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Látomásban láttam Isten egyik szentjét három kis kerub táraságában. Közelebb jött, és a szent
így szólt:
„Mily áldottak mindazok, akik meghallják és hajlandóak elsajátítani a szentség üzenetét, övék
lesz az életszentség. Isten országa eljön közétek. Lássatok, hogyan kíván átalakítani titeket
Istenetek, tökéletességről szóló leckéket választott ki nektek és megbízta szentjeit, hogy tanítsa
az övéit, akik versenyt futnak. Mily szerencsés ez a nemzedék! Mily áldottak a kicsinyek, akik
meglátják az eljövendőket, és a nekik adatottak nagyságát! Többet gyűjtenek majd az élet
eledeléből és élvezik majd a megváltás békéjét. Én vagyok Rita Isten szolgálója.
Krisztus barátai, a remény szerető üzenetével jöttem. Ez a tökéletesség üzenete. Ez a békesség
üzenete. Ma nektek adom a leckét, amely a tökéletesség hetedik szintjéről szól, amelyet az Isten
Országa Igaz Értéke Szintjének hívunk.
Krisztus barátai, ez a legédesebb szint a Krisztussal való második találkozáskor. A második
találkozás alkalmával Krisztus fokozatosan ismerteti meg az Ő akaratát. Motiválja az embert,
és annak életútját a Mennyországhoz vezető úthoz alakítja. A második találkozáskor az ember
a megalázás kohójában érlelődik. Ezért a találkozás kezdetén, a hatodik szinten az ember ujja
születik Isten igaz szeretetének kegyelméből. A hatodik szinten az ember megújul a tökéletes
szeretet ajándékával, hogy szembe szegüljön az ötödik szint kellemetlen hullámának, amely
megsebzi a szívet. Mindazok, akik megkapják a szeretetnek ezen ajándékát és megvalósítják a
tökéletességnek ezt a szintjét, az igaz szeretet szintjében megkapják a tisztán látás kegyelmét.
Az Isten meggyógyítja az ő lelki vakságukat, amely eltakarta előlük Isten Országának értékét.
Mindazok, akik meggyógyultak és képesek látni, elérték Isten Országa igaz értékének a szintjét.
Ez a tökéletesség hetedik szintje. Az értékek meglátására való képtelenség, a jó dolgok
megtételére való képtelenséget jelenti. Az érték a jóságban rejlik és a szentségben terem. Az
igaz, tiszta szemek, amelyeket a tökéletes szeretet tisztított meg képesek látni Isten Országának
értékeit. Egyetlen öntelt ember sem látja az értékes dolgokat. Az érték jelentése távol áll a
gonoszoktól, de az egyszerűek és alázatosak a tenyerükben hordják azokat.
Krisztus barátai, mi az érték? Az érték mindaz, ami a kegyelemből terem az ember számára,
ebben az életben, és az eljövendőben. Mind az, ami Isten kegyelmén kívül esik, veszendőbe
hull ezen a szinten. A szeretet nyitja meg az emberek szemét az értékek iránt, hogy felismerje
az értékek iránti szükségességet. Az ember ekkor meglátja, hogy szüksége van a kegyelmekre,

és szüntelenül munkálkodni kezd a túlélés kegyelméért. Jézus boldoggá teszi követőit, és a
szent remény öröme szilárdan tartja majd az embert a nehézségek napjaiban.
Krisztus barátai, mindazok, akik élvezik ezt a szintet, a szárazság óráiban nem száradnak ki.
Útjukon nem fognak kétségbe esni.
Élvezzétek ezt a szintet azáltal, hogy tekinteteteket az értékekre szegezitek! Hajoljatok meg, és
vegyétek föl ezeket az értékes kegyelmeket! Kutassatok az értékes dolgok iránt! Lássátok a bűn
értéktelenségét és annak keserűségét, és fussatok a kedves életetekért! Fussatok, és ragadjátok
meg az élet tökéletességének az értékét, az életszentséget. Élvezzétek annak a paradicsomi
békességnek az édességét! Isten békéje mutatkozzon meg bennetek jobban ezen a szinten, amin
Jézus megáld titeket. Most távozom tőletek.”
ELMÉLKEDÉS
Ez a korszak a lelki életben a kegyelem raktározás ideje. Ez az a korszak, amikor a koldus
felismeri a kegyelem szükségességét. Többé már nem az anyagiasság követője, hanem
szüntelenül kutatni kezdi Isten országának értéke után. Többé már nem szalaszt el egyetlen
alkalmat sem, hogy meg ne ragadná a kegyelem érdemeit, s összegyűjtené azokat önmaga és
az Egyház számára. Azokat a többlet érdemeket, értékeket pedig, amiket nem tud önmaga
számára felhasználni, elraktározza az Egyház kincstárában. Ezeket az érdemeket Krisztus
legfőbb érdemével egyesülve az Egyház használja fel, amikor bűnbocsánatot ad a híveknek.
Amikor Szent Pál felfedezte Isten Országának értékét, minden mást hiábavalóságnak tartott,
azért, hogy elnyerje Jézus Krisztus érdemeit.
„1

Egyébként, testvéreim, örüljetek az Úrban. Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam
nektek, titeket pedig megerősít. 2Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a kontár munkásoktól,
óvakodjatok a megcsonkítottaktól. 3A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk, akik Isten Lelke szerint
szolgálunk, akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, 4s nem a testben bízunk, bár magam a testben
is bizakodhatnék. Ha más úgy gondolja, hogy bizakodhatik a testben, én még inkább.
5
Nyolcadnapra körülmetéltek, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a
zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, 6az Egyház üldözésében szenvedélyes, a
törvény szerinti jámborságban feddhetetlen voltam. 7Ám amit akkor előnynek tartottam, azt
Krisztusért hátránynak tekintem. 8Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten
mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy
Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. 9Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem
a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, 10hogy megismerjem őt
és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. 11Így hozzá
hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. 12Nem mintha már
elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy
Krisztus is magához ragadott engem. 13Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz
ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem
van. 14Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
15
Mi, a tökéletesek, gondolkodjunk így! Ha valamiben még másképpen gondolkodtok, Isten
majd megvilágosít benneteket, 16de amit már elértünk, abban tartsunk ki. 17Testvérek,
kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok.
18
Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek,
mint Krisztus keresztjének ellenségei. 19Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek,
ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. 20A mi hazánk azonban a mennyben
van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. 21Ő azzal az erővel, amellyel

mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez
1
Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám: így álljatok helyt az
Úrban, szeretteim!” (Fil.3,1-4,1)
„4
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. 5Méltányosságotokat
ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. 6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden
imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt.
7
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket
Krisztus Jézusban.” (Fil.4,4-7)

Krisztus:
„Mindazok, akik felfedezik az Országom értékét, mindent elhagynak és követnek engem, mert
meglátták, hogy az eljövendő napok öröme sokkal nagyobb lesz, mint a pillanatnyi állapot
öröme. Az ilyen emberek békét lelnek az én utamban, én az ő csendes szívükben több értékes
dolgot fedek fel. Nagyságot látnak ott, ahol mások semmisséget.
Ez készteti őket arra, hogy a jót válasszák a rossz helyett. Megáldalak titeket gyermekeim, akik
a világgal harcoltok a tökéletesség ezen szintjén, hogy lássatok és megmeneküljetek, az Atya,
a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.”
IMA:
Legdrágább Atyám, gyógyítsd meg kérlek az elmém és a szemeim vakságát. Had lássam
meg azt az értéket, amelyet Fiadnak, Jézus Krisztusnak halála érdemelt ki nékünk.
Nyisd meg szemeit, hogy lássam mindazt, ami a Te szemedben is értékes. Add meg
nekem mindazokat a kegyelmeket, amelyek üdvösségemhez szükségesek. Mindezeket a
mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérem tőled. Ámen

