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„Az Úr áldása legyen veletek, szeretete növekedjen bennetek, hogy képesek legyetek Őt viszont 
szeretni. Nővéretek vagyok, Teréz, akit ti a gyermek Jézusról neveztek. Örömteli ez a nap, mert 
Jézus elküldött hozzátok, hogy tanítást adjak nektek, a tökéletesség hatodik szintjéről, melyet 
én a Szeretet Igaz Barátainak szintjének nevezek. A Szeretet igaz barátai azok, akik már 
megízlelték a Szeretet szeretetének édes kelyhét. Megpillantották már Krisztus valódi 
személyét, és még mindig arra vágyakoznak, hogy az igaz Szeretet barátai legyenek.  
 
Krisztusban kedves barátaim! Krisztus akkor választott ki engem, amikor még semmit sem 
tudtam. Az Ő szeretete gondomat viselte bűnös voltom ellenére. Fiatal koromban kézen fogott, 
és amikor segítségre szorultam, úgy bánt velem, mint egy édesanya. Gondoskodott rólam és 
megerősített engem. Amikor semmi mást nem tudtam, csak enni, Ő táplált engem. Gyámoltalan 
napjaimban, amikor még mindig nem tudtam mást, csak mindent magaménak akartam tudni, Ő 
megóvott és oktatott engem. Krisztus szeretete mindig beárnyékolt, noha én nem ismertem Őt.  
 
Isten gyermekei, ugyanígy történnek mindezek a dolgok azokkal, akik a tökéletesség szintjeit 
járják végig. Isten szerető gondoskodása, amely megnyilvánul a tökéletesség eddigi szintjein, 
nem engedi meg, hogy Krisztus igaz természetét megláthassátok. Ezen szint előtt, az egyetlen 
dolog, amit biztosan tudtok, hogy mik a materiális szükségleteitek, és csak az üres erőt, hatalmat 
ismeritek és az értéktelen csodákat. Krisztus mindig kielégíti szükségleteiteket azért, hogy az 
Ő szeretetéhez közelebb vonzzon titeket.  
 
Emlékezzetek az első szintre, az első szeretet szintjére. Gondoljatok a második, vagyis a csodák 
korszakára, a harmadik, vagyis a hatalom és a tekintély szintjére, a negyedik kreativitás 
szintjére, s végül a kritikus éberség korszakára. Mindezeken a szinteken a testi szükségleteitek 
szemével látjátok Istent. Az ember nem képes a materialista dolgokon túlra tekinteni. Nem 
tudják, hogy léteznek értékek azon túl is, amit szemükkel látnak.  
 
Az ötödik szinten az Isten megengedi az embernek, hogy megtapasztalja az első megdöbbenést. 
Megengedi, hogy felfedezze az ember saját életútjának jelen állapotát. Ezen a szinten az 
emberek megbánják az elmúlt évek hibás tetteit és beismerik annak bűneit. Az utazás (a 
tökéletességre vezető út szintjein való feljebbjutás) ezen a szinten lehetetlennek tűnik. Isten az, 
aki megengedi az embernek, hogy mindezeket a dolgokat lássa, hogy megmentse őket saját 
maguktól.  
 
Krisztus barátai! Láthatjátok, hogy ezen a szinten Jézus gyorsan a segítségére siet barátainak, 
hogy megmentse őket, és elvigye őket Isten szeretetének jelenlétébe. Érdekes dolgok történnek, 
mivel Jézus bezárja az ajtót az értéktelen és földi csodák előtt, de megnyitja a mennyei csodák 
és értékek előtt. A szeretetnek ezen a fokán Jézus felfedi az Ő igaz, valódi természetét. 
Jézus mint a Szeretet nyilatkoztatja ki önmagát barátainak, s felfedi hogy a Szeretet 
Kereszt, és a Kereszt megváltás és üdvösség.  



Sokan Isten gyermekei közül harcolni kezdenek Vele a Szeretet ezen fokán. Néhányan betörik 
az ajtót és visszafutnak a haszontalan dolgok világába. Mások azonban még mindig követik 
Krisztust és megízlelik az Ő szeretetét. Mindazok, akik követik Krisztust és belépnek a 
tökéletesség hatodik szintjére, felfedezik a szeretet édességét és az igát, melyet a szeretet 
helyezett a vállukra, könnyű elviselniük. 
 
Isten gyermekei! Ez az a szint, ahol elérhető a tökéletes szeretet. Amikor azt mondom, hogy 
tökéletes szeretet, úgy értem, hogy a szeretet, amely nem ragaszkodik a saját önelégültségéhez. 
Az első szeretetben az ember ahhoz a szeretethez ragaszkodik, amit viszonzásul kap attól, akit 
szeret, de ebben a tökéletes szeretetben az ember arra gondol, hogy mit ajánljon fel annak, akit 
szeret. Az első szeretet leginkább az anyai szeretethez hasonlít, amely megtanít arra, hogyan 
szeressünk, de a tökéletes szeretetben az ember Krisztusra tekint, és Ő a szeretet egyetlen igaz 
példaképe, aki megtanít arra, hogy valójában hogyan szeressünk.  
Nekik ezen a szinten Krisztus feltárja, hogy a szeretet öröme az áldozatból fakad. 
Megtanítja nekik, hogyan szeressék azokat, akik keresztre feszítik a Szeretetet. Akik 
növekedni akarnak hitben ennek követését könnyűnek találják. S valóban, ez az a pont, ahol 
elkezdődik a tökéletességre vezető utazás, és mostantól kezdve minden, amit tesznek, sokszoros 
kegyelemmel válik áldottá. Most hát távozom tőletek, ezzel a kis tudással magatokra hagylak, 
később majd sokkal többet fogtok tudni.” 
 

ELMÉLKEDÉS 
Ezen a szinten, mikor több áldozathozatalt vállalunk, az Isten elülteti az ember lelkében az 
isteni szeretet kegyes fáját. Ez a misztikus fa, ahogyan a többi fa is teszi, növekszik 
gyökérzetével, törzsével, ágazatával, leveleivel, virágaival és gyümölcseivel.  
A fa gyökérzete: azok erények, melyeket a szeretet maga szerez meg, s kilenc ilyen legfőbb 
erényből áll.  

1. valódi bűnbánat és a szentségek gyakori vétele 
2. a parancsok és szabályok betartásának kegyelme 
3. Istenfélelem kegyelme 
4. az önmegtartóztatás kegyelme 
5. az elcsendesedés és a bűnre vezető alkalmak elkerülésének kegyelme 
6. az elmélkedés kegyelme 
7. alázatosság kegyelme 
8. engedelmesség kegyelme 
9. felebarátaink szeretetének kegyelme 

A fa törzse: a minket körülölelő isteni Akarat kegyelme.  
Az ágazat: az élő hit kegyelme, mellyel az ember anélkül képes belenézni az Igazság Napjába, 
hogy az elvakítaná; valamint az isteni védelembe vetett hit, mellyel még a hányattatások 
közepén sem csügged el. A buzgó vágy és a szilárd elhatározás, valamint egyéb belső 
megnyilvánulások kegyelme, amely folyamatosan az igaz szeretet elérésé felé vezérel. S végül 
az állhatatosság kegyelme a fa alá ültetve található. 
A levelek: ingyen kapott új kegyelmek, úgymint a belső édesség és öröm, a lelki boldogság, a 
gyengédség, vagy a könnyek, elragadtatás, extázis. A levelek a fa díszei, és segítenek 
megérlelni a gyümölcsöket. 
A virágok: a dolgos és hősies erények, amelyeket a szerető lélek terem.  
A gyümölcsök: azok a megpróbáltatások, szenvedések, üldöztetések, melyeket az ember 
türelemmel visel el, amikor megengedi azokat Isten az életükben, vagy amiket önként vállalnak, 
csakhogy jobban szolgálhassák Őt, vagy követhessék Jézus Krisztust az ő szenvedésében is. 
 
Ez a Szeretet Igaz Barátainak szintje. Itt kezdődik a szeretet szent jegyessége, az emberi lélek 
jegyessége, mély egyesülése az Istennel. „A szerelmem! Nézzétek, ő jön ott, ugrál a hegyeken 
és szökell a dombokon! 9Szerelmem olyan, mint a gazella, a fiatal szarvas a hasonmása. 
Nézzétek, már itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a rácson át. 10Aztán köszön, 
s így szól szerelmesem: 10Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! 11Nézd, elmúlt a tél, elállt az 
eső, elvonult. 12A föld színén immár virágok nyílnak, itt van a szőlőmetszés ideje, és gerlice 



hangja hallatszik földünkön. 13Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők s jó illatot 
árasztanak. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! 14Sziklák hasadékában fészkelő galambom, 
rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, 
mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod.”(Ének2.8-14) 
 

Krisztus: 
„Én vagyok az igaz Szeretet. Bárki, aki követni akar, hagyjon el mindent és kövessen. 
Mindazok, akik szeretettel követnek engem, az Én utamat könnyűnek találják majd. Meglátják 
majd, hogy Én jó vagyok. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” 
 

IMA:  
Drága Megváltó Jézusom! Alázatosan könyörgök Hozzád, hogy vésd szívembe a Te 
keserű kínszenvedésed jegyét. Nyisd meg lelki szememet, hogy mindig a Te keresztutadat 
lássam. Segíts nekem, hogy az életem Golgotáját végigjárjam, egyesülve a Te szent 
kínszenvedéseddel. Fogadd el szerény szeretetem áldozatát, amit Neked, mint 
jegyesemnek adok. Jézus, Te légy az én mindenem! Ámen. 
 


