fel veszik keresztjüket Nem magukért, hanem Értem fognak élni.  
Rajtuk keresztül megtudja a világ, hogy élek, és Atyám Nekem adott minden erőt és hatalmat.  
Nem lesz bennük félelem, megtámadják az ellenség erősségeit,
sokakat üdvösségre vezetve kifosztják a Föld sötét zugait. Ők is ott vannak az ajtón túl, velük is  
találkozni fogsz.

- Nemsokára elküldöm a pásztorokat, akikben az Én lelkületem van nyájam iránt. Azért fogják  
legeltetni nyájamat, mert szeretnek Engem, ügy fognak vigyázni kicsinyeimre, mintha sajátjaik  
volnának, és leteszik életüket nyájamért. Ez a szeretet fogja megérinteni az emberek szívét -  
amikor gyermekeim egymásért teszik le életüket. Akkor ismer meg Engem a világ. Őket aján-
dékozom Házam népének. Ők a hűségesek, akiket gondviselővé tettem Házamban. Ők is ott  
vannak az ajtón túl, velük is találkozni fogsz.

- Nemsokára elküldöm az utolsó idők tanítóit a Földre. Ismerni fognak Engem, és népemet is  
arra tanítják, hogy megismerjenek. Szeretni fogják az igazságot Nem hátrálnak meg a sötétség  
elől, hanem leleplezik és visszavonulásra kényszerítik. Kiássák a betemetett kutakat, amelyeket  
apáitok ástak, és az élet tiszta vizét szolgálják fel. Kifosztják Egyiptomot, és kincseiből építik  
fel lakhelyemet. Velük is találkozol az ajtón túl.

Amíg  az  Úr  beszélt,  az  ajtót  néztem.  Most  először  be  akartam lépni  rajta.  Minden  szava 
növekvő várakozást szült szívemben, és már alig vártam, hogy találkozhassak az utolsó idők 
szolgáival.

- Évek  óta  tudod  a  szívedben,  hogy  mindez  bekövetkezik.  Azért  hoztalak  ide,  hogy  
megtanítsalak, hogyan ismerheted fel, és hogyan segítsd őket.

Beléptem az ajtón.

A BÖRTÖN

Hirtelen egy nagy börtönudvaron találtam magam. Olyan hatalmas falak meredtek a magasba, 
amilyet  még  életemben  nem  láttam.  Oly  hosszúak  voltak,  hogy  nem  láttam  a  végüket. 
Mindegyik több tíz méter magas és nagyon vastag volt. A falak előtt szögesdrót és különböző 
egyéb  kerítések  is  voltak,  ügy  ötven  méterenként  őrtornyok  magasodtak  a  fal  tetején. 
Mindegyikben őrök álltak, de ahhoz túl távol voltak, hogy tisztán lássam őket.

Szürke, barátságtalan és sötét volt minden, ami tökéletes összhangban volt a rabok tömegével, 
akik  a  börtönudvaron voltak.  Az emberek  az  egész  udvaron fajtájuk szerinti  csoportokban 
ültek. Az egyik csoportban idős fekete férfiak ültek, a másikban fiatal feketék. Az idős és fiatal 
fehér férfiak is külön ültek, és a nők is külön csoportokat alkottak. Minden emberfajta külön-
külön csoportokban helyezkedett  el.  A legfiatalabb gyermekek kivételével  mindenki  a saját 
jellegzetességei alapján rendeződött csoportokba.

Sokan a csoportok közötti területen kószáltak. Ahogy jobban megfigyeltem őket, látszott, hogy 
azt  a  csoportot  keresték,  akikre  a  leginkább  hasonlítottak,  hátha  ezáltal  megtalálják  az 
önazonosságukat (identitásukat). Nyilvánvaló volt. azonban, hogy a csoportok nem könnyen 
fogadnak be valakit maguk közé.



Ahogy közelebbről szemügyre vettem őket, láttam, hogy mély sebek és korábbi sérülésekből 
származó hegek borították testüket. A gyerekek kivételével mindegyikük majdnem teljesen vak 
volt.  Csak annyira  láttak,  hogy a saját  csoportjukon belül  tudjanak tájékozódni.  Még saját 
csoportjaikon belül is folyton a különbségeket keresték a másikban. Amikor akár csak egy apró 
eltérést találtak valakiben, azonnal rátámadtak. Látszott rajtuk, hogy mind éhesek, szomjasak 
és betegek.

Odamentem  egy  idősebb  férfihez  és  megkérdeztem,  miért  vannak  itt  ebben  a  börtönben. 
Döbbenten  meredt  rám,  és  nyomatékosan  kijelentette,  hogy  nincsenek  börtönben,  és 
egyáltalán,  miféle  buta  kérdés  ez.  Amikor  a  kerítésekre  és  őrökre  mutattam,  azt  kérdezte: 
„Miféle kerítés? Milyen őrök?", ügy nézett rám, mintha vérig sértettem volna. Éreztem, hogy 
még egy kérdés,- és rám támad.

Megkérdeztem egy fiatal asszonyt is, de ugyanezt a választ kaptam. Ekkor láttam csak, hogy 
ezek az emberek egyszerűen nem tudják, hogy börtönben vannak. Annyira vakok, hogy nem 
látják sem a kerítést, sem az őröket.

A  börtönőr

Gondoltam, talán megkérdezem az egyik őrt, miért kerültek börtönbe ezek az emberek. Ahogy 
közeledtem a kerítésekhez,  láttam,  hogy lyukak tátonganak,  így könnyű volt  átjutni  rajtuk. 
Amint  elértem a  falat,  láttam,  hogy annyira  össze-vissza  építették,  hogy könnyedén  fel  is 
lehetett mászni rá. Bárkinek gyerekjáték lett volna megszökni innen, de meg se próbálta senki, 
mert nem   tudták, hogy foglyok.

Fentről körültekintve messzire el lehetett látni. A falakon túl még a nap is sütött. Az udvarra a 
magas falak és az eget borító fellegek miatt nem jutott napfény. Messze a börtönudvar távoli 
végében tüzeket láttam,, ahol a gyerekek csoportosultak. A felszálló füst sűrű felhőt alkotott,  
amely a falak amúgy is nyomasztó árnyékát fullasztó füstköddé változtatta. Vajon mi éghet 
ott?-

Elindultam a fal tetején, a legközelebbi őrtoronyhoz. Meglepetésemre az őr elegáns öltönyt és 
olyasfajta  gallért  viselt,  amit  lelkészek  vagy  papok  hordanak.  Nem lepődött  meg,  amikor 
észrevett, talán azt gondolta, én is őr vagyok.

- Uram, miért kerültek börtönbe ezek az emberek? - kérdeztem.

A kérdés nagyon felzaklatta. Láttam, amint a félelem és gyanakvás borul rá, mint egy sötét 
takaró.

- Miféle börtön? - kérdezte. - Miket beszél itt összevissza?

- A rabokat kérdezem, akik itt vannak a börtönudvaron
- válaszoltam meglepő határozottsággal.

- Nyilvánvaló, hogy maga az egyik őr, mivel egy őrtoronyból figyeli őket, de miért visel ilyen 
ruhát? - folytattam.

- Az evangélium szolgája vagyok, nem pedig börtönőr! Nem őrzöm őket, hanem a szellemi 
vezetőjük vagyok. Ez pedig nem őrtorony, hanem az Úr háza! Fiam, ha azt
gondolod, hogy vicceset kérdeztél, akkor vedd végre észre, hogy nincs kedvem nevetni! - ezzel 



rám szegezte a fegyverét.

- Kérem bocsásson meg a zavarásért - válaszoltam, mert úgy éreztem, mindjárt meghúzza a 
ravaszt.

Ahogy  elindultam  a  másik  irányba,  azt  vártam,  hogy  bármelyik  pillanatban  eldördülhet  a 
fegyvere. Annyira bizonytalan volt, hogy gondolkozás nélkül lőtt volna, ha fenyegetve érezte 
volna magát. Ugyanakkor azt is láttam, hogy őszinte volt. Tényleg nem tudta, hogy ő az egyik 
őr.

A Tanítónő
Továbbmentem a fal tetején, amíg biztonságos távolba nem kerültem. Amikor visszanéztem a 
lelkészre,  ingerülten  járkált  fel-alá  az  őrtoronyban.  Még  mindig  azon  töprengtem,  hogy  a 
kérdéseim miért dúlhatták ennyire fel. Nyilvánvaló, hogy a kérdéseimtől nem nyílt fel a szeme, 
sőt talán még bizonytalanabbá és veszélyesebbé vált.

Egyre jobban izgatott,  hogy végre megtudjam, mi is történik itt.  Azon töprengtem, hogyan 
tudnám úgy megfogalmazni a kérdéseimet, hogy a következő őrt ne bosszantsam fel. Amint 
közelebb értem a másik őrtoronyhoz, megint meglepődtem: ezúttal nem pap volt az őr, hanem 
egy huszonöt év körüli fiatal nő.

- Elnézést, hölgyem, feltehetnék Önnek néhány kérdést? - tudakolóztam.

- Természetesen.  Miben segíthetek?  -  mondta,  meglehetősen lekezelő  hangon.  -  Az egyik 
gyermek szülője, talán?
- Nem,  író  vagyok  -  valahogy  tudtam,  hogy  most  ezt  kell  felelnem.  Várakozásomnak 
megfelelően a válaszom fel is keltette érdeklődését.

Mivel nem akartam ugyanazt a hibát elkövetni, mint a lelkésszel, ezúttal nem „őrtoronynak" 
neveztem a fiatal  hölgy posztját,  hanem azt kérdeztem, miért  áll  „ezen a helyen".  Azonnal 
válaszolt, bár meglepődött tudatlanságomon.

- Tanítónő vagyok. Nem gondolja, hogy a legtermészetesebb, ha az iskolámban talál?

  - Szóval, ez az ön iskolája - mutattam az őrtoronyra.

- Igen,  már  három éve  itt  tanítok,  és  lehet,  hogy  az  egész  életemet  itt  fogom eltölteni. 
Annyira  szeretem a munkámat!  - Ez az utolsó mondat annyira  gépiesen hangzott,  éreztem, 
hogy rájöhetek valami lényegesre, ha még egy kicsit puhatolódzom.

- Mit tanít? Biztosan érdekes tantárgy lehet, ha az egész
életét erre szánta.

- Természettudományokat  és  társadalomtudományokat  tanítok.  Az  én  feladatom,  hogy  e 
fiatalok gondolkodásmódját és világnézetét formáljam. Amit tőlem tanulnak, az egész életükre 
irányt szab a gyermekeknek. És ön mit ír? - kérdezte.

- Könyveket  -  feleltem.  -  A  vezetésről  és  a  vezetőkről  -  tettem  hozzá,  elébe  vágva  a 
kérdésének. Tudtam, hogy ha „Keresztény vezetőség” jönne szóba, azonnal vége szakadna a 
beszélgetésünknek. Ez a válasz azonban még inkább fölkeltette érdeklődését.



- A vezetőség nagyon fontos téma - jelentette ki, még mindig lekezelő hangon. - Manapság a 
változások már
olyan gyorsan követik egymást, hogy feltétlenül szükséges a megfelelő vezetői eszközökkel 
rendelkeznünk, hogy a helyes irányba terelhessük a folyamatokat.

- És mi lenne ez az irány? - kérdeztem.

- A jólét,  amelyhez  kizárólag  a  béke és  biztonság vezethet  -  közölte  meglepett  ábrázattal. 
Látszott rajta, meglepődött, hogyan lehet egyáltalán ilyet kérdezni.

- Igazán  nem  akarok  udvariatlan  lenni  -  folytattam  -  de  érdekelnek  a  nézetei  a  témával 
kapcsolatban. Mit gondol, hogyan érhetjük el leghamarabb a békét és biztonságot?

- Természetesen az oktatáson keresztül. Együtt utazunk ezen a Föld nevű űrhajón, és valahogy 
ki kell jönnünk egymással. Az oktatással segítünk az emberiségnek megválni ősemberi, törzsi 
gondolkozásmódjától, hogy mindenki megértse végre, ugyanolyan, mint a másik ember; és ha 
mindnyájan ellátjuk feladatunkat a társadalomban, együttes jólétben élhetünk.

- Ez érdekes - feleltem - de szerintem nem vagyunk egyformák. Az még ennél is érdekesebb, 
odalent az udvaron az emberek sokkal megosztottabbak és elkülönültebbek, mint valaha. Nem 
gondolja, hogy esetleg ideje lenne módosítani a nézetein?

Csodálkozva és haragosan nézett rám, de nyilván egy pillanatra sem fordult meg a fejében, 
hogy amit mondok, az igaz lehet.

- Uram, Ön teljesen vak? - kérdezte végül.

- Nem, azt hiszem egészen jól látok - feleltem. - Épp most jártam ott lent az emberek között és 
őszintén szól-
va, még sosem láttam ennyi megosztottságot és ellenségeskedést a különböző embercsoportok 
között. Nekem úgy tűnik, hogy a köztük levő konfliktusok súlyosabbak, mint valaha.

Ezek a szavak szinte arcul csapták. Nem hitt a fülének, hogy valaki ilyen dolgokat merészel 
állítani,  s  azt  végképp  nem hitte,  hogy  esetleg  igazam  lehetne.  Ahogy  jobban  szemügyre 
vettem, látszott rajta, annyira vak, hogy alig lát engem. A torony olyan magasan volt, hogy 
nem is láthatta a lent élő embereket. Tényleg nem tudta, hogy mi zajlik odalent, de meg volt  
győződve róla, hogy mindent lát.

- Mi változtatjuk meg a világot - mondta leplezetlen megvetéssel. - Átformáljuk az embereket. 
Ha vannak még, akik állatok módjára viselkednek, akkor őket is hamarosan megváltoztatjuk. 
Győzni fogunk .- Az emberiség győzni fog.

- Elég nagy felelősség ez egy ilyen fiatal hölgy számára
- jegyeztem meg.

Erre még inkább dühbe gurult, de még mielőtt ideje lett volna válaszolni, két nő tűnt fel a fal 
tetején. Egyenest az őrtorony ajtaja felé tartottak. Az egyik egy ötven év körüli fekete asszony,  
a  másik  pedig  egy  feltűnően  jól  öltözött,  harminc  év  körüli  fehér  nő  volt.  Útközben  be-
szélgettek. Magabiztos, méltóságteljes benyomást keltettek, ügy gondoltam, hogy nem vakok, 
különben nem juthattak volna fel a fal tetejére.

Meglepetésemre a fiatal tanítónő megragadta fegyverét és az őrálláson kívülre lépett, hogy ott 
várja a másik két  nőt.  Látszott  rajta,  hogy nem akarja közelebb engedni őket.  Erőltetett  és 
felszínes kedvességgel üdvözölte őket. Minden erejével felsőbbrendűséget próbált sugározni. 
Érdekes módon a két nő azonnal félénken és túlzó tisztelettel reagált a náluk jóval fiatalabb 



tanítónő viselkedésére.

- Azért jöttünk, mert valamit nem értünk a gyermekek tananyagából - mondta a fekete nő, 
miután összeszedte a bátorságát.

- Ó, biztos vagyok benne, hogy ma már sok olyan dolgot tanítunk, amit maguk nem értenek - 
válaszolta a tanítónő lekezelően.

A két  nő folyton  a fegyvert  nézte,  amit  a  tanítónő szándékosan úgy tartott,  hogy azok jól 
lássák. Közelről és csodálkozva figyeltem a jelenetet. A tanítónő felém fordult és idegesen rám 
nézett. Láttam, attól fél, hogy valamit mondok a többieknek. Intett a fegyverével, hogy tűnjek 
el. Erre a másik két nő felém fordult, hogy lássa, kinek intett. Csak most ismertem fel, hogy 
egyáltalán nem is látnak engem. Félelmük megvakította őket.

Megszólítottam a két nőt, hogy legyenek bátrak és higgyenek abban, amit a szívükben éreznek. 
Felém fordultak, mintha valami zajt hallottak volna. Ezek szerint a hallásuk is megromlott. Ezt 
látva, a fiatal tanítónő elmosolyodott. Fegyverét rám szegezte és belefújt sípjába, ügy éreztem, 
a legveszedelmesebb embernek tart.

Gondoltam, bárkit is hívott a sípjával, jobb lesz, ha nem várom meg. De elég volt pár lépést  
hátrálnom  és  máris  biztonságban  érezhettem  magam,  annyira  rövidlátó  volt.  Miközben 
továbbmentem,  a  tanítónő  kiabált,  a  sípját  fújta  és  végül  annyira  kijött  a  sodrából,  hogy 
dühében rálőtt a másik két nőre.

Ahogy ott  álltam a  fal  tetején  két  őrtorony között  és  az  imént  történteken  gondolkoztam, 
Bölcsesség jelenlétét éreztem.

-  Térj vissza a börtönudvarra. Veled leszek. Ne félj, mert minden csapdából és fegyver elől  
megmenekülhetsz,  mivel  látsz.  De ne feledd,  hogy a félelem megvakíthat.  Amikor  abban a  
hitben jársz, hogy veled vagyok, mindig látni fogod, merre menj tovább. Vigyázz, hogy csak  
azoknak mondd el,  amit  látsz, akikhez Én vezetlek.  Az őrök leginkább a látástól  félnek,  és  
azoktól,  akik  látnak.  Tudom,  hogy  most  sok  kérdésed  lenne,  de  a  börtönudvaron  nyert  
tapasztalataid adják majd a legjobb választ rájuk.

EGY FIATAL APOSTOL
Leereszkedtem a falon és elindultam az udvaron át. Ahogy elmentem a rabok mellett, semmi 
érdeklődést  nem  mutattak  irántam,  vagy  az  iménti  felbolydulással  kapcsolatban.  Aztán 
eszembe jutott,  hogy el sem láttak odáig. Egy fiatal  fekete férfi lépett hozzám, és ragyogó, 
érdeklődő szemmel nézett rám.

- Ki vagy? - mondtuk egyszerre.

Egy ideig csak egymást néztük, végül ő válaszolt:
- Istvánnak  hívnak.  Látok.  Mit  akarsz  még  megtudni?  Szerintem  már  minden  mást  tudsz 
rólam.

- Hogyan tudnék bármit is rólad? - kérdeztem.

- Az, aki visszaadta a szemem fényét, azt mondta, hogy egy nap emberek jönnek majd ide, 
akik nem rabok. Ok is látnak, és megmondják, hogy kik vagyunk és hogyan juthatunk ki a 



börtönből.

Éppen elkezdtem volna tiltakozni,  hogy tényleg nem ismerem, amikor eszembe jutott,  amit 
Bölcsesség mondott az ajtón túli találkozásaimról.

- Tényleg ismerlek és tudok pár dolgot rólad - mondtam
beismerően - de be kell vallanom, hogy ez a legfurcsább börtön, amit valaha láttam.

- De hisz ez az egyetlen börtön! - tiltakozott.

- Honnan tudod, ha az egész életed itt töltötted? - kérdeztem.

- Ő mondta, aki visszaadta a látásom. Azt is mondta, hogy itt van fogságban minden lélek, aki 
valaha is börtönbe került. Mindig igazat mondott, ezért ezt is elhiszem.

- Ki  adta  vissza  a  látásod? -  kérdeztem.  Nem csak az  érdekelt,  hogy ki  gyógyította  meg, 
hanem, hogy hogyan lehet ez minden fogságba esett lélek börtöne.

- Sohasem mondta meg az igazi nevét, csak „Bölcsességnek" nevezte magát.

- Bölcsesség! Milyen volt?

- Fiatál néger sportoló. Mindenkinél jobban látott, és itt mindenkit ismert. Azért kicsit furcsa 
dolog ez, mert találkoztam másokkal is, akik ismerték, de mindenki másképp írta le. Van aki 
azt mondta, hogy fehér ember, mások szerint pedig nő. Az álcázás mestere lehet, hacsak nincs 
több Bölcsesség.

- El tudsz vinni hozzá? - kérdeztem.

- Elvinnélek, de már régóta nem láttam. Attól félek, elment, vagy talán meg is halt. Nagyon 
csüggedt vagyok, mióta eltűnt. Már a látásom is kezdett romlani, de amint megláttalak téged, 
tudtam, hogy minden szava igaz volt. Azt mondta, hogy te is ismered Őt. Miért kérdezel akkor 
engem Felőle?
- Igen, valóban ismerem Őt! Ne félj, a barátod él! Meg mondom az igazi nevét is, de előbb 
lenne még néhány kérdésem - mondtam.

- Tudom, hogy megbízhatok benned, és tudom, hogy te és a hozzád hasonlóan ide érkezők 
találkozni akarnak majd mindenkivel, aki lát. Néhányukhoz elvihetlek. Azt is tudom, hogy te 
és a többiek azért is jöttök, hogy mások szemét is megnyissátok. Egy dolog azonban meglep
- válaszolta.

- Mi lenne az?

- Az  hogy  te  fehér  vagy.  Sosem  gondoltam  volna,  hogy  akik  segítenek  látásunk 
visszanyerésében és megszabadítanak bennünket, azok fehérek is lehetnek.

- Biztos vagyok benne, hogy jönnek sokan mások, akik nem fehér bőrűek - feleltem. Mivel a 
látásod igen jó, ezért meg fogod érteni, amit most mondani akarok.

A látás értéke
Istvánra tekintettem, hogy lássam, figyel-e rám, és megdöbbentett, hogy mennyire nyitott és 
tanítható,  éles  ellentétben  a  vele  egykorú  tanítónővel.  Ahogy  folytattam,  végig  az  járt  a 
fejemben, hogy  igazi tanító lesz belőle.

- Amikor látásod már igazán éles és teljes lesz, nem a bőrük színe, a nemük, vagy életkoruk 



alapján  fogod  többé  megítélni  az  embereket.  Nem a  külsőnk  és  megjelenésünk,  hanem a 
szellemünk alapján ítéljük majd meg egymást.

- A tanáraink is éppen ezt mondták - felelte kissé meglepődve.
- Ez  mégsem  ugyanaz  -  folytattam.  -  Megpróbálták  elhitetni  veletek,  hogy  egyformák 
vagyunk, pedig Isten nem véletlenül teremtett minket különbözőnek. Igazi békére csak akkor 
számíthatunk,  ha  megtanuljuk  tisztelni  egymás  különbözőségét.  Amikor  igazán  megértjük, 
hogy  kik  is  vagyunk  valójában,  már  nem  fogjuk  fenyegetőnek  érezni,  hogy  a  többiek 
másmilyenek.  Amikor  igazán  felszabadulunk,  szabadok  leszünk  arra  is,  hogy tiszteljük  és 
becsüljük azokat, akik különböznek tőlünk, hogy mindig tanulhassunk egymástól; éppen úgy, 
ahogyan most te teszed.

- Értem - válaszolta István. - Remélem nem sértettelek meg, amikor meglepődtem, hogy te 
fehér vagy.

- Nem, nem sértődtem meg. Teljesen megértelek.  Igazából bátorító volt,  hogy felismertél  a 
bőrszínem  ellenére.  Tudd  meg,  hogy  látásod  mindannyiszor  erősödni  fog,  valahányszor 
megnyitod a szívedet,  hogy a másmilyen emberektől  is tanulj.  A szemed máris  ragyogóbb, 
mint amikor először találkoztunk.

- Nekem is feltűnt, milyen gyorsan javul a látásom jegyezte meg.

- Most már tudom, miért vagyok itt - tettem hozzá. - Ne feledd, hogy a látásod a legnagyobb 
kincs benned. Minden nap gyakorold magad abban, ami tisztítja és erősíti a látásod, és tartsd 
magad távol mindattól, ami rontaná. Maradj távol azoktól az emberektől és dolgoktól, akik, 
illetve amik miatt elveszítheted a látásod.

- Igen,  például a csüggedéstől - válaszolta.

- Pontosan! Általában az elcsüggedéssel (elbátortalanodással)   kezdődik   látásunk   romlása 
-   mondtam.
Ha feladatainkat el akarjuk végezni, ellene kell állnunk a csüggedés minden formájának, mert 
ez megvakít.

- Amikor visszanyertem a látásom, láttam a célt magam előtt, s úgy gondoltam, hogy igazán 
fontos - folytatta István. Segítenél, hogy újra megtaláljam a célomat?

- Igen,  azt  hiszem  tudok.  Életcélunk  megismerése  az  egyik  legjobb  módja  látásunk 
fejlesztésének-  Ez  a  legjobb  védekezés  a  csüggedés  és  a  hozzá  hasonló  dolgok  ellen  is, 
amelyek tönkreteszik látásunkat. Azt hiszem, az a fő feladatom ezen a helyen, hogy neked és 
mindenki másnak, aki lát, segítsek megismerni a saját célotokat. Előbb azonban valami másról 
kell beszélnünk, ami még ennél is fontosabb.

Elásott kincsek

Amikor István szólt, Bölcsesség hangját hallottam, ebből értettem meg, hogy ezt a fiatalembert 
az ÚR tanította. Azzal is tisztában voltam, hogy nem ismeri az ŰR nevét, és nehezen hinné el, 
hogy Jézust hívják Bölcsességnek. Tudtam, hogy már ahhoz is bölcsességre lesz szükségem, 
hogy  eláruljam  neki  Bölcsesség  valódi  nevét.  Azokra  az  apostolokra,  prófétákra, 
evangélistákra,  pásztorokra és tanítókra gondoltam, akikkel, Bölcsesség szerint, az ajtón túl 
kellett találkoznom. Arra nem számítottam, hogy ilyen helyen látom meg őket. Ahogy erre a 
hatalmas tömegre tekintettem, éreztem az ÚR jelenlétét. O itt volt velem, és még e szörnyű 
börtön nyomasztó szürkeségében is izgatottság tört fel bennem. Hát erre készített fel az Úr?



- István, mit látsz, amikor erre a tömegre nézel? - kérdeztem tőle.

- Zűrzavart, reménytelenséget, keserűséget és gyűlöletet. Mindenütt sötétséget látok - felelte.

- Ez valóban igaz,  de most,  nézd meg őket  újra  a  szíved szemével.  Használd a  látásod!  - 
válaszoltam.

Hosszasan szemlélte az embereket, azután tétován így szóit: - Most egy hatalmas mezőt látok, 
amely telis-tele van elásott kincsekkel. Mindenhol kincsek vannak és nagyon sokféle fajta.

- így van - feleltem. Ez is a küldetésedről szóló kijelentés. Kincskereső vagy. A valaha élt 
legnagyobb  lelkek  közül  sokan  itt  vannak  fogságban,  és  te  segítesz  majd  megkeresni  és 
kiszabadítani őket.

- De hogy találom meg, és hogyan szabadítom meg őket, amikor magam sem vagyok szabad?

- Azt már tudod, hogyan találod meg őket, az viszont igaz, hogy addig nem szabadíthatsz meg 
senkit, amíg te magad nem vagy szabad. Ez a következő leckéd. Emlékezz arra is, hogy csak 
úgy láthatod  meg  a  célod  minden helyzetben,  ha  a  szíved  szemével  nézel.  Amit  a  szíved 
belsejében látsz, az mutatja meg, mi a célod.

- Ebből tudtad, hogy kincskereső leszek?

- Igen. De előbb meg kell szabadulnod, hogy azzá lehess, akivé Isten teremtett.  Miért nem 
szöktél meg a kerítésen tátongó lyukakon át? - kérdeztem.

- Amikor  először  megnyílt  a  szemem,  megláttam  a  kerítéseket  és  a  falat.  A  lyukakat  is 
észrevettem,  és  át  is  másztam  rajtuk.  Amikor  elértem  a  falat,  többször  megpróbáltam 
felmászni, de megrémültem, mert félek a magasban. Attól is féltem, hogy ha átjutok a falon, 
biztosan lelőnek.
- Az őrök egyáltalán nem látnak olyan jól, mint gondolod - feleltem. - Majdnem ugyanolyan 
vakok, mint az általuk őrzött rabok.

Ez nagyon meglepte Istvánt, s ugyanakkor még jobban megnyitotta a szemét.

- Látod a fal tetejét? - kérdeztem.

- Igen, innen látom.

- Kérlek, egész életedben emlékezz arra, amit most mondok - folytattam. Sok helyen jártam 
már. Nevezhetnéd különböző világoknak is ezeket a helyeket. Találtam egy fontos alapelvet, 
amely mindenhol igaznak bizonyult.

- Mi az?

- ADDIG  TUDSZ  ELMENNI,  AMEDDIG  LÁTSZ.  Ha  látod  a  fal  tétjét,  eljuthatsz  oda. 
Amikor felérsz rá, messzebb látsz majd, mint valaha. Tovább kell  menned, amíg a szemed 
ellát. Soha ne állj meg, amíg még messzebbre látsz.

- Értem  -  vágta  rá  azonnal.  -  De  még  mindig  félek  felmászni  a  falra.  Olyan  magas! 
Biztonságos felmászni oda?

- Nem  fogom  azt  hazudni,  hogy  biztonságos,  de  tudom,  hogy  sokkal  veszélyesebb  nem 
felmászni.  HA NEM CSELEKSZEL ANNAK MEGFELELŐEN, AMIT LÁTSZ,  AKKOR 
ÚJRA ELVESZÍTED A LÁTÁSODAT. Akkor itt fogsz elpusztulni.



- Hogyan kereshetem meg azokat a kincseket, amik itt vannak elásva, ha elmegyek?

- Ez a kérdés logikus, de éppen ez tart sokakat távol attól, hogy megtalálják céljukat. Most 
csak annyit  mondhatok, hogy hosszú út vár rád, amit előbb végig kell járnod. Az út végén 
találsz  majd  egy ajtót,  ami  visszavezet  ebbe  a  börtönbe.  Velem is  ez  történt.  Mikor  majd 
visszatérsz, látásod már olyan erős lesz, hogy többé nem tudnak rabságban tartani. Ahhoz is 
elég erős lesz a látásod, hogy felismerd az itt levő kincseket.

VILÁGOSSÁG

István megfordult és újra a falra nézett. - Még mindig nagyon félek - siránkozott. Nem tudom, 
hogy képes vagyok-e rá.

- Látsz, de gyenge a hited, és ennek meg is van az oka. A látásnak és a hitnek együtt kell 
működnie - mondtam.

- Kérlek mondd meg, miért  gyenge a hitem! Van valami,  ami segíthet, hogy növekedjen a 
hitem, amint a látásom erősödik?

- Igen, a hit abból ered, hogy személyesen ismered Bölcsességet. Meg kell tudnod az igazi 
nevét. Akkor már 'elég erős lesz a hited, hogy átmássz a falon, és szabad légy. Minél jobban 
megismered, annál nagyobb akadályokat és nehézségeket győzhetsz le. Egyszer majd ahhoz is 
elég jól ismered, hogy a hegyeket is elmozdítsd.

- Akkor hát mi a neve? - István csaknem könyörgött.

- JÉZUS!

- István  a  földre  meredt,  majd  felnézett  az  égre,  s  közben hitetlenség  látszott  a  vonásain. 
Figyeltem  a  szíve  és  értelme  közötti  küzdelmest.  Végül  újra  rám  nézett.  Nagy 
megkönnyebbülésemre  még  mindig  remény csillogott  a  szemében.  Láttam,  hogy a  szívére 
hallgatott.

- Sejtettem - mondta. - Igazából mindvégig tudtam, hogy ezt fogod mondani. Tudom, hogy 
igazat beszélsz, de néhány dolgot szeretnék kérdezni.

- Tessék.

- Sok embert  ismerek,  akik hivatkoznak ugyan Jézus nevére,  de egyáltalán  nem szabadok. 
Igazából ők a legerősebben megkötözött emberek, akiket ismerek ezen a helyen. Hogy lehet 
ez?

- A kérdés jogos, de csak azt válaszolhatom, amit az utazásaim során tanultam. Azt hiszem, 
minden  eset  különböző,  de  sokan vannak,  akik  a  nevét  ugyan  ismerik,  de  Őt magát  nem. 
Ahelyett,  hogy igyekeznének közelebb kerülni Hozzá,  és Őt szemlélve megváltoznának,  Őt 
próbálják meg a saját képmásukra átformálni. Jézus nevét ismerni többet jelent, mint csupán 
helyesen leírni, vagy kimondani. Azt jelenti, hogy ismered Őt magát, hogy Ő kicsoda. Ebből 
ered a valódi hit.



Még mindig kétséget láttam István szemében, de ez már jófajta kétség volt; az a fajta, amelyik 
hinni akar, nem pedig hitetlenkedni. Folytattam.

- Vannak olyanok is, akik igazán szeretik Jézust, és kezdik igazán megismerni Őt, mégis rabok 
maradnak, mert az út közben szerzett sebeik, a mások és a saját maguk által elkövetett hibák 
miatt visszafordulnak. Megízlelték ugyan a szabadságot, de a csalódások, vagy kudarcok miatt 
önként  visszatérnek a  börtönbe.  Könnyű  felismerni  őket,  hisz  folyton  a  múltról  beszélnek, 
sosem a jövőről. Ha az eredeti látásuk szerint járnának, nem néznének folyton visszafelé.
- Sok ilyen emberrel találkoztam – jegyezte meg István.

- Egy valamit meg kell értened, hogy választ kaphass a kérdésedre. Ha teljesíteni akarod a 
küldetésed, nem engedheted, hogy túlzottan letörjenek, vagy éppen felbátorítsanak azok, akik 
Jézus nevét használják. Nem az az elhívásunk, hogy az Ő népében higgyünk, hanem Őbenne 
magában. Néha még a legnagyobbak is csalódást fognak okozni, hisz ők is csak emberek.

- De sokan naggyá nőhetnek azok közül is, akikről az imént beszéltem. Még azoknak a látása 
és hite is helyreállítható, akik a leginkább elbátortalanodtak, vagy csalódtak. Kincskeresőként, 
ez a helyreállítás lesz a feladatod. Nem szabad végkép lemondanunk senkiről sem. Mindnyájan 
kincsek az Ő szemében. Ha igazán meg akarod ismerni Őt, és valódi hitben akarsz járni, nem 
alkothatsz helyes képet Istenről sem a legjobb, sem a legrosszabb gyermekei alapján.

- Mindig úgy gondoltam Jézusra, mint a fehér emberek Istenére. Úgy tűnik, hogy nem tett túl 
sokat a népemért.

- Nem, Ő nem a fehérek Istene; igazából nem is volt fehér. De nem is a feketék Istene. Ő 
teremtett  mindent,  ezért  (JR  mindenek  felett.  Amikor  úgy  gondolsz  Rá,  mint  egy  kisebb 
csoport Istenére, máris korlátozod személyét, és  jelentősen beszűkíted a saját látásod is.

Hit és engedelmesség
Csendben figyeltem,  amint  István még sok hasonló kérdéssel birkózott.  Tovább is  éreztem 
Bölcsesség jelenlétét, és tudtam, hogy ő mindezt sokkal jobban el tudná magyarázni. Végül 
István újra rám nézett. Szeme elevenebben ragyogott, mint valaha.
Tudom, hogy a kérdések, amelyekkel birkóztam, nem is arról szólnak igazán, hogy kicsoda 
Jézus, hanem hogy kinek mondták az emberek. Tudom, hogy igazat mondtál nekem. Tudom, 
hogy Jézus adta vissza szemem világát, és ő a Bölcsesség; személyesen kell megismernem, 
hogy kicsoda, keresnem és szolgálnom kell őt. Tudom, hogy téged is ő küldött el, hogy segíts 
elindulnom.

Kérlek, mondd meg, mit tegyek?

- Bölcsesség most is itt  van - kezdtem. - Ugyanúgy hallottad a hangját, amikor beszéltem, 
ahogy én is  hallottam őt  rajtad keresztül.  Már ismered  a  hangját.  Ő a tanítód.  Különböző 
embereken keresztül szól majd hozzád, néha még azokon keresztül is, akik nem is ismerik Őt. 
Legyél készséges szavának meghallására és az engedelmességre. A hit és az engedelmesség 
egy és ugyanaz. Nincs valódi hited, ha nem engedelmeskedsz, és ha valódi a hited, mindig 
engedelmeskedni fogsz.

- Azt mondtad, szolgálni fogod Őt. Ez azt jelenti, hogy többé nem magadnak, hanem Érte élsz. 
Bölcsesség jelenlétében tudni fogod a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor megismered 
Bölcsességet,  azt  is  megérted,  hogy  mi  a  gonosz.  Fordíts  hátat  a  múltban  elkövetett 
gonoszságaidnak, és állj ellene azoknak, amelyek a jövőben megkísértenek.

- Nem élhetsz úgy, mint a többiek. Arra hívattál el, hogy a Kereszt katonája légy. Amikor 



megragadtad  Nevét  és  azt  az  igazságot,  hogy  Ő kicsoda;  amikor  az  a  világosság  kezdett 
ragyogni a szemedben; amikor pár pillanattal ezelőtt békesség és elégedettség árasztotta el a 
lelked,  akkor  újjászülettél,  és  új  életet  kezdtél.  Bölcsesség  már  egy  ideje  beszélt  hozzád, 
irányított  és tanított,  de mostantól fogva benned él.  Soha többé el  nem hagy.  De Ő nem a 
szolgád, hanem te vagy az Övé.
- Valóban érzem Őt! - ismerte el István. - De annyira szeretném újra látni!

- Szíved  szemévei  bármikor  láthatod  Őt.  Ez  is  elhívásod  része:  tisztábban  látni  Őt,  és 
szorosabban követni.  Ez a célja vándorutadnak. Útközben még többet tanulsz Nevéről és a 
Kereszt  erejéről.  Kiképzésed után  ezzel  az  erővel  térsz  ide  vissza,  és  sok  foglyot  segítesz 
kiszabadítani.

- Itt leszel akkor is?

- Nem tudom. Időnként itt lesz dolgom, máskor pedig másoknak fogok segíteni vándorlásuk 
közben.  Lehet,  hogy  találkozunk  valahol  máshol,  ahova  az  utad  visz.  Én  magam  is  úton 
vagyok. Ez is része a kiképzésemnek. Út közben több ajtón kell majd belépned, de sohasem 
tudni, hova vezetnek. Lehet, hogy valamelyik ide hoz majd vissza. Lesz olyan ajtó is, amely a 
pusztába  vezet,  azon mindenkinek  át  kell  menni.  Mások dicsőséges  mennyei  élményekhez 
juttatnak.  Állandó  kísértés,  hogy  ezeket  keresd,  de  nem  mindig  rájuk  van  szükségünk 
küldetésünk betöltéséhez.  Ne a külsejük alapján válassz az ajtók közül, hanem mindig kérd 
Bölcsességet, hogy segítsen.

István a fal felé fordult. Láttam, amint elmosolyodik.

- Most már át tudok mászni azon a falon - mondta. - Már alig várom. Be kell vallanom, hogy 
még  félek,  de  már  ez  sem  számít.  Tudom,  hogy  képes  vagyok  túljutni
rajta, és alig várom, hogy meglássam, mi van a túloldalon. Szabad vagyok, már nem vagyok 
fogoly!

Elindultam Istvánnal az első kerítés irányába. Meglepődve vette észre, hogy nem csak lyukak 
tátongtak  rajtuk,  de  valahányszor  hozzájuk  ért,  a  kerítés  szétmállott,  s  így  újabb  lyukak 
keletkeztek.
- Miből készültek ezek a kerítések?

- Téveszmékből  és  hitetésből  -  magyaráztam.  -  Valahányszor  keresztülmegy rajtuk  valaki, 
lyuk keletkezik, amelyen át mások is megszökhetnek. Át mehetsz a már meglévő lyukakon, 
vagy magad is újabb rést nyithatsz.

István  kiválasztott  egy szögesdróttal  sűrűn befont  szakaszt,  kinyújtotta  karját  és  egyenesen 
belement. Hatalmas lyuk keletkezett a kerítésen, amint átjutott rajta. Tudtam, hogy egy nap 
visszatér ide, és sokakat vezet ki ezen a résen, amelyet most nyitott meg. Öröm volt nézni. 
Olyan erősen éreztem Bölcsesség jelenlétét,  tudtam hogy ha megfordulok, meglátom. így is 
volt. Az Ő arcán is ugyanaz a nagy öröm látszott, amit  én éreztem.

SZABADSÁG

Bölcsesség mellett álltam. Együtt néztük Istvánt, amint keresztülmegy a kerítésen.

- Miből készült a fal? - kiáltott vissza.



- Félelemből.

Figyeltem, ahogy megáll, és a falat méregeti, amely nagyon magas volt. Sokan még a kerítésen 
sem jutottak túl, így tudtam, ez sorsdöntő próba lesz a számára.

Anélkül, hogy visszanézett volna, újra visszakiáltott: - Segítesz megmászni?

- Nem segíthetek - feleltem. - Ha megpróbálnám, kétszer annyi idődbe telne, és még nehezebb 
is lenne átjutni rajta. A félelmeddel egyedül kell szembenézned, ha le akarod győzni.

- Minél tovább nézem, annál nehezebbnek tűnik - mormolta István magában.

- Máris elkövetted az első hibát.
Mit csináltam rosszul? - kérdezte félelemmel telve, levert hangon

- Megálltál.

- Most mit tegyek? Úgy érzem, a lábam ahhoz is túl nehéz, hogy megmozdítsam.

- Nézz a résre, amit a kerítéseken nyitottál! Most pedig nézz a fal tetejére, és indulj el! Amikor 
odaérsz a falhoz, kezdj el felmászni! Ne állj meg pihenni! Abból nem nyerhetsz erőt, ha félúton 
megállsz; csak kapaszkodj tovább, míg a tetejére nem érsz.

Nagy megkönnyebbülésemre újra elindult; sokkal lassabban, mint az előbb, de legalább haladt. 
Amikor a falhoz ért,  kezdett  felmászni;  lassan,  de egyenletesen.  Amikor már  látszott  rajta, 
hogy végigcsinálja, én is odamentem a falhoz és gyorsan átmásztam rajta, hogy a túloldalon 
várhassak rá.

Tudtam, hogy István szomjas lesz, ezért  egy patak partján vártam rá. Amikor odaért,  kissé 
meglepődött, hogy engem már ott talált, de nagyon megörült. De engem is meglepett, mennyit 
változott. Nemcsak a szeme ragyogott fényesebben és erősebben, mint valaha, de a járása is oly 
határozott és nemes volt, hogy egészen megdöbbentett. Korábban már láttam benne a Kereszt 
katonáját, most viszont nyilvánvalóan látszott rajta fejedelmi elhívása.

- Mesélj! - mondtam.
Nehéz  volt  újra  elindulni,  és  végigmenni.  Tudtam,  ha  megállok,  lehet  hogy  többet  már 
sohasem vágok bele.  Azokra gondoltam, akikről  beszéltél  -  akik ismerték az Úr nevét,  de, 

sohasem jutottak  túl  a  falon,  hogy hitben  járjanak az  Ő nevében.  Féltem,  hogy én  is  így 
járhatok.  Akkor  eldöntöttem,  hogy még  ha  le  is  esek,  ha  meg  is  halok,  inkább az  életem 
veszítem el, mint hogy a börtönben maradjak.  Inkább meghalok, de látni akarom mi van a 
falon  túl,  és  végig  akarom járni  az  elhívásom szerinti  utat.  Nehéz  volt,  nehezebb  is,  mint 
gondoltam, de máris megérte.

- Gyere,  igyál  a  patakból!  Minden  szükséges  élelmet  és  innivalót  megtalálsz  útközben. 
Amikor  igazán  szükséged  lesz  rá,  mindig  megtalálod.  Az  éhség  és  szomjúság
hajtson tovább! Amikor élelmet találsz, pihenj addig, amíg el nem fogy, aztán menj tovább!

Gyorsan ivott, majd indulásra készen felállt.

- Egy  ideig  nem  találkozunk,  ezért  most  kell  elmondanom  egy  néhány  dolgot,  ami 
segítségedre lesz az úton.

Csodálatos volt, milyen figyelmesen és ragyogó tekintettel nézett rám. Azok szeretik legjobban 
a  szabadságot,  akik  a  legsúlyosabb  megkötözöttségből  szabadultak  -  gondoltam.  Majd  a 
láthatár legmagasabb hegye felé irányítottam figyelmét.



- Most fel kell kapaszkodnod arra a hegyre. Amikor felérsz a csúcsára, nézz olyan messzire, 
amennyire  csak  tudsz!  Jegyezd  meg  jól,  amit  látsz,  és  keresd  meg  az  odavezető  ösvényt! 
Gondolatban készíts térképet az útról! Oda kell eljutnod.

- Értem - felelte - de nem lehetne ellátni odáig az alacsonyabb hegyekről is? A hegymászástól 
már nem félek, de alig várom, hogy útnak indulhassak. 

- Az alacsonyabb hegyekről is megláthatsz bizonyos célokat, és azokhoz hamarabb elérhetsz. 
Ezt is választhatod. A magasabb hegyet ugyan tovább tart majd megmászni, és nehezebb is 
lesz, de onnét sokkal messzebb láthatsz, és sokkal dicsőségesebb cél tárul eléd. A magasabb 
hegyről visszavezető út nehezebb lesz, és tovább is fog tartani. Szabadon választhatsz a két 
lehetőség között.

- Te mindig a magasabb hegynek vágsz neki, ugye? - kérdezte István.

- Tudom, hogy mindig az a legjobb döntés, de sajnos nem mondhatom el magamról,  hogy 
mindig a legmagasabb hegyet választottam. Gyakran döntöttem a legkönnyebb, leggyorsabb út 
mellett,  de  minden  alkalommal  meg  is  bántam.  Most  már  tudom,  hogy  akkor  döntesz  a 
legbölcsebben, ha mindig a legmagasabb hegynek vágsz neki. Tudom, hogy a legpompásabb 
kincsek  mindig  a  leghosszabb,  legnehezebb  utak  végén  várnak.  Azt  hiszem,  te  is  ilyen 
kincskereső vagy. Nagy félelmet győztél le. Most annak jött el az ideje, hogy nagy hitben járj.

- Tudom, hogy igazat mondasz, és a szívem mélyén azt is tudom, hogy most kell feljutnom a 
legmagasabb hegyre, vagy mindig azt fogom választani, ami kevesebb, mint amit elérhetnék. 
Egyszerűen türelmetlen vagyok. Útra akarok kelni, és el akarom érni a célomat.

- A hit és a türelem kéz a kézben jár - feleltem. - A türelmetlenség tulajdonképpen hitetlenség, 
és sohasem Isten legfontosabb céljaihoz vezet. Néha a „jó" a „legjobb" ellensége. Most kell 
megszoknod, hogy mindig a legmagasabbat és legjobbat választod. így maradhatsz Bölcsesség 
közelében.

- Mit kell még elmondanod mielőtt elindulok? - egy kövön ülve várta válaszom. Bölcsen a 
türelem mellett döntött, hogy mindent meghallgasson, amit indulása előtt még tudnia kell. Azt 
gondoltam, talán már nálam is jobban ismeri Bölcsességet.

Figyelmeztetés
- Van egy másik fajta bölcsesség is, amely nem Istentől származik, és van egy másik személy 
is, aki szintén „Bölcsességének nevezi magát, de hazudik: ő nem az igazi Bölcsesség, hanem az 
ellenségünk.  Nehéz  felismerni,  mert  megpróbál  ugyanúgy  megjelenni,  mint  Bölcsesség,  és 
nagyon jól álcázza magát. A világosság angyalaként jelenik meg, és általában igazat mond; az 
igazságnak egy bizonyos formáját kínálja fel, és bizonyos bölcsességgel szól. Nagyon hosszú 
időre volt szükségem, hogy meg tudjam különböztetni szavait a valódi Igazságtól és a valódi 
Bölcsességtől.  Megtanultam,  hogy  még  mindig  becsaphat,  ha  akár  egy  pillanatra  is  azt 
gondolom, hogy már teljesen kiismertem. Bölcsesség elmondta, hogy sohasem járhatunk túl az 
ellenség eszén. Az egyetlen védelmünk, ha megtanuljuk felismerni, majd ellenállunk neki.

István tágra nyílt szemmel figyelt. Arcára volt írva, hogy pontosan érti minden szavamat.

- Tudom kiről beszélsz! - vágott közbe. - Rengeteg emberrel találkoztam a börtönben, aki őt 
követte.  Mindig  egy  magasabb  rendű  bölcsességről,  magasabb  rendű  ismeretről  beszéltek. 
Külsőre nemes, korrekt embereknek látszottak, de éreztem, hogy valami nincs rendben körü-
löttük. Valahányszor Bölcsességről beszéltem nekik, mindig azt felelték, hogy ők is ismerik 
„Bölcsességet"; és hogy ő a „belső útmutatójuk". Mindenesetre, ha rájuk hallgattam, sohasem 



éreztem,  hogy  szabadságra  vezetnének,  mint  ígérték,  hanem  még  inkább  megkötöztek. 
Sötétséget éreztem körülöttük, nem pedig azt a világosságot, amit Bölcsesség körül. Tudtam, 
hogy ez a két személy nem lehet azonos.
- Jézus a valódi Bölcsesség, most már te is tudod. Igazán bölcs akkor vagy, ha őt keresed. 
Minden  bölcsesség,  ami  nem  Hozzá  vezet,  hamis.  Jézus  mindig  megszabadít,  a  hamis 
„Bölcsesség"  pedig  megkötöz.  A  látszat  azonban  ennek  sokszor  az  ellenkezője:  az  igazi 
szabadság köteléknek látszik, a valódi kötelék pedig először szabadságnak tűnik.

- Ajjaj, ez nem lesz könnyű! - sopánkodott István.

- Nem. Könnyű nem lesz, és nem is kell, hogy az legyen. A gyanakvás nem ugyanaz, mint a 
megkülönböztetés ajándéka, de ha gyanakodni akarsz, inkább arra gyanakodj, ami könnyűnek 
látszik. Nem találkoztam még semmivel, ami könnyű lett volna, ha a helyes ajtón léptem be, és 
a helyes  ösvényen jártam.  Ha a könnyebb utat  választod,  garantáltan eltévedsz.  Katonának 
hívtak el, és majd harcolnod kell. Most az egész világ a hamis „Bölcsesség" uralma alatt van, 
tehát le kell győznöd a világot, hogy teljesítsd a küldetésed.

- Már eddig is sokkal nehezebb dolgokkal kellett megküzdenem, mint valaha - elmélkedett 
István. Igazad van. Nehéz, de megéri. Még sohasem éltem át ilyen örömöt, elégedettséget és 
reményt. Szabadságban élni nem könnyű. Nehéz eldönteni, melyik hegyet válasszam. Mielőtt 
elindultam,  tudtam,  dönthetek  úgy,  hogy  nem  mászom  meg  a  falat,  ügy  éreztem,  hogy 
bensőmben falként emelkedett a döntéstől való félelem. Viszont, miután döntöttem, tudtam, 
hogy képes vagyok átjutni rajta. Lesz ez könnyebb valaha is?

- Nem  hiszem,  de  a  „nehéz"  valahogy  egyre  nagyobb  sikerélményt  jelent  majd.  Nincs 
győzelem harc nélkül, és minél nagyobb a csata, annál nagyobb a győzelem. Minél többször 
győzöl, annál inkább várod a következő csatát, és annál magasabbra emelkedsz, hogy az igazán
nagy harcokat megvívd. Egyedül az a bizonyosság könnyíti meg a harcot, hogy az ÚR mindig 
győzelemre  vezérel  minket.  Ha közel  maradsz  Hozzá,  sosem szenvedsz vereséget.  Minden 
csata és minden próba után sokkal közelebb kerülsz Hozzá, és sokkal jobban megismered Őt.

- Mindig érezni fogom azt a sötétséget, amikor a hamis Bölcsesség megpróbál félrevezetni?

- Nem tudom. Annyit tudok, hogy akkor érezzük a sötétséget, amikor az ellenség önmagunkra 
tereli  a  figyelmünket.  Amikor  az  első  emberpárt  rávette,  hogy a  Jó  és  Gonosz  Tudásának 
Fájáról egyenek, az első dolguk az volt, hogy magukra néztek. Ha a hamis „Bölcsesség" rá tud 
venni bennünket,  hogy önmagunkat állítsuk a középpontba,  bizonyos,  hogy az ő fogságába 
kerülünk.  A  Megtévesztő  mindig  azzal  próbálkozik,  hogy  magadra  terelje  a  figyelmedet. 
Küldetésünket nem önmagunkért kell teljesítenünk, hanem az Úrért és népéért.

- Volt már, aki teljesítette küldetését anélkül, hogy becsapták volna?
Nem hiszem. Még Pál apostol is beismerte, hogy Sátán meghiúsította bizonyos terveit. Több 
esetben  rászedte  Pétert;  ezt  a  Bibliában  is  feljegyezték,  bár  lehet,  hogy több ilyen  eset  is 
előfordult, amit nem írtak le. De ne aggódj túlságosan amiatt, hogy ez veled is megtörténhet. 
Ez az ellenség egyik  legravaszabb csapdája.  Sokakat megtéveszt  azáltal,  hogy azt  sugallja, 
inkább féljenek az ő megtévesztésétől, mint amennyire a Szent Szellemben bíznak, Aki elvezet 
bennünket  minden igazságra.  Akik  már  beleestek  ebbe  a  csapdába,  azokat  nemcsak  egyre 
szorosabban megkötözi a félelem, hanem mindenkit megtámadnak, aki a hit szabadságában jár. 
Egészen  biztos  vagyok  benne,  hogy  nem  jutsz  túl  magasra  azon  a  hegyen,  és  téged  is  
megrohannak.

  - És ők is ismerik Jézus nevét? - kérdezte István kissé zavartan. - Ismerniük kellett a nevét,  
hogyha átjutottak a falon, és olyan messzire elértek. Tehát korábban tényleg ismerték a nevét, 
nem?



- Biztosan. No de nézz csak körül a völgyben! Mit látsz a hegyek tövében?

- Kis  börtönöknek  tűnnek.  Úgy látszik,  még  sok hasonló  hely  van,  mint  ahonnan  éppen 
kiszöktem!

- Éppen ezért lepődtem meg, amikor azt mondtad, hogy Bölcsesség szerint az az egyetlen 
börtön, de miután egy kis időt ott töltöttem, megértettem, hogy mire gondolt. Nézd a magas 
falakat! Nézd a kerítéseket Mind egyforma. Ha útközben elkapnak, nem ide hoznak vissza, 
mert tudják, hogy inkább a halált választanád, hanem elvisznek egy másik börtönbe. Amikor a 
közelébe  érsz,  kívülről  nem  látszik  rajta,  hogy  börtön,  de  belülről  mind  ugyanolyan: 
viszálykodó csoportok és félelmeik fogságában élő emberek.

- Köszönöm, hogy megmutattad ezeket - hálálkodott István. - Amikor a fal tetejéről néztem a 
völgyeket és a hegyeket, észre se vettem a börtönöket. Szóval, azt mondod, hogy útközben rám 
rontanak,  és  megpróbálnak  betuszkolni  az  egyik  börtönbe?  Ráadásul  Jézusra  fognak 
hivatkozni?
Az Úr, maga is figyelmeztet bennünket, ahogyan meg van írva, hogy az utolsó időkben sokan 
jönnek  majd  a  Nevében,  akik  azt  állítják,  hogy  valóban  ő  a  Krisztus,  de  mégis  sokakat 
félrevezetnek. Hidd el nekem, rengeteg ilyen ember van, ráadásul általában nem is tudatosan 
vezetik  félre  a  többieket.  Viszont  van  egy közös  vonásuk:  akárhánnyal  találkoztam,  mind 
félbehagyta az útját, mielőtt teljesítette volna küldetését. Csak hittel lehet mozgásban maradni, 
ők pedig inkább a félelmet követték a hit helyett. Összetévesztették a félelmet a hittel és azt 
gondolják a félelem falairól, amelyek börtöneiket zárják körül, hogy az igazság erődítményei. 
Ha a félelem így eltorzítja a látásod, mindjárt ekképpen látod az ellenség magaslatait. Kevesen 
vannak közöttük,  akik mindezt tudatosan és rosszindulattal  csinálják. A többség őszinte,  de 
áldozatul esett az egyik legerősebb megtévesztésnek, amely a  megtévesztéstől való félelem.

- Megküzdjek velük?

- Teljesen megértem a kérdésed, én magam is sokszor feltettem. Oly sok ember hitét teszik 
tönkre, és sokkal több kárt okoznak a vándorokban, mint az összes okkult csoport és szekta 
együttvéve. Eljön az idő, amikor minden ilyen botránykövet eltávolít az Úr, de addig is célja 
van velük: hogy megnehezítsék az utat.

- Bölcsesség  valóban  azt  akarja,  hogy  nehezebb  legyen?  Már  az  is  elég  nehéz,  hogy 
megvívjunk a saját  félelmeinkkel.  Miért  akarná tovább nehezíteni,  hogy küzdenünk kelljen 
ezekkel a félelmetes emberekkel is?

- Az  út  éppen  annyira  nehéz,  vagy  könnyű,  amennyire  Ő  akarja.  Az  egész  életünk 
egyetlen utazás, amely arra szolgál, hogy felkészítse a Magasságos fiait és lányait, hogy Vele 
együtt  uralkodjanak az eljövendő korban. Minden megpróbáltatásnak az a célja, hogy az Ő 
képmására formáljon át  bennünket.  Az egyik első dolog, amit meg kell  tanulnunk az úton, 
hogy  egyetlen  próbát  se  vesztegessünk  el,  hanem  ragadjuk  meg  azt  a  lehetőséget,  amit 
nyújtanak. Ha nehéz az utad, az csak azt jelenti, hogy Isten magas célt tűzött eléd.

A fegyelmezettség szükségessége
- Sokan vannak az elhívottak, de csak kevesen kiválasztottak. Sokan eljönnek a menyegzőre, 
de közülük csak kevesen válnak Krisztus menyasszonyává.

Megfordultunk, és hirtelen Bölcsességet láttuk. A fiatal sportoló képében jelent meg, ahogy 
István megismerte.

- Fusd  meg  a  pályát,  amit  eléd  tűztem,  és  nagyobb  díjat  kapsz,  mit  amit  most  el  tudnál 



képzelni. Tudod, hogy milyen fegyelmezettségre és edzésre van szükséged, amikor versenyre 
készülsz. Most azért eddzél, hogy elérd az igazságosságot. Mindenkit versenybe hívtam, de 
csak kevesen futnak úgy, hogy győzzenek. Ügy készülj fel, úgy gyakorold magad, hogy győzz!

Ezzel eltűnt a szemünk elől.

- Miért hagyott itt minket? - kérdezte István.

- Mindent  elmondott,  amit  most  hallanod  kellett.  A  fegyelmezettségről  és  felkészülésről 
beszélt. Fogadd el, hogy most ez a legfontosabb üzenet számodra.

- Fegyelem! Régebben gyűlöltem ezt a szót!

- A versenyről beszélt. Korábban futó voltál?

- Igen,  nagyon  gyors  vagyok.  Mindig  a  legjobb futó  voltam az  iskolámban,  és  egy  híres 
egyetem ösztöndíjat is ajánlott, hogy fussak a színeikben.

- Ezek szerint nem fogadtad el.

- Nem.

- Azért nem mentél egyetemre, mert fegyelmezetlen voltál?

- Nem! Igazából... - István hosszasan hallgatott és a lába elé nézett. - Igen, talán ez volt az oka.

Most  ne  is  törődj  ezzel!  Mindenesetre  nagyon  fontos,  hogy  valamit  megérts.  A  legtöbb 
tehetség, akik a legjobbak lehetnének szakmájukban, sohasem érnek el nagy dolgokat, mert 
hiányzik  belőlük  a  fegyelmezettség.  Amit  most  csinálsz,  az  sokkal  fontosabb,  mint  a 
versenyfutás, vagy az egyetem. Nyilvánvaló, hogy a fegyelem az egyik gyenge oldalad, és a 
hiánya miatt már eddig is nagy árat fizettél,  de Krisztusban minden újjá lesz. Amikor Vele 
jársz, akkor ami eddig a legnagyobb gyengeséged volt, abból lehet a legnagyobb erősséged. 
Most már a tanítványa vagy, ami azt jelenti, hogy „fegyelmezett és kiképezett”.*

- Tudom, hogy igazat beszélsz, és ezt a versenyt tényleg nem akarom elveszíteni.

- Látod azt az ösvényt, ami felvisz a hegyre?

- Igen.

- Az ösvény neve Fegyelmezettség. Ne térj le róla, ha fel akarsz jutni a csúcsra!

A HADSEREG
Magas hegy csúcsán álltam,  ahonnan egy hatalmas síkságra láttam.  Előttem széles  frontba 
rendezett hadsereg menetelt.  Az élen haladó tizenkét hadosztályból álló előhad jól elvált az 
őket követő katonák sokaságától. A hadosztályok még kisebb egységekből álltak: ezredekből, 
zászlóaljakból, századokból és osztagokból. A hadosztályokat zászlóik különböztették meg, az 
ezredeket pedig eltérő színű egyenruhájuk.

A  zászlóaljakat,  századokat  és  osztagokat  vállszalagjuk,  vagy  vállapjuk  alapján  lehetett 
felismerni. Mindegyikük csiszolt ezüst páncélt viselt, pajzsuk aranyból volt, fegyvereik pedig 
aranyból és ezüstből készültek. Hatalmas, tíz-tizenkét méteres zászlókat vittek. Amint a sereg 



menetelt,  fegyverük és páncélzatuk úgy tükrözte a Nap fényét,  mint a villámlás.  A zászlók 
lobogása és a lábak dobogása pedig mennydörgéshez hasonlított. A Földön valószínűleg még 
senki sem látott ehhez foghatót.
Hamarosan elég közel kerültem hozzájuk, hogy láthassam az arcukat is: férfiak és nők, idősek 
és fiatalok, minden nemzetből. Elszántság tükröződött mindegyikük arcán, de egyáltalán nem 
voltak feszültek. A közelgő ütközet feszültsége töltötte meg a levegőt, de a seregben mégis 
kimondhatatlan békesség uralkodott.  Tudtam, egyikük sem fél az előttük álló ütközettől.  A 
szellemi légkör, amit a sereg közelében éreztem, éppoly csodálatos volt, mint a megjelenésük.

Jobban szemügyre vettem az egyenruhájukat. Ragyogó színekben pompáztak. Minden katona 
rangjelzést  és  kitüntetéseket  viselt.  A  tábornokok  és  más  magas  rangú  tisztek  is  a  sereg 
soraiban  meneteltek  a  többiekkel  együtt.  Bár  nyilvánvaló  volt,  hogy  a  magasabb  rangúak 
vezényelték a sereget, senki sem kérkedett a rangjával. A legmagasabb beosztású tiszttől az 
egyszerű  közlegényig  meghitt  barátságban voltak  egymással.  Az eddigi  legfegyelmezettebb 
hadsereg volt, mégis az egész egyetlen hatalmas családnak tűnt.

Ahogy figyeltem őket feltűnt, hogy egyik sem foglalkozik saját magával, és nem volt bennük 
semmi  önzés.  Nem  az  identitásuk  hiánya  miatt,  hanem  éppen  azért,  mert  tudták,  hogy 
kicsodák, és mi a dolguk. Nem saját  magukkal törődtek, de mások figyelmét sem próbálták 
felkelteni. Soraik között sehol sem láttam az egyénieskedő ambícióra, vagy büszkeségre utaló 
jelet. Döbbenetes volt látni ezt a sokszínű, ám mégis tökéletes harmóniában levő sokaságot, 
amint teljesen egy ütemre léptek. A Földön soha nem volt még ehhez fogható hadsereg.
Ezek után az élen haladó 12 hadosztály mögé kerültem, ahol egy másik sereg menetelt.  Ez 
sokkal nagyobb volt,  több száz hadosztályból állt.  Az egységek eltérő létszámúak voltak, a 
legkisebb körülbelül kétezer, a legnagyobb pedig több százezer fős lehetett. Bár ez a sereg nem 
volt  olyan  rendezett  és  színes,  mint  az  előző,  a  létszáma  miatt  mégis  félelmetesnek  tűnt. 
Szintén zászlók alatt vonultak, de azok meg sem közelítették az előbbiek méretét és pompáját. 
Mindenki  egyenruhát  és  rangjelzéseket  viselt,  de meglepett,  hogy sokuknak hiányos  volt  a 
páncélzata,  mások  pedig  teljesen  fegyvertelenül  mentek  a  csatába.  Fegyvereik  sem voltak 
olyan élesek és ragyogóak, mint az első seregéi.

Amint  közelebbről  megfigyeltem  a  különböző  hadosztályok  katonáit,  látszott  rajtuk,  hogy 
elszántak  és  közös  célért  mennek  csatába,  de  közel  sem  voltak  olyan  összeszedettek, 
céltudatosak  és  elszántak,  mint  az  első  sereg.  Sokat  foglalkoztak  a  saját  rangjukkal,  és  a 
körülöttük levőkévei. Ez a zavaró tényező okozta összeszedettségük hiányát. Érezhető volt a 
rangok  közötti  versengés  és  személyes  ambíció  is,  ami  kétségkívül  még  inkább  elvonta 
figyelmüket. Mindennek ellenére úgy éreztem, ez a második sereg is sokkal elkötelezettebb és 
céltudatosabb, mint bármelyik földi hadsereg. Ez is félelmetes erőt képviselt.

A második sereg mögött egy harmadik haladt, de annyira távol az első kettőtől, hogy nem is 
tudtam, látják-e egyáltalán az előttük vonulókat. Ennek a seregnek a mérete sokszorosa volt az 
első kettőének. Sok-sok millió katonából állt.  Távolról nézve jól látszott,  hogy a vonulásuk 
iránya  állandóan  változik,  mint  egy  hatalmas,  csapongó  röptű  madárraj,  egyszer  az  egyik 
irányba,  majd  a  másikba  söpörtek  végig  a  tájon;  sohasem  haladtak  egyenesen  sokáig. 
Ötletszerű és kaotikus mozgásuk miatt egyre távolabb sodródtak az első két seregtől.

Közelükbe  érve  észrevettem,  hogy  szürke  egyenruhájuk  piszkos,  vasalatlan  és  rongyos. 
Majdnem mindenki sebesült volt és vérzett. Néhányan megpróbáltak menetelni, de a többség 
csak sodródott, amerre a többiek is haladtak. Soraik közt állandóan verekedések törtek ki, ez 
okozta  a  legtöbb  sérülést  is.  A  katonák  egy  része  megpróbált  a  seregben  rendszertelenül 
szétszórt, kopott zászlók közelében maradni. Ennek ellenére sem volt kiforrott önazonosságuk, 
mert folyton az egyik zászlótól a másikhoz sodródtak.



Cippóra Bölcsessége
Hirtelen egy hegyen találtam magam, ahonnan az egész hadseregre (mind a három seregre) 
ráláttam.

Észrevettem,  hogy  előttük  a  síkság  száraz  és  poros  volt,  de  amint  az  első  sereg  tizenkét 
hadosztálya áthaladt, a föld kizöldült, tiszta vizű patakok öntözték, és fák sarjadtak, amelyek 
árnyékot adtak és gyümölcsöt teremtek. Ez a sereg helyreállította a Földet. Elgondolkoztam, 
hogy mennyire  más  ez,  mint  amikor  egy földi  hadsereg  halad  át  valahol.  Azok dúlnak és 
fosztogatnak, s pusztaság marad utánuk.

Azután a második sereg is átvonult ugyanazon a tájon. Hidakat és házakat építettek, de a vidék 
korántsem maradt meg az előbbi virágzó állapotában, utánuk még a fű sem volt olyan szép 
zöld, a patakok felkavarodtak, a gyümölcsök nagy részét pedig magukkal vitték.

Ezután láttam, mi történt,  amikor a harmadik sereg is áthaladt ugyanazon a területen.  A fű 
teljesen eltűnt, vagy annyira letaposták, hogy már alig látszott. Néhány fa maradt csak utánuk, 
de teljesen kopáran. A patakokat bemocskolták. A hidakat lerombolták. Az épületek romokban 
álltak. A harmadik sereg mindent lerontott, amit az első kettő épített és helyreállított. Ahogy 
néztem őket, éreztem, amint elönt a harag.

Ereztem, amint Bölcsesség megáll mellettem. Sokáig semmit sem szólt, de éreztem, hogy Ő is 
haragszik.
- Az önzés pusztít- mondta végül. - Azért jöttem, hogy életet adjak, és azt bőkezűen osszam szét.  
Még  akkor  is,  amikor  hadseregem  már  eljut  az  érettségre,  sokan  lesznek,  akik  Rám  
hivatkoznak - de valójában nem ismernek Engem, és nem az Én utaimon járnak. Ezek követik  
majd azokat, akik Engem követnek, és elpusztítják az Engem követők gyümölcseit Ezek miatt  
nem tudja a világ, hogy népemet áldásnak, vagy átoknak tekintse.

Ahogy Bölcsesség ezeket mondta, emésztő forróság áradt Belőle, amely egyre erősödött. Egy 
idő múlva annyira fájdalmas lett, hogy már alig tudtam figyelni szavaira. Mégis tudtam, hogy 
azt érzem, amit ő érez, és ez is fontos része annak, amit át  akar adni nekem. Ebben a fáj-
dalomban  a  Föld  pusztulása  miatti  szomorúság  és  a  sereg  önzése  miatti  harag  keveredett. 
Mindkét érzés olyan erős volt, hogy szinte belém égett.

Az  Úr  haragja  egyre  erősödött,  már  attól  féltem,  az  egész  hadsereget  elpusztítja.  Ekkor 
eszembe jutott, ahogy az Úr Mózes elé állt, amikor Mózes az Úrnak engedelmeskedve, úton 
volt  Egyiptomba.  Mózest  ekkor  Isten  meg  akarta  ölni,  amit  a  felesége,  Cippóra  azzal 
akadályozott meg, hogy körülmetélte a fiukat. Mostanáig sosem értettem ezt a történetet. Mivel 
a körülmetélés a testi természet eltávolítását jelenti, ez az eset profetikus előképe volt Éli főpap 
bűnének, aki átkot vont saját fejére, és Izrael vereségét okozta, mivel nem fegyelmezte meg 
fiait.

- Uram, támassz olyan embereket, akikben Cippóra bölcsessége van! - kiáltottam.
Továbbra is éreztem haragjának hevét, és egyre nőtt bennem az elszántság, hogy odamenjek az 
egész hadsereg vezetőihez, és elmondjam nekik Cippóra történetét, és hogy az ÚR seregében 
mindenkinek körül kell metélnie a szívét. A testies természetet le kell vetkőzniük! Tudtam, ha 
tovább menetelnek anélkül, hogy ezt megtennék, az ÚR maga pusztítja el az egész hadsereget, 
ahogy majdnem megölte Mózest is az Egyiptomba vezető úton.

Hirtelen az ítélet Termében találtam magam az ítélőszék előtt. Az ÚR még mindig Bölcsesség képében 
jelent meg, de még sohasem,láttam ennyire félelmetesnek, és szavai súlyosabbak voltak, mint valaha.

- Szívedben már sokszor láttad ezt a hadsereget. Éppen most küldöm el a vezetőket, akik irányítani  
fogják. Sokukhoz el foglak küldeni. Mit mondasz nekik?



- Uram, ez hatalmas hadsereg, de még mindig szomorú vagyok a harmadik sereg miatt; Nem értem, 
miért engeded, hogy úgy viselkedjenek, mintha a Te seregeidhez tartoznának? Azt tanácsolnám nekik,  
hogy mielőtt tovább mennének, az első két sereg forduljon vissza, és kergesse szét a harmadikat, hiszen 
azokat a legnagyobb jóindulattal is csak csőcseléknek lehet nevezni.

- Amit  ma láttál,  az mind a jövőben történik majd.  Éppen azok a szolgáim fogják toborozni ezt  a  
sereget,  akiket  hamarosan szolgálatba  állítok.  Ők képezik  ki  az  újoncokat,  hogy,olyanná legyenek,  
amilyennek láttad őket.  Jelenleg majdnem az egész hadseregem olyan, mint  amilyet  utoljára láttál.  
Hogyan engedhetném, hogy elkergessék őket?

Ez nagyon megdöbbentett, bár el kellett ismernem, hogy az Úr népe között eddig még olyan rendet se  
láttam, mint  a második seregben.
- Uram, tudom, hogy imént a harmadik sereg iránti haragodat éreztem. Ha most majdnem az egész 
hadsereged ebben az állapotban van, akkor már azért is hálás vagyok, hogy még nem pusztítottál el  
mindnyájunkat. Amikor a harmadik sereget figyeltem, úgy láttam, hogy szégyenletes állapotuk oka a 
kiképzés,  felkészítés  és  látás  hiánya  -  és  hogy  nem  ragadták  meg  a  Keresztet,  amely 
körülmetélné  a  szívüket.  Azt  hiszem,  Cippóra  üzenetét  kell  vinnem  hozzájuk,  de  azután 
szükségük lesz kiképző tisztekre is, akik felkészítik őket.

Bölcsesség folytatta: - Emlékezz csak arra a hadseregre, akiket még a hegy előtt láttál. Ők sem  
voltak felkészülve a harcra,  így a csata kezdetekor szét  is szaladtak.  Viszont később sokan  
teljes  fegyverzetben  tértek  vissza,  és  téveszméiket  az  igazsággal  cserélték  fel.  Az  első  két  
sereget is a korábbi csaták formálták át, amelyek ráébresztették őket valódi állapotukra. Utána 
Hozzám kiáltottak, és Én szívem szerint való pásztorokat küldtem hozzájuk.

- Minden  pásztorom  Dávid  Királyhoz  hasonló.  Nem  pozícióhajhász,  haszonleső  béresek,  
hanem olyan szolgák, akik népemért az életüket is leteszik. Nem félnek, mikor ellenségeimmel  
harcolnak, és tiszta szívvel imádnak Engem. Hamarosan elküldöm ezeket a pásztorokat. Térj  
vissza Cippóra üzenetével! Már nem sokáig leszek türelmes azokhoz, akik szívüket nem metélik  
körül, mégis népemhez akarnak tartozni. Figyelmeztesd őket haragomra!
Visszaküldelek azokhoz a prófétákhoz is, akiket - Sámuelhez hasonlóan - azért küldök el, hogy  
felkenjék valódi pásztoraimat. Sokukat testvéreik közül a legkisebbnek tartják, de amikor rájuk  
találsz,  látod,  hogy hűségesen vigyáznak kis  nyájukra,  és szorgosan fáradoznak azon, amit  
rájuk bíztam. Ezek az Én hűséges szolgáim, akiket arra hívtam el,  hogy királyok legyenek.  
Rájuk bízom hatalmamat. Ők készítik fel népemet az utolsó idők nagy ütközetére.

Azon töprengtem, ha most a harmadik sereg állapota jellemző ránk, akkor mi lesz azokkal, 
akik igazából nem is tábornokok.

- Igazad van, ők tényleg nem valódi tábornokok - felelte az Úr.  -  Nem Én neveztem ki őket,  
hanem ők nevezték ki magukat Ennek ellenére némelyiket átformálom, és valóban tábornokká  
teszem. Másokból tisztek lesznek. A legtöbbjük azonban az első összecsapás láttán hanyatt-
homlok elmenekül, és soha többet nem látod őket.

- He feledd,  hogy  az  első  két  seregből  mindenki  a  harmadikban  kezdte.  Amikor  elviszed  
hozzájuk Cippóra üzenetét, és kihirdeted, hogy nem tűröm tovább népem testies viselkedését,  
akkor  azok,  akiket  valóban  elhívtam,  és  el  is  kötelezték  magukat  a  Nekem  való  engedel-
mességre, nem futnak el körülmetélésem elől. Ezek ellenállnak a táborban uralkodó testiesség-
nek,  hogy  ne  kelljen  ítéletemmel  sújtanom  őket.  Pásztoraim  felelősek  nyájam  állapotáért.  
Hasonlóképpen  felelősek  a  tábornokaim  katonáimért.  Akiket  valóban  Én  hívtam  el,  azok'  
vállalják ezt a felelőséget, mert szeretnek Engem, szeretik népemet és az igazságosságot.

A Seregek Fejedelme
Újra a hadseregre néző hegy tetején álltam, Bölcsességgel együtt. Határozott volt, de már nem 



éreztem Benne azt a fájdalmat és haragot, amit korábban.
- Megengedem, hogy kissé a jövőbe láss - kezdte magyarázni Bölcsesség. - Azokhoz küldelek,  
akik  fel  fogják  készíteni  és  vezetni  fogják  hadseregemet.  Ők  az  üdvösség  hegye  előtti  
ütközetben  harcoltak,  találkoztak  a  Vádló  seregével,  és  hűségesek  maradtak.  Vigyáztak  az  
enyéimre,  vezették,  és saját  életük  kockáztatásával  védték meg őket.  Az az elhívásuk,  hogy  
hadseregem  vezetői  legyenek,  és  az  utolsó  idők  nagy  ütközeteiben  félelmet  nem  ismerve  
szálljanak szembe a sötétség minden erejével.

- Menetelni láttad ezt a sereget, de lesz idő, amikor tábort ver. A táborozás időszaka épp  
oly  fontos,  mint  a  menetelésé.  A  tervezés,  kiképzés  időszaka  ez,  amikor  képességeiket  
fejleszthetik,  és  fegyvereiket  élesíthetik.  Ez  az  idő  arra is  alkalmas,  hogy az  első  seregből  
néhányan  a  második  seregben  nézzenek  körül,  a  második  sereg  tábornokai  pedig  a  
harmadikéban,  hogy megtalálják  azokat,  akiket  tovább vihetnek  a következő  szintre.  Hasz-
náljátok  ki  az  időt,  mert  hamarosan  beteljesednek  a  Jelenések  11:1-2-ben  leírtak,  és  
eltaposnak mindenkit,  aki az Én nevemre hivatkozik,  de nem az Én útaimon jár. Az utolsó  
ütközet előtt seregem szent lesz, ahogy Én is szent vagyok. Eltávolítók mindenkit, akinek nincs  
körülmetélve a szíve, és azokat a vezetőket, akik nem képviselik igazságosságomat. Mire az  
utolsó ütközetre sor kerül, már nem lesz harmadik sereg.
Hadseregem eddig mindig elvesztegette  a táborozás idejének nagy részét.  Ahogyan világos  
célom van, ami-kor népemet előre vezényelem, ugyanúgy meghatározott céllal rendelem el a  
letáborozást. A menetelő sereg ereje az előző táborozás alatti felkészüléstől függ. Népemet az  
Én útaimra akarom megtanítani, amikor szavamra egy időre tábort vernek. A hadsereg legyen  
hadsereg, akár béke van, akár háború! Meg kelt tanulnotok mindegyiket: táborozni, menetelni  
és harcolni! Egyikhez sem fogtok igazán érteni, ha nem gyakoroljátok mindegyiket.

- Seregemnek fel kell készülnie, hogy mind a háromban gyakorlott legyen, harcban és békében  
is. Lehet, hogy épp azt hiszitek, a menetelés ideje van, Én mégis arra utasítalak benneteket,  
hogy verjetek tábort, mert Én azt is látom, amit te soha nem láthatsz, még innen sem. Ha  
Engem követtek, akkor mindig a helyes dolgokat fogjátok tenni a megfelelő időben, még akkor  
is, ha ti éppen mást látnátok jónak. Ne feledd, Én vagyok a Seregek Fejedelme!

- Egy hadsereg sikerét  a küldetés nemessége, a katonák felkészültsége és a vezetés minősége  
határozza meg. Az Én hadseregem a legnemesebb célért indul harcba, amit hadsereg valaha is  
maga  elé  tűzött  Sajnos,  népem  közül  csak  kevesen  készültek  fel  a  küldetésükre,  mostani  
vezetőik pedig saját ambícióikat akarják megvalósítani. Most készítem fel azokat a vezetőket,  
akik kiképzik és felkészítik népemet. Ők mindig Engem követnek, mert Én vagyok a Seregek  
Fejedelme.

- Sok hadsereg átélt győzelmet és vereséget egyaránt. Az Én seregem évszázadok óta menetel,  
és maga is rengeteg győzelmet és vereséget tapasztalt.  Sokszor azért vesztettek csatát, mert  
akkor támadták meg az ellenséget, amikor nem adtam rá parancsot. Mások azért szenvedtek  
vereséget, mert képzetlen emberekkel támadtak. A legtöbb vezető azért követte el ezt a hibát,  
mert saját dicsőségüket keresték. Pál is írt erről a maga idejében: „Mind a saját hasznukat  
keresik. "
Más vezetők az Én céljaimat tartották szem előtt, és Nevem dicsőségére, őszinte indítékokkal  
akartak győzelmet aratni a Gonosz fölött, de nem jól képezték ki katonáikat; nem jártak Velem,  
a  Bölcsességükkel. Ez most mind megváltozik. Számukra is a Seregek Fejedelme leszek. Ne 
bátortalanítson el, hogy most milyen állapotban van népem, inkább gondolj arra, hogy mivé  
lesznek. A vezetők, akiket most nevelek fel, csak akkor kezdenek menetelni, amikor Én adok rá  
parancsot. Seregem minden csatát megnyer, amikor Engem követ Táborozás közben jobban 
megismerik jelenlétemet, és megerősödnek az Én utaimban.

- Eljön az idő, amikor népemet pontosan abban az állapotban fogod látni, ahogyan most  
ezt a hadsereget. Akkor ismét érezni fogod égető haragomat. Tudd meg, hogy akkor nem tűröm  



tovább  azokat,  akik  a  harmadik  sereg  állapotában  vannak.  Akkor  megállítom  az  egész  
hadsereget,  amíg  a  csőcselék  vagy  fegyelmet  tanul  és  katonává  válik,  vagy  szétszéled.  A  
második sereg katonáit is megfegyelmezem, hogy levessék gonosz ambícióikat, és végre csak  
Értem  és  Igazságomért  éljenek.  Akkor  hadseregem  elkezdhet  menetelni,  nem  azért,  hogy  
pusztítson, hanem hogy életet adjon. Közöttük fogok járni, és seregeim lába alatt taposom el  
ellenségeimet. Akkor valóban a Seregek Fejedelme leszek, és így mutatkozom meg!

A VÁROS

Egy másik hegyre kerültem, előttem egy város feküdt. Olyan dicsőségesen ragyogott,  hogy 
ehhez hasonlót még nem láttam, és nem is tudtam voína elképzelni. Az épületek és lakóházak 
mind  egyediek  és  gyönyörűek  voltak,  mégis  lélegzetelállító  szimmetriában  illeszkedtek 
egymáshoz és a környező mezőkhöz, hegyekhez és vizekhez. Úgy tűnt, mintha a várost nem is 
építették volna, hanem egy növényhez hasonlóan nőtt volna ki a földből. Olyan volt, mintha 
egy másik emberi faj építette volna, amely soha nem esett bűnbe, hanem mindvégig Ádám és 
Éva kezdeti tisztaságában és igazságosságában járt.

A várost az jellemezte, hogy mindenütt rengeteg nagyméretű ablak volt az épületeken. Az üveg 
oly tiszta  és  áttetsző  volt,  az  ablakok és  ajtók ügy helyezkedtek  el,  hogy nem csupán azt 
éreztem, hogy bárhol szívesen látnának, hanem mintha egyenest be is hívtak volna minden 
házba. Semmi sem volt elrejtve, de itt a lopástói nem is kellett félni.
Ezután a város lakóit vettem szemügyre, ismerősnek tűntek, de ugyanakkor azt is tudtam, hogy 
hozzájuk hasonló emberekkel még sosem találkoztam. Ilyennek képzeltem Ádámot bűnbeesés 
előtti  állapotában.  Szemükben  a  majdnem  tökéletes  felfogóképesség  fénye  ragyogott,  az 
intellektus oly magas szintje, amely messze felülmúlta a legnagyobb zsenik értelmi képességeit 
is. Tudtam, hogy mindez a zavartól és kétségtől - vagy éppen a kétség okozta zavartól - mentes 
rend és békesség eredménye. A személyes ambícióknak nyomát sem láttam, mivel mindenki 
annyira  magabiztos  volt,  és  örömüket  lelték  mindabban,  amit  csináltak,  és  akik  voltak. 
Mindenki  szabad  volt,  ezért  teljesen  nyitott  életet  is  éltek.  A  szegénység,  vagy  betegség 
ismeretlen fogalom lehetett.

Megfigyeltem az utcákat. A várost több főút szelte át,  amelyek mind egy irányba haladtak, 
ezeket pedig sok kisebb utca kötötte össze. Ahogy az egyik legnagyobb főutat figyeltem, a 
szentséggel kapcsolatos igazságok jutottak eszembe. A mellette levőt nézve a gyógyulás igaz-
ságait értettem meg. Megint másik útra tekintettem, amely az ítéletről beszélt. Mindegyik út 
újabb  igazságot  közölt.  Ekkor  megértettem,  hogy az  utak  mindegyike  egy-egy igazsághoz 
vezet, így a mellettük élők és a rajtuk járók azt az igazságot tükrözték.

Majd a főutakat összekötő kisebb utcákra lettem figyelmes. Ezeket nézve a Szellem egy-egy 
gyümölcsét ismertem meg, mint például a szeretet, öröm, békesség, vagy türelem. A főutakból 
származó ismerettel szemben ezeket érzések közvetítették.

Arra lettem figyelmes, hogy míg a legtöbb utca mindegyik főúthoz csatlakozott, volt olyan főút 
is, amelybe csak néhány torkollott. Például, a Szentség főútjához csak a Szeretet utcáján járva 
juthattam el;  az  ítélet  főútjához pedig csak a  Szeretet,  vagy az Öröm utcáján keresztül.  A 
Kegyelem főútját azonban az összes többi utcán el lehetett érni. Az Igazság bármelyik főútját 
csakis a Szellem gyümölcseinek utcáin keresztül lehetett megközelíteni.
Az emberek egy része a főutakon és utcákon járt, mások az út szélén üldögéltek. Voltak, akik 



házaikban töltötték az időt, mások éppen házukat építették. A házakban lakók szüntelenül ételt 
és italt  szolgáltak fel a járókelőknek és az út szélén pihenőknek. Ekkor vettem észre, hogy 
ebben a városban nincsenek éttermek, szállodák, vagy kórházak. Megértettem, hogy erre nincs 
is szükség, mivel minden otthon a vendéglátás és gyógyulás központja.

Majdnem  minden  ház  nyitva  állt  az  utazók  előtt,  ez  alól  csak  egy  néhány  kivétel  volt, 
amelyeket  különleges  célokra  használtak:  például  tanulásra,  vagy  hosszabb  gyógyulási 
folyamatra. Elgondolkoztam, hogy itt egyáltalán kinek van szüksége gyógyulásra, de erre csak 
később kaptam választ. Ennél tökéletesebb helyet álmaimban sem tudtam volna elképzelni a 
vendéglátás, a gyakorlati segítség és a gyógyítás szolgálata számára. Még azok az épületek is 
ezeket a célokat szolgálták, amelyek az ítélet főútján álltak. Éppen emiatt még ez a főút is von-
zó benyomást keltett, és itt folyt a legintenzívebb tevékenység. Nyilvánvaló volt, hogy minden 
út teljesen biztonságos, sőt hívogató - jobb rajtuk járni, mint bármely parkban, utcán, vagy 
országúton, amit valaha is láttam. Ez a város sokkal dicsőségesebb volt, mint bármilyen utópia, 
amit a filozófusok megálmodtak.

Figyelmem ekkor újra az ítélet főútja felé fordult. Úgy tűnt, eddig itt volt a legkisebb forgalom, 
de most  megélénkült  a  mozgás.  Akkor láttam,  hogy ez azért  van  igy,  mert  a  többi  fő-  és 
mellékutca  mind errefelé  vezette  a  forgalmat.  Ennek ellenére  az emberek tétováztak,  hogy 
rátérjenek-e az ítélet főútjára, pedig látszott, hogy a város tevékenységének ez lesz a központja.
Ahogyan végignéztem az ítélet  főútján,  láttam,  hogy egyre  emelkedik,  s a végén egy igen 
magas hegyre vezet, amely titokzatos és mélységes dicsőségbe burkolózik. Ügy éreztem, ha az 
emberek  látnák,  hogy  mi  vár  rájuk  az  út  végén,  sokkal  többen  járnának  rajta.  Azután 
felismertem, hogy ez a főút ugyanolyan érzéseket kelt bennem és ugyanazzal az erővel vonz, 
mint az ítélet hatalmas Terme, hiszen ezen az úton járva lehet az urat, mint Igazságos Bírót 
megismerni.

A Békesség összekötő ereje
Azon töprengtem,  hogy ez a város  vajon maga a  Menny,  vagy az Új Jeruzsálem? Azután 
észrevettem, hogy bár az itteni emberek a földieknél sokkal nagyobb termetűek, mégsem volt 
olyan dicsőségük és alakjuk, mint akár a legalacsonyabb rangú szenteknek az ítélet Termében. 
Ahogy ezen gondolkoztam, Bölcsesség magállt mellettem.

- Itt ugyanazok vannak, akiket korábban a hadseregemben láttál  - kezdte magyarázni. - A  
város és a hadsereg egy és ugyanaz. A hamarosan szolgálatba lépő vezetőim már a seregről és  
a városról is kaptak látomásokat. Mindkettőt felépítem, és a jövő vezetői, akiket most készítek  
fel,  be  fogják  fejezni  mindazt,  amit  nemzedékekkel  ezelőtt  kezdtem  el.  Tábornokaimat  
építőmesterekké  teszem  városomban,  építőmestereim,  pedig  tábornoki  rangot  kapnak 
hadseregemben, ők igazából ugyanazok az emberek, és a két feladat is ugyanaz,

- Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség a hadseregre, de ez a város örökké állni fog. Fel  
kell készítened seregemet a jelen csatáira, de amit építesz, mindent a jövőre gondolva építs!
Van  jövője  a  Földnek.  Ítéleteimet  dicsőséges  jövő  követi  majd.  Hamarosan  megmutatom  
népemnek a jövőt, hogy a szívükben őrizzék. Ahogy Salamon is írta: „Amit Isten cselekszik,  
megmarad örökké". Ahogy népem egyre inkább Rám hasonlít, csak olyat fognak építeni, ami  
örökre  megmarad.  Mindent  úgy  fognak  tenni,  hogy békességet  eredményezzen  a  jelenben,  
ugyanakkor  a  jövőre  való  tekintettel  is  helyesnek  bizonyuljon.  Az  örök  város,  amelyet  Én  
építek, az emberek szívében lévő igazságra épül. Igazságom örökké megáll, és az igazságban  
járók olyan gyümölcsöt teremnek, amely maradandó.

- Népemben jövök el a Földre, Bölcsesség formájában, hogy felépítsem városomat, amelyet  
az igazság ismerete fog betölteni, de a bölcsesség építi fel. Építőim olyan nagy bölcsességet  



kapnak, hogy az egész világ csodálni fogja városomat, még inkább, mint annak idején Salamon 
városát. Az emberek azóta imádják saját bölcsességüket, hogy ettek a tudás fájáról. A világ  
bölcsessége hamarosan elsápad Bölcsességem láttán, amelyet városomon keresztül jelentek ki.  
Akkor majd mindenki megszégyenül, aki más bölcsességet imádott. Salamon tettei prófétai jelel  
voltak annak, amit a közeljövőben felépítek,

- Most csupán felszínes benyomásokat kaptál városomról, amelyet építek. Időről-időre még  
többet mutatok majd, de most csak egy dologra kell figyelned. Mi tűnt fel neked a leginkább  
ebben a városban?

- A  harmónia!  A  városban  minden  tökéletesen  illeszkedik  egymáshoz,  az  egész  pedig 
harmóniában van a környezetével is - feleltem.
A szeretet a békesség tökéletes összekötő ereje - folytatta az Úr. - Városom egységben fog élni. 
Harmónia volt mindenben, amit teremtettem. Bennem áll össze minden. Mindent azért teszek a 
Földön, hogy helyreállítsam a harmóniát Atyám és a Teremtés között, és a teremtmények között  
is. Amikor az emberiség összhangban él majd Velem, a Föld is összhangba kerül az Atyával, és  
nem lesznek  többé  földrengések,  árvizek,  sem viharok.  Azért  jöttem,  hogy  békét  hozzak  a  
Földre.

Szavai hallatán megértettem, hogy ismét a jövőt mutatta, csakúgy mint amikor a hadsereget 
láttam. Amit a jelenben történő békés építésről és a jövőre vonatkozó látásról mondott, az is 
nagyon fontos volt a városban látott harmónia szempontjából. Az idő, amelybe nekünk is bele 
kellett illeszkednünk, szintén része a teremtett világnak.

bölcsesség  ekkor  Maga  felé  fordított,  hogy  egyenest  a  szemébe  nézzek,  és  ezt  mondta:  - 
Szeretem amit  teremtettem;  az  egész  teremtett  világot:  a  mezők  vadait  és  a  tenger  halait  
Mindent  helyreállítok  abba  az  állapotába,  ahogyan  eredetileg  elterveztem,  de  előbb  az  
embereket kell helyreállítanom. Nem csak a Megváltásért, hanem a Helyreállításért is jöttem!  
Ha részt  akarsz  venni  helyreállító  munkámban,  ne olyannak lásd az embereket,  amilyenek  
most, hanem olyannak, amilyenekké válnak majd. Ezékielhez hasonlóan lásd meg a legszára-
zabb csonthalmazban is a hatalmas hadsereget. Addig prófétálj életet a csontokba, amíg olyan  
hadsereg nem válik belőlük, amilyet Én terveztem. Akkor majd elindulhat a seregem, és amerre  
csak vonul,  mindent  helyre fog állítani.  Ez a sereg nem pusztít,  hanem helyreállít  és  újra  
felépít. Megküzd a gonoszsággal, ugyanakkor felépíti az igazságosság városát.
-  A  földkerekség  összes  kincse  sem  ér  fel  egyetlen  emberi  lélek  értékével.  Városomat  az  
emberek szívében és szívével építem, azok által, akik megőrzik az örökkévalóság kincseinek 
ismeretét, ami az igazi bölcsesség. Erről a bölcsességről  ismered fel építőmunkásaimat: nem a  
földi  kincsekkel  törődnek,  hanem  a  mennyeiekkel.  A  világ  ezért  fogja  összes  gazdagságát  
városomba hordani, mint Salamon idején.

-  Hamarosan  elküldöm  bölcs  építőmestereimet.  Velük  kell  járnod,  és  nekik  is  együtt  kell  
járniuk egymással. Minden főút és utca kezdete, amit ebben a városban láttál, a Földön egy-
egy igazság erődítménye lesz. Minden egyes erőd ellenáll a sötétség erőinek, akik viszont nem 
állhatnak meg előttük.  Mindegyik erőd hegyhez lesz hasonló, melyből folyók erednek, hogy  
megöntözzék  a  Földet.  Menedékvárosok  és  kikötők  lesznek  azok  számára,  akik  Engem  
keresnek.  Semmilyen  fegyver  sem lesz  szerencsés,  amelyet  ellenük  próbálnak  fordítani,  de  
egyetlen fegyver sem vall kudarcot, amelyet nekik adok.

Az Úr építőmunkásai
Bölcsességet hallgatva megnyílt a szemem, és egy csodálatos völgyet láttam. A körülötte levő 
hegyek és az egész völgy sokkal zöldebb volt, mint bármi, amit eddig láttam. A sziklák ezüst 
erődökhöz hasonlítottak, a fák dúsak és tökéletesek voltak. A völgyet középen egy folyó szelte 



át,  amelyet  a  környező  hegyekből  eredő patakok tápláltak.  A csillogó  víz  a  kék  majdnem 
valószínűtlen árnyalataiban pompázott, és lélegzetelállító összhangban volt az ég színével. Az 
utolsó  fűszálig  minden  tökéletes  volt.  Sokféle  állat  élt  e  vidéken,  mind  tökéletesen 
egészségesek voltak, és fajtájuk legjobb példányainak látszottak. Harmonikusan illeszkedtek a 
tájba, és békességben éltek egymással is. A földön még sohasem láttam ennyire vonzó tájat.

Már  azt  hittem,  hogy  az  Édenkertbe  kerültem,  de  ekkor  teljesen  felfegyverzett  katonákat 
pillantottam meg, akik éppen felderítették a völgyet. Más katonák a patakok mentén, majd a 
folyópartot követve tartottak az első felderítőosztag irányába. Első ránézésre katonák egyálta-
lán nem illettek egy ilyen békés tájba, de meglepő módon hamar belenyugodtam, hogy tényleg 
itt van a helyük.

Jobban szemügyre vettem őket: keménynek és harcedzettnek tűntek, mégis bizalmat keltettek. 
Elszántak és rettenthetetlenek voltak, mégis tökéletes békesség vette körül őket. Komolyak és 
józan gondolkozásúak voltak, de egyben vidámak és jó humorérzékűek is. Arra gondoltam, 
hogy bár a háború szörnyű dolog, ha harcba kellene mennem, biztosan ebbe a csapatba kérném 
magam.

Felfigyeltem testre szabott páncéljukra, mely olyan tökéletesen illeszkedett rájuk, hogy egész 
könnyen  mozoghattak,  mintha  rajtuk  se  lenne.  Látszott,  hogy  könnyebb  és  erősebb  is  a 
hagyományos  páncélnál.  Öltözetük  színe  pontosan  megegyezett  a  víz,  a  hegyek  és  az  ég 
színével: ugyanis a páncél anyaga hihetetlen tisztasággal tükrözte a táj színeit.  Ez az anyag 
„mennyei" ezüst volt, tisztább és mélyebb tónusú, mint a földi ezüst. Amint azon tűnődtem, 
hogy egyáltalán kik ezek a katonák, az Úr újra szólt hozzám.

- Atyám házában sok lakóhely van. Ők az Én építő-munkásaim. Minden házam erődként  
fog  szolgálni,  s  ezekből  indítom  majd  útnak  seregeimet.  Lesznek,  akik  a  szegények  és  
elnyomottak  ügyéért  harcolnak,  mint  a  lovagok,  mások  pedig  kisebb  kommandókban  az  
ellenség erődítményeit fosztják ki Lesznek házaim, ahonnét városok elfoglalására mennek ki a  
seregek, hogy ott is igazságom és igazságosságom uralkodjon. Mások pedig több erőd seregeit  
összefogva egész nemzeteket szabadítanak fel igazságom, szeretetem és hatalmam áltat.

- Ezek az erődök nem csak népem védelmét szolgálják,  hanem hadseregem mozgósítására,  
kiképzésére  és  kiküldésére  állítottam  fel  őket  szerte  a  világon.  A  legsötétebb  korszak 
hamarosan eljön, de népem nem fog elrejtőzni előle. Harcba indulnak, hogy a gonoszt jóval  
győzzék le. Azáltal győznek majd, hogy életüket sem kímélik mindhalálig, és másokat jobban  
fognak  szeretni,  mint  saját  magukat.  Ők  lesznek  azok  a  rettenthetetlenek,  akiket  elküldök,  
mielőtt visszajönnék.

- Ellenségeim még a hadseregem jöveteléről szóló próféciák haltatán is rettegni fognak. De az  
enyéimben semmi félelem nem lesz, mert betölti őket a szeretet.  Mivel a szeretet erősebb a  
félelemnél, ezért szeretetük megtöri a félelem erejét, amely a kezdetek óta fogva megkötözve  
tartja  az  emberiséget.  A  halálfélelemnek  semmi  hatalma  nincs  fölöttük,  mert  szabad  
akaratukból  naponta  meghalnak.  Ezáltal  lesz  hatalmuk  összes  ellenségük  felett,  akiknek  a  
félelemből  fakad az erejük.  Én is meghaltam, de újra élek,  így akik ismernek Engem, nem  
félnek a Haláltól. Ezért, akik ismernek Engem, azok követni is fognak mindenhová.

-  Minden  lakhelyem  ehhez  hasonló  völgyben  tesz.  Az  az  élet  pezseg  itt,  amely  az  ember  
elbukása előtt  uralkodott  a Földön, mert ezen a helyen a Megváltás ereje újra igazi életet  
teremt. Az Én lakhelyeimet csak ott találod meg, ahol az Én összes áramlataim (patakok, folya-
mok)  egyesülnek.  Építőmunkásaim  különböző  áramlatokból  jönnek  ugyan,  mégis  egy  
emberként  fognak  együtt  dolgozni.  Ahogy  egy  remek  épület  felépítéséhez  különböző  
szakemberekre van szükség, így van ez az Én házammal is: csakis együttes munkával építhetik  
fel.



-  Ahogy  ebben  az  esetben  is  észrevetted,  építőmunkásaim  bölcsen  teszik,  hogy  mielőtt  
belefognának az építésbe, előbb felmérik a terepet. Mindegyik házam  tökéletesen beleillik a 
környezetébe; nem emberi mércével nézve, hanem az Enyémmel. A hely felmérésének tudomá-
nya az első készség, amit munkásaimnak el kell sajátítaniuk. Meg kell ismerkedniük a táljai  
(vidékkel, tereppel), hiszen azt is népem számára terveztem. Amikor az Én bölcsességemmel  
építesz, kezed munkája tökéletesen bele fog illeszkedni környezetébe.

Ekkor a völgyben találtam magam, az egyik patak mellett, s elindultam a hegy teteje felé. A 
csúcs közelében erős és rémítő zajokat hallottam. Ahogy a másik oldalon lenéztem, láttam, 
hogy körös-körül háborúk, szörnyű földrengések, viharok és tűzvészek pusztítják a túloldali 
völgyet. Úgy éreztem, a Menny és a Pokol határán állok, és éppen a Pokolba látok. Bár tudtam, 
hogy a Pokol minden erejét összeszedve se tudná elfoglalni a völgyet, ahonnan jöttem, mégis 
annyira  megrémített  a  látvány,  hogy  ijedtemben  visszafutottam.  Ekkor  éreztem,  hogy 
Bölcsesség újra mellém áll.

- Itt kell élned; az élők és a haldoklók között. Ne félj, csak higgy! Eddig gyenge voltál, de  
Én veled vagyok, ezért légy bátor és erős! Ne uralkodjon rajtad a félelem; semmit ne tégy  
félelemből! Mindent szeretetből cselekedj, és mindig győztes leszel! A bátorság forrása a sze-
retet. A szeretet végül győzni fog. Ezekkel a szavakkal bátorítsd építőmunkásaimat!

AZ ÉLET IGÉI
Újra az ítélet Termében álltam, az ajtó előtt, ahonnét nemrég elindultam. Még mindig az imént 
látott szörnyűségek hatása alatt voltam, de fülemben csengtek Bölcsesség szavai is. „Szeretet, 
szeretet"  -  ismételtem újra  és  újra.  -  „Nem szabad megfeledkeznem a  szeretet  erejéről!  A 
szeretet a tökéletes békesség, bátorság és erő forrása!"

Amint az ajtót néztem, tudtam, hogy ez az út vezet Krisztus Egyházához. Megértettem, hogy 
az erődök, amelyekről Bölcsesség beszélt,  maguk a gyülekezetek, mozgalmak és áramlatok. 
Eszembe  jutott  több  olyan  közösség  is,  akik  már  készülnek  az  előbb  látottakra;  szellemi 
„terepfelmérők",  akiket  ismertem ugyan,  de  korábban  sosem gondoltam rájuk  így.  Azután 
eszembe jutott az is, hogy legtöbbjüket annyira megviselte a harc, hogy már csak a túlélésre 
törekedtek, és elkeseredettségükben egymás ellen fordultak.
Majd a hegyen vívott csatára gondoltam. Az ellenség megtévesztett keresztényeket használt fel 
a  hegyre  kapaszkodó  testvéreik  ellen.  Bár  azt  a  csatát  végül  is  megnyertük,  és  a  legtöbb 
keresztényt  kiszabadítottuk  a  Vádló  rabságából,  mégis  tudtam,  hogy  még  sok  időre  lesz 
szükség,  amíg  a háború sebei  begyógyulnak.  Sokan már  olyan  hosszú ideje élnek a Vádló 
befolyása  alatt,  hogy  teljesen  beléjük  ivódott  a  vádolás  természete.  Hosszú  időre  lesz 
szükségük, amíg gondolkodásmódjuk megújul. Tudtam, hogy az Eklézsia még messze jár az 
igazi egységtől.*

„Egyáltalán, hol kezdjük el?" - kérdeztem magamban. -„Mit tehetnék, amikor átlépek ezen az 
ajtón?"

- Semmit sem kell elkezdened. Én már rég befejeztem -  felelte Bölcsesség. Népem egysége is  
elvégeztetett a Kereszten, az is befejezett tény. Bár a látszat szerint az ellenség a Kereszt óta 
folyton felül kerekedik, valójában mégis azt a tervet szolgálja, amelyet Atyámmal már kezdet-
ben  elterveztünk.  Ha  a  Keresztet  hirdeted,  és  ereje  által  élsz,  akkor  az  Én  akaratomat  
teljesíted.  Akik Engem szolgátnak,  nem pedig önző ambícióikat,  azok hamarosan felismerik  



egymást, és egységre jutnak. Akikben igazi istenfélelem lakik, azoknak nincs mitől félniük. Akik  
Engem félnek, azok nem fognak egymástól félni, hanem szeretik egymást, és együtt ütnek majd  
asztalomnál.

- Arra hívtalak el, hogy láss, és meg is fogod látni, amint Királyságom eljön. A Sátánt levetem  
a Földre. Nagy haragra gerjed, de ne félj tőle, mert Én is megmutatom a gonoszság elleni  
haragomat.  A  Gonosz  és  mindazok,  akik  őt  követik,  hamarosan  megismerik  haragomat.  
Mindezt a saját szemeddel  kell  látnod,  de ne félj,  mert népem között  lakozom, és nagyobb  
vagyok, mint bármi, vagy bárki más. Ha Rám nézel, nem fogsz félni. Ha mégis félsz, akkor nem  
Rám néztél.

- Akkor jön el a Nagy Nyomorúság ideje a Földön, amikor az emberiségben rejlő gonoszság 
teljesen egyesül
magával a Gonosszal. Akkor majd az egész emberiség és a teremtett világ megérti a lázadás  
hiábavalóságát és tragédiáját Ezzel egy időben népem teljes egységre jut Velem, és ragyogó  
világosságom száll szembe a sűrű sötétséggel. Akik a törvénytelenség útjait járják, mély sö-
tétségbe zuhannak,  akik  pedig engedelmességben járnak,  úgy fognak ragyogni,  mint  az  ég  
csillagai.

- Az  alázat  és  engedelmesség  mindig  Hozzám  vezet.  Amint  Hozzám  jössz,  szemlélheted  
dicsőségemet, és az rajtad is felragyog. A Menny és a Föld nemsokára meg látja a sötétség és  
a világosság közötti  különbséget.  Az is  elhívásod része,  hogy a kettő határán élj;  csak így  
hívhatod át a sötétségben élőket  a világosságra. Még most sem akarom, hogy akár egy is  
elvesszen közülük.

A  bennünket  körülvevő  dicsőségben  nehéz  volt  visszaemlékezni  az  imént  látott  szörnyű 
eseményekre és a sötétségre. Isten dicsősége és a legnagyobb földi pompa közti különbségre 
gondoltam, és önkénytelenül is kitört belőlem: „Milyen szánalmasan jelentéktelenek vagyunk! 
Ha az emberiség csak egy pillanatra megláthatná ítélőszékedet, mindenki azonnal megtérne. 
Uram, miért nem jelented ki Magad a világnak, hogy ne kelljen elszenvednie ezt a rengeteg 
nyomorúságot? Senki sem választaná a Gonoszt, ha szemtől-szemben láthatna Téged."

- „Ki fogom jelenteni Magam. Amikor a gonoszság végigfutotta pályáját, Én is megmutatom 
Magam a világnak.  A Gonosz  az elbukott  embereken keresztül  nyilvánul  meg, Én pedig a  
helyreállított embereken keresztül mutatom meg Magam. Akkor az egész világ meglát Engem. 
Nem csak mennyei dicsőségemet, hanem azt is, hogyan száll szembe dicsőségem a sötétséggel.  
Dicsőségem  több, mint amit itt látsz belőle; természetem része.
Miután saját  népemen keresztül  megmutattam természetemet,  mennyei dicsőségemben térek  
vissza a Földre. Addig is azokat keresem, akik nem csak azért követnek, mert ezt a dicsőséget  
és erőt szeretik, hanem mert szeretnék Engem és az igazságot.

- Akik  az  egész  világ  engedetlensége  ellenére  is  úgy  döntenek,  hogy  Nekem 
engedelmeskednek,  méltók  arra,  hogy örököstársaim legyenek,  Vetem együtt  uralkodjanak,  
meglássák dicsőségemet és részesüljenek belőle. Ők azok, akik nem magukért, hanem Értem  
élnek.  Ezen testvéreim legnagyobbjai  közül néhányan a közeljövőben fognak megjelenni.  A 
legnagyobb  sötétség  közepette  Is  kiállnak  a  világosság  mellett.  A  legnagyobb  
megpróbáltatások között is kitartóak maradnak. Én hoztalak ide, és azért küldelek vissza, hogy  
bátorítsd őket: tartsanak ki, és ne lankadjanak, mert közel megváltásuk órája.

- Azért is küldelek vissza, hogy figyelmeztesd ezeket a hősöket. A Sátán látta Atyám dicsőségét  
és az Őt dicsérők sokaságát,  mégis elbukott,  mert  nem az Atyában bízott,  hanem abban a  
dicsőségben  és  erőben,  amelyet  Atyámtól  kapott.  Akikre  rábízom erőmet  és  dicsőségemet,  
azoknak  nem  ezekben  kell  bízniuk,  hanem  Bennem.  A  valódi  hit  nem  magadra,  a  saját  
bölcsességedre, vagy arra a hatalomra támaszkodik, amelyet Én adtam neked, hanem egyedül  



Énrám.

- Ahogy növekszik a Belém vetett, valódi hited, egyre inkább Tőlem függesz, és egyre kevésbé  
fogsz  magadban  bízni.  Akik  magukban  bíznak,  nem  lesznek  képesek  hatalmam,  vagy  
dicsőségem terhének hordozására. Ugyanúgy elbukhatnak, mint a Gonosz. Erőm a gyengesé-
gedben válik tökéletessé, de ne feledd, hogy egymagad gyenge és ostoba vagy.
- Akik méltók arra, hogy a jövőben Velem együtt uralkodjanak, azzal fogják ezt bebizonyítani,  
hogy bár az  emberi  lét  sötétségében és  gyengeségében élnek,  mégis Engem szolgálnak,  és  
bíznak Bennem. Még a leghatalmasabb angyalok is örömmel térdet hajtanak azok előtt, akik  
kiállták ezt a próbát. Az angyalok csodálattal nézik, hogy azok az emberek, akik oly keveset  
láttak mennyei dicsőségemből, a sötétség és szenvedés idején is kitartanak Mellettem. Ezek  
méltók arra, hogy testvéreimnek és az Atya fiainak és leányainak neveztessenek.

A Földön az igazság gyakran gyengének és könnyen legyőzhetőnek tűnik. Akik innen, fentről  
figyelik  az  eseményeket,  tudják,  hogy  igazságom  mindig  győzedelmeskedik.  Csakis  azért  
késleltetem, hogy felkeljek trónomról és megítéljem a Földet, hogy testvéreim bebizonyíthassák 
irántam való szeretetüket azzal, hogy bármi áron kiállnak az igazság mellett.  Igazságom és  
jóságom mindörökké győzedelmeskedik, csakúgy mint azok, akik azért jönnek Hozzám, mert  
szeretik az igazságot ők ugyanúgy fognak ragyogni, mint a tiszteletükre teremtett csillagok.,,

Amint Bölcsesség tovább beszélt, úgy éreztem, hogy az élő víz zuhatagában fürdők. Időnként 
szégyelltem  magam,  hogy  még  dicsősége  jelenlétében  is  ugyanolyan  tompa  voltam  és 
figyelmem ugyanúgy elkalandozott, mint a Földön. Most azonban, ahogy hozzám szólt, szavai 
megtisztítottak, és természetfeletti módon megélesítették felfogóképességemet. Minél inkább 
megtisztított,  szavai  annál  nagyobb  erővel  ragyogtak  fel.  Már nem csak láttam dicsőségét, 
hanem éreztem is. Jelenlétében nem csak hallottam az igazságot, hanem ittam magamba.

- Akik méltók arra, hogy a jövőben Velem együtt uralkodjanak, azzal fogják ezt bebizonyítani,  
hogy bár az  emberi  lét  sötétségében és  gyengeségében élnek,  mégis Engem szolgálnak,  és  
bíznak Bennem. Még a leghatalmasabb angyalok is örömmel térdet hajtanak azok előtt, akik  
kiállták ezt a próbát Az angyalok csodálattal nézik, hogy azok az emberek, akik oly keveset  
láttak mennyei dicsőségemből, a sötétség és szenvedés idején is kitartanak Mellettem. Ezek  
méltók arra, hogy testvéreimnek és az Atya fiainak és leányainak neveztessenek.

A Földön az igazság gyakran gyengének és könnyen legyőzhetőnek tűnik. Akik innen, fentről  
figyelik  az  eseményeket,  tudják,  hogy  igazságom  mindig  győzedelmeskedik.  Csakis  azért  
késleltettem,  hogy  felkeljek  trónomról  és  megítéljem  a  Földet,  hogy  testvéreim  bebizo-
nyíthassák  irántam  való  szeretetüket  azzal,  hogy  bármi  áron  kiállnak  az  igazság  mellett.  
Igazságom és jóságom mindörökké győzedelmeskedik, csak úgy mint azok, akik azért jönnek  
Hozzám,  mert  szeretik  az  igazságot  ők  ugyanúgy fognak ragyogni,  mint  a  tiszteletükre  te-
remtett csillagok.,,

Amint Bölcsesség tovább beszélt, úgy éreztem, hogy az élő víz zuhatagában fürdők. Időnként 
szégyelltem  magam,  hogy  még  dicsősége  jelenlétében  is  ugyanolyan  tompa  voltam  és 
figyelmem ugyanúgy elkalandozott, mint a Földön. Most azonban, ahogy hozzám szólt, szavai 
megtisztítottak, és természetfeletti módon megélesítették felfogóképességemet. Minél inkább 
megtisztított,  szavai  annál  nagyobb  erővel  ragyogtak  fel.  Már nem csak láttam dicsőségét, 
hanem éreztem is. Jelenlétében nem csak hallottam az igazságot, hanem ittam magamba.

Az ő szeretett Menyasszonya
Oly fantasztikus érzés volt szavai által megtisztulni, hogy szavakkal nem is tudom elmondani, 
mégis ismerős volt. Akkor éreztem magam így, amikor olyan felkent tanítókat hallottam, akik 



már voltak az Úr jelenlétében. Nem is részegítő érzés volt, inkább az ellenkezője. Ahelyett, 
hogy eltompított volna, még élénkebbé tett. Az Úr jelenlétében az évek során felhalmozódott 
ezernyi  információtöredék  összeállt  bennem,  s  így  mindaz,  amit  mondott,  mély  és  átfogó 
jelentést kapott. Ezáltal mindazok az igazságok, amelyeket megértettem, úgy megszilárdultak 
bennem, mint egy-egy erős oszlop, azután a felismert igazság iránti  szenvedélyes szeretetté 
változtak.

Az Úr szavaira olyan energia szabadult  fel,  amely képessé tett,  hogy ezeket az igazságokat 
nagyobb  mélységben  lássam,  mint  korábban.  Szavai  ÉLETET  közvetítettek,  nem  csak 
információt közöltek. Ez a megvilágosodás arra az élményre hasonlított, amikor az ítélőszék 
előtt  állva  eldöntöttem,  hogy  semmit  sem  próbálok  elrejteni  az  Úr  elől:  minél  inkább 
megnyitottam a szívem, hogy szavai átformáljanak, és feltárják a bennem lévő sötétséget, annál 
nagyobb erőt nyertek bennem.
Az  Úr  nem  csak  információt  közölt,  amikor  szólt,  hanem rendet  teremtett  bennem,  hogy 
valóban  megérthessem ezeket  az  igazságokat,  ez  a  megértés  pedig  igazságszeretetet  szült. 
Például azt gondoltam, hogy helyesen értem az „Eklézsia, mint Krisztus menyasszonya" téma-
kört.  Ahogyan  a  Menyasszonyt  felkészítő  szolgálatokról  (apostol,  próféta,  stb.)  szólt,  úgy 
éreztem, hogy látom az összes általam ismert gyülekezetet. De most sokkal többet jelentettek, 
mint csupán e<gy embercsoportot; az Ő Szerelmeseként láttam őket. Égő szenvedélyt éreztem, 
hogy segítsek felkészíteni őket az Úr számára.  Majdnem összeestem az undor miatt,  amint 
láttam a bűneiket és a világgal való paráznaságukat. Tudtam, hogy pontosan azt érzem, amit Ő 
érez.

Elárasztott megtisztító igazsága. A tisztaság érzése csodálatosabb volt, mint amiről valaha is 
álmodtam; mintha eddigi életemet szennyvízcsatornában éltem volna, most pedig forró vízben 
zuhanyoznék.  A megtisztító  igazság ereje akkora erővel ragadott  meg,  hogy mindenáron el 
akartam vinni népéhez.

Hamarosan  elküldöm  a  felkent  igazság  erejét,  hogy  megtisztítsam  népemet  -  folytatta  
Bölcsesség.  -  Menyasszonyom  végre  megszabadul  minden  tisztátalanságától.  Elküldöm 
hírvivőimet, akik olyanok lesznek, mint a lángnyelvek, s akikben szentségem és népem szentsé-
ge iránti tűz ég.

Miközben beszélt, éreztem a szentség üzenetének mélységét és erejét. Kétség nélkül bizonyos 
voltam benne, hogy mindezt az igazság ereje fogja véghezvinni. A dicsőséges Menyasszony 
látomása  égett  szívem mélyén  -  olyan,  aki  méltó  Hozzá.  Szenvedélyesen  szerettem  volna 
átadni  ezt  a  látomást  népének,  hogy  teljes  erővel  igyekezzenek  felkészülni  a  Vőlegény 
számára. Ezentúl semmi mással nem akartam foglalkozni.

Ezután az igazság és igazságosság erődjeiről kezdett beszélni. Közben láttam az általam jól 
ismert  gyülekezeteket,  és  azt  is,  hogyan  küszködnek.  Úgy  megterhelt  az  irántuk  érzett 
felelősség, ahogy eddig még soha. Arra vágytam, hogy az Ő igazsága által erősödjenek meg. 
Láttam,  hogy  azért  gyengék,  mert  nem  az  igazságban  járnak.  Alig  tudtam  elviselni  a 
szomorúságot, amit miattuk éreztem.
- Miért nem járnak az igazságban? - fakadtam ki.

Most  kezded  érezni  azt  a  terhet,  amit  Nehémiás,  amikor  meghallotta,  hogy  Jeruzsálem  
nyomorúságban van,  és  falait  lerombolták  -  magyarázta  Bölcsesség.  Az  Én  tüzemet  adom  
hírnökeimnek,  hogy ne nyugodjanak addig, amíg Menyasszonyom meg nem tisztul.  Átadom  
nekik Nehémiás terhét is, hogy ne nyugodjanak, amíg fel nem épülnek az üdvösség falai. Akkor  
népem nem tesz többé ínségben és nyomorúságban.

- Eddig  úgy  láttad  népemet,  mint  Hadseregemet,  Városomat,  és  Menyasszonyomat.  Most  
azonban már  nem csak  látod  őket,  de  érzed  is.  Csak  akkor  van igazságomnak embereket  



megváltoztató ereje, amikor szívből fakad. Az élő víz folyamainak a legbensőbb részünkből - a  
szívünkből kell felfakadnia. Ahogyan megérezted, hogy igazságom megtisztít téged, úgy teszem  
hírnökeimet is a tűz lángjaivá, akik az igazságot hirdetik. Nem csak az értelemre hatnak majd,  
hanem azzal az erővel fognak szólni, ami az emberi szíveket megváltoztatja. Az igazság, amit  
Én küldök, nem csak szembesíteni fogja népemet bűnös állapotukkal, hanem meg is tisztítja  
őket bűneiktől.
Mialatt  beszélt,  hatalmas  tettvágy  és  elszántság  támadt  bennem,  hogy  mindez  meg  is 
valósuljon. Isteni tervek és tanácsok születtek meg bennem, amelyekről biztosan tudtam, hogy 
segítségére lesznek az Ő népének. Alig vártam,  hogy végre hozzáfoghassak.  Már abban is 
hinni  tudtam,  hogy  a  legszárazabb  csontokból  is  rendkívül  nagy  hadsereg  állhat  elő! 
Bölcsesség  jelenlétében  semmi  sem  tűnt  lehetetlennek!  Az  sem  esett  nehezemre,  hogy 
elhiggyem, hogy az Eklézsia szeplő és szenny-folt nélküli Menyasszonnyá és hatalmas várossá 
változhat, és az igazság bástyájaként áll az egész világ szeme-láttára. Semmi kétség, az O népe, 
bár most még gyengének és legyőzöttnek látszik, az igazság hadseregévé alakul, aki előtt a 
sötétség semmiféle ereje nem állhat meg! Az igazság ereje magával ragadott, ahogy eddig még 
soha, és most már TUDTAM, hogy az Ő ereje sokkal hatalmasabb, mint a sötétségé.

Az élet igéi
Jelenlétében  úgy  éreztem,  képes  lennék  a  Menyasszonyáról  kapott  látomásról  oly  módon 
beszélni,  hogy az üzenet minden hallgatója megváltozna.  Az volt  az érzésem, hogy akár a 
legkisebb küszködő gyülekezethez is akkora hatalommal szólhatnék, hogy az hamarosan az 
igazság hatalmas bástyájává növekedne. De annak is tudatában voltam, hogy ezt csak itt érzem, 
a Földön szavaimnak nem volna ekkora ereje.

- A szavaidnak akkor lesz ilyen ereje, ha Bennem maradsz - szólt közbe Bölcsesség. - Nem arra 
hívtalak  el,  hogy  Rólam  prédikálj,  hanem  hogy  az  Én  hangom  légy,  és  rajtad  keresztül  
szólhassak.  Amint Bennem maradsz, szavaim pedig tebenned,  maradandó gyümölcsöt fogsz  
teremni. Szavam áltat állt elő a teremtett világ, és ugyanúgy szavam hozza létre az új teremtést  
is benned és népemben. Szavaim Szeltem és Élet: életet adnak.  Nem  arra hívtalak el, hogy  
Rólam taníts,  hanem hogy engedd, hogy Én tanítsak rajtad keresztül.  Ahogy jelenlétemben  
időzöl, szavaid az Én szavaim lesznek, és hatalmat hordoznak.

Eszembe jutott, amit Margaret Browning mondott egykor: „Minden bokor Isten tüzétől lángol, 
de csak azok veszik le sarujukat, akik ezt észre is veszik. A többiek csak a bogyókat szedik 
róluk."

Uram, mindenben észre akarlak venni! - mondtam.
- Hírvivőimnek megadom, hogy ügy lássanak, hogy mindenben észrevegyék céljaimat - felelte.  
-  Lángnyelvekké  teszem  őket,  ahogy  Én  is  ebben  a  formában  jelentem  meg  az  égő 
csipkebokorban. Az Én tüzem nyugszik meg rajtuk, de nem emészti meg őket. Az egész emberi-
ség csodálkozni fog ezen,  és feléjük fordul.  Hírvivőim közepette  fogok szólni,  így hívom el  
népemet, hogy betöltsék küldetésüket,  és hogy feltámadjon az elhívásom szerinti  szabadítók  
nemzedéke.

Ekkor éreztem, hogy valami az ajtóhoz vonz. Közelebb léptem, és láttam, hogy írás van rajta. 
Sosem láttam még ehhez foghatót: a legtisztább aranyból volt, és a szöveg furcsa módon élt. 
Olvasni kezdtem:

„Mert  őbenne  teremtetett  minden,  ami  van  a  Mennyekben  és  a  Földön,  láthatók  és 
láthatatlanok,  akár  királyi  székek,  akár  uraságok,  akár  fejedelemségek,  akár  ha-
talmasságok; mindenek őáltala és őreá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és 
minden Őbenne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak (Eklézsiának); Aki a kezdet, 



elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;

Mert  tetszett  az  Atyának,  hogy  Őbenne  lakozzék  az  egész  teljesség; És  hogy  Őáltala 
békéltessen meg mindent Magával,  békességet  szerezvén  az  ő  keresztjének  vére  által; 
Őáltala mindent, ami csak van, akár a Földön, akár a Mennyekben.

Titeket  is,  akik  hajdan  elidegenültek  és  ellenségek  voltatok  gonosz  cselekedetekben 
gyönyörködő értelmetek  miatt, most mégis megbékéltetett az Ő emberi testében, halála 
által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Ő maga elé;és el 
nem  távoztok  az  evangélium  reménységétől,  amelyet  hallottatok,  amely  hirdettetett 
minden teremtménynek az ég alatt;  amelynek lettem én Pál szolgájává.

Most Örülök a tiértetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja 
van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben az ő testéért, amely az egyház (Eklézsia); 
Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott tirátok 
nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudniillik ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta 
és nemzetségek óta, most pedig kijelentetett az Ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta 
ismertetni azt, hogy milyen nagy a nemzetek között eme titok dicsőségének gazdagsága, 
az tudniillik, hogy a Krisztus bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége:

Akit  mi  prédikálunk,  intvén  minden  embert  és  tanítván  minden  embert  minden 
bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; Amire 
igyekezem  is,  tusakodván  az  Ő  ereje  szerint,  amely  én  bennem  hatalmasan 
munkálkodik."

Ahogy olvastam, mintha vérátömlesztést  kaptam volna:  a szavakból  élet  áradt  belém. Isten 
egyetlen szava sokkal többet ér, mint a Föld Összes kincse! Hogyan is  engedhettem meg, hogy 
a világ gondjai lekössenek, amikor Isten a saját szavait ajándékozta nekem? Arra gondoltam, 
érdemes lenne keresztülutazni az egész világon egyetlen felkent prédikációért is, de sokszor 
még ahhoz is lusta voltam, hogy beüljek az autómba, és a város másik végére menjek. Amint 
az ajtó előtt álltam, megdöbbentett, hogy mennyire nem törődtem Isten Igéjével.

Uram, nagyon sajnálom! - tört ki belőlem.

Amint ezt mondtam, az ajtó megnyílt előttem. Eltöprengtem, hogy messziről milyen sivárnak 
látszott,  de  közelről  sokkal  szebb  és  díszesebb  volt,  mint  bármelyik  más  ajtó,  amit  eddig 
láttam.  Az  emberek  is  így  látják  az  Egyházat  -  gondoltam  -  sőt  én  is  sokszor  ugyanígy 
gondolkoztam felőle. Istent régóta szeretem, de népét sokszor nem tudtam úgy szeretni, ahogy 
kellett volna.

-  Az ilyen  megtérés  nyitja  meg előtted  az  ajtókat,  hogy beléphess  abba,  amire  elhívtalak.  
népemtől függetlenül és tőlük elkülönülve nem teljesítheted küldetésed. Arra hívtam el népem,  
hogy egyek legyenek, és ez hamarosan valóra is válik. Nélkülük nem teljesülhet az életedben 
mindaz, amit látomásaidban láttál. Most tovább kelt tépned az üt felismerésének és az igazság  
ismeretének szintjéről arra a szintre, ahol egyszerűen az Én étetem hordozója (edénye) leszel.  
De ezt sem teheted népemtől függetlenül. Atyám megajándékozott az Irántam való szeretetével,  
hogy benned is az a szeretet  legyen, amellyel ő szeret Engem - éppen úgy, ahogy azt Tőle  
kértem. Én pedig most neked adom a népem iránt érzett szeretetemet. Hírvivőimnek úgy kell  
látniuk és szeretniük népemet, ahogy Én látom és szeretem őket. Ha igazán szereted Igémet,  
megnyílik előtted az ajtó, amely a népemmel kapcsolatos elhívásodhoz vezet
Szavai nem csak az értelmemet,  a szívemet is átjárták. Minden szavát külön-külön átéltem. 
Amint hallottam, hogy mekkora szeretettel beszél népéről, szavain keresztül én is megkaptam 
ugyanezt a szeretetet. Ez sokkal nagyobb és erősebb volt, mint amit valaha is éreztem, mégis 



ismerősnek tűnt. Bizonyos mértékig már többször átéltem ilyet, amikor felkent igehirdetőket 
hallottam. Most láttam csak, mennyire ostoba voltam, amikor azt mondtam, hogy a Mennyben 
nem lesz igehirdetés. Most úgy éreztem, hogy a Menny nem is lenne Menny igehirdetés nélkül. 
Minden eddiginél erősebb vágyat éreztem, hogy magam is az Ő szavát (igéjét) hirdessem.

-  Igen,  valóban  lesz  igehirdetés  és  tanítás  a  Mennyben.  Történetemet  az  egész  
örökkévalóságon át fogják hirdetni. Ezért is hívják örökkévaló evangéliumnak. ÉN VAGYOK 
az IGE és az IGAZSÁG, és az igazság szavai (igéi) mindörökké megtöltik az egész teremtett  
világot. Az egész teremtés gyönyörködni fog az ÉN szavaimban, amelyek az igazság szavai,  
ugyanúgy  ahogy  most  te  gyönyörködsz  bennük.  Még  az  angyalok  is  szeretik  hallgatni  
bizonyságaitokat,  és  meg  is  fogják  hallgatni.  Megváltottaim  az  egész  örökkévalóságon  át  
szeretettel mesélik és hallgatják majd Megváltásom történeteit.  Most azonban a sötétségben  
élő  embereknek  kell  elmondanotok.  Bizonyságaitok  sokakat  meg  fognak  szabadítani.  Akik  
Engem szeretnek, szavamat (Igémet) is szeretik. Szeretik olvasni és szeretik hallgatni. Nektek  
adtam azt az igazságot, amely megszabadítja az embereket; ez az Én szavam (Igém), melyet a  
szívetekbe ültettem. Menj, és vidd magaddal szavaimat! Menj, és meglátod szavaim hatalmát!

MANNA
Amint  beléptem  az  ajtón,  nagyon  meglepett,  hogy  az  a  dicsőség,  amely  eddig  körülvett, 
teljesen  eltűnt.  Sötét  és  dohos  volt  minden,  akár  egy  öreg  pince.  Ez  először  egy  kissé 
megzavart, mégis éreztem az  Úr imént mondott szavainak erejét, és ez azonnal megnyugtatott.

- Amit most érzel, az a Szent Szellem kenete - szólalt meg egy hang a sötétből.

- Ki vagy? - kérdeztem.

- Tényleg nem tudod?

A  hang  ismerős  volt,  de  nem  Bölcsességé.  Mégis  tudtam,  hogy  ő  az.  Lassan  megszokta 
szemem a sötétséget, és megláttam öreg barátomat, a fehér sast.

- Benned él, így itt is ugyanúgy átélheted mindazt, amit a jelenlétében tapasztaltál. Tudom, 
hogy  szeretnél  állandóan  jelenlétében  maradni;  ez  jó  dolog,  de  itt  meg  kell
tanulnod  más  formában  is  felismerni  őt.  Mindnek  előtt  ismerj  Rá,  amikor  a  szívedben 
megszólal, és amikor másokon keresztül szól.
- Mindezt korábban is tudtad már, és időről időre át is élted, de közel sem olyan módon, ahogy 
most  meg  kel!  tanulnod.  Soha  sem  lesz  távol  tőled,  és  mindig  könnyen
megtalálhatod. Mindig elvezet az igazságra. Ezért csakis a Szent Szellemen keresztül láthatsz 
bárkit, vagy bármit igazi mivoltában. Ha a ránk váró korszakban nem követjük őt szorosan, 
mind elveszünk.

- Tudom, hogy mindez igaz, hiszen Bölcsességet hallom a szavaidban. Azért vagy itt, hogy utat 
mutass nekem? Alig látok ezen a helyen.

- Időről  időre  újra  eljövök  hozzád,  hogy  felhívjam  a  figyelmedet  az  útjelzőkre,  melyek 
megmutatják, hogy még mindig a helyes Ösvényen jársz-e, de vezetni maga a Szent Szellem 
fog téged. Abban is segítek, hogy megértsd, milyen módon vezet a különböző helyeken, de 
előbb a mannáról kell szólnom, hogy éhen ne halj.



- A mannáról? Arról, amit Izrael evett a pusztában? Itt is azt esszük?

- Kezdettől fogva mindenki ezzel táplálkozott, aki Istennel járt. Az a manna, amit Izrael evett 
a pusztában, profetikus jel volt. Az Úr naponta biztosítja számodra a friss mannát. Ahogyan 
Izrael pusztai vándorlása alatt Isten elborította a földet a mannával, ugyanúgy naponta beborítja 
a  Földet  népe  számára  kirendelt  igazságokkal.  Akárhová  nézel,  megláthatod.  Még  a 
sötétségben és homályban is körülvesz szavaival: bátran összegyűjtheted őket. A legmélyebb 
tömlöcben is minden reggel arra ébredsz, hogy az Úr mannája vár. De ugyanúgy a palotákban 
is  megtalálhatod  minden  nap.  A  manna  azonban  olyan  tiszta  és  könnyű,  mint  a  harmat: 
könnyen eltaposhatod. Csak akkor veszed észre, ha a szíved is ilyen: tiszta és könnyű.

Élő üzenetek
- Az Úr minden nap mindenkihez szól az övéi közül. Nem csak kenyérre! él az ember, hanem az (Jr  
szájából származó szavakkal kell táplálkoznunk. Ezek nem a múltban feljegyzett szavak, hanem azok,  
amelyeket naponta szól hozzánk - folytatta a sas.

- Sokan azért gyengék, mert nem tudják, hogyan kel! naponta összegyűjteni a mannát. Letérnek az  
útról,  mert  nem ismerik az Úr hangját.  Az O nyája azonban megismeri a hangját, így követi Őt. A 
manna az élet kenyere, amelyet naponta ad mindenkinek, aki az Övé. Tanuld meg felismerni, és segíts  
népének is ebben. Amikor megízlelik, ahogy most te is, naponta szorgosan keresni fogják. Ne azzal 
törődj,  hogy  földi  táplálékot  gyűjts,  hanem tanuld  meg  észrevenni  és  magadhoz  venni  a  mannát, 
amelyet minden nap elkészít számodra az Úr! Ez fog megtartani, amikor minden más cserben hagy.

- A Szentírás a hús, amelyet  az Úr ad nekünk, de a mannát az „élő üzenetekben", vagyis azokban 
találod meg, akik az övéi. Naponta szól hozzád népén keresztül.
Ha a mennyei  mannából  akarsz részesülni,  akkor meg kell  nyitnod szívedet,  hogy Őt megtaláld és 
felismerd mindenkiben, aki az Övé. Nekünk is ugyanazt mondja,
amit annak idején Jeruzsálemnek: „Nem láttok Engem addig, amíg azt nem mondjátok, 'Áldott, aki az 
Úr nevében jön  ez akkor a földön töltött éveire vonatkozott.
De érvényes ma is, amikor az Úr népében van jelen, és jár a Földön. A manna iránti szeretettel együtt  
fog  növekedni  az  egymás  iránti  szeretetünk  is.  Ha  növekedsz  a  szeretetben,  akkor  az  Általa  
„felszolgált" manna soha nem válik unalmassá, sem nem romlik meg, hanem minden nap újból frisset  
kapsz.

Az Úr mannáját talán éppen egy barátod szavain keresztül kapod meg, de az is előfordulhat, 
hogy  évszázadokkal  előtted  élt  emberek  írásait  olvasva  találsz  rá,  vagy  olyan  embereken 
keresztül, akik Őt nem is ismerik, mégis tudni fogod, hogy az Úr küldte hozzád őket. Akkor 
találsz rá a mannára, amikor nem csupán szavait akarod meghallani, hanem magát Isten Igéjét. 
Ekkor nemcsak  szavait  hallod,  hanem az  Ő hangját,  amely a  helyes  irányba  vezet.  Sokan 
ismételgetik szavait, de a manna az a beszéd, amelyet most mond.

- Szükségünk  van  az  Ige  szilárd  táplálékára,  hogy  megerősödjünk,  és  növekedjen  a 
befogadóképességünk,  vagyis  az  az  edény,  amibe  a  mannát  összegyűjtjük.  Erősödj  meg  a 
szilárd táplálékon, amely az írott Ige, de kívánd a mannát is! Az írott ige megerősít és felkészít 
az elkövetkezendőkre, de a manna táplál az előttünk álló úton.

- Mindaz,  amit  az  ítélet  Termében  hallottál  az  Úr  szentjeitől,  Tőle  származó  manna  volt 
számodra. Az Úr népe manna az egész világ számára. A manna az élet kenyere
- élő szavak, melyet népének mond naponta, és amelyet népén keresztül mond. Az írott Ige, a 
Szentírás teljes, és nem változtatható meg. Horgony lelkünk számára. Az Élet Könyve azonban 
még mindig a Szerző tolla alatt van, és   ebbe új fejezetet ír minden   megtérővel.

Győzelem vagy vereség



A Szentírás a tervrajza az Úr épülő lakóhelyének, amelyet az emberek között készít. Ezek az 
emberek  a  bizonyítékai  annak,  hogy Isten  az  emberek  által  munkálkodva teszi  teljessé  az 
emberek megváltását. Az övéi hordozzák az Úr élő szavait, és tanúk az egész világ előtt, hogy 
ezek a szavak nem csak a múlt történelméhez tartoznak, hanem ma is élnek, és életet adnak. Ha 
ismerni akarod szavait, a Szentírást és a mannát egyaránt meg kell ismerned. Az írott Ige Isten 
örökkévaló terve, amely nem változik; ezt meg kell ismernünk, ha az Ő útjain akarunk járni.  
De az Úr mannája ad erőt, hogy minden nap továbbmenj ezen az úton. Azért kaptuk, hogy 
közösségünk legyen: „Ha a világosságban járunk, ahogy Ő Maga a világosságban van, akkor 
közösségünk van egymással" - mondta a sas.

- Hírvivői közül sokan nem is tudják, hogy az Úr ilyen módon használja őket. Sokszor még 
azt sem veszik észre, amikor rajtuk keresztül szól, és azok is csak ritkán ismerik fel a hangját, 
akikhez  szól.  Ennek  meg  kell  változnia!  Azt  akarja,  hogy  Népe  egységben  legyen  Vele 
mindenben, amit tesz, de sokan még a hangját sem ismerik. Éppen ezért csak néhányan követik 
azon az úton, amerre vezeti őket. Most azonban azt akarja, hogy mindenki ismerje fel, amikor 
rajtuk keresztül, vagy hozzájuk szól. Hogy Isten népe győztes lesz, vagy vereséget szenved, az 
az Úr és az övéi közötti kommunikáció hatékonyságától függ, amint a csata kimenetelét is a 
hadvezér és katonái közötti megbízható kommunikáció döntheti el.

- Az Úr mostanában sok hírvivőt készít fel, akik valóban az Ő üzeneteit fogják közvetíteni. De 
arra is megtanítják Isten népét, hogyan ismerjék fel az Úr hangját és útjait. Úgy kell fogadnod 
őket, mint magát az Urat. Segítened kell őket! Szolgálatuk sikerétől függ sokak felemelkedése, 
vagy bukása.

Egy pillanatra eltöprengtem, hogy ha az Úr küldi őket, akkor miért van egyáltalán szükségük 
az én segítségemre. A sas erre határozottan megdorgált, hiszen értette minden gondolatomat.

- Rosszul gondolod!

Sokan beleestek már ebbe a csapdába. Az Úr mindent meg tudna tenni nélkülünk is, mégis úgy 
határozott,  hogy  rajtunk  keresztül  cselekszik.  Mi  képviseljük  egymás  számára  az  Ő 
gondoskodását. Elküldte a Segítőt, Aki népében él; ezért azt akarja, hogy népe fogadja el az 
egymástól  kapott  segítséget.  Ezt  soha  ne  feledd!  Ezért  kapjuk egymáson  keresztül  a  Tőle 
származó mannát. Mindent Ő tervezett, ezért Őt kell szeretnünk mindenek felett, ugyanakkor 
egymást  is  szeretnünk kell.  Leginkább Rá van  szükségünk,  de  ugyanúgy egymásra  is.  Ily 
módon megmaradunk az alázatban, hogy ránk bízhassa kegyelmét és erejét.

- Nagyon sajnálom!  -  válaszoltam.  -  Mindezt  jól  tudom,  mégis  hajlamos  vagyok  rá,  hogy 
megfeledkezzek róla.

- Amikor elfelejtkeztél erről, sokkal többe került, mint azt most tudnod kell, de ha a jövőben is 
elfeledkezel  róla,  annak  súlyosabb  következményei  lesznek,  mint  amit  el  tudsz  viselni. 
Mindenek felett az Úrra van szükségünk, de az O egész népére is. Isten népében él a Segítő, 
Aki elvezet bennünket minden igazságra, Aki elvezet minket a Fiúhoz.

Eljött  az  idő,  amikor  szétküldi  hírvivőit.  Néhányuk  idős  és  bölcs.  Mások  fiatalok,  kevés 
tapasztalattal, de ismerik az Ő hangját. Az ellenség ugyancsak szétküldi hírvivőit, hogy zavart 
keltsen. Ez is része,a felkészülésünknek. Egyeseket az ellenség hírvivői becsaphatnak rövid 
időre, mások szenvedni fognak a megtévesztettek miatt, de azokat, akik szeretik Istent és az Ő 
igazságát,  az ellenség képtelen  hosszabb időre megtéveszteni.  Akik szeretik  Istent  és az Ő 
igazságát, tudni fogják, hogy mi az igazság. Azok, akiket egy időre sikerült becsapni, tanulnak 
belőle,  és  Isten  arra  fogja  őket  használni,  hogy  majd  leleplezzék  azokat,  akikben  a 
megtévesztés munkálkodik.



- Néhányan, akiket a múltban leginkább megtévesztettek, azok ragaszkodnak legerősebben az 
igazsághoz  a  tapasztalataikból  származó  bölcsességük  miatt.  A  bölcsesség  nem más,  mint 
ismerni az Úr hangját, és követni Őt. Ezeket már nem egykönnyen lehet újra elcsábítani Tőle. 
Soha ne ítélj másokat a múltjuk miatt, hanem azt vedd figyelembe, hogy mivé váltak. Akik 
Bölcsességet  követik,  azok  gyengesége  erősséggé  változik.  Senki  sem  erősebb  vagy 
megbízhatóbb, mint az, aki ismeri az Úr hangját, és Őt követi.

- Az Úr népét újra és újra az Ő hangjának megismerésére kell buzdítanunk. Prófétáit pedig 
arra kell bátorítanunk, hogy szálljanak szembe a hamis prófétákkal és leplezzék le őket. Ebben 
mindvégig ki kell tartanunk! Azzal bízott meg bennünket, hogy segítsünk a kommunikációs 
vonalak kiépítésében, melyek az Urat összekapcsolják jövendőbeli katonáival, akik a közelgő 
nagy ütközetben Vele együtt  fognak harcolni.  Népe közül  mindenkinek ismernie kell  az O 
hangját.  Hamarosan  eljön  az  idő,  amikor  mindazok,  akik  nem  ismerik,  a  sötétség 
megtévesztésének  áldozatai  lesznek.  Akik  Őt  magát  megismerték,  s  ezáltal  megismerték 
hangját is, azokat nem tudja a sötétség félrevezetni.
A  sas  szavai  olyan  megtisztító  erővel  hatottak  rám,  mint  amikor  Bölcsesség  jelenlétében 
hallgattam az Ő beszédét. Bár nem láttam Őt, mégis tudtam, hogy jelen van, és igazából Ő szól 
hozzám. Bár ezen a helyen a szemeimmé! nem láttam élesen, elmém azonban olyan tiszta volt, 
hogy  mindent  világosan  értettem.  Korábban  mindig  úgy  éreztem,  hogy  az 
emlékezőképességem  gyenge,  és  most  sokkal  hosszabban  beszélt,  mint  korábban,  mégis 
minden szava belevésődött az emlékezetembe, pe dig nem közvetlenül, hanem a sason keresztül 
szólt  hozzám.  Ekkor  értettem meg,  hogy  ez  a  Szent  Szellem ereje,  hiszen  Ő  az,  Aki  mindent  a 
megfelelő időben az eszünkbe juttat.  Őbenne semmi  különbség nincs aközött,  hogy előre nézünk a 
jövőbe, vissza a múltba, vagy éppen a jelent szemléljük. Amint ezen gondolkoztam, a sas folytatta.

- Azért tűnik ez a hely olyannak, mint egy dohos pince, mert ide régóta nem engedtek friss levegőt.  
Megtaláltad az ajtót és bejöttél rajta. De ugyanez az ajtó visszavezet az ítélet Termébe. Mit kaptál ott?

- Bölcsességet és megértést - feleltem.

- Egy szóval kegyelmet - mondta a sas. - Az ítélet Trónja a Kegyelem Trónja is. Bármikor bizalommal 
léphetsz elé.

Amint  ezt mondta megfordultam, hogy a mögöttem levő ajtóra nézzek. Most még sokkal szebbnek 
láttam, mint az ítélet Termének ajtaját. Kinyitottam és újra átléptem rajta.

ELHÍVÁS

Bölcsességre néztem, aki megfordított,  hogy lássam az egész hatalmas termet.  Csodálkozva 
láttam, hogy mindazok a hátam mögött álltak, akikkel korábban itt találkoztam. Még jobban 
meglepett, hogy most mennyivel dicsőségesebbek.

- Ők nem változtak semmit - mondta Bölcsesség. - Te változtál meg. Megnyílt a szemed, s most  
többet  látsz  belőlük,  mint  előzőleg.  Minél  jobban  látsz  Engem,  annál  jobban  megláthatsz  
másokban is.

Pál apostolra néztem. Leírhatatlanul fenséges volt: hatalom és méltóság sugárzott belőle, mégis 
az  alázat  itatta  át  vonásait.  Az  egyszerű  földműves,  vagy  az  utolsó  bűnös  is  bizalommal 
fordulhatna hozzá. Nagyon megkívántam, hogy én is ilyen lehessek.



Azután a többiekre tekintettem: mintha a legközelebbi  családtagjaim és barátaim lennének! 
Leírhatatlanul szerettem őket, és ők is engem. A földi kapcsolatok meg sem közelítették ezt a 
szeretetet. Talán a legjobb emberi kapcsolatban lehet valami halvány előíze ennek. Senki sem 
pózolt, nem volt köztük versengés, vagy képmutatás. Mindenki tökéletesen ismerte a másikat, 
és minden gondolatuk a szeretet forrásából fakadt. Az örökkévalóság ebben a családban még 
gyönyörűségesebb  lesz,  mint  valaha  is  álmodtam!  Mindannyiukat  nagyon  szerettem volna 
magammal vinni, bár jó! tudtam, hogy ezt a helyet nem hagyhatják el.

Bölcsesség ismét  válaszolt  gondolataimra:  -  ugyanúgy veled maradnak, ahogy Én is. Ők a  
tanúk nagy fellege  -  emlékezz  erre!  Ha szemeddel  nem látod  őket,  akkor  is  épp oly  közel  
lesznek hozzád, mint most. Mindenki, akt valaha Engem szolgált, egy testhez tartozik, így ők is  
veled lesznek, mindabban, ami rád vár; Én azonban benned leszek.

Hogy lehet az örökkévalóság még ennél is jobb, mint amit itt, az ítélet Termében tapasztaltam? 
Itt  az  ítélet  abból  származott,  hogy  minden  gondolatunk  azonnal  nyilvánvalóvá  lett.  Ez 
mégsem  büntetés  volt,  hanem  felszabadítás,  ha  nem  akartad  rejtegetni  gondolataidat.  A 
megvilágosodás minden lépése egyre nagyobb szabadsággal járt, így természetes volt az a vágy 
is, hogy szívünk minden hibáját  és gyengeségét  engedjük lelepleződni.  Olyan erős szeretet 
uralkodott  ezen  a  helyen,  hogy  biztos  voltam  benne:  megbocsátanak  és  helyreigazítanak 
minden dologban.

- Minden igaz, amit a jelenlétemben érzel-  folytatta Bölcsesség.  - Ez a szeretet és közelség,  
amit  itt,  a  testvéreid  között  tapasztalsz,  valódi.  Bennem  egyek  vagytok,  és  amint  Bennem  
növekedtek,  a  szeretetben  is  növekedni  fogtok:  s  egyúttal  ugyanez  a  szeretet  segít  majd  
másokat  is  elvezetni  arra  a  szabadságra,  amit  itt  átéltél.  Amikor  a  földön  élő  népem  is  
magához öleli igazságos ítéletemet, szabadságban jár majd, és ezáltal megérintem az egész  
világot szeretetemmel.
- Nem akarom, hogy egy is elvesszen, vagy kárt szenvedjen, amikor ide érkezik. Arra vágyom,  
hogy mindenki ítélje meg saját magát, hogy ne Nekem kelljen megítélni őt. Ezért küldöm el  
hamarosan ítéletemet  a Földre. Egyre nagyobb hullámokban jönnek,  hogy a világ higgyen  
Bennem  és  megtérhessen.  Mindegyik  harsonaszó  hangosabb  lesz  az  előzőnél.  Hírvivőim  
feladata, hogy segítsenek a világnak a harsonaszók megértésében.

- Ne feledd, hogy azok is Testem részét képezik, akikkel a Földön kell együtt járnod. Még nem  
dicsőültek meg, de olyannak kell őket látnod, amilyenek lesznek, nem pedig amilyen állapotban  
vannak.  Szeretned  kell  őket  és  észrevenned  azt  a  hatalmat  és  kegyelmet,  amit  itteni  
testvéreidben látsz. Azt se feledd, hogy akikkel most jársz a Földön, ugyanolyannak látnak,  
mint amilyennek te látod őket. Meg kelt tanulnod meglátni bennük azt, amivé válni fognak, nem  
pedig a jelenlegi állapotukat.

- Csak  azok  láthatják  meg  hatalmamat  másokban,  akik  ítéleteimmel  élnek  és  Bennem  
maradnak, mint bölcsességükben. Azonban ne törekedj arra sem, hogy másoknak megmutasd  
az Én reád ruházott hatalmamat! Ne is törődj azzal, hogy mások úgy látnak-e téged, ahogy  
valójában vagy;  csak  az  érdekeljen,  hogy másokat  valódi  mivoltuk  szerint  láss,  és  Engem  
fedezz  fel  bennük.  Azonnal  elveszted  hatalmadat,  amint  azzal  foglalkozol,  hogy  mások  
milyennek látnak. Ahogy a hatalom válik a céloddá, elveszíted a valódi hatalmad. Tudod, hogy 
milyen  szolgálatot  és  hatalmat  adtam neked.  Ne várd  el  az  emberektől,  hogy a  rangodon  
szólítsanak, elég, ha a nevedet használják.

Királyságomban nem a rangod szabja meg a hatalmad, hanem az, hogy ki vagy valójában. A  
szolgálatod  nem  rang,  hanem  egy  betöltendő  szerep  (funkció).  Itt  a  rangot  az  alázattal,  
szolgálattal  és  szeretettel  lehet  kiérdemelni.  A diakónus,  aki  sokakat  szeret,  magasabb be-
osztásban van, mint az apostol, aki csak keveseket.  A földön lehet, hogy a prófétákat arról  



ismerik fel, hogy egész nemzeteket ráznak meg, itt azonban arról,^ hogy szeretet van bennük.  
Ez is az elhívásod része: az Én szeretetemmel szeress, és az Én szívemmel szolgálj! így leszünk 
egyek.

AZ ATYÁT SZELLEMBEN IMÁDNI

Ahogy Bölcsesség szavait  hallgattam, nehéz volt elképzelni,  hogy bárki,  akár a tanúk nagy 
fellegéből  is,  hatalomra,  vagy  rangra  vágyna  az  Ő  jelenlétében.  Úgy  tűnt,  hogy  minden 
pillanatban egyre nőtt dicsősége és hatalma, pedig tudtam, hogy még mindig nem látom teljes 
dicsőségében.  Ahogy a  világegyetem is  elképesztő  ütemben folyamatosan  tágul,  és  mérete 
számunkra  felfoghatatlan,  hasonlóképpen  az  a  kijelentés,  amit  az  Úrról  kaptunk,  az 
örökkévalóságon át fog növekedni.

- Hogyan lehetséges, hogy gyarló emberi lények képviseljenek Téged? - kérdeztem.

Ha  Atyám  csak  a  kisujját  megmozdítja,  az  egész  világmindenség  megremeg.  Ha  egész  
nemzeteket rázol is meg a szavaiddal, az itt senkit nem hat meg. De amikor földi testvéreim  
közül akár a legkisebb is  kifejezi  szeretetét,  azzal örömet szerez Atyámnak. Amikor akár a  
legszerényebb  gyülekezet  Atyám iránti  tiszta  szeretettel  Neki  énekel,  akkor  lecsendesíti  az  
egész mennyet, hogy mindenki rájuk figyeljen. Jól tudja, hogy itt, dicsőségét látva, senki sem  
állhatja meg, hogy ne dicsőítse Őt, de amikor a sötétségben és nehézségek között élők tiszta  
szívből énekelnek Neki, jobban megérinti, mint a Menny egész sokaságának dicsérete.

Atyámat sokszor annyira megérintik a Földről felszálló töredékes dicséretek, hogy ezt látva az  
egész Menny örömében sírni kezd. Amikor néhány szent a Földön megpróbálja kifejezni az  
Atya iránti imádatát, ez sokszor Őt magát is sírásra indítja. Valahányszor látom, hogy test-
véreim ilyen mélyen megérintik imádatukkal Őt, csekélynek tűnik az az ár, amit a kereszten a  
fájdalommal és szomorúsággal fizetnem kellett ezért. Semmi nem okoz nekem nagyobb örömet,  
mint  amikor  Atyámat  imádjátok.  Azért  mentem  a  keresztre,  hogy  rajtam  keresztül  
imádhassátok Őt. Ebben az imádatban ti, az Atya és Én egyek vagyunk.

Amikor erről beszélt, olyan erős érzelem sugárzott Belőle, amilyet még sohasem tapasztaltam 
itt sem. Nem sírt, nem is nevetett. Nyugodt hangon beszélt, de amit az imádatról mondott, az 
olyan mélyről tört fel Belőle, hogy alig tudtam elviselni. Tudtam, hogy ez Isten Fiának leg-
mélyebb szeretete: az Atyának akar örömet szerezni. Az Atya pedig a földön élő és állandó 
támadások között küszködő hívők őszinte imádatának örül a legjobban.

Mióta itt voltam, most éreztem először, hogy bármilyen dicsőséges is a Menny, vissza akarok 
menni a Földre. Arra vágytam, hogy részt vehessek testvéreimmel együtt az Atya dicsőítésében 
és imádatában, akár a legszerényebb gyülekezetben. Lenyűgözött, hogy imádatunkkal valóban 
megérinthetjük az Atyát, s hogy ebben a sötét korszakban egyetlen földi ember imádata többet 
jelent számára, mint a mennyei millióké. A Földről most olyan módon érinthetjük meg az Atya 
szívét, ahogyan később talán soha többé! Annyira elborított ennek az igazságnak a felismerése, 
hogy önkénytelenül arcomra estem, és mély álomhoz hasonló állapotba kerültem.
Láttam az Atyát. Milliók és milliók álltak előtte. Dicsősége és jelenlétének ereje oly félelmetes 
és hatalmas volt, hogy trónusa előtt az egész Földgolyó csak kis homokszemnek látszott, vagy 
még akkorának sem. Amikor korábban hallottam a hangját,  úgy éreztem magam, mint  egy 
atom a Nap előtt, most azonban, hogy megláttam Őt, a Nap is csak egy atomnak tűnt Hozzá 
képest.  Galaxisok  függönye  vette  körül,  királyi  palástja  élő  csillagok  milliárdjaiból  állt. 



Jelenlétében  minden, de minden eleven volt:  trónja, koronája, és a jogar is, melyet  kezében 
tartott - mind éltek. Az egész örökkévalóságon át Előtte állnék, csodálnám és gyönyörködnék 
Benne; nincs magasabb cél az egész univerzumban, mint Őt imádni.

Akkor  az  Atya  valamire  Figyelmes  lett,  s  az  egész  Menny  elcsendesült  és  odafordult:  a 
keresztet  nézték.  Minden fájdalma és  a  körülötte  gomolygó  sűrű sötétség közepette  is  úgy 
szerette a Fiú, és ezt a szeretet úgy fejezte ki, hogy az mélyen megindította az Atyát: egész 
lénye  rázkódni  kezdett.  Vele együtt  a  Menny és a Föld is  megremegett.  Majd a szemét is 
becsukta:  ekkor  sötétség  borult  a  Mennyre  és  a  Földre.  Az Atya  érzelmei  annyira  erősek 
voltak, hogy valószínűleg nem éltem volna túl, ha csak egy pillanattal is tovább szemlélem ezt 
a látványt.

Ezután hirtelen egy kis gyülekezetben találtam magam. Ahogy ez gyakran előfordul a prófétai 
átélésekben, mindent tudtam azokról, akik ebben a szegényes kis szobában dicsőítették az Urat. 
Mindnyájan súlyos megpróbáltatásokon mentek keresztül, de ezzel senki sem törődött. Nem is 
a szükségeikért  imádkoztak.  Mindenki azon igyekezett,  hogy az Úr iránti  háláját  kifejezze, 
boldogan és őszinte örömmel énekeltek.
Majd  a  Mennyet  láttam:  mindenki  könnyezett.  Aztán  újra  az  Atyát  láttam,  és  mindjárt 
megértettem: azért sírnak, mert látják az Atya szemében a könnyeket. Ez a látszólag levert, 
küszködő kis közösség oly mélyen meg indította az Atya szívét, hogy könnyeket csalt a szemé-
be: de nem a fájdalom, hanem az öröm könnyeit! Amikor láttam, mennyire szereti ezt a kis 
gyülekezetet, az Ő imádóit - én is sírva fakadtam.

Az eddig átéltek közül semmi sem ragadott meg ilyen mélyen. Az, hogy az Urat már itt a  
Földön imádjuk, sokkal kívánatosabbá vált számomra, mint a Menny teljes dicsőségében való 
lakozás. Tudtam, hogy olyan üzenetet kaptam, amely segíthet a földi szenteknek az előttük álló 
harcokra való felkészülésben, de ennél sokkal fontosabbnak tűnt, hogy imádatunkkal ennyire 
megindíthatjuk az Atyát. A legalázatosabb hívő is megörvendezteti az egész Mennyet az Atya 
iránti valódi imádatával, de ami még ennél is fontosabb, megérinti az Atyát. Ezért van az, hogy 
az  angyalok  sokkal  szívesebben vállalják  egyetlen  földi  hívő  szolgálatát,  mint  a  galaxisok 
igazgatását.

Láttam, amint Jézus az Atya mellett áll és látva, hogy az a kis csoport milyen örömet okoz az 
Atyának, hozzám fordult:

- Ezért mentem a keresztre. Ha csak egy pillanatra szereztem volna örömei Atyámnak, akkor is  
megérte volna. A ti imádatotok minden nap örömet szerezhet Számára. Amikor a nehézségek  
közepette  is  imádjátok  0tt az  jobban  megérinti,  mint  az  egész  Menny  imádata.  Itt,  ahol  
dicsőségét szemtől szemben táthatják, az angyalok nem is tehetnek mást, mint hogy imádják  
Őt. De amikor nem látod dicsőségét, megpróbáltatások között küszködsz, és mégis imádod Őt,  
az a szellemben és igazságban való imádat. Az Atya ilyen imádókat keres. Ne vesztegesd el a 
megpróbáltatás időszakait! Imádd az Atyát, ne azért, amit kapsz Tőle, hanem pusztán azért,  
hogy örömet szerezz Neki! Akkor vagy a legerősebb, mikor örömet okozol Neki, mert az Úr  
öröme a te erősséged.

A  BŰN
Ismét Bölcsesség mellett álltam. Sokáig nem szólt semmit, de nem a szavakra volt szükségem, 
hanem arra, hogy az imént látottak átitassák a lelkemet. Megpróbáltam felfogni, milyen óriási 
dolgot bízott ránk az Atya azzal, hogy imádói lehetünk. Számára a Nap egy atomhoz hasonló, a 



csillagrendszerek  pedig  mint  a  homokszemek,  mégis  meghallgatja  imáinkat,  szüntelen 
gyönyörködik bennünk, és biztosan gyakran szomorú miattunk. Sokkal hatalmasabb, mint azt 
az  emberi  elme  képes  lenne  felfogni,  mégis  az  érzelmekben  leggazdagabb  íény  a 
mindenségben. Megérinthetjük őt! Minden emberi lény örömet, vagy fájdalmat okozhat Neki. 
Mindezt - teológiailag - eddig is tudtam, de most olyan módon éltem át, hogy az minden más 
dolog látszólagos fontosságát félresöpörte.

Szavakkal nem tudom elmondani nektek, de akkor végérvényesen megértettem, hogy a Földön 
számomra kijelölt időt arra kaptam, hogy az Atya imádatával töltsem. Teljesen új kijelentést 
kaptam:

- Örömet szerezhetek az Atyának!
- Jézusnak is örömet szerezhetek!

Most fogtam fel, miért mondta Jézus, hogy ezért ment a keresztre. Minden áldozatot megér, ha 
csak egy pillanatra  is megérinthetjük az Atya  szívét.  Nem akartam egyetlen pillanatot  sem 
eltékozolni, hiszen arra fordíthatom, hogy őt imádjam. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy minél 
nagyobb a sötétség körülöttünk, és minél keményebb megpróbáltatások közepette imádjuk őt, 
annál inkább megérintjük az Atyát. Most már szinte vágyakoztam a megpróbáltatások után, 
hogy azokban is imádjam Őt.

Ezzel együtt mégis úgy éreztem magam, mint Jób, mikor azt mondta, hogy bár korábban csak 
hallásból  ismerte  az  Urat,  most,  hogy meglátta  őt,  bánkódik  a  porban és  hamuban.  Olyan 
voltam, mint Fülöp, aki, bár hosszú időt töltött el Jézussal, mégsem fogta fel, hogy az Atyát 
látja  Benne.  Milyen  döbbenetes  lehet  a  tompa  értelmünk  az  angyalok  számára!  Ekkor 
Bölcsesség újra megszólalt.

Gondold meg, hogy enyéim közül a legkisebbek is megérinthetik az Atya szívét Ez önmagában  
is mindennél értékesebbé teszi őket Még egyszer meghaltam volna a kereszten akár egyért is.  
Átérzem a fájdalmaidat is. Ismerem a megpróbáltatásaidat, mert részt veszünk bennük. Minden 
lélek fájdalmát és Örömét átérzem. Ezért állandóan közbenjárok értetek. Eljön az idő, amikor  
mindenkinek  letörlöm  a  könnyeit.  Lesz  idő,  amikor  újra  csak  az  örömöt  ismeritek.  Addig  
azonban felhasználhatjuk a fájdalmat is. Ne vesztegesd el  a  próbák nyújtotta lehetőségeket!  
Azzal  szerezheted Nekünk a legnagyobb örömet,  ha megpróbáltatásaid közepette  fejezed ki  
hitedet és imádatodat.
-  Fel  kell  ismerned  Engem a  szívedben,  és  meg  kelt  látnod  másokban  is.  Vegyél  észre  a  
hatalmasban és a kicsinyben egyaránt Amiképpen más és más oldalamról mutatkoztam meg  
neked  azokban,  akiket  itt  megismertél,  úgy  különböző  embereken  keresztül  és  különböző  
körülmények között fogsz Velem találkozni a Földön. Az legyen a legfőbb célod, hogy felismerj,  
meghalld a hangom, és kövess Engem.

Amint megfordultam, hogy Bölcsességre tekintsek, eltűnt. Körülnéztem, és mindenütt éreztem 
a jelenlétét, de sehol nem láttam. Aztán visszafordultam a tanúkhoz, akik előttem álltak. Ott 
volt. Nem láttam Őt, de az eddiginél sokkal valóságosabb módon volt jelen mindegyikükben. 
Ahogy a Reformátor beszélni kezdett, a saját hangján szólt, de úgy hallottam benne Bölcsesség 
hangját, mint amikor szemtől szembe beszélt velem.

- Bölcsesség mindvégig bennünk volt. Benned is ott van, és azokban is, akikhez vissza kell 
térned. Időről időre újra meg fog jelenni, de tudnod kell, hogy amikor nem saját formájában 
látod, még jobban felismerheted ott, ahol lakik - népében. Ő maga a Bölcsesség. Tudja jól, 
hogy hogyan, mikor és ki által szóljon hozzád. Az is része az üzenetének, hogy kiken keresztül 
szólít meg. Emlékezz, hogy mit mondott, amikor Jeruzsálemet siratta: t

- „Áldott aki az Úr nevében jön." - Nem látod meg Őt, ha nem ismered fel azokban, akiket 
hozzád küld.



- Könnyű most benned meglátnom Őt és hallanom hangját - feleltem - de sokkal nehezebb 
lesz azokban felismernem, akik még nem dicsőültek meg.

- Persze, hogy nem könnyű - felelte Angelo. - Az Úr felismerése a királyokhoz méltó feladat, 
azokhoz, akik Vele együtt  fognak uralkodni. Akik szeretik Őt és az igazságot, azok sokkal 
inkább fogják Őt keresni, mint a földi királyok a kincseket, vagy hódításokat.

Akiket az Úr meghódított
- A legmagasabb célod,  hogy az Úr teljesen hódítson meg téged - folytatta egy számomra 
eddig ismeretlen férfi,  aki a többiek elé lépett.  - Én aztán igazán tudom -tette hozzá,  majd 
bemutatkozott. Meglepődtem, hogy ő is itt van a szentek között. Híres hódító hadvezér volt, és 
azt gondoltam, hogy Krisztus nevére több szégyent hozott, mint a történelem folyamán bárki 
más.

- Életem végén én is  megtaláltam a Kereszt  kegyeimét  -  mondta.  -  Nem csak azért  mész 
vissza, hogy területeket hódíts meg az Ő számára, hanem azért, hogy Ő hódítsa meg az egész 
életedet. Ha arra szánod az életed, hogy Neki alávesd magad, akkor arra is fel fog használni, 
hogy az ő számára hódíts. Az igazi hódítás az, amikor az emberek szívét foglalod el az őket 
megszabadító igazsággal. Akik egészen közelről követik Őt, azokat fogja sokak meghódítására 
használni, és ők lesznek a legnagyobb királyok. A Földön gyakran ők maguk sem veszik észre, 
hogy bármit is elfoglaltak volna. Amíg ide nem kerülnek, nem látják meg, hogy valójában mit 
is  értek  el.  Azoknak,  akik  temérdek  kincset  halmoztak  fel  életük  során  -  lehetnek  akár 
szelleminek vélt kincsek is - itt alig marad valamijük.

- A  földön  nincs  az  örök  kincsekre  vonatkozó  hiteles  mérce  -  mondta  Pál.  Halálom 
pillanatában úgy tűnt, hogy mindaz, aminek építésére feltettem az életemet, a semmibe veszett. 
A gyülekezetek, melyek felnevelésére az egész életemet odaszántam, eltértek az igazi hittől, 
sőt, még a legjobb barátaim közül is sokan ellenem fordultak. Utolsó napjaimban úgy éreztem, 
hogy egész életem merő kudarc volt.

- Ennek ellenére Pált még én is szellemi apámnak tekintem - folytatta a híres hadvezér - mint 
az itt levők
közül a legtöbben. Az utolsó nagy csatában harcoló vitézek közül is a legtöbben azért fognak 
győzni, mert Pál életében mindvégig hűségesen kitartott az igazság mellett. A Földön sosem 
leszel  képes  reálisan  felmérni  a  szellemi  gyümölcsöket.  Az  egyetlen  dolog,  ami  a  valódi 
sikereket jelzi, hogy mennyivel látod tisztábban az Urat, mennyivel jobban ismered a hangját 
és mennyivel inkább szereted a testvéreidet.

Majd újra Pál beszélt.

- Kivégzésem  előtt  hónapokon  át  úgy  éreztem,  hogy  teljes  kudarcot  vallottam.  Mégis, 
kivégzésem napján eszembe jutott  István,  aki a lábam előtt  halt  meg sok évvel azelőtt.  Az 
arcán ragyogó fény emléke az évek során sok nehézségen segített  át.  Mindig úgy éreztem, 
hogy igazából  értem halt  meg,  hogy megláthassam az igazi világosságot.  Tudtam, hogy ha 
ugyanúgy halnék meg, mint István, akkor bizonyos lehetnék, hogy nem éltem hiába, még ha 
minden  más  dologban  kudarcot  vallottam  is.  Annyira  hálás  voltam,  hogy  valóban  az 
evangéliumért halhatok meg, még akkor is, ha - látszólag - a szolgálatom eredménytelen.

- Ahogy  ez  a  kinyilatkoztatás  megvilágosodott  előttem,  Isten  kegyelme  is  megerősödött 
rajtam,  így  az  utolsó  földi  napom  volt  életem  legcsodálatosabb  ideje.  Azon  a  napon 
megértettem,  hogy  életem  folyamán,  amint  őszintén  igyekeztem naponta  meghalni  a  saját 
vágyaim  számára,  hogy  az  evangéliumot  szolgálhassam;  minden  alkalommal,  ahogy 



megtagadtam magam, örök magvakat ültettem el - bár ezt a Földön nem láthattam. Itt azonban 
megbizonyosodtam  róla,  hogy  ez  valóban  igaz.  Semmit  se  próbálj  a  Földön  látható 
gyümölcsök  alapján  megítélni  és  kiértékelni,  hanem tedd,  amit  tenned  kell,  ha  meg  vagy 
győződve róla, hogy az a helyes.
- Még a gyümölcstermésnél is fontosabb elhívásod, hogy megismerd az urat. Ha keresed Őt, 
mindig  meg  is  fogod  találni.  Mindig  közel  van  azokhoz,  akik  közelednek  Hozzá.  Sokan 
kívánják jelenlétét, mégsem közelednek Hozzá. Ne csak akard Őt, keresned kell Őt. Ez is része 
az elhívásodnak. Ennél nem lehet magasabb célod. A győzelmeid mércéje a keresésed mértéke 
lesz.  Mindig épp olyan közel  leszel  Hozzá,  amennyire  akarsz.  Attól függenek az életben a 
győzelmeid, hogy mennyire kívánkozol Hozzá.

Ekkor Pál felemelte karját és rám mutatott. Sokat kaptál, ezért sokat is vár tőled az Úr. Még ha 
talentumaid  egy  részét  el  is  ásod,  akkor  is  sokkal  többet  tehetsz,  mint  mások,  de  a 
küldetésedben így kudarcot vallasz.
Sose mérd magad másokhoz, hanem minden erőddel haladj előre, keresd őt mindennél jobban. 
És bármennyi dicsőséges kinyilatkoztatást is kapsz, soha ne vesd le a köpenyedet!

Vetés és aratás
Az alázatosság köpenyére néztem, amelyre Pál mutatott. Ebben a dicsőségben kopottsága még 
feltűnőbb  volt.  Lesújtott,  hogy  ennyire  rosszul  nézek  ki  ebben  a  dicsőséges  társaságban. 
Félrehúztam a köpenyt, hogy egy pillantást vessek a páncélomra, mely most sokkal ragyogóbb 
volt, mint valaha. Fénye miatt minél jobban félrehúztam a köpenyt róla, annál kevésbé láttam 
az  előttem  álló  csoportot.  így  már  sokkal  kevésbé  szégyelltem  magam:  legalább  a 
fegyverzetem fénylett! S akkor úgy döntöttem, hogy az itt töltött időre teljesen leteszem a kö-
penyt, hogy ne érezzem magam ennyire visszataszítónak a többiek dicsőséges jelenlétében.
Hirtelen minden elcsendesült és magam is csöndben álltam egy ideig. Semmit sem láttam a 
páncélom fénye miatt,  azt  viszont végképp nem értettem, miért  nem hallok semmit.  Ekkor 
Bölcsességhez kiáltottam.

- Vedd vissza a köpenyed - válaszolta. Engedelmeskedtem, és lassanként ismét látni kezdtem a 
Terem körvonalait, de csak homályosan.

- Uram, mi történt mindenkivel? Miért olyan homályos megint minden?

- Itt semmit sem láthatsz, ha nem viseled azt a köpenyt.

- De most újra felvettem, mégse látok tisztán - panaszkodtam elkeseredve.

- Ha levetkőzöd az alázatosságot,  megvakulsz  az igazi  világosságra nézve,  és időbe kerül,  
amíg ismét megláthatod.

Bár  lassan  újra  látni  kezdtem  a  dicsőséget,  közel  sem  úgy,  mint  korábban.  Kezdtem 
visszanyerni a látásomat, de csak nagyon, nagyon lassan. Kimondhatatlanul szomorú lettem.

- Hová tűnt Pál? - kérdeztem. - Tudom, hogy éppen valami fontosat akart mondani.

- Amikor levetted a köpenyed, mindnyájan elmentek.

- De  miért?  Csak  azért,  mert  levettem  a  köpenyt,  elmentek?  Egyszerűen  szégyelltem  a 
megjelenésemet. Talán megsértődtek?

- Szó sincs róla. De tudták, hogy a köpeny nélkül nem láthatsz, vagy hallhatsz Engem rajtuk  
keresztül, így visszatértek a helyükre.



Erre még inkább elszomorodtam.
- Uram, tudom, hogy valami nagyon fontosat akartak mondani. Visszajönnek még?

- Igaz, hogy egy fontos kinyilatkoztatásról - amely segítségedre lett volna - lemaradtál amiatt,  
hogy levetted köpenyt. De ha ebből megtanulod, hogy sohase vedd le a köpenyt, különösképpen  
azért ne, amiért az imént, akkor egy másik fontos tanulsággal gyarapodtál.

- Uram, azt hiszem, hogy egyszer s mindenkorra tanultam ebből. Soha még ilyen rosszul nem 
éreztem  magam.  Nem  jöhetnének  mégis  most  vissza,  hogy  elmondják,  amit  akartak?  - 
könyörögtem.

- Minden Igazság és minden Bölcsesség Tőlem származik. Azért szólok embereken keresztül,  
mert személyük is az üzenet része. Ha elég alázatos maradtál volna, hogy magadon tartsd a  
köpenyt, akkor dicsőségben szólhattam volna hozzád. Valahányszor leveted a köpenyt, szel-
lemileg  megvakulsz  és  megsüketülsz.  Mindig  szólok  hozzád,  ha  segítségül  hívsz,  de  most  
másképp kell beszéljek veled.

- Nem büntetésből,  hanem hogy gyorsabban visszakapd a látásod. Meg fogod kapni azt az  
üzenetet, amelyet e tanúkon keresztül akartam átadni, de így majd az ellenségeiden keresztül  
kell megértened. Megpróbáltatásokon keresztül kapod meg, és nagyon mélyre kell hajolnod,  
hogy  átvehesd.  Ez  az  egyetlen  módja  annak,  hogy  a  látásod  gyorsan  és  még  idejében  
visszanyerd. Amiatt, ami következik, nagyon is rá fogsz szorulni, hogy tisztán láss.

Összetörtség
Majdnem  elviselhetetlen  szomorúság  tört  rám.  Megértettem,  hogy  amit  dicsőségben 
megkaphattam volna, azt csak próbákon keresztül érhetem el, de még ennél is rosszabb volt, 
hogy az előbb még oly ragyogó dicsőséget most már alig láttam.

- Uram, nagyon sajnálom, amit tettem. Most már tudom, mennyire helytelen volt. Nagyon fáj, 
alig  tudom elviselni,  hogy vétkeztem.  Nincs  rá  mód,  hogy bocsánatot  nyerjek,  és  azonnal 
visszakapjam a  látásom?  Hogy lehet  az,  hogy egyetlen  pillanatnyi  büszkeség  ilyen  súlyos 
következményekkel járjon? - kérleltem.

Már megbocsátottam. Mindezt nem büntetésből teszem veled. Ezért, és minden más bűnért is  
megfizettem az árat. Kegyelmem által élsz. Nem az igazságosság Törvénye miatt történik majd  
mindez veled. Kegyelmem miatt van, hogy a bűn következményekkel jár. Le kell aratnod, amit  
elvetettél, másképp nem bízhatnám rád hatalmamat. Amikor Sátán megtette az első lépését a  
büszkeség és  Önzés  irányába,  angyalaim sokasága követte  -  akiket  az  ő fennhatósága alá  
rendeltem.  Ádám  bűnéért  is  rengetegen  szenvedtek.  Akikre  ekkora  hatalmat  bízok,  ennek  
megfelelő felelősséget is kapnak. Nincs igazi hatalom felelősség nélkül. A felelősség bizony azt  
jelenti, hogy mások fognak szenvedni, ha te letérsz az útról. A hibák következményekkel járnak.

- Minél nagyobb hatalmat bízok rád, annál többet segíthetsz, vagy árthatsz a többieknek. Ha  
tetteid következményeit eltörölném, akkor egyúttal a felhatalmazást is elvenném tőled. Ti az Új  
Teremtés  részei  vagytok,  amely  messze  felülmúlja  az  elsőt  Azokra  bízom  a  legnagyobb  
felelősséget, akiket a Velem való együtt-uralkodásra
hívtam el: magasabb tisztségbe, mint amilyet valaha a Sátán viselt, aki hatalmas angyal volt  
ugyan, de nem volt Isten fia. Benneteket örököstársaimnak hívtalak el. Egész életetek, a próbák  
és kijelentések egyaránt arra szolgálnak, hogy megtanítsanak a hatalom felelősségére.

Minden dologban, amit meg kell tanulnotok, van előttetek egy könnyebb és egy nehezebb üt.  
Ha megalázod magad, és ráesel a sziklára - összetörsz; de ha nem, akkor a szikla zuhan rád és  
izzé-porrá zúz. A végeredmény mindenképp Összetörtség lesz, - és ez nem más, mint az alázat.  



A büszkeség okozta az első bukást:  a kegyelemből való kiesést, és azóta is a legtöbb hasonló  
esetet  A büszkeség mindig tragédiába, sötétségbe és szenvedésbe torkollik.  Érted teszem és  
azokért,  akiket  szolgálnod  kell  azzal  a  hatalommal,  amivel  föléjük  állítottalak,  hogy  nem  
mentelek fel ez alól a fenyítés alól, s le kell aratnod, amit vetettél.

- Míg Adónia azzal dicsekedett, hogy apja, Dávid Király soha nem fenyítette meg, Salamon  
éppen  azért  panaszkodott,  hogy  Dávid  milyen  szigorúan  bánik  vele.  Bár  Salamon  úgy  
gondolta,  hogy  ez  nem  igazságos,  Dávid  mégsem  volt  igazságtalan,  hiszen  tudta,  hogy  
Salamonból  király  lesz.  Azoknak  van  szükségük  több  megfegyelmezésre,  fenyítésre,  
gyakorlatozásra és kiképzésre, akiket Isten arra hívott el, hogy nagyobb hatalmat bízzon rájuk.

- Azért vakultál meg, mert kiléptél az alázatosságból, és!  a büszkeség útján indultál el. Aki  
alázatos, azt nem lehet megsérteni. Ha megsértődsz, vagy úgy érzed, hogy megaláznak, nem  
becsülnek kellőképpen, vagy zavarba jössz és szégyenkezel magad miatt, akkor éppen a büsz-
keség első lépéseit teszed meg. Figyelmeztessenek ezek az érzések arra, hogy eltávolodtál a  
bölcsesség útjától,
és soha ne engedd, hogy ezek vezéreljenek, különben még mélyebbre zuhansz. Örömmel fogadj  
minden meg-alázást, mert így később több hatalmat bízhatok rád.

- Ne az erősségeiddel, hanem gyengeségeiddel dicsekedj. Ha mások épülésére nyíltan beszélsz  
kudarcaidról,  akkor  Én  is  napvilágra  hozhatom  győzelmeidet,  „mert  mindenki,  aki  
felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Tudtam, hogy minden szava igaz. Ezt az üzenetet  magam is sokszor prédikáltam. Eszembe 
jutott,  hogyan figyelmeztette Pál Timóteust,  hogy tanuljon saját tanításaiból, és ráébredtem, 
hogy nekem talán jobban szükségem lenne a saját tanításaimra, mint a hallgatóimnak. Most 
már  jobban  szégyelltem  a  fényes  páncélt,  mint  a  kopott  köpenyt,  amit  még  szorosabban 
összehúztam magamon. Ekkor szemem megvilágosodott, látásom sokkal élesebb lett, bár még 
mindig messze nem olyan tiszta volt, mint korábban.

Majd az ajtó felé fordultam. Féltem visszamenni, amíg a látásom nem javul még jobban.
- Most menned kell - mondta Bölcsesség.
- Mi van a túloldalon? - kérdeztem.
- A rendeltetésed - felelte.
Tudtam,  hogy  valóban  mennem  kell.  Nagyon  sajnáltam,  hogy  ezúttal  nem  a  korábbi 
éleslátásommal lépek át az ajtón, hisz jól tudtam, milyen sötétség vár rám a túloldalon. Egy 
ideig még mások segítségére fogok szorulni - gondoltam magamban, és eldöntöttem, hogy csak 
az Úrban fogok bízni, nem pedig a saját látásomban. Ettől a látásom azonnal még élesebb lett. 
Majdnem visszafordultam az ítélet  Terme felé,  hogy lássam, még mindig olyan ragyogó-e, 
mint  korábban,  de  azután  mégis  úgy  döntöttem,  hogy  jobb,  ha  nem  nézek  vissza.  Ekkor 
Bölcsesség újra  megjelent  mellettem,  majdnem ugyanolyan  ragyogással,  mint  korábban.  A 
szemem olyan gyorsan hozzászokott  a fényhez,  hogy most már ránézhettem. Nem mondott 
semmit, de már az is felbátorított, hogy láthattam. Közben még mindig azon bánkódtam, hogy 
nem hallottam a teljes üzenetet, amit a tanúk fellegétől kaphattam volna.

- Ha  a  megbánásból  elhatározás  születik,  a  próbatétel  sokkal  könnyebb  lesz.  így,  mikor  
ellenségeid megjelennek és megpróbálnak föléd emelkedni,  még több hatalmat adok neked,  
hogy ellenségeimet legyőzzed.

Amint visszafordultam az ajtó felé, elcsodálkoztam. Most sokkal több részletet fedeztem fel 
rajta, s egy pillanatig azt hittem, hogy másik ajtónál állok, ilyen gyönyörű ajtót még itt fent 
sem láttam. Magas rangú tisztségek nevei voltak ráírva a legszebb írással, mind aranyból és 
ezüstből.  Számomra  ismeretlen  drágakövek  díszítették,  melyekről  le  sem  tudtam  venni  a 
szememet. És mind éltek! Az egész ajtó eleven volt!



Amint az ajtót csodáltam, Bölcsesség kezét vállamra tette. - Ez az ajtó vezet az Én házamba. - 
Ekkor értettem meg, hogy az a vonzalom, melyet  az ajtó iránt éreztem, ugyanaz volt,  mint 
amikor Őrá néztem. Valahogyan Ő Maga volt az ajtó. De hogy lehet, hogy ezt a káprázatos 
szépségű  ajtót  az  előbb  olyan  közönségesnek  és  ellenszenvesnek  láttam?  -  töprengtem 
magamban. Az Úr válaszolt erre a kimondatlan kérdésemre is.

- Igazi  mivoltában  nem  láthatod  meg  Házamat,  amíg  nem  látsz  meg  Engem  népemben.  
Mielőtt levetted a köpenyed, már kezdted hallani a hangomat az enyéimen
keresztül,  s  megnyílt  a  szemed,  hogy házamat  olyannak  lásd,  amilyen  valójában.  De még  
sokkal több dicsőség rejlik benne, mint amit most látsz. Ez még csak az ajtó, ami odabent uan,  
az sokkal dicsőségesebb. Amikor visszatérsz a te idődbe, ezt keresd  -  az Én Házamat! Oda 
vezesd népemet! Az Én Házamért harcolj, és ennek építésében segíts!

Bölcsesség kezével a vállamon az ajtó felé indultam. Nem nyílt meg előttem, hanem egyenesen 
átmentem rajta. Leírhatatlan, amit ekkor éreztem. Egy szempillantás alatt megláttam az eddigi 
korok minden dicsőségét. Egynek láttam a Mennyet és a Földet; az angyalok sokaságát, és az 
emberek sokaságát, akik még az általam eddig látott angyaloknál is nagyobb dicsőségben ra-
gyogtak. Mindnyájan az O házában szolgáltak.

Most  már  tudtam,  mi  az  elhívásom.  Bár  oly  sok  mindent  átéltem,  mégis  tudtam,  hogy 
küldetésem és vándor-utam csak most kezdődik igazán.
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