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„Boldog vagyok, hogy július havában hozzátok küldtek engem. Én vagyok Brigitta az Élő Isten 
szolgája. Barátaim, Jézus szeret titeket, mindig rátok gondol. Szemeit mindig azokon tartja, 
akiket Vére árán megváltott. Engedjétek, hogy megtaláljon titeket. Vigasztaljátok és 
szeressétek Őt. 
 
Krisztus barátai, mily szerencsések vagytok, hogy megláthatjátok azokat a gyönyörű 
tanításokat, amelyeket a Menny nektek ad. Jézus kiveti rátok hálóját, hogy kifoghassa 
szereteteteket. Nagy szentekké akar tenni titeket. Ó engedjétek, hogy megragadjon most titeket! 
Engedjétek, hogy kifogjon titeket, amíg ifjak vagytok. Ifjúnak lenni annyit tesz, mint ifjú 
szeretőnek lenni, ami a szeretet érintetlen szívét jelenti. Szüksége van rátok most! Szüksége 
van a szeretetetekre!  
 
Ma azért jöttem, hogy leckét adjak nektek a tökéletesség ötödik szintjéről. Ez az Éberség és 
Tudatosság szintje. Ez a spiritualitás legkritikusabb szintje. Mindazok, akik túlélik ezt a 
szintet, meglátják, hogy a gyermek eléri a gondolkodás és az érvelés korszakát. Bármilyen 
bűnt is kövesen el, azzal neki kell elszámolnia. 
 
Világosság gyermekei, figyeljetek és tanuljatok. Az Isten mindig engedélyt ad gyermekeinek, 
hogy átmenjenek ezen a szinten. Ő az, aki visszavonja oltalmazó kegyelmét és megengedi, hogy 
próbára tegyenek a bűnös világ hullámai. Meg akarja határozni szereteteteket azáltal, hogy 
felnyitja szemeteket arra, amiből legtöbbetek van, hogy szeressétek Őt. Ezen a szinten mindig 
megismerteti barátaival a múltat és bemutatja nekik a jövő nehézségeit és akadályait. Ezt azért 
teszi, hogy megmentsen titeket önmagatoktól. 
 
Tudnotok kell, ha hatalmába kerít titeket, és erőt vesz rajtatok a szégyen múltatok miatt, akkor 
nélkülözni fogjátok Krisztusotokat. Ha most, amikor magatokat bölcsnek hiszitek, tartalékolni 
kezditek erőtöket, és visszavesztek áldozathozatalaitokból, akkor idővel egyre gyengébbek, és 
gyengébbek lesztek, és amit meg akartok takarítani, az haszontalan dolgokra vész el, s 
hiábavalóságoknak áldoztok. 
 
Ahhoz, hogy legyőzzétek ezt a korszakot, ne bánjátok meg a múlt egyetlen áldozathozatalát 
sem, mert azokat mind elfogadta Isten. Egyetlen jövőbeli Istennek nyújtott áldozat sem nagyobb 
azoknál. S valóban, azok az áldozatok az oszlopok, melyek erőt adnak, és életben tartanak 
titeket a szeles és esős napokban. Ne csökkentsétek az Istennek nyújtott áldozataitok 
számát. Találjatok rá időt és alkalmat, hogy megtegyétek azokat, miközben hiteteket szilárdan 
őrzitek. Ne próbáljátok megmenteni életeteket! Engedjétek meg Istennek, hogy Ő tegye 
meg azt nektek! Ne növekedjetek büszkeségben és gőgösségben, mert mindaz, aki öntelt soha 
nem jut tovább erről a szintről. Biztosan el fognak bukni, mert semmit nem tanultak. 
Könyörgöm hozzátok, keressétek Isten szeretetét. Tanuljatok sokat Róla ezen a szinten. 
Fedjetek be mindent imával! Krisztus mindig a segítségetekre siet majd. Ő áldjon meg titeket, 
s én távozom tőletek.” 



ELMÉLKEDÉS 
 

Jel.2:2-4: 2Tudok tetteidről, fáradozásaidról és kitartásodról. Tudom, hogy nem tűröd a 
gonoszokat: próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak 
találtad őket. 3Hűséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. 4De van egy 
kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtől eltértél. 
Elfelejtettétek az első szeretetetek örömét és békéjét? Elfelejtkeztetek a mennyország 
szándékáról? „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak 
készített, akik szeretik őt.” 
 
Ennek a szintnek nagy előnye számunkra, hogy lehetőséget biztosít nekünk, hogy 
felismerjük hová fektettük le hitünk alapját. Azok, akik ezt az alapot csodákra fektették le, 
többé már nem látnak csodát. Azok, akik hitük hatalomra és tekintélyre alapozták, többé már 
nem bírnak jogosultsággal, sem kötelező erővel. Azok, akik lelkiségüket arra alapozták, amit 
önmaguk képesek véghezvinni, többé nem rendelkeznek már azzal az erővel, ami a 
munkálkodáshoz szükséges. Úgy tűnhet, mintha Isten visszavonta volna mindazt a kegyelmeit, 
amely a munkát könnyűvé, s a hűséget és az odaadást édessé tehetné.  
 
„Őrizzétek meg a rátok bízott kincset”, a hivatásotokért érzett lelkesedést, a küldetésetek iránti 
buzgalmat, az ima iránt érzett szeretetet, amelyet megéreztetek, mikor először ajánlottátok 
magatokat Isten szolgálatára. Vessétek ki magatokból a hiábavaló gondolatokat, amelyek a 
múlt erőfeszítéseire emlékeztetnek titeket, különben elnyel titeket a múlt dicsősége. 
Amilyenek most (a jelenben) vagytok, olyan vagytok az Isten színe előtt is, vagyis nem a 
múlt, hanem a jelen emberei vagytok.  
 
Minden szenvedés, amely izzásban tartja a lángot ezen a szinten, előbb vagy utóbb elvezet egy 
mélyebb találkozásra Krisztus szeretetével. Ez a szint nem minden esetben nyúlik hosszúra. 
Ahogy Szent Brigitta is mondta, Krisztus hamar a segítségükre siet azoknak, akik életben 
tartották az első szeretetüket. Értük jön, eljegyzi magéval őket, s kegyelmének magasabb 
fokára viszi el őket.  
 

Krisztus: 
„Gyermekeim, soha nem hagyok el senkit, aki ezen a szinten van, habár megengedem, hogy 
próbára tétessék azért, hogy megerősödjön. Gyermekeim, azt akarom, hogy ismerjetek, és 
tudjátok, ki vagyok. Tudjátok meg, hogy én vagyok a Keresztre Feszített Szeretet. Jöjjetek, és 
menjünk együtt, kövessetek engem a szeretet palotájába. Ott megmutatom nektek, hogy ki 
vagyok. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen” 
 

IMA:  
Irgalmas Istenem, ne hagyj engem árván a siralom völgyében. Esdeklem hozzád, Krisztus 
kínszenvedéseinek érdemeire hivatkozva a szegény bűnösök megtéréséért, de különösen a 
saját megtérésemért. Vonzd magadhoz lelkem minden erejét! Lobbantsd lángra szívem a 
Te szereteted legtisztább és leghevesebben izzó ajándékával. Tartsd meg ennek a tűznek 
lángjait mindaddig, míg Szereteted teljesen el nem emészt! Atyám, ezt a mi Urunk, Jézus 
Krisztus nevében kérem tőled! Ámen 


