A JÉZUSI KÖZÖSSÉG ISMÉRVEI
4/258. A közösségek, ha NEVEMBEN jönnek össze, akkor Engem jelenítenek meg. Mindig
ott vagyok, ahol ketten - hárman összejönnek nevemben. Ez részemrıl a nektek
kiszolgáltatottságomnak egyik formája. Igen. E formámban tapasztalhatjátok meg, hogy
nektek vigyáznotok kell Rám! Ha ez megvalósul, akkor minden körülményben építeni,
buzdítani és vigasztalni, tehát boldogítani tudlak titeket.
41/4425. Egyre világosabbá válik elıttetek is az, hogy élı egyháznak mondható összejövetel
csak kis közösségek keretén belül valósítható meg. Ezeket a közösségeket az jellemzi, hogy
az Én nevemben jönnek össze, és a Szentlélek élteti tagjait.
Vegyétek komolyan a hármas aranyszabályt!
1. Készüljetek az összejövetelekre! Imával mindenképpen, de valami mondanivalóval
is, ha ezt a többiek igénylik.
2. Tudatosuljon bennetek az, és legyetek nyitottak afelé, hogy feltétlenül gazdagodni
fogtok minden összejövetel alkalmával, mivel Én, Jézus, kimeríthetetlenül ajándékozó Isten
vagyok!
3. Higgyetek abban, hogy a többiek legalább annyira szeretnek benneteket, mint ti ıket!
Tehát nincs helye a sértıdékenységnek!
Az összejövetel tartalmát nem hatalmi szóval, hanem közös megbeszéléssel kell
eldöntenetek. Fontosnak tartom, hogy imával kezdjétek az összejöveteleket. Így köszönitek
meg azt, hogy ott vagyok közöttetek! Imával is fejezzétek be!
A rend kedvéért szükséges az, hogy valaki elnököljön, vagyis fogja össze a közösséget.
De nem jó, ha mindig ugyanaz elnököl, kivéve, ha a közösség ezt kívánja.
Az evangéliumokban foglaltak legyenek a fıhelyen, amikor Engem tanultok! De fontosnak
tartom azt is, hogy különbözı problémáitokat is szeretetben beszéljétek meg közösen.
Legyen számotokra fontos a pontos kezdés és a pontos befejezés!
Megáldalak benneteket az ÉLİ HIT és SZERETET LELKÉVEL!"
40/4264. Egy olyan közösségben, ahol nevemben jönnek össze, tehát amelyet valóban jézusi
közösségnek lehet mondani, a hármas aranyszabály mindenkire nézve kötelezı. Mindenki
kijelentheti önmagára nézve: 1. Feltétlenül van szellemi, lelki adnivalóm, ha a többiek ezt
igénylik (ezért készülni kell az összejövetelre!) 2. Feltétlenül gazdagodni fogok lelkileg,
szellemileg általuk (ezért nyitottnak és tanulékonynak kell lennem a közösségben!) 3.
Legalább annyira szeretnek engem testvéreim, mint én ıket (tehát nem érzékenykedhetek!) E
hármas aranyszabály egyike sem hiányozhat! Egy közösséget csak akkor szabad elhagyni, ha
a közösség többi tagja ezt helyesli. Nincs jó és kevésbé jó közösség. Csak jó és kevésbé jó
emberek vannak. Ha valaki a hármas aranyszabályhoz tartja magát, akkor az a közösség,
amely nem jézusi, kiiktatja az ilyet magából.
Az, aki Hozzám tartozik, elmondhatja magáról: engem elhagyhatnak, de én nem
hagyok el senkit. Ennek alapja az, hogy a Szentlélek a kapcsolatok lelke.
10/824. "Gyermekem! Kell közösséghez tartozni. Három okon kell közösséghez tartozni. Az
egyik az, hogy Isten SZERETET, tehát szükségszerően KÖZÖSSÉG! Szeretni egyedül nem
lehet. Mivel Istenben nincs változás, még árnyéka sincs a változandóságnak, amint a Jakab
levél 1;17-ben olvashatod, ezért örökkön-örökké szeretet, tehát KÖZÖSSÉG! A másik ok,
hogy ez az Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát KÖZÖSSÉGRE!
A harmadik ok pedig az, hogy rendnek lennie kell az égben és a Földön egyaránt, s e rendben
az egymásra szorultság, az egymást segítés, az egymástól függés annyira természetes, hogy e
nélkül nincs is!
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Mindig minden mindennel összefügg. Ezért, ha valaki ki akarja mazsolázni a
különbözı közösségi elınyöket, de felelısséget egyikben sem akar vállalni, az árt önmagának
és árt az egész emberiségnek is. Sajnos, nagyon sok ilyen ártó erı mőködik ma a
világotokban. De meg is nézhetitek ezek miatt magatokat!
3/185. Csak azzal lehetsz lelki közösségben, aki nem uralkodni, hanem szolgálni akar, tehát
aki Velem akar lelki közösségben élni. Azok között, akikkel esetenként összejársz, szinte
mindig lesznek olyanok, akik ha így gondolkodnak is, de nem így cselekednek. Ez ne
zavarjon. Neked az a fontos, hogy Velem maradj lelki közösségben. A többi nem a te dolgod.
Nálad is, másoknál is lehetnek kilengések. Nemcsak egyénre, de közösségekre is érvényes,
hogy csak azok az Enyémek, akik kísértéseket szenvednek. Az ısellenség csak azokat akarja
megnyerni, akik nem az övéi. Ezért nagyobb baj, ha nincsenek problémák egy közösségben,
mintha vannak.
41/4395. 2. Akkor jézusi egy közösség, ha az „önkritika” állapotszerően jellemzi ıket! Erre
senkinek nem kell a közösséget figyelmeztetni, mert ez természetének természetes velejárója.
Ha nem ilyen, akkor nem jézusi közösség!
Az Én, a te Jézusod közösségeit mindenkor így hívják: Szemper reformanda
(fonetikusan)! Ez magyarul azt jelenti, hogy mindenkor megújulni akaró!
Önkritikát mindennap mindenkinek gyakorolni kell! Az esti ima, a hálaadáson kívül,
ezért van! De erre senkinek soha nem kell rábeszélnie senkit!
3. Csak abban az esetben szabad figyelmeztetni valakit, és csak annak, aki érintettnek
tartja magát abban, hogy ıt megbántották. Semmiképpen sem szabad figyelmeztetni senkit
arra, hogy ı egy közösséget megbántott! Valójában egy közösséget megbántani nem is lehet!
Legfeljebb csak önmagát bántja meg az, aki arra törekszik, hogy egy jézusi közösséget
megbántson.
4/320. Meg kell mondjam, hogy jó szeretetközösség, mely után ti vágytok, az csak a
mennyben van. A Földön csak gyarló, esendı emberekbıl álló közösségeket találsz még a
legjobb esetben is. Meg kell tanulnotok, hogy ne erényeitek miatt akarjátok szeretni egymást,
hanem hibáitokkal együtt fogadjátok el embertársaitokat. Én sem vagyok személyválogató, ti
se legyetek nagyon azok.
43/4738. Egy jézusi közösség pont attól szeretetközösség, mert még elvben sincs alá- vagy
fölérendeltség, és csak annyira hallgatnak a másikra, amennyire épülni tudnak belıle. Aki
különbnek gondolja magát, az nem akar másoktól tanulni, azt szeretné, ha tıle tanulna
mindenki. Az ilyen ember nem nyitott és nem alázatos, mert nem vállalja azokat a
szembesüléseket, amelyeket testvérei, mint tükröt akarnak mutatni neki a körülményeiben.
43/4684. Természetesen mindenkit figyelmeztetni kell, ha szeretetlenül teszi a dolgát. Csak
nem mindegy, hogy hogyan! Mindenki tévedhet, és elıbb- utóbb téved is, mindenki lehet
bajban, és elıbb-utóbb lesz is, és az is biztos, hogy mindenkit kísért a kísértı. A másik
szemébıl csak az vegye ki a szálkát, aki a saját szemébıl már kivette a gerendát! Ez nem azt
jelenti, hogy jelen esetben a ti szándékotok rossz, hanem azt, hogy a másik embernek való
tükörtartás csak akkor hiteles, ha az, aki vállalja a tükör szerepét, annak a foncsorozottsága a
lehetı legtisztább.
Tehát vizsgáljátok meg, hogy az adott szituációban ti hogyan cselekednétek az ı
helyében, és ha itt találtok torzulást, akkor figyelmeztessétek ıt arra, hogy az általa meglátott
jónál ti tudtok jobbat is.
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Akkor figyelmeztetsz helyesen, ha nem a személyt bírálod, hanem azt a helytelen magatartást,
cselekedetet mutatod meg neki, amiben hibázott. Ezt is csak akkor teheted meg, ha szívedben,
lelkedben segítı szándékkal és megbocsátással állsz az illetı elé. Amíg nem tudod eldönteni,
hogy a személlyel vagy a cselekedetével van bajod, addig semmi esetre sem ajánlom, hogy
bármilyen kritikával élj!
Ha segítı szándékú figyelmeztetésedre nem hallgat, akkor kérd meg testvéred, hogy
látásmódjával segítsen rámutatni az adott problémára. Ha rátok sem hallgat, akkor az egész
közösség feladata az, hogy szembesítse ıt a helytelen cselekedetével. Ha nem hallgat senkire,
ne kövessétek ıt! Válasszatok magatoknak olyan vezetıt, aki élvezi mindnyájatok bizalmát.
Minden esetben imában kérjétek Lelkem vezetését, hogy a jobbítás szándéka vezessen
benneteket, mert bárki lesz az új vezetıtök, tudnotok kell, hogy elıbb vagy utóbb ı is tévedni
fog! Nem a tévedés az, ami tönkretesz benneteket, hanem az, ha valaki nem látja be a
tévedését, és ti ıt akkor is követitek. Ez vonatkozik arra is, aki bírál, és arra is, akit bírálnak.
A lezárt emberrel az Isten sem tud mit kezdeni, függetlenül attól, hogy milyen az általa
elgondolt igazság, amelyet képvisel.
Nagyon figyelek rátok, szeretetem vezetni fog titeket.
Megáldalak benneteket a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!
6/471. … nagyon fontos, nehogy megsértıdés legyen, ha valakit bírálat ér, illetve ne legyen
bennetek gátlás a tekintetben, hogy elmondjátok azt, amit elmondani fontosnak gondoltok.
Egy csoportot nem tagjainak jó tulajdonságai tartanak össze, hanem az a bizonyosság,
hogy mindenki mindenkit hibáival együtt szeret, s nem akar senki senkit megjavítani, de
igenis mindenki meg akar javulni. A megjavulás pedig csak olyan légkörben lehetséges, ahol
mindenki azért hallgat a másikra, mert szereti a másikat, s ezt a szeretetét éppen azáltal akarja
kimutatni, hogy tanulni akar a másiktól, meg akar javulni, hogy még jobban tudjon a
többieknek rendelkezésére állni.
8/616. Ma sok olyan irányzat van, ahol Én is kénytelen vagyok ott lenni, mert Nevemben
jönnek össze, de sajnos, legtöbb helyen csak azzal vannak elfoglalva a jelenlévık, hogy jól
érezzék magukat, énekeljenek, imádkozzanak. De azzal már nem sokat törıdnek, hogy
engedjenek Engem is szóhoz jutni úgy, hogy feladatokat adjak nekik. Azért nem tudják ezt
megtenni, mert az ısellenség akadályozza ıket abban, hogy komolyan Rám figyeljenek.
Hiába szeretném elmondani ilyen helyeken, hogy szeressék ellenségeiket, hogy merjenek az
állami hatalmasságok elé tükröt tenni, s merjék leleplezni azt a sok gonoszságot, amelyek
annyi embert tönkretettek már közöttetek.
Megáldalak benneteket az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
22/2172. A megpróbáltatások pontosan azt akarják kinyilvánítani, hogy a világosság akkor is
világosság, ha a sötétség nem akarja befogadni azt!
Ne aggódj! Akkor kéne aggódnod, ha körülöttetek látszatra megszőnne a sötétség!
Igen, mert a Föld nem Mennyország! A mélyben csak akkor van helyén minden, ha a felszínen
vihar tombol. Persze, idıszakos viharszünetek lehetnek, de végleg soha el nem fognak múlni
enyéim felett azok a viharfelhık, amelyek idınként kitombolják magukat. A Föld ilyen! De
bízzatok! A Gyıztes oldalán álltok!
Ne féltsétek magatokat! Ami Istentıl van, az feltétlenül megmarad! Aminek pedig a
szerepe befejezıdött, annak távoznia kell a színpadról! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
mindig készen kell lennetek a megújulásra.
43/4745. Természetesen tartozhatsz több közösséghez is, de ennek akkor van értelme, ha a
közösségek különbözısége nem forrásában, hanem egyéniségükben mutatkozik meg. Két
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úrnak szolgálni nem lehet! Nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet!
Nem, mert amire azt mondod, hogy jó, arra ugyanakkor nem mondhatod, hogy rossz. Vagy az
egyik, vagy a másik tartalom az, amivel maradéktalanul azonosítani tudod magad. Ez akkor is
igaz, ha menet közben a véleményed változik. Azért ne járj semmilyen közösségbe, hogy
megfelelj mások elvárásainak! Csak akkor menj, de akkor igazán menj, ha Velem, a te
Jézusoddal akarsz találkozni. Én mindig várni foglak, és azon leszek, hogy olyan közösséghez
tartozz, ami által lelkedben egyre gazdagabb leszel, függetlenül körülményeid alakulásától.
36/3789. Nem jó, ha valaki több közösségbe járva akar Engem, Jézust, egyre jobban
megismerni. Értem, Jézusért, minden közösségben - ahol alá- fölé rendelés van - áldozattá
kell válni! Aki ezt ki akarja kerülni, az már eleve nem tartozik Hozzám!
36/3827. Ha egy összejövetelnek az a célja, hogy ott Engem, Jézust, egyre jobban
megismerjetek, megszeressetek, másokkal is megismertessetek és megszerettessetek, akkor
tartalmas lesz összejöveteletek. Egy ilyen közösség soha nem fog szétesni! Nem, mert ott,
ahol Nevemben, tehát az elıbb említett szándékkal és céllal jöttök össze, Én, Jézus, jelen
vagyok Szentlelkemmel. A Szentlélek pedig a kapcsolatok Lelke!
1/23. Mivel Én szükségszerően KÖZÖSSÉG vagyok, ezért minden közösségi
megnyilvánulásnak az volna a feladata és szerepe, hogy ruhaként szolgáljon Számomra.
1/28. A közösségben mondott ima: tanúságtevés jelenlétemrıl. Nem erılködés eredménye.
1/33. Nem az az Én általam élı közösség, ahol egy eszme jegyében jönnek össze emberek,
hanem az, ahol azért jönnek össze, mert külön-külön, egyénenként közösséget igényelnek,
egyénenként közösségben vannak Velem, Jézussal. Ha egy ilyen közösségbıl valaki elmegy,
az az ördög mőve. - Mert egy ilyen közösségben nem ember a vezetı, hanem a Lelkem.
Lelkem pedig abban tud leghatékonyabban mőködni, aki a legalázatosabb. A legalázatosabb
pedig az, aki a legnyitottabb a jobb felé, és aki ilyen állapotban minden szenvedést és
szolgálatot vállal a megismert legjobb megvallásáért.
29/3018. Fontos, hogy közösségetek tagjai ne feledkezzenek meg a rendszeres
"pályamódosításról" az esti imáikban!
16/1492. Légy meggyızıdve arról, hogy Szívem szeretetével, Lelkem sugárzásával jelen
vagyok, amikor az Én nevemben jöttök össze. Nagyon fontos, hogy egymás megértésére, az
egymástól való tanulásra tegyétek a hangsúlyt, és ne arra, hogy tanítani akarjátok egymást!
Ezt bízzátok Rám!
Imádkozzatok a tanulékonyság és bensı tisztaság jelenlétéért, hogy akin keresztül
megszólalok, az torzításmentesen tudja közvetíteni mondanivalómat!
30/3108. Az a közösség, amelyben nemcsak a Nevemben jönnek össze az emberek, hanem az
evangéliumaimban elétek tárt életemet és tanításomat tartják a legfontosabbnak, tehát
rangsorolnak a Bibliában, az a közösség bízhat abban, hogy nemcsak a jelenben, de a jövıben
is helye lesz az emberiség történetének színpadán.
6/439. Amikor egy csoport kérdezi, hogy mi a tervem e csoporttal, akkor azáltal kaptok erre
választ, hogy elcsendesedtek, imádkoztok megvilágosodásért, összeszeditek gondolataitokat,
utána mindenki elmondja, hogy mire jutott szívében a kérdéssel kapcsolatban. Az
elhangzottakat összegezni kell, s közös egyetértéssel elhatározásra kell jutnotok. Tehát nincs
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olyan, hogy nektek nem kell semmi felelısséget vállalnotok önmagatokért, majd a HANG ezt
fölvállalja helyettetek. Nem. Nem helyettetek, hanem veletek akarok együttmőködni.
Csak azokkal tudok együttmőködni, akik hisznek Bennem. Csak azok hisznek
Bennem, akik elhiszik e szavaimat is: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyőlnek az Én
nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18;20.) Ebbıl az is következik, hogy csak az Én
nevemben összejöttekkel tudok együttmőködni. Vagyis azokkal, akik azért jönnek össze,
hogy Velem találkozzanak
Minden Nevemben összejött közösségnek lehetısége van úgy találkozni Velem, hogy
terveimrıl velük kapcsolatban tudomást szerezzenek egymáson keresztül Tılem.
15/1439. Meg kell találnod azt a baráti kört, ahol az Én nevemben jöttök össze rendszeresen,
hogy tanítani és segíteni tudjalak benneteket egymáson keresztül.
22/2202. Kevés olyan közösség van, amelyben lényeges szempont lenne az egyéni értékek
kibontakoztatása. Pedig minden olyan közösség, amelyben Lelkem irányító szerephez jut, ezt
célozza meg.
Az egyik oka tehát ez annak, hogy a közösségek általában csak egy bizonyos mértékig
engedik mőködni Lelkemet. E kijelentés, hogy a prófétaság Lelke engedelmeskedik a
prófétának, áll a közösség Lelkére is. A dolgok sokkal jobban rajtatok fordulnak, semmint
gondolnátok!
23/2301. Amennyire van választási lehetıséged, fel kell tudnod mérni, hogy egy közösség
erısíti vagy gyengíti szíved békéjét. De ez nem érzelmi ügy!
Erısíti akkor, ha az evangéliumi tanításaimmal szinkronban van az, amit egy közösség
képvisel. Gyengíti, ha ellenkezik ezzel. Az nem döntı, bár fontos, hogy jól érzed magad vagy
sem. Azért nem döntı, mert neked elsısorban arra kell törekedned, hogy Én jól érezzem
Magamat benned.
Én mindig jól érzem Magamat abban, aki legalább elvben az evangéliumaim alapján
elétek tárt tanításomra igent mond. Azért mondom, hogy legalább elvben, mert a gyakorlatban
a bőnbánat mindig helyre tud tenni benneteket, ha elvben elfogadtátok tanításomat. De ha
elvben nem fogadjátok el, akkor képtelenek vagytok a gyakorlatban bőnbánatot tartani, és így
életképtelenné teszitek tanításomat!
23/2263. Mindaddig, amíg a jó szándék mellett a nyitottság jellemez benneteket, Lelkem
segíteni tud nektek abban, hogy fejlıdni tudjatok, és Lelkem gyümölcseit megtapasztaljátok.
Sokkal nagyobb hangsúlyt kell tennetek a Lélek gyümölcseire, mint a Lélek
adományaira! A Lélek gyümölcseit megtaláljátok Pál apostol által a Galatákhoz írt levél 5;2223-ban: "Szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hőség, szelídség, szerénység,
önmegtartoztatás és tisztaság." Ezek közül egynek sem szabad hiányoznia! Ezek csak együtt
jelentik azt, hogy Lelkem dolgozik bennetek, általatok, veletek!
Csak akkor remélhetitek, hogy az ısellenség nem tud kikezdeni benneteket, ha van
reggeli és esti imátok. Egyénileg! Csak az a közösség egészséges, amelynek minden egyes
tagja arra törekszik, hogy Velem élı kapcsolatot tartson fenn!
Fontos, hogy a reggeli és esti ima az elıbb felsorolt gyümölcsöket igyekezzen karban
tartani!
Bízzatok a szívetekben lévı jelenlétemben (János 14;23), és tanuljatok! Az Én
kegyelmem csak abba az irányba tud hatni, amely irányba az értelmetek nyitott! Én tanítani
tudlak benneteket, de tanulni helyettetek nem tudok! Mindig legyetek nyitottak a JOBB
irányába! Higgyétek el, hogy a most meglátott legjobbnál is van jobb! Ez a fejlıdés törvénye,
ez a fejlıdés útja!
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A széthúzás szellemének ellene kell mondanotok! Ezt nem az engedelmeskedtetés
által kell megvalósítani, hanem a tanulékony alázat felvállalásával. A hangsúlyt tehát ne arra
tegyétek, hogy tanítsatok, hanem arra, hogy tanuljatok. Ez mindegyiktekre áll! Csak így
lehetek Én a vezetıtök. Engem senki nem sajátíthat ki magának akkor sem, ha különbözı
szerepeket is osztok ki közöttetek! Ti egymásnak testvérei vagytok. Nincs alá- és
fölérendeltség! Mindenkiben szabadon akarok élni, hogy így az egész közösség a sok kicsi
lángot, amelyet Lelkem gyújt meg szívetekben, segítsen Nekem nagy lánggá összeötvözni,
amelyben el tud égni az önzésnek, békétlenségnek, széthúzásnak még a gyökere is.
Mindannyian nagyon fontosak vagytok Nekem mindaddig, amíg az elıbb említett
Lélek gyümölcseit külön-külön érlelitek magatokban!
25/2472. Azért van értelmi képességetek, hogy használjátok eszeteket. Felelıs ember csak az
lehet, aki felelıs ítéletet tud mondani konkrét kijelentésekkel kapcsolatban.
Szellemi, lelki fejlıdés csak ott képzelhetı el, ahol jó szándékú emberek az Én
nevemben azért jönnek össze, hogy elmondják egymásnak azt, amit jónak látnak, de
ugyanakkor legyenek nyitottak az esetleges jobb felé. E nyitottság nélkül nincs helyes
fejlıdés, csak uralkodni akarás, saját igazatok hangoztatása az igazság keresése helyett, csak
veszekedések, félreértések és különbözı széthúzó erıknek romboló megnyilvánulása.
Én csak az alázatosak körében nyilvánulhatok meg. Valójában csak az alázatosak
mondhatják ki igazságként, hogy az Én nevemben jöttek össze. Aki nem alázatos, az
mondhatja ugyan, hogy az Én nevemben van jelen, de nem mond igazat.
Azt pedig tudnotok kell, hogy az alázatosság lényegéhez tartozik az a nyitottság,
amelynek birtokában le tud mondani az alázatos ember az általa meglátott jóról akkor, ha
valaki jobbat kínál fel neki. De csak akkor! Azt is tudnotok kell, hogy az Én kijelentéseimnél
jobbat aligha talál ki bárki is, legyen az akár a római pápa!
19/1850. Nekem mindenki testvérem, aki szeretetben akar fejlıdni. Tehát nemcsak
formálódni, hanem fejlıdni.
Formálódni mindenképpen kell! De fejlıdésrıl csak ott lehet beszélni, ahol az "egyre
több, az egyre jobb, az egyre tisztább" érzékelhetı! Ez pedig megfelelı ütemben csak ott
érzékelhetı, ahol kiteszitek magatokat az Én áldásomnak!
Azt kérdezitek leveletekben, hogy az igazi szeretet útja-e az, amit választani jónak
láttok. E kérdésre csak fonák módon tudok választ adni.
Az elsı lépésben nem az ÚT határoz meg senkit, hanem mindenkinek önmagának kell
meghatároznia azt az utat, amit vállalt. Ha ez megtörtént, akkor lehet arról beszélni, hogy kit
és hogyan határoz meg az az út, amit választott.
Nincs tehát olyan tökéletes közösség, mint ÚT, amelyet ha vállaltok, akkor ennek
következtében tökéletessé váltok. Csak olyan van, hogy van egy ember, aki Engem vállalt,
aztán van egy másik és egy harmadik és egy sokadik ember is, aki Engem vállalt. Akkor
ezeket Én meghatározom. De csak ezeket! Ha olyan lép be közösségetekbe, aki lelke mélyén
talán szeretne Engem választani, de még feltételekhez köti, akkor az ilyen ember mindaddig,
amíg feltételek nélkül nem dönt Mellettem, sok problémát és akár szenvedést is fog okozni a
többieknek. De aki Engem választott, azt az ilyen közösségi tag nem késztetheti
szeretetlenségre, mivel Engem csak feltételek nélkül lehet választani. Nem lehet feltétel tehát
az, hogy csak olyanokkal akar valaki egy közösségben élni, akik mindenben olyan
tökéletesek, amilyen tökéletességet ı elvárhat a másiktól. Az Enyéimben nem elvárások
vannak, hanem türelmes várakozni tudás!
Azért mondtam "fonáknak" válaszomat, mert Elıttem nincs jó és jobb és fıleg legjobb
közösség, csupán emberek, személyek vannak, akik erejük, szándékuk arányában
viszonyulnak Hozzám. Az egészen biztos, hogy aki egész szívét kitárja Felém, annak lelki
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gazdagodását a közösség legszeretetlenebb személye sem tudja akadályozni, sıt, csak
gazdagítani fogja! Enyéim soha nem lesznek kisebbek a kegyelmi rendben körülményeik
folytán! Csak nagyobbak! Tehát csak fejlıdni fognak, bármilyen körülmény is "szakad" rájuk.
Az viszont nagyon természetes, hogy a hová-tartozást jól át kell gondolnotok, de nem
olyan szempontból, hogy a másik ember mennyire látszik jónak, hanem olyan tekintetben,
hogy azok, akikkel együtt akartok haladni, azonos irányban, tehát azonos szándékkal akarjáke azt a célt, amit ti kitőztetek magatok elé. Vagyis, feltételek nélkül akarnak-e Engem
megismerni, megszeretni, és Velem együtt élni. Ha igen, akkor a többi már nem döntı! Azok
tudnak békében utazni közös fülkében az élet-vonaton, akik tudják, hogy mindannyian
ugyanazt akarják. Tehát egyek abban, amit akarnak. A hogyan, az lehet különbözı. Ezt kell
tudnotok elviselni, s úgy közös nevezıre hozni, hogy közben a szeretet ne sérüljön meg.
37/3922. A vérkapcsolat által létrejött család semmiképpen sem lehet döntı olyankor, amikor olyan
közösségrıl van szó, amely az Én, a te Jézusod nevében szokott összejönni. Mindaz, aki bárkit és
bármit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám!
A szülı-gyermek kapcsolat idıszakos. A Nevemben összejött közösség, kapcsolat: örök.
30/3092. Olyan közösségben, ahol az Én, a te Jézusod nevében jöttök össze, ott mindig
gazdagodni, finomulni szoktak az Enyéim. Ezt elıbb-utóbb azok is észreveszik, akik
kívülállók.
2. Minden közösséghez kapcsolódó problémát a közösségedben kell megtárgyalnotok!
Kell, hogy a közösség tagjai számára ne legyen közömbös az, ami bármelyik közösségi taggal
történik. Tehát, ki kell kérned véleményüket, miután feltártad elıttük problémádat.
37/3981. Csak olyan közösségben érezzétek „otthon” magatokat, amelyben a bennetek felmerülı
kérdésekre értelmet megnyugtató választ kaptok. Ne legyen elég e tekintetben a tekintélyelv! Egy a
ti Tanítótok, egy a ti Mesteretek, és ez Én, Jézus, vagyok, aki a négy evangéliumban mindent
átadtam nektek, ami boldogságotokhoz szükséges. Van olyan, amit kibontottam, és van olyan, amit
csak magjában adtam át. Emiatt szükséges, hogy olyanokkal beszéljetek, akik értelmet megnyugtató
választ tudnak adni kérdéseitekre. Nemcsak azért, mert értelmes ember értelmetlenséget nem tud
sokáig csinálni, hanem és fıleg azért, mert „nektek adatott tudni az Isten országának titkait (Lukács
8;10)”!
5/371. …a szellemi munkát senki sem kerülheti el, ha komolyan tudni akarja, hogy Én ki
vagyok, és mit akarok. A Szentírás többi részét evangéliumaim fényében kell értelmezni. De
evangéliumaim értelmezése csak evangéliumaim alapján értelmezhetık hitelesen, és nem a
Szentírás többi része alapján.
37/3913. Az a megjelenési formám, amely szerint ott vagyok, ahol nevemben összejöttök, SZENT
és IGAZ!
Ezt szoktátok egyháznak nevezni. Sajnos, e megjelenési formámat bizonyos hatalmi körök
kisajátították maguknak, s bevezették az Általam soha nem hangoztatott engedelmesség fogalmát.
Ennek alapján vannak közöttetek olyanok, akik parancsolnak, és vannak olyanok, akiknek nem
gondolkodniuk, hanem engedelmeskedniük kell. Pedig az ilyen életforma a kaszárnyák, az embert
gyilkolni tanítás világa, amelytıl Én, Jézus, teljesen elhatároltam, és mindenkor el is fogom
határolni Magamat!
Számotokra Én, mint Egyház, Egyház, mint Én, ott vagyok, ahol azért jöttök össze az Én
nevemben, mert Lelkem irányítása alatt az Általam elmondott és bemutatott tanítást és életformát
akarjátok tanulni. Vagyis abban az általános HITBEN akartok egyre jobban elmélyülni, amely
abban erısít benneteket, hogy olyan emberek vagytok, akiknek joguk van másoktól elvárni, hogy
embernek nézzenek benneteket, és kötelességetek, hogy másokat, függetlenül attól, hogy kik és
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milyenek, embernek kell néznetek. SZERETETBEN pedig arra kell tennetek a hangsúlyt, hogy
soha ne akarjatok ártani senkinek, mindig törekedjetek megbocsátani mindenkinek, és akarjatok
segíteni minden rászorulón, lehetıségeitek szerint. Vagyis, akarjatok Engem, mint UTAT, vállalni
(Jn 14;6). Az ilyen HIT és az ilyen SZERETET az a két szárny, amely nemcsak a mennyek
országába juttat benneteket, de már itt és most, a földi életben is, e szárnyak segítségével tudjátok
megtalálni az Általam elgondolt helyeteket a világban.
31/3164. Ahol azért jönnek össze a tagok, hogy a hangsúlyt a gondolkodás-átalakításra
tegyék, tehát a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a szolgáló
szeretés megvalósítására és tanulására, tanítására, ott soha nem kell tartani attól, hogy a
csoport szétesik! Ezeket a tartalmakat a Szentlélek hozta létre Bennem, mint emberben, és
tartja fenn mindazokban, akik engedik, hogy bennük élhessek.

9/704. Fontos, hogy Hozzám kapcsolt baráti társaságot találj magadnak. Ez nemcsak fontos.
Ez a legfontosabb!
Aki vagy talált vagy kialakított magának ilyen közösséget, annak a közösségen belül
megadom azt a szerepet, azt a beavatást, amelyre a közösség érdekében neki szüksége van.
Nem lehet és nem szabad emberektıl elkülönülten szerepeket kérni és kapni Tılem.
6/490. Segíts hát, tégy jót mindenkinek, akikkel kapcsolatba kerülsz, de légy beszédedben
fegyelmezett, mert aki beszédében nem törekszik tökéletességre, az semmiben sem törekszik
arra.
32/3272. Én, Jézus, valóban ott vagyok, amikor Nevemben összejöttök. Imáitok által
szíveteket, lelketeket emelitek Hozzám, s ez a magatartásotok még akkor is kedves Nekem,
amikor azt látom, hogy bizony még sok faragni való van rajtatok. De ne ti faragjátok egymást!
Közösségetekben ott vagyok, és örülök örömeiteknek, szenvedem szenvedéseiteket, s
küzdöm együtt veletek, hogy a felmerülı problémáitok ne széthúzzanak, hanem megeddzenek
benneteket abban, hogy a Földön, ahol a szeretet inkább áldozat, mint élvezet, Általam,
Velem és Bennem testvérekként találjatok egymásra.
32/3284. Az mindig jó, ha valaki olyan közösséghez akar tartozni, amely közösség Engem,
Jézust, akar szolgálni. Valamiképpen több áldást tudok adni azoknak, akik szívében nemcsak
külön-külön, hanem közösségileg is nyitottság van arra, hogy Engem, Jézust, egyre jobban
szeressenek, szolgáljanak embertársaikon segítve.
6/445. Ti vagytok az Én reménységem! Nagyon bízom bennetek. Rendkívül fontos Számomra
minden olyan csoport, mely jó szándékkal, érdeklıdéssel és bizalommal fordul Felém. Mint
tudjátok, Én azért jöttem közétek, hogy bennetek élhessek Lelkem által. A teremtett világnak
erkölcsileg egyik legnyomorúságosabb területére léptem, amikor megszülettem. Ami akkor
nagyon fontos volt Számomra, az ma is olyan fontos. Ez pedig az volt, hogy azok a
személyek, akik körében megjelentem, azok legyenek nagyon tudatában annak, hogy Én, az
Atya Gyermeke, mindenkit meg akarok ajándékozni ezzel az isteni kapcsolattal.
Éljétek hát át, hogy gyermekei vagytok az Én Atyámnak, aki a ti Atyátok is! Így mi
egymásnak testvérei vagyunk. Örüljetek annak, hogy édestestvérek vagyunk!
Legfıbb feladatotok, hogy amikor találkoztok, akkor ápoljátok magatokban ezt a
testvériségi kapcsolatot. Amikor pedig a csoporton kívül kell helytállnotok, akkor legyen azon
a hangsúly, hogy a mennyei Atya gyermekei vagytok külön-külön, s ugyanakkor pedig
Nekem édes testvéreim vagytok.
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Higgyétek el, már itt a Földön átvehetitek Tılem azt az örömöt és boldog békességet,
amelyet csak Én adhatok nektek, s amely mindenkor megmutatja a kiutat a
legkényelmetlenebb körülményekbıl is. Igen, mert az Általam biztosított kiút mindig befelé
vezet, befelé, Hozzám, Lelkemhez, közös Atyánkhoz, tehát a MENNYORSZÁGHOZ.
Nincs arra megfelelı szó, mellyel ki lehetne fejezni, vagy csak egyáltalán érzékeltetni
is lehetne, hogy mit is jelent az, hogy szeretlek benneteket. E szeretet olyan mérhetetlen, hogy
ez élteti az Istent! Akkor gondoljátok csak el, mennyire képes éltetni Isten teremtményeit!!!
40/4249. Azok, akik rendszeresen az Én nevemben jönnek össze, mindenkor az ÉGI BÉKÉT
A FÖLDÖN igyekezzenek megjeleníteni. Ez mindenkor a nem ártás, a megbocsátás és a
rászorulón segítés vonalán történik. Az lenne a legszerencsésebb, ha minden olyan
közösséget, amelyben az Én, a te Jézusod nevében jönnek össze a testvérek, ÉGI BÉKE A
FÖLDÖN TÁRSASÁG-nak lehetne elnevezni. Ennek elméleti alapja az, hogy e
társaságokban Engem tanuljanak, és ne csak Rólam tanuljanak. Akkor tanulnak Engem, ha az
evangéliumaimban található tanításomat a józan ész határán belül úgy értik, ahogyan
mondtam, és nem főznek hozzá különleges magyarázatokat. Ha valamelyik kijelentésemet
nem tudják a józan ész határán belül szívet megnyugtatóan magyarázni (mert feltétlenül csak
így kell elfogadni egy magyarázatot!), akkor a nevemben összejöttek ennek tárgyalásánál
megkapják Tılem a megfelelı eligazítást. Azért vagyok ott valóban jelen!
43/4742. Az ég felhıi mögött megjelenı Égi Béke a Földön embléma azt a valóságot tükrözi,
hogy egy olyan, a világon egyedülálló közösséghez tartozol, ahol az Engem szeretık
gondolkodásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERETETLENSÉGET IS ELVISELİ ISTEN LÉTEZIK.
Az a gyermekem, akire a Bokor Közösség létrehozását bíztam, azért szólt hozzád az égbıl,
hogy tudatosítsa benned azt, hogy az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor Közösségtıl csak
karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két közösség a lényeget tekintve
tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó szándékú közösség sem mondhatja el
magáról, hogy maradéktalanul Engem, Jézust, képvisel, amíg e Bokor Közösség által
képviselt hitvallást nem teszi magáévá. AZ ERİSZAK SEMMILYEN FORMÁJÁVAL NEM
AZONOSÍTHATÓ A TEREMTİ ISTEN! NEM, MERT A SZERETET CSAK
ERİSZAKMENTES VILÁGBAN KÉPES ÖRÖKKÉ ÉLNI!

------------------------------------------

Mint tudod, nincsenek véletlenek. Születésed óta hangolódsz
HANGOMRA! Hidd el, egy egész élet kemény munkáját, örömét, bánatát
érdemes vállalni azért, hogy egyszer HANGOM visszhangja élni kezdjen
valakiben. Minden szellemi életnek ez ad értelmet. Én vagyok a mennyek
országának HANGJA a Földön. Ahol e HANG visszhangra talál, ott megjelenik
LELKEM fénye, melege, ereje, békéje, és az a remény, amelynek alapja az Én
szívem szeretete.

12/1041.
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