B.D.Nr.: 5515.

1952. 10. 24.

A szív megtisztítása, hogy Isten temploma legyen
Bennetek akarok lakni. Ezért szívetek olyan állapotban legyen, hogy
időzni tudjak benne, mert én csak ott tartózkodhatok, ahonnan előtte
eltávolítottak minden isten-nélkülit, én csak a szeretet templomában
lehetek, olyan edényben, amely méltó, hogy engem magában rejtsen.
Nagyon sok önmagán való munkát követel, hogy a szív olyanra
alakuljon, hogy abban tartózkodhassak, mert amint az egyik szennyet
kitakarították, máris újra elterjed, és fáradhatatlanul tovább kell dolgozni,
amíg díszes lesz az erényekkel, ami lehetővé teszi az ott-tartózkodásomat.
Én tele vagyok szeretettel és türelemmel, tehát nektek is ilyennek kell
lennetek; szelíd és minden mérték felett békés vagyok, és nektek is erre kell
törekednetek, hogy hozzám hasonlítsatok. Tele vagyok elnézéssel és
megértéssel minden gyengeség iránt, és tőletek is ezt követelem, ha nem is
éritek el azt a fokot, ami már a Földön isteni lénnyé alakít.
Megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és sokfajta kegyelmi
adománnyal viszonozom, azért ti se legyetek igazságtalanok egyetlen
embertárssal, bánjatok higgadtsággal és barátsággal azokkal, akik
megbántottak, adjatok nekik sok szeretetet, tehát szeretetüket is
igyekezzetek megszerezni. Legyen állandóan példátok vándorlásom a
Földön, ahol emberként hasonló ellenállással küzdöttem, de győztes
maradtam, mert a szeretet erőt adott, amit ti is megkaphattok mindenkor,
ha szeretetet adtok.
Egy ilyen szív hamarosan észreveszi, kit rejt magában, mert a szeretet
nagyon erősen magához húz, a szeretet a szív dísze, és nem maradhat meg
mellette semmi, ami megakadályozhatná jelenlétemet. És ne ítélkezzetek!
Ezt engedjétek át nekem, és én valóban igazságosan ítélkezem, de mégis
másképpen mint ti, mert én még a tőlem távolállót is szeretem, és egyszer
majd megnyerem. Próbálkozzatok a Földön példám szerint élni, és a próbát
megjutalmazom. Mert aki komolyan akarja, az teljes mértékben megkapja
erőmet, hogy akaratát kivitelezhesse.
Aki komolyan törekszik a belső tökéletességre, az eléri azt, mert mint
segítőjét hamarosan megérez magában, és velem minden könnyebb lesz,
olyan érettségi fok elérése is, amelyre mindnyájatoknak törekednie kell és
cél kell legyen. Szívetek lakóhelyemmé lesz és marad, és magam jelenvaló
leszek számotokra mindörökké.
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