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Bármily más útra vagy külsőségekhez hívnak, ne menjetek!
Megelégeltem már a sok hiábavaló pusztában járást! 4000 éve min-
dig csak a hegy lábánál járnak, de felmenni nem tudnak, mert a sze-
mük után mennek, nem a szeretetet követik. Nem is tudnak a lelki
magasságba feljutni. Ha úgy cselekedtek volna, ahogyan elrendeltem,
akkor megismertek volna önmagukban. De kívül keresnek, a külső
sötétségben, ahol nem találnak meg soha! Nincs ott, Akit keresnek –
sem itt, sem ott, hanem bennetek! Boldog, akiben feltámad: az már
újjászületett Fiú; az már tudja, hol van Krisztus, azt is tudja, hol az
Isten országa. Ezek megérkeznek az ünnepben – a megnyugvásban.
Letelepszenek az Isten országában, mivel önmagukban megalapozták
azt.

A szeretet teszik őket boldoggá, az általános szeretet, amit
nem lehet utánozni, azt bírni kell. Szívében kell tulajdonává válnia
minden szentséges szeretetnek annál, aki újjászületett; másként nem
térhet be a nyugalomba – mert szeretetlen lélekkel nem nyugodhat
soha.

Talán már megértitek, mi a megváltás a halálból, hisz oly
természetes módon íratom le, hogy semmi árnyalata sem férhet hozzá
a misztikumnak, amely eddig mindenkit félrevezetett a helyes útról,
mert a nagy remény nem teljesülhetett anélkül, hogy bűnös szívüket
megtisztították volna. Áltatták magukat a sötétség ígéreteiben, hogy
„elég, ha hiszed, hogy Jézus megvált.”

A hit önmagában – cselekedet nélkül – halott!
„Ki Jézus nevét segítségül hívja, az megtartatik” – de mire?

Megtartatik a cselekedetei következményeire. Tehát akkor minden a
cselekedet. Akik Jézus akaratát cselekszik, megtartatnak jó tetteik
következményére. Ám a gonosz is hívja Jézus nevét a gonoszsághoz
– hát az mire tartatik meg? Csakis a bűnhődésre tartatik meg Jézus
neve által, „mert lesz Ő sokaknak vesztére és sokaknak feltámadására
e világban.”

Tehát senki ne áltassa magát, aki éli a bűnt, hogy Isten meg-
bocsát! Igen, Isten megbocsát, de a felebarát nem bocsát meg, aki
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ellen vétettél – mert ha valaki nem tudja felebarátját úgy szeretni,
mint önmagát, mindig vét ellene!

Amit nem kívánsz, hogy veled cselekedjenek, te se cselekedd
azt mással! Ez az egyenes út a szeretet betöltéséhez. Az ezen felüli a
többlet: az önmegtagadás által jót cselekedni; és ez a jutalma, áldása
a léleknek. S ez már ünnepi, mely után a nyugodalom napja követke-
zik, amikor az ember „Fiúvá” válik. Az Isten hasonlatosságára for-
málódik át a föld embere. Lám, ez a nagy fordulat, ahol a hitet csele-
kedet is követte, ott valóban van eredmény. Nem csak képzeletben
boldog, hanem valóban az – mint akinek a lelke meggyógyult a halá-
los betegségből. Újjászületett istenember, Atyja képére és hasonla-
tosságára lőn teremtve.

Ezek már nem a test körül buzgólkodnak, hanem a lélek kö-
rül, önmagukban - és amit tudnak, hogy önmaguknak lelki kár, azt
másnak sem cselekszik. Inkább elszenvedi a kárt, mint hogy feleba-
rátjuknak vétsenek. A szeretet nagyobb az anyagnál az ő szívükben.
Az ilyenek felszállnak a hegyre, nem járják tovább a hegy körül a
földet, mindig ugyanarra a helyre jutva vissza, mint Izrael. Azért is
kellett 40 évig keresniük az ígért földet, melyet egyenes úton tíz nap
alatt elértettek volna.

Így van ez a lelki élettel: aki nem Utánam jön, az mindig csak
a földet járja a hegy körül. És elhalnak az úton mindannyian, annyit
járnak, és a célhoz nem érnek. Akik emberi okoskodás után mennek,
azok nem találnak a mennyei Kánaánra soha.

Amíg Izrael a fényes felhőt követte, egyenes úton járt, de az-
tán a hasuk lépett előtérbe, és követelőzni kezdtek, s nem voltak
megelégedve azzal, amit a Szeretet nyújtott nekik lelkük javára. Ők a
pogány ételek után áhítoztak, mert az jobban ízlett, mint a manna,
amely mennyei volt.

Most is így van; mindenki, aki a hasát jobban szereti akara-
tomnál, az a földnél marad, nem emelkedik ki, mert a vágya lehúzza.
Ti nem is tudjátok, milyen fontos tényező az ételek megválasztása a
lélek számára! Például a gomba: az a földnek egy kis nyúlványa, nem
magból ered, hanem valóságos föld – tehát semmiképp sem élvezhe-
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tő annak, aki lelki életet akar élni. Mert a föld tajtékja nem jó, még
ha a gomba jónak nevezett is – mégis a földből van, nem magból,
hanem trágyából, ami az alvilág tápláléka.

Ezért ti, Én szerelmeseim, ne egyétek – a többi tiltottal együtt
-; hiszen ez oly csekély önmegtagadást kíván, és nagy lelki haszon
annak, aki éli.

Minden tápláléknak megvan a maga éterikus ereje is, mely a
lélekre hat. Azért jobbak a fölülről való étkek, mint a földön vagy a
földben lévők; úgymint a gyümölcsök, hüvelyesek, gabonafélék, tisz-
ta állatok fiatal húsa, sajt és halak – ezek az úgynevezett lelki ember
táplálékai. Minél egyszerűbben, természetes állapotukban fogyasz-
tandók. A méz pedig egyenesen mennyei: nem is érinti a földet. Mi-
nél többet egyetek, hogy tisztuljatok!

Mindent kövessetek el lelketek tisztítására! Ami nagyon
szükséges az önmegtagadásban, hogy megszabaduljatok a gonosz
behatástól – mert ha étkekkel megeszitek őket, bennetek is lesz.
Azért imádkozzatok és vigyázzatok, hogy mindent felismerjetek, ami
lelki kár; hiszen rövid az idő a tisztulásra, ezért siessetek! A szeretet
vezessen mindenben, azt hagyjátok előtérben, ne nyomjátok el az
önzéssel. Nem lenne abból hasznotok soha, ha pillanatnyilag az ön-
zésetek előnyt mutat is, de súlyos háttere van, ami követi, és nem
marad el a megtorlása.

Mindenkor a szeretet legyen a mérvadó az életben és semmi
más; akkor Én, Jézus vezetlek titeket a mindent felismerésre, ami
szükséges a megváltáshoz. A felismerés maga is világosság, de nem
a sötétség fogalma szerint, akik azt mondják: Nem hiszünk semmit,
csak amit látunk! Mert mi felvilágosodottak vagyunk, minket nem
lehet butítani semmiféle pokollal való ijesztgetéssel! Valóban nem
lehet, mert ti benne vagytok a hamis világosságban, amit a jeruzsá-
lemi papok állítottak a frigyszekrény fölé, hogy a népet fogva tartsák
vele. Pedig az igaz fény akkor távozott el onnan, amikor az „Ige”
testté vált, és mint ember Jézus vezettem tovább a jóakaratú és nem e
világból való lelkeket az igazi mennyei Kánaánba, a mennyei legelő-
re, amelytől örökéletet nyernek mindazok, akik hisznek benne s az
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igaz világosságban; azok kegyelmet nyernek a szabadulásra – az ő
cselekedeteik szerint.

Nincs senki másban üdvösség, nem is adatott más név, aki ál-
tal az élet megtarttatnék, mint a testet öltött Igében. Ez mindene a
földnek: élete, megváltója és mennyországa, melyet az ember önma-
gában megtalálhat az igaz fény által.

Csakis, egyedül Én vagyok az út, az igazság és az élet! Aki
Utánam jő, ezen élettel telik meg, amely mennyei élet, és a „mi
Atyánk, Aki a mennyben van!”

Így juttok csak, Rajtam keresztül ahhoz a mennyei élethez,
ami boldogít – ez a menny az igaz szeretet-élet az önzetlenségben.
Mert ha Isten mindenütt jele n van, akkor mindenütt menny van, ahol
az Ő akaratában élnek. „Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy.” Tehát e
föld is menny annak, aki az Igét éli lélek szerint – mert az Atya a
mennyben van, és így aki az Ő akaratát éli, az is a mennyben van.

Értsétek meg végre a menny szó értelmét: az a lelki ma-
gasság! Amikor felnéztek a magasba, azt hiszitek, arra van a menny,
a csillagos ég fölött – pedig az Atya mindenütt jelen van, nem csak a
csillagos ég felett. Mert az isteni magasság nem térben van, hanem
lelkiállapot. Mindaz, amit kívül keresnek, lélekben kell megtalálniuk,
mivel az elveszett boldogságot lélek szerint lehet visszaszerezni, s
ami a menny állapota.

Amit a földi halandó úgy lekicsinyel, semmisnek tart, éppen
abban van a boldogsága: a 7 isteni erény elsajátításában! Mert a sze-
retet a menny alapja, amit oly kevesen találnak meg a földi halandók
közül, mivel nincs igazi világosság, csak hamis, mesterkélt és meg-
tévesztő.

Annyi hamis fény van a földön, annyi csalogatás – mindenfé-
le egyleti címen, melyektől jobb jövőt remélnek az emberek. Pedig a
legjobb takarék a szeretet; az soha el nem fogy, és meg nem csal! És
ezen egylet üres, nincs két egyenlő szeretetű lény, ami mennyet al-
kot.
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Hiszen mindenhová fizetni kell; megköti a lélek magát vele.
És mégis, abban jobban bíznak, aki belőlük él, és nem látják, mert
lelki vakok! Ha Isten nevében, tiszta szeretetből tették volna azon jót,
amit az egyletekre, lóversenyekre és más szerencsejátékokra kiadtak,
bizonyára nem lenne annyi éhező a földön – és a szíves adakozó a
mennyben, Istennél találná magát általa.

Lám, ez volna az igazi takarék, amely a jövőt biztosítaná
mindenki számára! És ezt lekicsinylik, lesemmizik - pedig éppen ez
az ő keresett boldogságuk. Ezért nem jutnak hozzá, s ezért jutnak
kevesen a mennybe, ahol az Atya van, a Szeretet.

Boldogtalanok, mivel nagyon is a földön vannak, és minél
önzőbb és anyagiasabb valaki, annál boldogtalanabb – mert elkerülik
a szeretet lényét, aki a mennyben van. Ám ha fordítva csinálnák az
emberek, és megtorlás helyett szeretetet alkalmaznának, akkor ez a
föld is hamar mennyé változna át, és minden kötött feloldódna, és
minden szeretne. Akkor nem lenne, ami nyugtalanítson, csípjen, nem
lenne szegénység, mert még az útszéli bogáncs is szőlőt teremne és
kenyeret – e két, szellemi és testi táplálékot, amely magában hordja
az ember életét.

A szőlő a föld azon elemeinek összetételét tartalmazza, ami a
szeretet; mert édes nedve mennyei eredetű, a lélek tápláléka, s azért
nincs benne féreg, mivel azon csak szeretet-lények dolgoznak, akik
az ő szeretetükkel ápolják e növényt – de csak édes nedv alakban.
Mert az erjedés már a rothadást is magában hordja, és mint ilyen, már
árt a léleknek, tompít, amely a szellem hanyatlására van, és nem a
növekedésére. Mindig nagyobb anyagiasságba vezet a bor túlzott
élvezete; az embert mindig a külső vonzza, mert a szellemi erő el-
fogy – és már csak a jelennek él, tovább nem gondol, nem lát.

Szóval erjedt alakjában a szőlő megrövidíti az ember életét
testben és lélekben, ezért csakis édes, fojtott mustként élvezzétek,
vagy semmit, hogy ne fogyjon el éltetek.

A búza a földnek azon terméke, amely nem árt a léleknek,
bármennyit  fogyaszt  is  a  test  belőle.  Friss,  egészséges  alakjában  a
testet-lelket táplálja a búza! Ám nem így a rozs, az árpa vagy a kuko-
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rica – ezek a barmok táplálékai, és csak azokon keresztül jók az em-
beri szervezetnek, tej- és húsétkek formájában. Ekkor már átfinomult
parányok összetételét tartalmazza.

Semmit ne egyoldalúan élvezzetek, hogy a lélek át ne formá-
lódjon hasonlóvá, hanem csakis a föld változatosságát egyétek, úgy
ahogy Mózesnél meghagytam – mert annak betartása mindenkor ér-
vényes a lelki emberre!

Az étkekkel sok gonosz lelket is magatokba vesztek, ezért vi-
gyázzatok a hasadt-körműekre, csak azt egyétek. Így vigyázva tisz-
tulhattok ki a földtől, s a mennyben, a szeretetben találjátok majd
magatokat, a jó Atyánál, Aki a mennyben van, amihez semmi tisztá-
talan nem férhet.

Most fogalmat nyújtottam a mennyről; és hogy jézusi lé-
nyemben apostolaim mint egy térbeli fölemelkedést láttak, ezt csak
lelki szemeik látták, melyeket akkor megnyitottam, éppen úgy, mi-
ként a tábor-hegyi látomásnál. A magaslat a lelki felemelkedést mu-
tatta a földről, s azért láttak ők térbeli emelkedést, mivel akkor még
ők is nagyon kiskorúak voltak, s másként nem foghatták föl a meny-
nyet, csupán térbeli magasságban. Amikor azonban a Szentlélek ki-
töltetett rájuk, akkor tudtak és értettek meg mindent, amit szólottam
hozzájuk – mert azt senki a halandók közül meg nem értheti isteni
segítség nélkül! Azért ígértem meg e mennyei erőt a jóakaratú embe-
reknek, akik önmagukat meg tudják tagadni Értem; azok vehetik
Szentlelkem részét, ami elvezérli őket minden igazságra – szóval a
mennyben az Atyához vezeti őket. Csakis ez amaz igaz vezér, Aki
minden egeken felül van, azaz minden képzeletet meghaladó állapot-
ban vezérel az igazságba.

Egek! Mi lenne más, mint képzelet! Mi az ég? Föltekint a
szemeivel, és lát a feje fölött fedezetet, felhőt, vagy egy végtelen
kékséget, fényes pontokkal, csillagokkal teleszórva. Lám, ez nem
egyéb, mint a végtelen űr visszatükröződése kék  alakban,  ami  az
Atya színe, a Teremtőé. Ezen kékséget itt-ott bevonja a mindenféle
felhő és csillag.
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De mit is akarok Én ezzel mondani? Azt, hogy a Teremtő kék
színét mindenki átváltoztathatja, ahogy akarja önmagában sötét, ha-
ragos, vagy világos, fehér, még fehérebb és fényes felhőkké úgyany-
nyira, hogy a felülemelkedőben már nincs sötétség, csakis fényes,
fehér felhők az ő lényeik. Tehát az Atya mindenki az Ő színében
hozott létre, ám az igazi fiúi szeretet emeli fel mégis az Atyához a
teremtményt az Ő végtelen egeiben, elképzelhetetlen fenségben és
szeretetben – mi a földről nézve térbeli magasság, így tudják elkép-
zelni.

Azért kellett a tanítványok lelki szemeit megnyitni, hogy lás-
sák: aki Isten akaratát cselekszi, az a földről fölemelkedett, és a
mennyben van Atyjánál, lelki magasságban.

Bárhol vagytok is, mindegy az, ha lelketek az Atyával van,
akkor mindenütt a mennyben vagytok, minden egeken felül, vagyis
az Ige betartása minden képzeletet felülmúló haszonnal jár lelkileg.
Mert az Ige minden egyes tétele egy ég, és ha minden egeket bírtok,
már az Atyánál vagytok a teljes szeretetben, mint fiú. Ezek már meg-
értik, mi a menny és a pokol - amelyben e világ leledzik, az mind
lelki süllyedés. És a felülemelkedés az egeken felül: ez már a betelje-
sedés a Szentlélekkel, mert akkor lett Atyja akaratában mint „fiú”.
Ide hívott Jézus az Ő útjával, amikor hívtalak mindnyájatokat Hoz-
zám, akik meg vagytok terhelve. Én békét adok a lelketeknek és
örökéletet, csak jöjjetek a bűnös önakaratból az Enyémbe – így ré-
szesültök a szeretet lelkében, ami számotokra a megváltás a gonosz-
tól.

Amint látjátok, ez az újjászületés. Bizony, a régi, romlott
Ádámból  semmi  sem  jöhet  a  mennyei  életre,  csakis  az  újjászületett
lélek. Belőlem, az örökké élőből lehet csak örökéletet venni – de
semmi másból!

Mert ki is adhat örökéletet? Akinek van! És ez az Én akara-
tom bennetek, ami örökélet. Mi és ki is az Én akaratom? Ami fenn-
tart és összetart mindeneket „egységben”.
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Tehát aki fölverekedte magát az önösségből, az is ugyanazon
erővel bír, vagyis a Szentlélekkel; ami az Atyáé és a Fiúé, és így
szentlélek ő maga is.

Mert isteni akarattá válni, ez a minden, a legfőbb szentség.
Erre törekednek mind angyalaim nagyjai, hogy minél jobban tökéle-
tesedjenek akaratomban, és egy legyenek Velem. S ez minden, amit
elérhet a teremtmény. Bukott állapot az önösség! Minél önzőbb
valaki, annál bukottabb a lélek! És minél jobban, önzetlenebbül tud
valaki szeretni, annál szabadabb és emelkedettebb lélek – és ez a
ranglétra a mennyben is.

Aki meg tudja tenni, amit a gazdag ifjúnak ajánlottam, az
hamar a mennybe jut! Most erre azt felelhetitek: és miből tartsa fenn
magát tovább a szíves adakozó, ha mindenét szétosztja? Igaz, ez
nagy kérdés a föld emberének, mert rossz az alamizsna-kérés, ha
nincs munkaalkalom. De erre azt felelem, hogy aki ilyen fokú szere-
tetben fel tud emelkedni, az már a szeretetből él, mert teremtő erővé
vált általa. És egy fohász az Atyához, és a szükséglete ki van elégítve
eszközök útján. S akkor a hollók, a halak, a felhők, minden neki
szolgál Isten akaratából, mivel ő is megtette Isten akaratát!

Erre pedig azt is mondhatnátok: ez már sokan megtették, és
nagy nyomor és gúny kísérte őket ezután! Nos, igen ez attól függ,
hogy kinek tette – hogy e világ lássa, avagy csak az Atya látta? Tit-
kon tette-e az Atyáért – ez a mérvadó ennél a mélységes pontnál:
hogy ki miért tesz valamit, onnan várja a jutalmát!

Ez olyan fogalom, mint ha valakit meg akartok ajándékozni
valamivel, de az árát megkéritek. Ez ama világi felfogás, és e világ-
ban önzés van.

A „titkon” szó alatt azt kell érteni, amit jézusi lényemben
megmondottam: „Ne tudja a bal kéz, mit tesz a jobb kéz!” Vagyis ne
tudja meg a világ, amit az igaz szeretet művel, mert ha dicsérik érte,
elvette jutalmát.

Titkon, az Atyáért tegyetek jót, hogy Atyátok akarata gazda-
gítson. Akkor nem szorultok könyöradományra, sem e világra, mivel
az szolgál nektek, mint urának. Aki legyőzte a világot önmagában, az
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e világ fölött áll, mint legyőzője, s uralkodik fölötte. Ez az ő győzel-
me, de nem a rövid emberi életen át, hanem örökké – vagyis addig,
amíg eme lelki magaslaton van, nem esik alá az önzésbe. Akit a sze-
retet vezet, azt Isten vezeti mindenben! Mert Isten a Szeretet, ez
az érzés pedig olyan hatalom, amit az anyag soha fel nem foghat,
csakis  az,  aki  bírja – s az meglátja benne Istent. A tiszta szívűek
felismerik a szeretetben Istent és a jó Atyát, mivel olyan hatalom alá
kerülnek, amely csak boldogítja őket; mert az Atya lelke magához
vonzza őket, mint hasonló szeretetet. „Az Atya titkon van, de nyilván
megfizet” – amit már nem mindenki láthat, tehát titkon van. Vagyis e
világ szemei nem látják, csak azok érzik, akik bírják Őt. A folytonos
örömben, boldog szeretet-érzésben nyilvánul meg az Atya lénye az
emberben – ez már maga a menny, ahol az Atya van.

Istent soha senki nem látta, csak akinek Magát kinyilatkoztat-
ja, az ismeri fel az Isten lényét önmagában az isteni akaratban. Bol-
dog az a földi halandó, aki megérti az Atya szavát önmagában, mert
legyőzte magában a halál hangját, ami bűnbe hív. De a bűn már nem
érvényesül ott, ahol az Atya hangja szól – és meghallják, és követik.

Bárki, aki másként gondolja a megváltást s annak útját, mint
ahogy itt leíratom, az önmagát csalja meg.

Nincs más út, mint a bűnös lélek kicserélése szentlélekké, eb-
ben rejlik minden megváltási fogalom. E rossz világban pedig azért
vagytok, mert rossz a lelketek, s annak tulajdonságai.

Azért le kell aratnotok, amit magatoknak elvetettetek! Emiatt
hívogatlak a szeretet útjára benneteket, amelyen majd szeretetet arat-
tok. De ez másként nem lehetséges, s csakis akkor láttok jobb vilá-
got, ha jót vetettetek el magatoknak, de ha eme világ módja szerint,
akkor csak e világ magva fog kikelni számotokra a jövőben is – és
mindaddig, amíg jó cselekedeteket nem vettek magatok számára a
szeretetben.

Aki szeretetet vet, az szeretetet arat – mert amit ti nem láttok,
az működik az igazságban, aki mindent számon tart, és mindent visz-
szafordít az elvetőre. Az Igazság Szelleme működik; mindenkinek
azt a poharat kell kiürítenie, amit másnak töltött. Mindazt magának
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kell átélnie mindenképp, és nincs ez ellen más változtatás, mint hogy
szeretetet cselekedjetek, s akkor szeretetet fogtok aratni – de azt már
nem itt, e szeretetlen világban, hanem ott, ahol a szeretet uralkodik
mindenkiben.

Csak ott lehet igazán boldog valaki, ahol a gonosznak nincs
még nyoma sem! Hiszen a csupa örömöt és a boldog létet csak a tisz-
ta szívűeknél lehet megtalálni, gonoszok között csak részben, az
Atyával, lélekben. Mert kívül mindent megront a gonosz, azért itt
nem teljes a boldog lét.

Azért más világba helyeztetnek el a szerető szívűek, ahol
minden jó gondolat teremtő erő: fáradság nélkül előhívja a szeretet-
ből, amit a szeretet óhajt. Ebben pedig csupa öröm van, nagyfokú
boldogság, amilyet itt halandó soha nem érezhet, hiszen itt nagyon
nehéz fáradsággal lehet csak valamit előállítani.

Itt minden a nehézségi törvény alatt áll, mely mindent lehúz a
földre – a föld, mint tulajdonait, magához vonzza. De ha mennyei
tulajdonságaitok lesznek, akkor a földnek többé nincs joga hozzátok,
hiszen mennyeiek vagytok. Nem köthet már magához, mivel megta-
gadtátok őt magatokban, és akkor fel is szabadultok a légkörétől,
amely telve van elhunytak lelkeivel, ami szintén nem jó légkör, mi-
vel ezek rossz lelkek, azért vannak itt. Aki már javult, az feljebb
emelkedik, azaz távolodik a földtől, s nem szeret itt, mert az ő hazája
boldogabb haza, és ő oda térhet. Miért maradna eme kietlen, sivár
pusztán, ahol csak baj és kín honol, amikor ő már szeretetet vetett
magának?

Szeressetek, hogy boldog jövőt teremtsetek magatoknak,
amely nem vész el, hanem megmarad mindörökké számotokra, és
akkor mindig a szeretetben fogjátok magatokat találni a felébredés-
kor.

A bűn miatt most csak alusztok, tetszhalottak vagytok, nincs
igazi élet bennetek, csak annak árnyéka és tehetetlen volta. Mert amit
ebben az állapotban teremtenétek, az is halott volna, miként utódai-
tok is halott anyagok. Az emberek a halálnak nemzenek, nem az
életnek, tehetetlen földi mivoltukban. Azért kicsi és kevés a teremtő
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erő e földiek számára, mert ártanának vele a természetnek szeretet
nélküli állapotukban.

Minden halott, csakis a tiszta szereteten alapuló teremtés ma-
radandó örökre! Ha tesztek valamit, szeretetből tegyétek, hogy meg-
maradjon részetekre örök időkre. Tehát nem haszonlesésből, hanem
szeretetből! Úgy értem ezt, hogy másnak is legyen haszna abból,
amiből nektek van – ne csak a magatok részére alkossatok, hanem
úgy számoljatok, hogy más is élhessen belőle.

Szóval a mások létéről is gondoskodni kell a teremtő erőben
lévőknek, mindig gondolva arra is, hogy milyen haszna lesz másnak
is abból. Mert ez erősen benne foglaltatik a felebarát szeretetében:
„amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te cselekedd azt előbb más-
sal!” Tehát ha nem adtok másnak szeretetet, honnan adjon az nektek?
Előbb tőke legyen, ha kamatot akartok szedni!

Én, Jézus is mindenkivel csak jót tettem, mert tőlük is azt kö-
veteltem meg az Én utamon.

Egy alapot kell tehát lerakni, amitől vártok valamit a jövőben.
Az természetes is, hogy ha szeretet-alapot raktok le magatoknak, úgy
abból táplálkoztok majd.

Felebarátotok jóléte a szíveteken feküdjön éppen úgy, mint a
saját magatoké. Mert az átérző erő akkor növekedik, ha mással is
törődtök, s ahol csak lehet jót tesztek. Ez is egy neme az isteni rész-
nek, aki bírja, növekszik általa. Amit itt leírattam, az mind lelki épü-
lésre való – e világ rovására, természetesen -, hogy e világ önzése
fogyjon bennetek, és az önzetlen szeretet növekedjék.

Megmutatok utat, módot mindenképpen; most már igazán tő-
letek függ, mit választotok: mennyet vagy földet! Ez a ti szabadságo-
tok: mint az istenszellem hordozói, szabadon rendelkezhettek akara-
totokkal, tehát ott alapíthattok tőkét magatoknak, ahol akartok. De
azért ajánlom a szeretet-tőkét kihelyezni magatokból, mert akkor
szeretetből táplálkoztok, és ez minden önösségnél sokkal magasabb
lelkiállapot. Vannak ugyan emberek, akik csak rosszat akarnak má-
soknak, s nem jót; nem ezekhez beszélek, csakis a jóakaratúakhoz.
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Mert amazok a Sátán zsinagógája, telve van egész lényük vele; ott az
önzés az úr minden felett, és nem a felebaráttal való együttérzés.

Ezek, szegények lelki halottak, nincs életük (szeretetük), csak
önzésük. Elfogyott bennük a talentum, azaz az erő, amellyel emberek
lettek. Visszaestek az állat szintjére, amit csak az ösztöne vezet, nem
az érzés, ami az élet. Mert az akaratok érzés előzi meg; az érzés ve-
zeti az akaratot! Ha valaki mással érez, valóban jót akar neki, mert
megérzi annak szükségletét, és az ő szeretete kipótolja azt. Belekap-
csolódik annak lelkébe a szeretetével – és így spórol tőkét magának
az élet könyvében, sok lélekkel. És így lesz ő maga is e földből ki-
emelkedett nagy lélek, ha a felebarát lelkében gyűjti a tőkét.

Erre azt mondhatjátok: a jóért gonosszal fizetnek, minél több
jót teszünk, annál többet akarnak, és mégsem vagyunk elég jók ne-
kik; végül meg akarnak semmisíteni a jóért is.

Lám, ez így van ezen a világon! Azért pokolnak hívják min-
den világokon ezt a lelkiállapotot. De álljunk meg e pontnál – sok
mélység rejlik ebben! Velem, Jézussal is ezt tették, szeretetem még-
sem veszett kárba; mint elvetett mag, később mégis kikelt. Ezt iga-
zolja, hogy a 2000 éve elvetett Ige most kel ki egyesekben, akik ak-
kor fölfeszítették. Mert a lélek halhatatlan, s amit egyszer belevetnek,
az idők folyamán, a föld javításai után mégiscsak kikel.

A szeretet az élet, mely nem veszhet el senkiben. De előbb
adnia kell a szeretetet, akinek van, hogy mások is éljenek általa. Aki
nagy, az szolgál a kicsinek Isten országában. Ehhez tartsátok maga-
tokat mindenben, és akkor a ti életfátokról táplálkoznak a pogányok,
vagyis a ti szeretetetekből élnek tovább. Így lehet nagyra nőni e vi-
lágban gyorsan, mivel itt szeretete kevésnek van. Azért kell adnia
annak, aki már Tőlem kapott, és így terjedhet az Isten országa a föl-
dön, sejtszerűen.

Akinek van, az már adjon, és ültessen el sok szeretetet. Aki
ültet, az majd arat is egykor. Ne nézzétek a jelenlegi hálátlanságot –
ez is önzés -; csak igyekezzetek mindenkinél jó gondolatot elvetni,
hogy ne tudjanak reátok gonoszat mondani, csak jó. Majd kikel az
egyszer számotokra!
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Azon embercsoportokkal, amelyekkel most jártok e földön,
még sokszor találkoztok, és lesz alkalmuk ráeszmélni, hogy jót tette-
tek velük; és amikor enged a keménységük, akkor hálásak lesznek
érte. Tehát így fogjátok learatni jó cselekedeteitek gyümölcsét – és ez
olyan biztosan így van, mint hogy a földbe vetett mag kikel az ő ide-
jében. Ugyanis az emberi lélekből is kikel a jó is, meg a gonosz is -
mindig az, amit elvetettek.

Így van ez a mindenségben beosztva, ezen örök igazságon áll
fenn minden. Mindenkinek az kel ki, amit vetett – magából, mások-
ba. Mert e föld anyaga, gazdagsága elvész, itt marad másnak, de amit
az emberi lelkekben vetettetek el, az fog kikelni számotokra is!

Így számoljatok, ti lelkiek, ne e világ szokása szerint, mert ez
rövid életű! Azért kell itt jó magot vetni, hogy a hosszú életben jó
meg keljen ki számotokra. Aki Utánam jön, nem marad sötétségben
– mivel ama jótettei által világosodik meg a lelke az embernek, hogy
megértse élete célját. Mert itt az alapvetés ideje van – az aratás már a
másvilágon történik. Lám, Én Jézus is itt csak jót vetettem el, s mit
kaptam érte? Ti tudjátok, mit adott az a nép, akit szerettem, gyógyí-
tottam, tápláltam ezen a földön: keresztfát, töviskoszorút, korbácsot
juttattak a jókért. De így mutattam be e világnak Atyámhoz való ra-
gaszkodásomat, ami nagyobb volt Előttem az egész világnál. Akinek
akaratát itt elvetettem, és így vetettem el az Isten országának magvát
Atyám akaratában, Aki általam munkálkodott e világban. Most pedig
tiáltalatok, akik engedtek az Ő akaratának. Ez az a sejtszerű vetés,
ami egyszer összeér és egybeforr a mennyben, akik isteni akaratban
„egy” lettek Velem – így forr egésszé minden az Atya akaratában és
vezetésében a mennyben. Ahol az Atya akarata érvényesül, ott már
menny van, mert az Atya is a mennyben van, és mindenki, aki az Ő
akaratában van. Megszentelődik az Ő neve, és általa azon lelkek is,
akik a jót vetették el jövendő életükre. Ez ama sejtszerű építkezése a
mennynek itt, e földön.

Az első sejtrakó Jézus volt, utána a követői, akik nem e világ-
tól várták a jutalmukat, hanem Istenre bírták magukat, s mint Benne
bízók győztek a világ felett.
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Ti is csak így lesztek győzők e világ felett, mert aki ezen iste-
ni sejtben részes, az már nem magának él, hanem eszköze egy hata-
lomnak, akiben bízott és hitt. Nem maga él, hanem a hatalmi erők
benne, és ezek ténykednek.

Van azonban ilyen sejtszerű hálózata a démonnak is, és azon
szolgálatban többen vannak ez idő szerint; azok pedig földi jutalmat
várnak, amit sohasem kapnak meg. Szegény, elszánt lelkek, csalódást
és kínt kapnak, mert amilyen hatalomnak a sejtje, csak olyan lehet a
jutalma. Ha bérgyilkos, vagy hatalomra törő sejt, akkor tudjátok már,
mi annak a jutalma: az örök halál. Mert annak szolgált, a szeretet
nélküli hatalomnak, amely csak fájdalommal fizet. Mindez így van,
mégis odadobják magukat prédául a fenevadnak, ahelyett, hogy be-
látnák: nem éppen az az egy ember az oka rossz sorsuknak, akit
megölnek, hanem saját maguk. Amit előre elvetettek önmaguknak,
az kel ki számukra – kit is lehetne ezért okolni?

Jézusról már mindenki tudja, hogy Ő a szeretetet hirdette
megváltásul, nem a halált. Az elvakultság mégis öl, mert azáltal job-
bat remél, és a szeretet neve alatt öl – úgymond feláldozza magát
embertársaiért, hogy azoknak jobb legyen. A politikai gyilkosok
mind így gondolkoznak – de mennyire tévednek! Mert a gyilkoló
szerszám sohasem hoz békét, hanem csak halált; abban pedig nincs
élet!

Csupán a szeretetben van élet, a gyilkolás a pokol tulajdona, s
nincs benne jó és béke, hanem fegyver és tűz.

Ilyen balhitben is élnek nagy számban e földön, akik jót gon-
dolnak, és rosszat tesznek, és még nagyobbítják a nyomort a gyilko-
lással. Mert az a lélek, akit megöltek, bosszút forral ellenük, és csa-
patával nagy kárt tesz ellenfelének, úgyannyira, hogy az megbukik,
és nem éri el a célját. Mivel a megölt ember nagyon jól tudja, miként
kell bosszút állnia azon ellenségein, akiknek ő az útjában volt – és
megengedtetik neki az elégtétel, ha ártatlanul ölték meg. Ezért van,
hogy ha egy ilyen gyilkos ki is kerüli az e világi törvényt, mégis
megsemmisül; nem hagyják nyugton belső gonoszai, akiknek enge-
dett. Ebből ered a nagy lelkifurdalás, zavarodás és összeomlás a lé-



- 17 -

lekben – mert óriási terhet vett fel. Sötét vállalkozása miatt sok go-
nosz veszi őt körül, úgyannyira, hogy megtelik mindenféle szenve-
déllyel, és nincs szabadulása a gonosztól, ami a cél; ezen a földön
elnyeletett a haláltól, a sötét hatalomtól!

A gonosztól pedig nagyon sokáig nincsen szabadulása, amíg
minden adósságát le nem fizeti! De nem csak ő szenved, hanem min-
den hozzátartozója, és azok is, akik helyeselték a gonosz tervet,
amelyben részt vett.

Tehát mindezek egy szenvedő csoporttá válnak, egymást mar-
ják, ölik és kínozzák, és nem tudnak egymástól szabadulni mindad-
dig, amíg a szeretetben fel nem emelkednek, ami azután szabaddá
teszi őket.

Mert az Ige minden egyes tétele éppen ezen lelki betegségre
való balzsam – a kiegyenlítésre! Aki éli az Igét, egykor minden köte-
léktől megszabadul.

Ha arcul ütnek, ne add vissza, akkor te leszel úrrá a gonosz
fölött a szeretetben.

Lám, ez oly nagyfokú emelkedést jelent a léleknek, amelyet ti
el sem tudtok képzelni; hogy a sok önmegtagadás által mennyire ki-
emelkedtek az esett csoportból, és fölemelkedhettek a szabadokhoz,
akik urai mindeneknek.

„Aki itt az utolsó, az lett az első!” Akit mindenki csak lenéz
alázata miatt, és aki eltűri a gúnyt, a becsapást nem torolja meg, csak
szeret, és elfordul a gonosztól, az valóban mint utolsó, mint akit csak
bántottak, elfordulván e világtól Velem találja magát szemben – mert
már ott vagyok mellette, s mint az Ige megtestesítőjében, benne. Így
lett első az utolsóból. Cselekedjetek ekképpen, megéri a boldog jövő,
hogy eme bűnös, parázna világtól lenézessetek és megvettessetek, és
ti így elforduljatok tőle. Hiszen ekkor öltözitek föl a menyegzős ru-
hát, amelyben vannak a mennyei seregek. Tehát minden az önmegta-
gadáson alapul. Az Ige az önmegtagadók élete és szabadítója. És élik
már önmagukban a mennyet, és úgy lettek a mennyben, hogy Isten,
vagyis a szeretet akaratában vannak. És ez ama boldogság, amit e
világ bűnei miatt föl nem foghat, meg nem érthet. Mert a világ sötét-
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ségét követik, nem az Ige világosságát, ami az élet – szabad élet
mindenek felett.

Mit értek a „szabad élet” alatt? Azt, hogy nincsen senkivel le-
számolni valója,mert leszámolt mindenkivel, amikor itt az Igét élte és
aszerint cselekedett. Mert csak ez vezet a szabadságba!

A szabadság alatt azt kell érteni, hogy amikor leteszi testét a
lélek, nem marad többé a csoporttal, amely nem tudott a szeretetben
fölemelkedni, hanem már felettük őrködő és őrző angyallá változva
amazokon segít, amennyiben szeretetével befolyásolja őket, úgyhogy
lassan-lassan  azok  is  kiemelkednek  a  sötét,  kötött  hatalom  kezéből.
Az ilyen újjáteremtési ciklusok eltartanak 1000 évekig, amíg egy
ilyen csoport felszabadul.

És miről is lehet felismerni ezeket a világban? Akik más testi
parázna életet nem élnek, és másokért élnek tiszta, önzetlen szeretet-
ben. Ezek vannak itt a fölemelkedő újjászületés alatt a Szentlélek
által – ki több, ki kevesebb időre. Újjászületnek lélek szerint, a testet
pedig leteszik. Úgy hagyja el a lélek, mint börtönét, amelynek szol-
gálnia kellett egész földi életében.

De  boldog  az,  aki  testi  életét  már  az  Ige  szerint  éli,  és  lelki
hasznára fordítja a test kívánságai. Mert épen itt van az a pont és
hely, ahol az önmegtagadást gyakorolni lehet. Mert az Ige megtartása
csak e világ hátrányára történhet, és ez elsővé teszi őt lélek szerint.

Amíg azonban a világi vágy az úr bennetek, semmiképpen
sem vagytok mennyeiek, hiszen e világ szeretete bennetek van. Így
földiek vagytok mindaddig, amíg az önzetlen szeretet fel nem támad
bennetek – ami az újjászületés. Ezt az utat mutattam meg a mennybe
vezető útnak, amelyen Én, Jézus is jártam, és megdicsőülve hagytam
el e földet. És mindazok, akik Utánam jönnek, a mennybe érnek Ve-
lem, az Atyához - és akkor vége minden szenvedésnek, nincs többé
ellentét, csak szeretet. És szeretet vesz körül, ez a dicsfény a szeretet
glóriája, amelyben az újjászületett lélek van.

Atya és Fiú egy lettek újra, amik voltak a kibocsátáskor; de
sokáig tévelyegtek, míg az igaz otthonra rátaláltak újra.
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Lám, ez volna a visszatérés az atyai házba (a képletes tékozló
fiú-történet), a szeretetbe, ami azután mindent nyújt, amit a viszont-
szeretet kíván tőle: egymást boldogítani, és egymásért élni, és min-
denben egy lenni! Ez a mennyei egység, ama nagy é hatalmas erő,
Aki mindent fenntart, és alkot szüntelen a feltámadottak részére.

Tehát a halálból való feltámadás már minden boldogságot
nyújt, mert nincs többé bűn és sötét hatalom, mely mind csak hazudja
a boldog létet, de soha el nem érik, mivel nem szeretettel kezdik,
hanem önzéssel, a pokollal. Mi jó is jöhetne az önzésből; abból nem
jöhet más, mint pokoli állapot, hogy ki-ki csak önmagának éljen –
micsoda öröme van abból a másiknak?

Hiszen még az állatvilágban is együtt tudnak egymásnak
örülni; önmagában bármi jóval el is látják, mégis szomorú. Lám, az
emberek mennyivel többek az állatnál – és ők ne örüljenek egymás-
nak? Hát minek örüljetek, és mi szerezzen örömet, ha egymást nem
szeretitek? Lejjebb akartok esni az állatnál? A tiszta, ártatlan szerete-
tet értem, nem a fajfenntartó szeretetet, ami csak e világ tulajdona, s
nem mennyei. „Azért akik méltókká ítéltettek a jobb világra, megta-
gadják azt önmagukban (Luk. 20. 35.) – mert ez is egy neme a bol-
dogtalanságnak, az örökös harc és gyűlölet ezen pontból ered.

Az az édeni, boldog, gyermekkori állapot, amelyben még
nincs felébredve az ösztön, az állat tulajdonsága, az eredeti bűn,
amely által a boldog édenből kiűzetnek mindaddig, amíg újra ártatlan
gyermekké nem válnak – mert „ilyeneké a mennyek országa, tehát ne
tiltsátok el őket Tőlem!”.

A megengedett házasság a tiszta, isteni törvényben azért volt
szükséges, mivel nem tudtak szeretni – de a saját magján tanul meg
lassan szeretni az ember. Nézzétek, akinek nincs utóda, az még fuka-
rabb, önzőbb, mint akinek van hat gyermeke, de mása nincs is. Hon-
nan van ez? Először csakis a gyermek-fenntartó szeretet alakul ki, és
azután kiterjed a szeretet másokra is, és így sokakban megnő annyira,
hogy már önzés nélkül is tudnak szeretni, tisztán. Én ezekhez szól-
tam mondván: tisztítsák meg magatokat az állati érzékiségtől, legye-
nek lélekben újra ártatlan gyermekek. „Mert ezeké a mennyek orszá-
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ga”, akik megtisztították magukat az eredeti bűnüktől, amit atyáiktól
örököltek.

Ne higgyétek, hogy ezáltal kevesebbek lesztek, óh, semmi-
képpen! Inkább kiemelkedtek lélekben e világi légkörből oda, ahol a
tiszta szeretet uralkodik, és nem csak egy lélekkel párosul, hanem
egy egész hasonló csoporttal lesznek egy lélek – és ez sokkal na-
gyobb élvezet, mint e világ összes boldogsága együttvéve.

Egy erővé, egy lélekké forrni az Atyával, egy akarattá! Ti
ezen az önző világon el sem tudjátok képzelni, hogy milyen öröm és
boldogság azon élet, ahol nincs ellentét. Ott nincs féltékenység,
irigység, csak ártatlan szeretet, ami gyermekké tesz újra; és ezen ál-
lapotból ismeritek fel az Atyát – másképp semmiképp sem. Mindig
távol érzitek magatoktól az önzés miatt, pedig bennetek van, csak
akaratát kell megcselekedni.

Igen! Mert szent akaratomban fogtok Reám találni, másképp
soha – sem itt, sem a másvilágon!

És aki nem cselekszi akaratomat, miként ismerhetne fel? Hi-
szen Én nem anyag vagyok! Nekem csak minden engedelmeskedik
az emberen kívül, pedig Ő van Hozzám a legközelebb. De önös aka-
ratával távol ítéli magát Tőlem, azért inkább letagad, mint hogy
önösségét feladja.

Szegény, gyarló teremtményeim, de messzire estetek Tőlem!
Mindig távolabb a keresett boldogságtól, melyet mindenhol keres-
nek, csak éppen ott nem, ahol van és megtalálható. Mert önmaguk-
ban megtagadták; csak kifelé néz a szemük a világba, ami becsapja
őket – és ezért elkeseredve Engem szidnak, akit megtagadtak.

Te nagy Isten, ha vagy, miért nézed ezen gonoszságot a föl-
dön, miért nem sújtasz le rájuk, hogy ne ártsanak a földnek? Így kiált
Hozzám bosszúért a vak bűnös, de azt nem tudja, hogy ő is benne
volna az ítéletben, őt is sújtaná, mint a többit!

Kinek vagyok szerető és segítő Istene? Annak, aki Hozzám
hasonlóan cselekszik – az várhatja tettei következményeként a hason-
ló jót.
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De aki csak másoktól várja, önmaga nem éli, azt bizonyára
elkerüli az isteni segítség. Mert csak az van körülötte, amit önmagá-
ból kihelyezett, és az gonosz; tehát a gonosz van körülötte. Amilyen
légkört teremt magának, abban van, annak gyümölcsét kell elszen-
vednie.

Azért, ha valaki az Ige után megy, az már jó légkörrel telik
meg, így a lelke is megnyugszik az ő jó tettei tudatában. És ilyen az
átváltozás állapota is; akit a jó cselekedetei kísérnek, boldog az is,
aki rátekint, s örömmel telik meg a szívük.

De az ellenkező is kísért, az pedig fájdalmat mutat számára,
és megkeseríti életét tetteinek e folytonos látása. Elmenekülne tőle,
de nem lehet, mert ezt teremtette önmaga számára, és ez veszi körül.
Lám, innen van az ember boldogsága és boldogtalansága mindenkor:
cselekedetei következményeinek kíséretében.

Hiába vádolja Istent saját maga teremtette gonoszsága követ-
kezményeiért. Én, az Atya és az Úr, minden igazság őrzője, nem te-
hetek másként: vissza kell, hogy szálljon mindenkire a tette – mert
miért szenvedne az ártatlan? Ne higgyétek, hogy így van! Ha a
gyermek sokszor szenved is a szülők miatt, ez javára van s megszen-
telődik általa, ha ő nem bűnös, ha felismeri benne a bűn alapjait, és ő
tartózkodik tőle, mint a mételytől. Az ilyennek áldására van a rossz
szülők példája. És így mindenki okulhat, ha gondolkodik, s nem is
vádolhat senkit a sorsáért, mert mindennek megteremtője maga az
ember!

Tekintsetek csak vissza rövid életetekre, hányszor léptétek át
az isteni rendet, az Igét! És ennek mindannyiszor eljött a következ-
ménye; mivel csakis az Ige betartása által marad el a rossz követ-
kezmény. Azért javatokra buzdítalak ezen írásokkal is, amivel a sza-
badságot nem sértem ugyan, de beleláthattok általa a jövőtökbe, mint
valami tükörben – mert csak azt látjátok, amit cselekszetek a jövőben
is. Ennél jobban nem is tárhatnám fel a jövő világ sorsát nektek, mint
hogy bemutatom cselekedeteik következményeit.

Mert ki mit létesít az akaratában, az van mindenkinek; azért
ha az Ige az alap, annak mennyei állapot a jutalma, ha földi az alap,
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akkor nincs a mennyben, hanem itt szenved tovább, abban, amit al-
kotott magának.

Legyetek bölcsek, és ne nézzetek mindig a földiekre, hogy itt
mit nyerhettek – hanem a jövendő mennyei életre, hogy ott mit nyer-
hettek, vagy veszíthettek a cselekedeteitek által. Mindig úgy számol-
jatok, mint akik két világ között élnek - hogy a jelennek, vagy a jövő
világának kedvez, amit cselekedni akartok.

Mert hogy a lelki élet folytatása milyen lesz, az ettől függ. Ha
jó magot hintett élete útjára, azok kelnek ki részére, és azon magból
táplálkozik majd a lelke, mint saját szerzeményeiből, hasonlatosan a
földi élethez.

Ha valaki bölcsen beosztja az idejét, jut annak mindenre ide-
je, de aki csak ténfereg, idejét nem hasznos dologra fordítja, nincs
annak tőkéje, sem alapja. Így van ez a lelki élettel is; aki már cselek-
vésbe viszi át, az már tőkét gyűjt magának a jövő életére, amelyből a
jövőben él majd, tehetetlen állapotában. Mert ott már nem gyűjthet –
nincs miből. Csak itt van az Ige forrásalapja a jótettek
megcselekvésére. Ott már hiába cselekednének, nincs anyag hozzá,
nincs miből jót tenni, nincs miből szeretetet gyakorolni. Így hát nem
is tehet semmit sem, csupán szegény létét tengeti, egyik testből ki-
megy, a másikba bemegy – mint a piaci légy, a másokén élősködik,
hiszen nincs saját tőkéje, amiből élhetne.

Azért gyűjtsetek önzetlen szeretetből magatoknak tőkét, mert
még egy carboti özvegy is tudott adni, amikor hitt az Isten emberé-
nek, és az első falatot átnyújtotta neki – így lett azután bőségük a
szükség idején is, mert ez képletesen a mennyei létet ábrázolja, ami
az egy falatot megezerszeresíti számára. És így e földön minden sze-
gény sorsú is gyűjthet magának tőkét a mennyben, mert akinek kevés
adatott, a kevésből is sokat adhat, mint a 2 fillért nyújtó özvegy, aki
mindenét a templom perselyébe adta Isten nevében. Azért mondot-
tam: Ez többet adott mindenkinél, mert mindenét odaadta! Így gyűjt-
het mindenki tőkét a jövő életére, nincs mentsége, csak akarnia kell
és megteheti – hiszen annyi alkalmat teremtek a tőke gyűjtésére.
Csak cselekedjetek azonnal, amikor a gondolat átvillan a fejetekben,
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mivel a másik percben már más akaraterő van a fejben, és az győz az
első fölött. És így az alkalmat elmulasztottátok a tőke gyűjtésére.

Minden alkalmat meg kell ragadnotok, hogy legyen valami-
tek, ha átjöttök, ne kelljen piaci légy módra a máséból lopkodni, amit
itt tettétek. Hanem a sajátotokból táplálkozhassatok – és vége szakad
a koldus állapototoknak örökre.

Mert lélek szerint is ki akar lelki házába befogadni egy élősdit
– ugye senki? Mert az vissza szokott élni a jósággal. Ezért jobb most
itt adni, hogy legyen valami tőkétek szeretetből, és ez azután naggyá
nő, s ezerszeresedik minden fillér a számotokra. Amit hitből és Irán-
tam való szeretetből tesztek, azt megáldom, mint Ábrahám vagyonát,
aki amit a legjobban szeretett, azt is fel akarta áldozni Istennek, Akit
mindenekfelett szeretett! Ábrahám ezt bebizonyította tettével, és Én
nem, hogy nem fogadtam el a legdrágább áldozatát, hanem azon egy
áldozatáért sokszorosan visszaadtam neki ivadékaiban, akikben gyö-
nyörködött a lelke.

Így van ez most is; a tiszta szeretet áldozatát már is érezheti a
szíves adakozó, mert akinek ez nincs lelki kárára, már itt is kap kós-
tolót a szeretetéből – de csakis oly módon, hogy ne legyen lelki kárá-
ra. Mert aki szegény állapotában jobb adakozó, mint gazdag állapo-
tában, azt meghagyom szegénynek továbbra is, hogy a lelke részére
gazdagodjék

Aki pedig gazdagabb állapotában még jobb adakozó, annak
bővebb áldást engedek itt az övéből, hogy többet gyűjthessen a lelke
számára.

Tehát mindenki azon állapotban van, amelyben éppen gyűjt-
het a lelkének tőkét – mert amikor azért imádkoztok, hogy segítselek
meg a mennyei útra, akkor vagytok és kerültök abba az állapotba,
amelyben a lehetőséget megtaláljátok. Sokan ezt azután nem is szere-
tik, mert önmegtagadást kellene benne gyakorolniuk.

Azért mondják is sokan: „ha imádkozom, még rosszabb, mint
azelőtt!” Igen, mivel csak az anyagban bízott, és imájának is az a
célja; azért rosszabb, mert a lélek szegénységét anyagban kérik gaz-
dagítani, holott megfordítva kell lennie – és akkor az anyag is ked-
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vez. Mindezt szükséges felismerni, hogy ne tévelyegjetek már, ami-
kor itt a megvilágosodás ideje. Azért akik majd olvassátok ezen élet-
igéket, ehhez szabjátok életetek útját, hogy a végén hazaérhessetek
rajta. Más út nincsen ezen kívül, ami az Igét, Jézust rejti magában!
És így leszek veletek, és vezetlek az ígért Kánaánba, aminek nincs
vége – ott már nincsen halál, csak boldog élet.

A földi Kánaánban meghaltak, mivel az a testnek kedvezett,
de a mennyei Kánaán az a léleknek kedvez. Aki ezen földi Egyipto-
mot szeretettel fölcseréli Értem, úgy lehet csak a szeretet honában
örökös, természetes következményként. Hiszen minden automatiku-
san kísér, amint a földbe vetett búzát az aratás követi, és élelmet ád a
test számára, úgy minden tett a lélek számára terem búzát vagy kon-
kolyt. A ti cselekedeteitektől függ majd, mit arathattok odaát maga-
toknak! Ezzel számoljatok minden nap, s ne a földi öregséggel, és
akkor mindenképp jobb következik rátok nézve itt is. Mert ne higy-
gyétek, hogy az öregségetekre nincsen gondom. Óh, igen, van! Így
az öregség sokaknak újjászületés; újra ártatlan, gyermeki állapotba
kerülnek, ami a cél. Ez az öregkorban elérhető, s így mint érett gabo-
na arattati le a menny számára. Ezt kellene minden magas korúnak
elérnie: eme világtól elvonni magát, és lelkét ifjítani ártatlan szere-
tetben. Nem pedig kalandok után járni, mint teszik sokan. Így, ezen
alvilági állapotában újra csak ide ítéli magát ezen földhöz, mert any-
nyira szerette. Lám, ki hová összpontosítja szeretet-erejét, oda terem-
ti magát a jövőben! Ez olyan dolog, hogy ki-ki vágyainak tartozéká-
vá válik az ő szabad akaratában, és ez az elvetett életmagva a jöven-
dő életre. De amit ma jónak, szépnek talált, az a jövő életére már nem
alkalmas, vágyainak nem megfelelő. Ezek az úgynevezett „pályaté-
vesztett” egyének, így hívja őket a világ – akik nem tudnak beleil-
leszkedni az adott helyzetükbe, s mindig más után vágyódnak: mivel
a saját vágyuk bünteti őket. Ezek a lelkek terhesek a környezetüknek,
mert nem Istenre bízták helyzetük megválasztását, hanem ők maguk
választották, ami aztán terhes nekik. Önmagukat sem ismerték, s nem
tudhatták, mi a jobb részükre. Az önismeret hiánya miatt csak a sze-
mük után mennek és nem a megérző képesség után, amivel bírnak.
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A szem mindig többet, nagyobbat lát és képzel, mint a tehet-
ségük az ilyeneknek; és sokat képzelnek magukról, de keveset érnek
el. Amazok, akik nem bíztak önmagukban, nem „pályatévesztettek”,
mert oda illeszkednek, ahova a szeretett Atya állítja őket. Ezek
mindennek megfelelnek, ami rájuk bízatott, mivel isteni vezetés alatt
vannak! „Mindent tudok az által, Aki engem megerősített!” – mondja
Pál, amikor fölismerte Isten erejét önmagában. De nem tulajdonította
azt önmagának, hanem Annak, Akinek hitt. Az ilyenek mindenütt
megállnak Isten vezérlete alatt, csak a saját magában nem bízó nem
áll meg sehol az Isten útjain. Mert az is az Isten útja, aki másoknak
dolgozik vagy szolgál. Ne higgyétek, hogy csak a szószék és az oltár
ama hely, ahol Istennek szolgálhattok – óh, nem! Ennél több a becsü-
letes munka és a jó tettek tudata. Kedvesebb Nekem minden áldozat-
nál, amikor egymásért éltek és dolgoztok, hiszen ebben több feleba-
ráti szolgálat van, mint a szájjal mondott imákban. A tehetetlen fele-
barátban szolgáltok Nekem igazán, ezt várom tőletek istentisztelet-
ként, amikor Nevemben dolgoztok másokért és másnak! Itt az önzés
hanyatlik, a szeretet pedig növekedik – ami a cél.

Mindig másnak és másért éljetek, akkor szolgáltok Istennek,
és akkor növekszik minden fölé a lelketek. Minél többet bírtok, annál
nagyobb lelki erővel lesztek felruházva, hogy túlnövekedhessetek e
föld korlátain. Ha ez sikerül. Úgy a menny nyitva áll előttetek.

Tehát azért éljetek, hogy jót tehessetek, s mint hasznos polgá-
rait eme világ is megbecsüljön szorgalmatokért.

Akiknek a szeretete kiterjed a távolabb lévőkre is, úgy növek-
szik lelkileg is, olyan mértékben – és így lesz határtalan, korlátlan és
szabad minden fölött. Csakis a szeretete emel fel mindenkit e világ
fölé; ez ama emelkedett lelkiállapot, ezért siessetek sok szeretetet
osztani, hogy növekedhessetek, és kiemelkedjetek e seolból, a paráz-
nák helyéről. Mert aki idekerül, az mind selejtes, nincs benne tökéle-
tes szeretet. Azért kell itt élni, amíg visszaszerzitek azt a szeretetet,
amit el hagytatok veszni az önzés miatt. Azért kerültetek a sertések
eledelére, mivel az Atya iránti hűségetek önzésbe ment át, azért nem
élhettek Nála mindaddig, amíg mindent az Atyáért nem tesztek –
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ekkor lesztek újra gyermeket, örökösök az Atya lényében. Itt teljese-
dik be a „mindent tudok az által, Aki engem megerősített”. Akik már
az Atya lényében és szeretetében vannak, csakis azok tudnak min-
denben helytállni; mert már nem az önző „én” vezeti őket, hanem a
szeretet és irgalmasság, melyek az Atya tulajdonságai. És ekkor let-
tek emberek.

Maga az Atya is emberi forma, azzal a különbséggel, hogy Ő
csakis másokért teremt, alkot szüntelen, és azért örök, mert jóságának
nincs határa – azért létezhet mindörökké.

Itt a Fiú ír az Atyáról, Aki a Fiúban is van, és mindenkiben,
aki az Ő szeretetét elfogadja és éli önmagában, s ezáltal lett hatalmas
az Atya szeretetében. Ezek a mennyben vannak az Atyával a szerete-
tük által.

Mindazon rossz, ami e világban történik veletek, azért van,
hogy a jobbat megkeressétek, és ne legyetek elégedettek távol az
Atyától. Mert ugyan melyik gyermek lehet boldog szeretet nélkül,
Atya nélkül? Senki, soha! Csupán hazudhatja a boldogságot ideig-
óráig, hogy aztán annál fájdalmasabb kiábránduláson menjen át. Föl-
di jó a testiség, amiben éppen az érzéki vágy és kielégülés után jön a
lélek kiüresedése – kiégése az önzetlen szeretetnek, s helyében újabb
vágy és kielégülési éhség következik. Így soha meg nem elégszik,
száraz a lelke, sőt, mindig jobban szomjazik, és mindig mélyebbre
ássa magát az önző szeretetében. Így ég ki a lélek, mint egy kráter, s
lesz olyan, mint egy szikla, amelyen már nincsen élet, csak vágy;
fonnyasztó, elégedetlen vágy a pokoli kielégülés után, melyet soha
nem érhetnek el. Így nő nagyra az ember pokla, mely égeti őt éjjel-
nappal, mert képzelt poklából soha nem tud megszabadulni.

Az Ige megtartása és önmegtagadás nélkül nincs megváltás a
pokoltól! Azért, ha valaki az Igét éli, nem lehet a pokolban.

Mi is a pokol? A soha ki nem elégíthető vágy minden téren,
az nő meg pokollá a lélek számára – s amit Isten fölé helyezett, az
mind kínozza őt.

Ha majd Isten lesz az első és az utolsó, és a mindenek feletti,
akkor lehet boldog a teremtmény, csakis Atyjával lehet boldog a
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gyermek. Mert így találja meg mindazt, ami után vágyakozik a lélek
– de nem az önös akaratban, hanem az Atyáéban, amely mennyei
módon elégíti ki őt, nem pokoli módon, melynek égető tüze ki nem
alszik, férge meg nem hal, mivel azt csak az Atya iránti szeretet vált-
ja meg.

Ezt hirdettem Én, Jézus testben, és most a Szentlélek által!
Boldog, aki megérti és eszerint él! Az megszabadult a pokol kínjától,
e világ fájdalmától; mert az már nem nézi a test fájdalmát, hanem
lelke szabadulását a testtől.

Nem kedvesek Isten előtt azok, akik testben vannak, azaz a
testiségben, mondja Pál – akiből pedig Az a lélek írt és beszélt, Aki
itt ír! Itt bővebb magyarázattal, a mai fogalmak szerint adatik, mivel
2000 év alatt sok minden elferdítettek, és újra felállították az anyagi
istentiszteletet – szeretet helyett! Amely újra Bábelt idéz elő, zavaro-
dást, lelki káoszt, hogy a sötétség teljes legyen. És a Bábel maga alá
temeti őket az ő sötétségükben.

Minél többféle a vallás, szekták és gyülekezetek, ez mind azt
jelenti, hogy nő a Bábel-torony szeretet és megértés hiányában, mert
a  démon összezavarja  őket,  mint  övéit.  Tehát  azt  teheti  velük,  amit
akar, hiszen nincsenek a szeretetben, egymást megértő lélekben, ami
mennyei tulajdonság. Azért széjjelszóratnak az ő lelkük nyugtalansá-
ga és vágya szerint.

Minek is az a sok vallás, szekta – mire jó az? Semmire!
A szeretet elsajátítására csupán jóakarat kell, és nem vallás.

Bármit vall szóval, az mind semmis, ha nincs jó cselekedete, amely a
hit pecsétje. Aki szeret, az hisz, s az rossz nem lehet, mert rosszat
senkinek nem tesz. Hitének gyümölcse a szeretet, ami boldoggá te-
szi. Ezen mennyei állapotában Atyjánál van már – hát kell e szent
érzést szétforgácsolni vallássá, szektákká és gyülekezetekké?

Hiszen mindenütt lehet szeretni, ami boldoggá tesz. Ám a
démon így nagyobb eredményt ér el, üres istentiszteleteket állítván
be a szeretet helyett, miáltal az igaz szellem elveszett, s így nincs már
sehol a szeretet ápolása, az alázatos megértés – ezen igaz alap, amely
Jézus tanításának alapja.
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De jön, közeleg az idő, amikor minden vallási szekta a mos-
tani értelemben megsemmisül! A templomok romba dőlnek, a sötét
hatalmak felszabadulnak, és végiggázolnak e földön - a teljes sötét-
ségig. Ekkor csakis a tisztább szívekben fogom felépíteni az Isten
templomát, ahol Isten majd lakozni fog. Ez lesz majd az igaz temp-
lom, amit emezek ábrázolni akartak! Mert a lélek csak elfordul e vi-
lágtól, s már benne lesz amaz örök templomban, ahol az Atya lako-
zik. Így találnak rá az Atyára és az igaz templomra, amely már meny-
nyei állapot, a lélek felülemelkedése az anyagon.

Így fog ez fokonként nagyobbodni és tökéletesedni; amaz
igaz szellemi templom: az ember szíve, ahol a szeretet székel majd és
nem a gyűlölet, harag és önzés, hanem a béke és szeretet. Ezeknek
egy vallásuk lesz, a szeretet, az Atya lénye.

De amíg e világ temploma fennáll, addig csak egyesek szívét
lehet elfoglalni, akik jobban szeretik az igazságot a hamisságnál.
Ezeknél lakozhat az Atya, a Szeretet, ezek fiak, mert szeretik az
Atyát, az Ő akaratában vannak, nem önmagukéban; a szeretet lett az
ő lényük. Ez minden, amit elérhet az ember a földön. Minek ide ezer-
féle Bábel, vallás, amely csak a széthúzásra ad alkalmat, de nem a
szeretet egységére – ami a cél.

Aki Jézusnak hitt, az Jézusnál van. Aki jobban hitt az embe-
reknek, az embereknél marad. Az lesz majd az elválasztási idő, ami-
kor mindenkinek újra választania kell, hogy hova akar tartozni vég-
leg – Jézus vezetéséhez, vagy újra az önző emberekéhez. Ez lesz a
végső leszámolása Istennek is az emberekkel!

Akkor lezáratik a kegyelmi idő, miután mindenki tudatosan
megválasztotta a saját jövőjét.

Előbb azonban meg kell ismertetni az emberekkel az igazsá-
got és a hamisságot, hogy tudják meg a jó és a rossz közötti különb-
séget. Mindaddig az általános ítélet el nem jöhet, amíg nincsenek
tisztában mindennel a félrevezetettek. Sokan vannak jók, de nem
ismerik az igazságot, azért tévelyegnek. Ezeket kell a helyes útra
terelniük az Enyémeknek, nem pedig azokat, akik megcsömörlöttek
már a sok emberi tanítástól – ezek már el. vannak fásulva, és agyon
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vannak nevelve, azt sem tudják, mit hisznek, de ha megmondják ne-
kik, hát elhiszik. De az igazságot mégsem tudják mindaddig, amíg a
Szentlélektől nem taníttatnak. Csak akkor jutnak helyes megértésére,
hogy mit is akar Jézus, és milyen utat nyitott testén keresztül a jóaka-
ratúaknak, akik szerették az Atyát mindenkor, még tudatlan állapo-
tukban is – mert gonoszat nem cselekedtek felebarátjuk ellen!

Mindezek megsegíttetnek a szeretetükért!
Ne higgyétek, hogy egy igaz is elvész! Sokkal nagyobb gon-

dom van ezekre a fél-angyalokra, mint gondolnátok; ezeket Magam-
hoz vonom a szeretetükért, és nem maradnak ki seregemből, amikor
jövök az Enyéimért!

Sohase sajnáljátok a jókat, őket megvédi az ő jóságuk és sze-
retetük. A szegény, elveszendő bűnösöket sirassátok, azok a valóban
siratni valók, akik a halálban maradnak – mivel holtak. Akikben az
élet szeretete nem tudott feltámadni, azokat sajnáljátok, s ahol csak
tudtok, tegyetek jót velük, mert azok aztán ennél több szeretetben
nem is részesülnek; maradjon emlékezetükben a jócselekedetek tuda-
ta, ha ők gonoszok is. Azért mindenkor jobb adni, mint elvenni, mert
akkor haraggal emlékeznek meg rólatok, még ha a jogosat követelik
is tőlük. Mivel az önző lélek csak önmagáért él, azért fogy el az élete,
szeretete, s azután már nincs tovább semmi jó számára, csupán lelki
kín. Ezek valóban szánalomra méltó bűnösök, akikért már mindent
feláldoztam, hogy jobb belátásra bírjam őket, de hiába. Vannak any-
nyira megkötözöttek, akik nem éreznek tovább önmaguknál. Ezek
lelkei felperzselődnek, azután kialszik belőlük az élet, és csak anyag
marad, mások táplálására. Vagyis, akik jót tesznek velük, azok lelkei
abból táplálkoznak a jótettben.

Ám mégis hasznot hajt – akaratán kívül is – az önző, mert Is-
ten, a legjobb Atya, minden rosszban is képes valami hasznosat is
látni; mivel amiből nincsen lelki haszon, az már nincs is!

Ami most a ti szemeitek előtt rossz, és haszontalannak látszik,
Isten kezében az is lelki hasznot hajtó anyag. Ha jó szülőknek van
egy rossz gyermekük, aki sok szégyent, szomorúságot okoz minden
tettével nekik, tudjátok-e, hogy egy úgy megtöri a szülőket, hogy
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alázatossá és szelíddé válva nem is igen mutatkoznak a világ előtt,
nincs kedvük a világi örömökhöz sem, mert az ő egyetlen örömük –
rossz. Mások, akik büszkék jól tanuló, szép gyermekeikre, azok min-
denütt mutogatják az ő büszkeségüket, elől ülnek, és elbizakodnak.

A lelki hasznot tekintve, melyik gyermek volt jobb a szülei
számára? Ezzel nem azt akarom mondani, hogy neveljetek rossz
gyermekeket, hanem csak rá akartam mutatni a lelki haszonra a ha-
szontalan által is.

A Sátán maga is Nekem szolgál, az ő gonoszságával gyötri
az embereket, ami által azok Hozzám térnek!

Ezért van neki hatalma a rosszra – így sokan azt hiszik, ha-
talmasabb az Istennél, azért gonoszkodhat és gyötörheti azokat, akik
neki szolgáltak. Akik azonban megunják a gonoszt, és a jót követik,
azokon akkor nincs is már hatalma lélek szerint. Bár itt gyötörheti a
testet, de a lélek megszabadul tőle, amikor a test elvétetik tőle, s
nincs többé köze hozzá. Így szolgál a gonosz is Istennek, mert a
megváltási munkában így neki is része van a gyötréssel! Ha jól men-
ne az embereknek, soha a földből föl nem emelkednének, így mindig
alantas lelkek maradnának. Pedig felül kell emelkedni ezen az alantas
állapoton, mert nem az a célja a teremtésnek, hogy a lélek kötött,
állati testet hordjon, hanem hogy szabad teremtő erő legyen, mint
Akitől származik.

És nézzétek: e földön nem az büntet-e mindig, ami a testiség-
gel van kapcsolatban? Tehát ezt kell megtagadnia annak, aki felül
akar emelkedni a világ korlátain – mivel az önzetlen szeretet a meny-
nyei, nem az önző szeretet, amely testiség, tehát e világ szeretete.

Mennyivel boldogabb lelkiállapot az, ha valaki önzetlenül tud
szeretni – hiszen abban nincs csalódás, kiábrándulás, sem féltékeny-
ség, mert az Istent szereti az emberben, és nem a testet. Így lesz Is-
tent szerető lény az ember, és akkor szereti önmagát is helyesen,
amikor felebarátjában isten képét kezdi látni. Akkor emelkedik ki az
állati sorból, amikor a másik ember kedvesebb minden önző szere-
tetnél, és nem azért szeret, hogy önmagát szeresse benne, hanem Is-
tenért szereti az embert, Akit az a szívében hord.
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Mert éppen Isten az, Aki életet adott, és fenntartja azt a szív
által. Tehát az élet Ura az, Aki az életet adja és fenntartja – az élet
pedig a szívben van, onnan árad széjjel az egész testbe. Tehát ott az
Isten is, ahol az élet van. A testben csak addig van mozgás, amíg élet
van a szívben – ha az élet  elszáll,  hiábavaló az anyag. Tehát az élet
az Isten mindenben, és Őáltala él minden, ami él. Ettől azonban elté-
rő a lélek akarata; ez a sajátja, amit az Atya adott neki ezen útra –
szabad akaratot minden élőnek. De minden az ember alárendeltje,
mert az Isten képe, tehát több mindennél, ami teremtetett. És így a
léleknek Isten mellett is szabad akarata van – ez az Atya ajándéka az
emberben, hogy Őt szabadon szerethesse – ne félelemből vagy kö-
töttségből.

Csakis az az igazi szeretet, amely szabad.
Az igazi szeretet tulajdonosai szabadok, minden felett rendel-

kezők; a kötött állapot a bűnbeesés után jött, amikor már félelemből
szerettek, s akkor megszűnt a szabadság is. Az önakarattal mindig
jobban összekötötte magát az ember, és mind nagyobb terhet rakott
magára földi ivadékai által. Mert lelkük itt szétforgácsolódott az
anyag megszerzése által, a fenntartás ösztönében, s így elgyengült az
ember élete.

Ha az ember Isten akarata szerint élte volna az életét, akkor
nem a pokol szülötteit nemzették volna, hanem fél-angyalokat, és az
életük nem fogyott volna el, hanem növekedett volna, halhatatlan
életté válva. Mert minél több szeretet van együtt, annál nagyobb,
erősebb az élet - de ugyanúgy erősödik a pokol is, minél több önző
van együtt.

A régebbi időkben, amikor az ember teremtő állapot után vá-
gyakozott, előbb Istent kérte, mint az élet Urát, hogy a világosságban
adjon neki áldást a teremtő erőhöz. Ezzel az élet Urát belevonta a
maga teremtési munkájába; ekkor születtek Izsákok, Samuelek, Sau-
lok és Józsefek, stb., a világosság fiai, akik nem a sötétség dolgait
végezték, hanem a világosság akaratában cselekedtek hosszú időkö-
zökben. Amikor Isten, az Atya is időszerűnek látta, akkor küldött az
Övéiből a kérőnek, s így lett áldására a szülőknek az ilyen gyermek,
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aki által nem fogytak el, hanem megnövekedtek lelkileg, szeretetben.
Ezek nagy csoporttá alakultak, akik a menny nagy részét elfoglalták
Isten akaratában, mert gyermekeik nem lefelé, hanem fölfelé vonzot-
ták őket. Így világosságai lehettek e világnak, és megsokasodva tér-
hettek haza, boldogan.

A mai állapotok annyira megromlottak e téren, hogy alig tu-
dok világosság gyermekét e földre küldeni; mivel mindenki a saját
vágyával  teremt  korcsokat,  a  sötétség  fiait.  Mert  csakis  az  teremtő-
dik, ami után vágyakoznak az önkielégülésben és az önszeretetben.
Olyanok a teremtettek, mint amilyenek a teremtők, ha nincs a tiszta
szeretetnek beleszólása vagy rész. Mert hogy „teremtsünk embert a
mi hasonlatosságunkra”, azt csak az isteni erőben lehet kimondani!

Saját erőtökből csak a sötétség fiai származhatnak, hiszen ti is
azok vagytok, amíg a földi vágyban éltek. Ez az ember elszakadása
Istentől, ezáltal születnek hasonló korcsok, így fajult el  az emberi-
ség! Ma már gyakoriak azok a szomorú jelenségek, hogy férfi nővé,
a nő pedig férfivá válik teste szerint.

A korcs állapot rendellenesség! Milyen egyveleget képez az
ilyenek lelke, úgy a nemzőé, mint a nemzetteké. Gondoljátok meg,
hova vezetné az emberiséget az ilyen faj.

A mai házasulandók csupán a világi törvényeknek tesznek
eleget, a lelki törvényt, ami a legfőbb, nem keresik, úgy gondolják,
hogy elég, ha a vallási formát megtartják, hogy vágyukat kielégíthes-
sék. Ez nem emberi, hanem állati ösztön az állatemberben; emberál-
lat. S amiért ez vezetett, azért korcsosodott el, nincs már élete önma-
gában, holttá vált.

Olyan ez a ti világotok, mint egy temető: csupa hulla, élet
nélküli lénnyel, anyaggal van telve. Mind fekszenek a föld porában
(a testben), tetszhalottként. Vajon mikor hallják meg a mennyei har-
sonát, melyet angyalaimmal fújatok szüntelen mindenütt már - az
Igét, az egész világon!

Igém a mennyei harsonák égi szózata az emberformákhoz.
Mikor hallod meg, óh ember? Mikor ébredsz már fel? Hát ki akarod
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üríteni egészen a szenvedés kelyhét, másként nem térsz életre önzé-
sedből a szeretetre?

Látod, magad akarod így, és ki nem kerülheted, mivel szere-
ted azt.

A fajtalan élet hozott szenvedést reád! Ne vádolj senkit, ma-
gad vagy az oka. Amit teremtettél, abban vagy és azzal vagy. Elke-
rülted az Istent cselekvésed előtt, nem kerested az Ő akaratát, azért
zúdult reád életed veszedelme.

Így jár mindenki, aki önös úton jár!
Ádám ott tért le az isteni útról, amikor az engedetlenségbe

ment át, azaz saját akaratába és asszonyáéba, aki meg a Sátántól vette
azt. Tehát a Sátántól ered az engedetlenség magva, innen áradt szét a
boldogtalan állapot e világra.

A Sátánnak sikerült Ádám kívánságát, Évát meggyőznie azon
szóval, hogy „olyanok lesztek, mint Isten, ha nekem szót fogadtok”.
Pedig éppen akkor estek le állattá, nem Istenné. A Sátán mind a mai
napig is ezzel kecsegtet: a felvilágosodással az ő hamis világosságá-
ban, amely által csak szenvedés jöhet mindenkire. Az ember a Szere-
tet képmása – és hová tért le ezen hamis világosságban? Szenvedő
korccsá lett! Honnan ered a bűn és a szenvedés? A Sátántól! Tehát ne
szolgáljatok neki, ha boldogok akartok lenni. A harag, méreg, bosz-
szú, féltékenység, keményszívűség, önzés mind a sátáni lélek tarto-
zékai. Akiben ez még megvan, abban még a Sátán része van a szere-
tet helyett – azért vagytok boldogtalanok.

Vessétek el a gonoszt – szeressetek, és eljő a ti mennyorszá-
gotok! Nem olyan nehéz ez a jóakaratú embernek. Aki az Igét hiszi
és éli, önmagában az állatot megtagadja, az a Sátán lelkét kirekeszti,
és szabaddá válik tőle. Így újra a boldog gyermekkor lép elő, az igazi
Éden: „Ha nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a
mennyek országába” – az ártatlan szeretet honába, amely visszaadja
a keresett boldogságot.

Oly egyszerű, fenséges lét az, hogy ti, agyonnyomottak el
sem tudjátok képzelni! Hiszen a világ után mentek, itt pedig hiába
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keresitek; csakis a mennyei úton érhetitek el, az Atyával a szívetek-
ben. Azért kell előbb engedelmességben visszatérni az Atya akaratá-
ba, hogy gyermekek lehessetek, mert a gyermek gondoztatik az aty-
jától, így nincs is baja. A Sátán sem férhet hozzá ahhoz, akiben az
Atya akarata van; ő csak a saját kívánsághoz férkőzhet, hiszen az a
sátáni: testi, e világi és pokoli.

Ami nem Istentől van, az a pokoltól van!
Két szélsőség között mozog az ember: vagy Tőlem távozik,

vagy Hozzám tér vissza. Rajtam kívül a pokol van. Ha valaki egé-
szen Nálam van, meg van mentve a pokoli hatalomtól. „Aki nincs
Velem, az Ellenem van” – tehát a pokolban van.

Mert mi is a pokol? Azon lelkiállapot, amelyben gonosz erők
munkálkodnak, és az ő akaratuk által szenvedést, rosszat idéznek elő.
Ezek csak a jelennek élnek, a következményekkel nem számolnak, a
gonoszt jónak tüntetik fel eme gonosz erők, így esik csapdájukba az
ember. És ez a pokol; mert a test nélküli állapotban izzóvá válik a
vágyuk, de nincsen kielégülés – így égnek el önmagukban, a sorvasz-
tó feszültségben. Ahol nincs tiszta szeretet (olaj), ott a feszültség és
súrlódás által izzóvá válik a lélek, s így égnek a saját maguk építette
poklukban. A pokol nem hely vagy tér, hanem lelkiállapot. Aki lé-
lekben boldog, az mindenütt a mennyországban van, mert a szeretete
tette boldoggá. Mi a szeretet? Az Isten!

Tehát csakis isten által lehet boldog a teremtmény. Mivel az
emberiség a tiszta szeretettől messzire távozott, így visszatérő útjá-
ban sok a kiegyenlíteni valója. A szeretet ellen vétett, ezt kell jóvá-
tennie, hogy ismét a szeretet birtokába jusson. Ez az, hogy "aki elve-
szi a te felsőruhádat, add oda neki az alsót is; aki megüti az egyik
orcádat, tartsd oda annak a másikat is” – mert a jóvátétel így kívánja.

A testet öltött Ige mutatta meg a visszatérő utat a szeretetbe.
De amíg kint jártok a világ szerint, és nem a lélek szerint, addig a
szeretet nem lesz honos bennetek. Amikor azonban visszatértek Hoz-
zám, a Szeretethez, akkor már nem jártok a világ útján.

Ezek volnának a pokol és a mennyország megismertetése ve-
letek; mert sokan holtuk után bíznak a jobb világban, pedig holtuk
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után is ugyanazon lelkük lesz, amely ég vagy szeret, s ami most bol-
dog vagy boldogtalan.

Hiába van lét szerint jobban, ha a lelke beteg és szenved. A
külső nem változtat a lelki betegségen. A szegény koldus boldogabb
lehet az ő megalázott lelkével, mint a király az ő trónján.

Tehát nem a testi jólét a boldogság, vagy amikor világi nagy-
ság valaki, hanem akik itt kicsinynek és utolsónak érzik magukat,
azok lélek szerint az elsők, mert boldogok.

Sokat mondhatnék a másvilágról, azok örömeiről és szenve-
déseiről, de szükségtelen a sok tudás – attól elbizakodik az ember.

Legjobb csupán azt tudni, ami éppen e világon szükséges; a
minden megismerés, ami a lélek váltsága a sötétségtől.

Amikor az ember önmagát felismeri, akkor már Istent is fel-
ismerte. Az önismeret hiánya miatt nem ismerték Istent, ami az em-
ber ősalapja és fénye. Mert az emberben van tetszhalottként, de sze-
retet által feltámad, és így válik az ember Isten fiává, istenné ő maga
is.  Ugye,  milyen  nagy fogalom? Mégis  így  van!  A gonosz  erők ho-
mályosították el ezt az őserőt, az engedetlenségben. Ezért vissza az
Atyához, a Szeretethez – így istenek lesztek újra, amik voltatok.

Ezért Engem, a testet öltött Jézust meg akartak kövezni, mi-
kor ezt mondottam: hogy ember létemre Istenné teszem Magamat. A
vakok, nem látták az Én isteni munkámat, de akikben felébredt az
ősszeretet, azok már látták és hittek Bennem; meg is haltak Értem.
Mindez pedig az önmegismerés tudása, ami ezen írásaim célja!

Mert az elveszés: az önismeret elvesztése.
Nézzetek meg egy gondos anyát: a szeretete mindenre képes,

tehát már megnyilvánul a szeretet lelki ereje. És emez tiszta szeretet
felfokozva naggyá, hatalmassá teszi az embert, és minden fölé helye-
zi. És mi egy földi halandó szeretete ahhoz képest, amit nyer általa
lélek szerint – az elképzelhetetlen, mégis így van!

Ha azt a sok megváltott lényt látnátok, akkor volna fogalma-
tok róla, de ők ide nem jönnek megmutatni – örülnek, hogy a földtől,
e kötöttségtől megszabadultak. Néha ugyan születnek ide rövid időre,



- 36 -

de még kisgyermekként el is távoznak innen – mert csak a szülőket
akarták magukkal vonni Istenhez kedves szeretetük által, sőt, a halá-
lukkal is. Ezekre mondják az emberek: „Mit vétett az a drága, jó
gyermek, hogy ilyen kicsi korában a sírba kellett mennie? Milyen
kegyetlen az Isten, elveszi tőlünk, akit úgy szerettünk, jobban, mint a
saját életünket.” Igen, a kicsike is azért jött, hogy szeretetével felráz-
zon és életre keltsen; ez az angyalok missziója a földön, a megváltot-
také.

Azért sokan mondják: a jó gyermeket elveszi az Isten. Igen,
elveszi – miért is szenvedne itt?

Csak eljönnek rövid időre, szeretetet árasztani magukból, és
ezeket még megsiratják a sötétség fiai, ahelyett, hogy saját sötét álla-
potukat siratnák e földön. Akkor előbb megértenék az Ige szavát,
hogy: „Engedjétek Hozzám a kisdedeket, és ne tiltsátok őket Tőlem,
mert ilyeneké a mennyek országa!” – mert ártatlanságban vannak a
fentiek.

De sokkal többen vannak az alvilági gyermekek, akik már pi-
rinyó állapotukban is gonosz tulajdonságokkal bírnak. Ezeket köny-
nyen meg lehet ismerni mérges, dacos, akaratos, önző állapotukról.
Ezek az alvilági lelkek, akik itt maradnak, felnőnek egymás gyötrésé-
re – ezek a pokol szülöttei, jaj azoknak a szülőknek, akiknél előjön-
nek! Ezek, akik nem Isten nevében teremttettek, hanem kéjvágyból
hívattak elő, paráznaság fiai, akiknek fenn van tartva az ítélet – hi-
szen ők maguk is ítéletek, ahol megjelennek. Ezek azonban így szol-
gálják az igazságot, hogy szenvedést idéznek elő és ítéletet, megtor-
lás és fájdalom kél nyomukban.

Ezt azért volt szükséges tudatni veletek, hogy ne szidjátok és
átkozzátok őket, mivel a nagy szenvedéssel könyörülnek rajtatok,
hogy ti javuljatok általuk. Mert ne higgyétek, hogy a jóban, vagy a jó
által javultok. Óh, nem! Vajon tisztul-e az olyan szennyes ruha, ame-
lyet csak simogatnak, Semmiképpen. Tehát ti sem. Azért kell a javu-
ló mellé gonoszt is tenni, hogy az gyötrésével tisztítson benneteket.
Ezért becsüljétek meg ezen tisztító eszközeiteket, hogy azután a ti
jóságotoktól ők is javuljanak kissé jövendő sorsukra. Mert amiként
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ők mértek, nekik is úgy mérnek majd, mivel emez isteni mérleg úgy
mér mindenkinek, ahogy vetett.

Most ezen füzetet befejezzük, és a következőt kezdjük, mint
folytatását a halhatatlanságnak, ami által, aki akar, felvilágosodhatik,
meríthet belőle fényözönt az élet útjára. Mert a Szentlélek megjele-
nésével nem víz-, hanem fényözönnel boríttatik el a föld, mint annak
rendeltetését. Ámen.

„Hefata”
Urunk, jóságos Jézus Atyánk, nyisd meg szent kegyelmeddel

a mi szellemi füleinket, oldd fel szellemi nyelvünket szent Igéd befo-
gadására!

Az isteni 7 tulajdonság:
Szeretet, bölcsesség, akarat, rend, komolyság, türelem, irgal-

masság.

*
A következő 7 isteni tulajdonság, amelyeket az ember elérhet

Jézus útján:
Szeretet, türelem, alázatosság, megbocsátás, állhatatosság, ál-

dozatkészség és irgalom. Ezen erények által némileg visszakapjuk az
Istenhez való hasonlatosságot, de az isten tulajdonságait ember nem
bírhatja soha! Csak Jézus tulajdonságait, amit a fenti írás jelez.

*
Kedves kicsinyem! Most olyan nehéz pontok ismertetésére té-

rünk rá, amely földi, emberi lelkednek nehéz lesz! De ha szívedben
Reám gondolsz, akkor lesz hozzá erőd, és így folytathatjuk a megfej-
téseket, melyek eddig rejtve voltak a világ előtt. Mindent napfényre
hozok, a ti lelkivilágotokat, hogy világosodjatok általa.

A teremtés kezdetben nem így volt, mint most van, mert sze-
retet volt az alapja, és így minden örvendett az életnek – úgyannyira,
hogy utánoztak a teremtésben – mert ezen hatalmuk mindig megvolt
az isteni egyedeknek.
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Tehát itt változott át a teremtésnél az istenegyedek szabad
akarata; önzésbe estek, amely őket a mélybe sodorta. Tudjátok már,
mi az a mélység? Amikor az ember a sötétség dolgát végzi! Minden-
képpen mély és nehéz lelkiállapotba helyezi önmagát.

De nézzük meg a nappal fiait, akiknek nincs titkuk, sem múlt-
juk olyan, amiért szégyenkezniük vagy bűnhődniük kellene – mert
mindent a világosságban cselekszenek, vagyis a jobbik részben.
Amikor majd megtelik e földi légkör ilyen világos lelkekkel, akkor
már itt nem is lesz éjjel, sem sötétség, mert a napnak olyan helyzeté-
be kerül e föld, ahol árnyékot már nem kap. „És ott éjszaka nem
lesz!” (János jel.), mert a középponthoz közeledik, és mindenképp
világosságot nyer. E föld akkor fogja megünnepelni az ő hetedik nap-
ját, amikor megszabadult a sötétségtől, mint ítéletétől.

Mikor lesz ez? – kérdezitek. Már közel van az ideje, olyan
közel, mint estétől a reggel. Bár a földön még sötét lelkek élnek, de e
föld légköre már világos a sok megváltottól, akik Jézus bizonyságai
lettek e földön. Visszhangzik tőlük az egész menny, amikor öröm-
éneket énekelnek az Úrnak és jóságos Atyának, Aki őket kihozta a
sötétből.

Ezek, mondom, már körülfogják fényükkel a földet, és a köz-
ponthoz vonzzák, mint az alázatosok tulajdonát képező világot.
„Mert ott ugyanis éjszaka nem lesz, és templomot sem láttam abban”
(János jel.), és ők istenük világosságában élnek.

Vizsgáljátok át e szavak értelmét, hogy „ott éjjel nem lesz”!
Tehát a megtisztult világosság fiaiban él az Isten, és ők Isten temp-
lomai. „Mert templomot nem láttam abban.” Ha ez így van, hogy az
a tökéletesség, amikor nincs épített templom, hanem a lélek önmagát
építi fel Isten templomává, akkor a világ csodás, és a tökéletességbe
emelkedett, amikor felismeri Istent önmagában. Ez az Istenhez való
közeledés, azaz tökéletesedés, hasonlatosság (és ott éjszaka nem
lesz”). Oda már a sötétség fiai nem jöhetnek, mert az Isten lesz ve-
lük. Az ő Istenük, Akinek hittek, Akihez visszatértek önakaratukból.
Így lettek a nappal fiai, és lett a világuk világos, „mert éjszaka ott
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már nem lesz”. A lelkük Isten temploma, Isten a tartalma, az pedig
világosság!

Így fog a földetek átalakulni mennyországgá, Isten hajlékává,
és ti istenné Istenből, „mert akkor már bennetek lakozom, és akkor
mindannyian Istentől tanítottak lesztek!”

Így fog betelni minden prófécia, mik Felőlem megírattak! A
szeretet uralkodó hatalommá válik újra, amilyen volt: hogy boldog
állapotot teremtett minden teremtmény számára. Újra azzá lesz, ami
volt, amit az emberiség folyton keres, de rossz helyen – mert e világ-
ban keresi, ahol ítélet van! Vajon melyik elítélt boldog az ő ítéleté-
ben? Csakis az, aki tudja, hogy van egy hatalmas pártfogója, Aki
majd megváltja és felszabadítja az ítélet alól. Ez a remény – mint
tudjátok – Én vagyok! Én vagyok a testet öltött Ige minden lélek
számára, Én vagyok az út, s oda vezetlek benneteket, ahol nincsen
többé éjjel, mert a tiszta szeretetben nincsen sötétség. Az önző szere-
tet elválaszt a világosságtól, de ha az önző szeretet önzetlenné válik,
akkor a ti világotok következik, amely befogad titeket.

Ismétlem, a ti világotok, ahol nem kell adót fizetni, mert a ti
tulajdonotok. Annak adjátok, akinek akarjátok Nevemben a részt
belőle – így lesztek igazi szabadok a tiszta szeretet által.

Mérhetetlenül gazdagok lesztek, mindennel bírók, mert a sze-
retet mindeneknek ura, erőssége, alapja, élete, léte, sajátja, mert sze-
retetből vétetett. Tehát vissza az alaphoz, és mindennel bírók lesztek,
mint amilyenek voltatok, amikor kibocsátottalak benneteket magam-
ból, mint isteni egyedeket. Csakis ez vet véget a száműzetésnek, mert
mindaddig tévelyegtek, amíg a teljes szeretethez vissza nem tértek. A
sok szenvedés mind a szeretet hiánya volt és lesz bennetek. Az élet
és a szeretet egy mindenben. Azért áldjátok azt is, aki átkoz titeket,
hogy minél nagyobb szeretethez jussatok, mert akkor lesz erős a ti
életetek, és hasonlatosak lesztek Hozzám, az életadótokhoz.

Tekintsetek Reám, a Golgotára, és lesz erőtök mindenhez!
Sok szeretetet gyűjtsetek, mert szeretet az élet, és az Magam vagyok.
Aki a szeretetet felveszi, az Engem vesz fel. Nincsen más hivatásotok
a földön, mint visszaszerezni az elvesztett szeretetet. Aki ezt bírja, az
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mindent bír, és uralkodó a föld fölött, mint Atyja lénye, az örök sze-
retet. Csakis ez által vontalak Magamhoz a hasonlóságban.

Hagyjatok mindent e világnak - még magatokat is – áldozatul,
de a szeretetet teljességgel szerezzétek meg, mint élet-erőtöket. Mit
is mondhatna nektek mást, többet, nagyobbat a „Szeretet Szelleme”,
mint hogy szeressetek, mert ebben találtok Reám, és ebben láthattok
meg. Engem csak a szeretet láthat meg mindenben, és nem a szem!
Szemetek e világot, az anyagot látja, de akiben a szeretet lakozik, az
már keresztüllát azon, és más szemmel lát mindent, mint az evilági
szem. Mert az már itt meglátja a mennyet és az Atyát mindenben,
hiszen mindent, ami él, az Atya szeretetlénye éltet. Akiben ez az élet
feltámadt, az látja az Atyát, mint Én, Jézus is mindig láttam, Bennem
volt, és mindent Ő cselekedett Általam. Azonképp fogjátok fel ti is
Őt, és lássátok meg műveimet mindenben, akkor felismertek annak,
aki vagyok: a mindennek életet adó szeretet.

Szeretném már elérni nálatok, hogy lássatok meg és örvendje-
tek Nekem – ez pedig másként nem megy, csak ha mindenkiben sze-
rettek Engem. Az Én életem van mindenekben, és így teljességgel
közöttetek vagyok; ott Úr is vagyok, és az akaratomat meg is cselek-
szik. Ezeknél már Én kormányozom a szívet, mint a testet fenntartó
féket.  Amikor  már  eléggé  szeret,  kivonom  a  testből  életemet  és  a
lelket akaratával, amely Velem egyesült, Magamhoz vonom, mint
hasonlót és lelkem részét, és így, mint isteneket a szentháromsági
egységben.

Akik e földet ily módon kihasználják lelki javukra, boldogok,
és áldják a helyet, ahol Reám találtak. Azért jönnek a magas meny-
nyekből is ezen alacsonyságba, hogy közelembe jöhessenek, az Én
megvetett, lekicsinyelt jézusi mivoltomhoz; mert aki itt Velem van és
nem szégyell, az lesz Velem mindenkor nagy, Mellettem. Aki kiüríti
e világ kelyhét a szenvedésből az Én utamon, az tud csak a legrövi-
debb úton Hozzám közeledni, itt, ebben az alacsonyságomban. Aki
itt felemel, és átkarolja a megvetett és elvetett önzetlen szeretetet, az
találta meg magának örökre. Mi lehet jobb annál, mint ha valaki már
önzetlenül tud szeretni? Hiszen annak mindene megvan, mert eme
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szeretet már teremtő erő. Kinyújtja a kezét, és megadatik neki, amit
óhajt, mert ott nem e világ, hanem a belső ember, az Atya teremt,
Akinek eme hatalma van. És ahol engedik az önzetlen szeretetet mű-
ködni, ott hatalmassá válik – de eme világ nem látja, mert vak. Na-
gyon  kevés  azok  száma,  akikben  az  önzetlen  szeretet  uralkodhat,
mert ezek elégedettek mindennel és mindennek örülnek, úgy aho-
gyan van, mert tisztán látják, hogy az Atya ajándéka. Ők tudják,
hogy az Atya nélkül nem tudták volna előteremteni, és így minden
ajándékért hálát adnak, mint hálás gyermekek. Az ilyen eszközömet
már mindenhová használhatom, nem kényesek, és nem néznek vissza
a világba, hogy mit vesztettek – hanem tudják, hogy Velem mindent
elértek, s ez őket boldoggá teszi.

Hát mire is lenne már ezeknek szükségük, hiszen az önzetlen
szeretettel már mindent bírnak! Nem is kívánnak mást, mind másokat
is hasonló, boldog állapotban látni, ez a legnagyobb örömük. Mert
aki felebarátját szereti, csak az önzetlen szeretetet kívánja neki veze-
tőül, mert ezt a legfőbb a földön elsajátítani. És ha mindenki bírja
majd, ki veheti el eme mennyei állapotot? Ti el sem képzelitek, hogy
ez a lekicsinyelt önzetlen szeretet milyen boldogító érzéssé tud foko-
zódni! Önző lelkűek fel sem tudják fogni, milyen boldog lelkiállapot-
tá válik. Aki azonban már egy kicsit bírja közületek, az néha már
érezheti erejét, mert ez az állapot megszabadítja a gonosztól, tehát a
mennyei Atyával van, aki a mennyben van, és így ti is Velem. A po-
kol így semmisül meg számotokra az önzetlen szeretetben.

Ti áldottaim, akik akaratom cselekvői vagytok ez idő szerint,
ti már Velem vagytok, és Én tiveletek, azért oly boldog a lelketek.
De ezt mindig fokozzátok, s akkor megérkeztek az örökélet kapujá-
hoz, ahol már nincs a halálnak (önzésnek) magva bennetek, így min-
denkor Velem lesztek. Atya és gyermek új művet és alkotást kezd
együtt, egy erőben, és boldogságunk fokozására olyan művet alko-
tunk, ami még nincs.

Teljességgel bízzatok Bennem, és el ne felejtsétek, hogy itt
vagyok, és mindent látok! Úgy viselkedjetek, mintha Engem látnátok
szüntelenül! Mert ha a szeretetetek eléri azt a fokot, hogy ti is meg-
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láttok, beigazolódik eme szavam, amit most hisztek: "a szeretet foko-
zata szerint jön mindig a még boldogabb lelkiállapot”. Ne tekintsetek
a világiakra, hogy azok mit mondanak, hiszen ti már az eljövendő
másik világba tartoztok lelkileg a szeretet világában, mert ha olyanok
lesztek, mint a kisdedek, úgy már Velem vagytok.

Hogy mily kevesen fogják fel közleményeimet, azon ne cso-
dálkozzatok, mert csak a tisztaszívűeknek ígértem meg, hogy „meg-
látják az Istent”. „Sok a meghívott, de kevés a választott!” – akik
megértenek – mert csak az önzetlen szeretet érti ezt meg a hasonló-
ság alapján. Majd teremtek olyan lelkeket a jövőben, akik megérte-
nek, és örvendezni fognak emez igazságnak, ha rátalálnak.

Emez agyonnevelt lelkek nem bírják, mert minden van ben-
nük, csak szeretet nincsen, az Én lényem. Ezért nem is értenek meg,
és magas nekik, betarthatatlan a szeretetparancs; mert ez az anyagias
világ van bennük, és az ilyeneknél minden hiába. Ha valaki a világ-
gal egy, az még nem a mennyei állapot. „Mert boldogok a tisztaszí-
vűek, mert ők meglátják az Istent" – és eme boldog állapot az ő
mennyük (a menny szó lelki magaslatot jelent).

Így  emelkedtem  Én,  Jézus  is  apostolaim  szemeláttára  föl  a
mennybe – mert ők így látták; tehát a lelkem emelkedett fel e földi
harc után a földről. Megengedtem ezt meglátniuk akkor, hogy hitüket
megerősítsem általa az eljövendő küzdelemhez. Mert a mózesi taní-
tások a feltámadást nem tartalmazták olyan értelemben, mint aminőt
Én hirdettem. Szavaimat így a feltámadásom erősítette meg bennük,
hittek a halál utáni jobb életben, s utána ennek reményében mindenre
elszántan hirdették a feltámadást a halálból.

Most azonban híveim előtt ilyet nem teszek, mert ez ítéletük-
re lenne! Előttük van Szent Igém szava, mely élet annak, aki éli; őt a
Szentlélek vezérli el minden igazságra. Nincs is szükség csodákra,
amik ítélnek, mert ha látnak is jelt, de nem élik az Igét, minden hiá-
ba. Mindazok, akik a maguk akaratában vannak a sötétben, azok nem
látják a világosságot az ő sötétségüktől. Nekik ez a jel, amely itt le-
íratott, nem elég; ők a saját éjjelükben vannak, saját önző poklukban,
ami sötétség.
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Milyen emberi lény tudná a Szeretet lényét úgy kifejteni, mint
ahogyan itt írva vagyon? Nincs, nincs olyan szeretettel telített lény e
földön, aki ezt bírja! Így hát nem írhatja magától, csakis a Szeretet-
lénytől eredő erő írhatja a ti igazolástokra, akikben van némi alázatos
szeretet, mely felfogja a szeretet szavát. Ne higgyétek, hogy az önző
lélek valaha is befogad Engem rajtatok keresztül, óh nem! Inkább
közénk állna, ha tudna, hogy szétválasszon. Így a gonosz is megszé-
gyenül, dúl-fúl mérgében, tehetetlen állapotában, és gyilkos nyilait
küldözi eszközeimre. De ti ne féljetek – bízzatok: Én vagyok!

Ti, akik cselekszitek akaratomat, ne féljetek! Ti ne féljetek,
mert éppen abban vagyok veletek! Ne is hallgassátok meg a gonosz
sötét megjegyzéseit, biztos tudatában annak, hogy Én vagyok az örök
szeretet, és Én íratom ezeket - és ahol a szeretet megnyilatkozik, ott
is lakozik. Tehát ne féljetek! Én vagyok, akit szerettek mindenekfe-
lett. Amint mindenek fölé emeltek, úgy lesztek ti is kiemelkedett
lelkiállapotban, a mennyben. Ha nem hisztek eme szavaimnak, ami
élet, miképp lesz életetek – élet nélkül? Ezért fogadjátok el e tanítást
Tőlem valónak, és éltek Általam, amiként hittétek!

Bár gyenge eszközöm az ő lelkével sokaknak nem tetszik, ez
nem változtat ezen írás valódiságán! Eszközöm lelke enged emez
igazságnak, és Én csak ott nyilatkozhatom emg, ahol utat engednek a
Szeretetnek. Ezen írás pedig eléggé igazolja, hogy a Szeretet Szelle-
me az, aki itt ír. Igaz, hogy a vaknak minden hiába, annak mindegy,
mert nem tud írás és írás között különbséget tenni, ha nincs érzéke,
amely felfogja a Szeretet-szelleme tartalmát, és nem tudja magába
fogadni azt. Ezek csak kritizálni tudnak az ő alacsony lelkiállapotuk
szerint. Azért íratom most mindezt megerősítésetekre, mert támadá-
sok érnek; a démon nem akarja, hogy valaki is higgyen Nekem, s
ezáltal gyengüljön az uralkodása a sötétben. Mert eme fényözön fáj
neki, s ha lehetséges volna, még az eszközömet is megingatná.

Vigyázzatok, Én kicsinyeim, és szüntelenül Reám gondolja-
tok, hogy hozzátok ne férkőzhessék.”Aki nincs Velem, az Ellenem
van!” – el Akik Velem vannak, itt is megértik az Én hangomat, a
szeretet hangját, amely óva int a rossztól! Kevés a választott, aki fel-



- 44 -

fogja Szentlelkem erejét és részesül benne. Azért nem értenek meg
az önbölcselkedők, a saját akaratukban járók, mert nincs bennük ré-
szem. Az ilyenek nem bírják a Szeretet-szellemet elfogadni, mert a
föld Engem be nem fogadhat, csak a menny – vagyis az önmegtaga-
dók. Azoké a menny, akik önmagukban a föld (testük) akaratát meg-
tagadják. Mert Én, Jézus is mindig ezt műveltem e földön, s ezért
voltam az Atyával a mennyben – e földön is. Mindenki a mennyben
van, aki a szeretetet cselekszi, mert a menny a szeretet hona. Ennek
ellenkezője a szeretetlen állapot, a pokol. Mindenki a pokolban van,
aki nem tud szeretni.

Nézzétek az állatvilágot, milyen boldogok együtt az ő szerete-
tükben, de amikor az „én”, azaz az ösztön felébred bennük, akkor
kezdődik az ő pokluk. Így van a földön mindennel a boldogság csak-
is a gyermekded lelkiállapot, a tiszta szeretetben. Ha már a lélek ki-
tisztul a földi vágytól, s helyébe az ártatlan, tiszta szeretet költözik –
ki mondhatja, hogy az ilyen nincs a mennyben lélek szerint? Amikor
a lélek e világi testet leveti, nem abba az országba tartozik-e, ahol
hasonló boldogok élnek? A mennyei állapotot tehát itt a földön kell
megszerezni, mert itt van alkalmas hely az önmegtagadás elsajátítá-
sára; mert Jézus útja az élet útja!

„Aki nem jön Utánam, semmiképp az élethez nem jut”. A lé-
lek átváltozása, és így megdicsőülése az életre a Szentlélek által;
mert senki önös lelkétől meg nem szabadulhat, csakis a mennyi erő
segítségével – aki befogadja. Egy holt, aki az út porában fekszik, el
tudja-e magát helyezni? Ugye, semmiképpen? Egy élőre van szük-
ség, hogy az felemelje, és életre keltse a tetszhalottat. Ekképp vagyok
Én azok segítségére, akik a tetszhalott állapotból ébredeznek, és
meghallják hívó szavamat a repedező sírboltban (a testben), ahová
temették az Isten-szellemet. Azért mondottam egykor: „Istent csak
szellemben és igazságban lehet imádni, mert az Atya ilyen imádókat
keres. Előttem az az imádat, aki szeret, akaratomat keresi. A szerete-
tével imád mindenki a legtökéletesebben, s ezáltal önmaga is istenné
változik ama tiszta szeretet által, amikor felfogta és elfogadta Istent
Atyjának, ugyanakkor ő maga istengyermek lett.
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Az Atyát tehát csak szellemben lehet imádni, mert az az igaz-
ság. Amikor az eltévedt visszatér Atyjához, önmagához, aki benne
lakozott mindig, de mint ismeretlent kívül keresték. Pedig az ember
Isten lénye, csak ismerje fel önmagát. Amit kívül keresett, azt szere-
tetével önmagában keresse fel és keltse fel, teljesítse akaratát min-
denben, és ezen isteni akarat megcselekvésében, szellemben imádjá-
tok az Atyát önmagatokban.

Így mondhatjátok el magatokról, hogy „semmit sem cselek-
szem magamtól, hanem az Atya cselekszik bennem.” S ha Nekem
nem hisztek, higgyetek a cselekedeteknek, amiket ember nem tehet,
csak Isten az ember Jézusban. Így tibennetek is cselekszik az Atya,
amikor Őt szeretitek mindenekfelett szellemben és igazságban. „Bol-
dog az, aki ezt felfogja és cselekszi, abban már az Atya cselekszik, és
beteljesedett eme Igém: „Én és az Atya egy vagyunk. Hozzá me-
gyünk, s Nála lakozunk.” Miért mondottam Kettőnket, és nem csak
az Atyát? Csupán a jobb megértés miatt, hogy csak Rajtam keresztül
jöhet az Atya hozzátok, mert Én vagyok az Atya, az örök Szeretet,
Aki hisz Jézusnak, az hisz az Atyának, mert az Atya lénye Jézusban
teljes egészében lakozott. Az Atya Jézusban volt, és aki Jézust látta,
az látta az Atyát is, mert nem kettő, hanem teljesen egyek.”

Így lehet minden ember ugyanazon az úton az Atyával, és
válhat isten Fiává, ahogyan az utat Én megmutattam. Jobb megértés
végett pedig ezen időben teljességgel megmagyarázva az Istent kere-
sőknek. Azért hagytam ezen utolsó időre a legtökéletesebb és félre
nem magyarázható igémet, hogy a világosabb emberiség azt felfog-
hassa, és a sötét misztikumoknak véget vessek általa! A sátán ideje
lezáratik, és egy új élet kezdődik e földön, amelyben szabadság lesz!
Csak a szabad lélek ismerheti fel magát annak, aki. Befolyásolt vagy
rábeszélt hit soha nem termett nemes gyümölcsöt, csak férgeset,
amely lehullik a porba. De amely lény önmagától kutat, keres, az
meg is fogja találni, amit keres. Nagy lelki éhséget bocsátok e földre,
hogy elégedetlenkedjenek, és ne stagnáljanak, mert megbűzlenének,
mint az állóvíz. S éppen a mozgás, keresés, csalódások rázzák fel az
emberek lelkét. Amikor mindenhol csalódnak, akkor kezdenek kutat-
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ni magukban, hogy ők milyenek tulajdonképpen. És azután keresik
az Én utamat, és meg is találnak rajta. Aki a megrögzöttségéből ki
nem  mozdul,  az  megbűzhödik,  és  sok  állati  ösztönnel  telik  meg  a
lelke, és így megköti magát, mint rögzített kő, amelyben nincsen élet.

Tehát nem jó az, ha valaki egy vallásgyülekezeti eszme sze-
rint stagnál, hanem inkább keresse fel az önmagában lakozó Istent,
szeretetével ébressze fel, s akkor „amaz Szent tanít”, a legigazabban.
Mert az emberi fogalmak szerint csak embereknél marad, és nem tér
haza az Atyához. Ezért olyan nagyon szükséges az önmegtagadás,
hogy a tiszta lelkiismeret taníthasson, s így nem szorultok emberi
magyarázatokra, sem külső templomokra, mert mindazt megtaláljá-
tok önmagatokban, amit kívül kerestek – mert az „külső”, azaz külső
sötétség, amelyre dobatik a gonosz szolga. Térjetek hát már végre
vissza Hozzám! Elég volt a külső keresésből, mert csupán akaratom
megcselekvésében találtok Reám a saját szívetekben.

Nem-e minden magnak magában van az életképessége? Ha a
mag jó földbe kerül, nem kell a külsőtől más neki, mint jó föld, leve-
gő, napsugár és víz. Mindez körülfog titeket Igémben, nektek csak
élnetek kell az Igéből, hogy a bennetek lévő isteni mag kikelhessen.
Ki kell kelnetek az önzés sírjából, és így a külső sötétségből istenhez
tértek, Aki mindig bennetek lakozott, de ti nem engedtétek magatok-
ban élni, vagyis az akaratához csatlakozni, mert megakadályozott
ebben az önöslelkűség, kötöttség és külső sötétség.

És amikor már elértétek önmagatokban az isteni állapotot,
nem neveztettek többé fiaknak, hanem isteneknek. És akkor elmond-
hatjátok Jézus lelkével: „nekem adatott minden hatalom a mennyben
és a földön is”, mert Istentől volt, Istenben van és Istené – és ez a
hatalom mindenek fölöttivé teszi Isten képét, az embert.

Tehát mi által is lesz istenivé az ember? Ha szeretete által fel-
ébreszti önmagában isteni eredetét, és így az istent, és így válik újra
istenné ő maga is – az ember. Ezek már e világtól semmiképp le nem
győzetnek, mert hatalmuk van felette, és így növekednek fel mennyei
hatalmassággá. Miképpen e földet szeretetével önmagában meggyőz-
te, akképp győzi meg a mennyet is. Így lesz ura mindeneknek, mint
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isten-ember; és nem a természet győzi le az embert, hanem az ember
győzi le a természetet – kívül, belül.

És minden engedelmeskedik már emez isteni akaratnak.
Amint tudjátok, Nekem, Jézusnak is minden engedelmeskedett, még
az ördögök is, ahol kívántam. De az embert meghagytam az ő szabad
akaratában, azért tehettek Velem is, amit akartok – hogy hozza meg
minden ember az ő gyümölcsét. Mert csakis a cselekedet mutatja
meg a lélek mineműségét; ez a gyümölcs, amit kitermelt magából.
Azért mondottam, hogy „a gyümölcséről ítéljétek meg a fát”, vagyis
a prófétát vagy a tanítót, és ne a beszéde után – mivel azt a szél elvi-
szi, de a tett igazol! Az a sok próféta, aki most nevemmel visszaél!
Ha az emberek Igémet megértenék (Máté 7.) és szavaim értelmét
keresnék, tanítóikban, nem esnének farkasok karmai közé, melyek
felemésztik őket. De így lettek agyonneveltek és megrögzöttek - taní-
tójuk lelke szerint, és nem a Szentlélek szerint. És azért nem találnak
az Atyára, mert hamis tanítóktól vesznek lelket és nem Jézustól, Aki
az Atyához vezet. Nem veszik figyelembe a hamis tanítókról szóló
figyelmeztetésemet, és így esnek áldozatul azok is, akik keresnek
Engem, de kifelé, ahol a külső sötétség van. Mert tibennetek van Is-
ten országa, „és jöjjön el a Te országod” – amint a mennyben, azon-
képpen itt a földön is! Tehát itt, a földön is van Isten országa annak,
aki azt önmagában feltámasztotta. Ezt a pontot olyan nehezen értik
meg még a hívők is, hogy saját maguk azok, amit kívül keresnek: az
Isten templomai. Aki a világtól el akar szakadni, annak önmagában
kell a mennyországot megtalálnia, hogy országa legyen - és ezek
országolnak Istennél. Akik lélek szerint Isten országában vannak és
nem ebben a világban, már itt bemennek a mennyországba, már itt
megszerzik azt. Mert ha csak a testi élet után lehetne azt megszerez-
ni, akkor nem úgy tanítottam volna imádkozni híveimet, hogy „Jöj-
jön el a Te országod, amint a mennyben, azonképpen itt a földön is.”
Tehát aki itt azt az országot megszerezte magának, annak van a
mennyben is országa, amelyben már benne is van, ahhoz tartozik, bár
test szerint még a földön van – és mégis a mennyben! Mert ahol az
Atya lakozik, ott menny van, Isten országa, ez pedig az ember lelke,
azaz a boldog lelkiállapot.
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Értsétek meg eme nagy igazságot, és most már ne kövezzetek
meg érte, mint ahogy ezen testet öltött Igét meg akarták kövezni,
mert ember létemre Istennek mondottam magamat. De hát nem
ugyanaz-e mindenki, akiben az Isten lelke feltámadt? Az örök szere-
tet ereje által kiálthatjátok: „Abba”, vagyis szerelmes, jó Atyám!
Nem hagytál Te el engemet, én hagytalak el, én mentem ki a világba
Téged keresni, holott mindig velem voltál, csak nem akartalak észre-
venni, hogy saját akaratom szerint járhassak az önzésben. És most, jó
Atyám, hallom újra hangodat, Aki bennem szólsz! A lelkiismeret
hangján hallom szerető, intő és tanító szavadat, hogy újra az legyek,
ami voltam Tenálad kezdettől fogva: szolgád és fiad, szeretetem foka
szerint! Szeretetem foka szerint osztottál be teremtéséi munkádba.
Most újra itt vagyok, jó Atyám, a Te szent akaratodban, rendelkezz
velem, mostantól fogva mindörökké!

Így fognak majd beszélni Hozzám mindazok, akik hallják a
hangomat és cselekszik akaratomat. Mert a mennyei hatalom itt veszi
kezdetét náluk, amikor újra Isten Lelke ténykedik bennük – és így
lesznek istenné maguk is. Az egész emberiség emez lelki hatalmat
keresi; érzi, tudja, hogy ő már valami volt, és ezért olyan elégedetlen
minden állapotában. Mert maga a test a legnagyobb terhe a léleknek,
mivel mindig annak kell szolgálnia és dolgoznia. De ha a lélek fel-
szabadul a testi kötelék alól, azaz az eredendő bűnöktől, akkor nem
nem kap több testet, mert megtagadta azt. A felszabadult lélek visz-
szatér az Atya akaratába, és meghallja hangomat. És követnek, mert
„Én vagyok a jó Pásztor”, és az enyémekért életemet adtam váltságul
a sátánnak, hogy éljenek Velem és Általam az örök boldogságban –
mert megszántalak és sajnáltalak titeket. Azért ismerhettek fel önma-
gatokban, mert a keresztúton járókat szedik fel szolgáim, és hozzák
haza, az atyai hajlékba (a szenvedőket). Akik keresztem hordozásá-
ban türelemmel kitartottak és alázatosokká váltak, türelmük, szerete-
tük, irgalmasságuk állhatatossá vált, ezen isteni erények tulajdonosa-
ivá lettek. Ezek – mondom – a megváltás fiai és leányai, akik mind-
végig kitartottak az Atya (szeretet) mellett, és nem zúgolódtak a sors
ellen, hanem megpuhultak alatta és megértek – mint áldott gyümöl-
csei a földnek, aki Istenfiakat termel az ő kemény, mostoha bánás-
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módja mellett is. Így szolgál a sátán is Istennek a maga módja szerint
– amint másokat gyötör, önmagát is gyötri, és így még ő is javulhat,
ha akar. Ezért vagyok vele türelmes és hagyom meg a hatalmát –
bizonyos ideig: amíg a választottak hazakerülnek egy táborba, meg-
számlálhatatlan seregembe, akikben már Én élek.

Így lettek egyek az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, és
felvétettek az Istenségbe, mint fiak, újra az Atya kebelébe, a szeretet
hajlékába. Miként földi ittlétem alatt megígértem az Enyémeknek:
megadom „amit fül nem hallott, száj ki nem mondhat”; – olyat készí-
tettem az Engem követőknek! Eme ígéretem mindent felülmúl, és
számotokra elképzelhetetlen, mert amikor már részesei lesztek atyai
örömömnek, akkor azt fogjátok kiáltani: „Óh, Atyánk, nem érdemel-
jük meg ekkora jóságodat azért a csekélységért, mely áldozatot mi
Éretted hoztunk a földön! Miért is nem adtál nagyobb szenvedést
reánk, hogy valami érdemünk lehetne emez nagy szeretetedért? De
ingyen-kegyelemből szeretsz ennyire, jóságos Atyánk, légy áldott
érte mindörökké! Ámen.”

A hálás gyermekem sohasem érzi magát méltónak a szerete-
temre, és ezért kétszer boldogabb, mint az, aki méltónak érzi rá ma-
gát. Az alázatos mindenkor felmagasztaltatik, mivel már az is felet-
tébb boldogítja, hogy szeretik, és ingyen-kegyelemből részesül min-
den jóban, amit az Atya nyújt neki – s ő hálás érte. Az ilyen gyermek
tudja, hogy kegyelemből vétetett fel az Atya kebelébe, vagyis amit az
atyai szív belehelyezett az ő szívébe, az van neki; ennyi az isteni ré-
sze. Aki ezt nem érzi, az úgy képzeli, hogy önmagától lett Isten, és ez
újra az önzésbe vezet. Mert akinek nincsen örök élete, honnan adna
az magának?

Csak az adhat, akinek van a Szentlélek erejében – ez pedig
csak az Atyától van! Beáramlik ez a tiszta szívbe, ahonnan kitakarí-
tották a világot, s így jöhet hozzá a Szentlélek, Mert miként is lehet-
ne máshogy megszentelődni? Csakis úgy, ha szívét megszabadította
e világ szennyétől. Így ebbe az üres, tiszta szívbe áramlik az Atyától
a Szentlélek ereje, és szentté lesz ő maga is. De lehet, hogy ti is úgy
gondoljátok, ahogy sokan hiszik: „nem kívánja azt az Isten, hogy
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minden földi jótól, kívánságtól megtagadjuk magunkat, csak éljünk
rendes, tisztességes házaséletet, és ez elég, ennyit kíván az embertől
Isten.”. Hát pedig ez nem elég a te lelkednek, aki mindig az elvesztett
boldogságát keresi, s éppen azért nem találja meg, mert itt keresi, és
nem tud kiürülni e világtól. Inkább úgy gondolja, hogy majd e világ-
ra helyezem a mennyei boldog állapotot, és alul mindig csak e világ
lesz: az önös akarat. Mily tévedés! Hát nem kell-e a földbe vetett
magnak elrothadnia, amikor új élet támad belőle? Így kell a világnak
is megsemmisülnie bennetek, hogy az örök élet alapját itt lerakhas-
sam bennetek!

Lám, így tévednek az emberek, ámítják magukat, csak ne
kelljen a régi, bűnös lelket kicserélni a Szenttel. „Mert aki meg nem
utálja még a saját lelkét is, nem lehet az Én tanítványom.” Luk.
14.26. Aki nem hordozza a saját keresztjét, hanem mással hordoztat-
ná, az sem lesz soha szent, mert a szenvedés tisztít le minden bűnt,
lelki szennyet, miként ha a ruhamosó is csak simogatná a ruhát, so-
hasem lenne az tiszta. A lélek is csak erős súrlódás által tisztul meg a
szennytől, amely rárakódott. Csakis Általam tisztulhattok meg, ha
Lelkem részesei lesztek. Aki éli akaratomat, az tisztul- és szentté
lesz. Tehát Jézus lényét semmiképp sem lehet kikerülni a megváltás-
nál – éppen Velem kell egyesülnie a megváltottnak! Mondottam is a
zsidóknak: amíg azt nem kiáltják: „áldott, aki jött az Úr nevében”,
semmiképp az Isten fiai nem lesznek. Régente is csak Általam voltak
azok, akik voltak: Isten serege. Tehát a megváltott Jézus lényévé
válik maga is, Isten fiává, ami a cél. Ezért át kell venni az Igét, és
élni, hogy Általam életetek legyen. Aki Istentől tanul, az megváltó-
dott e világtól, nincs is közössége a bűn és a sötétség hatalmával,
mert megtagadta azt. Amit a lelkéből kiszorított, az nincs már benne.
Megutálja még a saját lelkét is, aki Istentől tanul, mert azáltal válik
istenné ő maga is. Aki még a sötétséghez megy tanulni, hogyan tá-
madhatna fel ott a világosság? Aki az Igét kezdi élni, azt az Ige meg
fogja világosítani, úgyannyira, hogy nem kell kívül keresnie, ami
már benne él.
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Ez az új élete, mely már nem e világból él, hanem Igéből. Jé-
zus  lényévé  válik  ő maga  is,  Isten  fiává,  amely  a  cél  és  a  végered-
mény! Igen, a cél a megváltás útján elsajátítani az isteni erényeket,
melyek Jézusban voltak: az önzetlen, tiszta szeretetet, mely új, halha-
tatlan életet ad. Amíg a szeretet önzéssel kevert, addig nem mehet a
mennybe senki, mert éppen a legszentebb tiszta szeretet azé, ami a
mennybe emel. Mert amit Ábel áldozata jelképezett, aki tiszta szere-
tetből a legszebb termését hozta áldozatul, és mutatta be szeretete
illatát az Adományozónak, azonképp van ez lelkileg most is.

Nézzétek a fukar adakozót: sajnálja, amit ad, így nincs is lelki
gazdagsága belőle. Füstje, vagyis áldása csak a földre hajlik vissza,
és azután a túl boldog Ábelt agyonüti, hogy átkozottja legyen e föld-
nek, azaz elítéltje. Hát mi jót hozott magának fukar áldozatával?
Semmit! Szeretet nélkül minden visszahull a porba; pedig van hite,
mert áldoz, csak szeretete nincs még, ami a hit gyümölcse. Ilyenek a
lombos fák, de gyümölcs nélkül; ezek kivágattatnak és tűzre vettet-
nek, mindaddig, míg kiég belőlük az önzés – mert Isten az emésztő
tűz bennük, melynek meg kell végre minden önzést emésztenie, hogy
szeretetté váljon a hit.

A hit az első lépcsőfok a mennybe, és a szeretet fokozata sze-
rint emelkedik ki a földből az ember. Mint Ábel füstje, felszáll az
Istenhez, Aki elfogadja őt. Csakhamar követi az áldozat füstjét ő ma-
ga is, mint Ábel, s hazatér ahhoz, Aki első volt neki. Mert a legszeb-
bet adjátok mindig annak, akit a legjobban szerettek. Bizonyára ezál-
tal nyilvánvaló lesz, hogy ki az első, mert a tett igazol mindent! Nem
az „Uram, Uram!” kiáltók szava – az csak szél, nincsen benne az eső
áldása, ami életet sarjaszt.

Ezen megfejtések is a Szeretettől származnak, hogy bennetek
életet fakasszanak, olyan örökéletet, amelyhez a halálnak nincs köze.
Ha ezen életben átveszitek ezeket, amiket leírattam e kis eszközöm
által, úgy bennetek az örökélet hajnala pirkad; mert csak az az élet
maradandó, amelyet a Szentlélektől vesztek.

Mit ér, ha bírtok is az egész világ lelkével, vagyis minden is-
merettel, ha maholnap átmentek oda, ahol újra semmit nem tudtok?
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Mert így jár az, aki e világhoz közi magát! Annak nincs szabadsága,
mert az egyedüli lélekszabadság az Ige élet, akkor emelkedik ki,
minden világokon felül, és nem érinti őt a föld. Az az igazi jó iskolai
tanuló, aki az Igét annyira megtanulja, hogy az életévé válik. Így
szereti önmagát helyesen az ember. „Mert mit ér az, ha az egész vilá-
got megnyeri, és lélekben kárt vall?” Ez az a pont, amelyet híveim
előtt  is  idéztem:  hogy  nem  e  világban  van  az,  amit  Én  adni  akarok
nekik. Mi jó van itt, a sátán birodalmában? Mi jobbat tudtam volna
nyújtani szeretteimnek, mint hogy tagadják meg magukban ezt a vi-
lágot, hogy mennyei birodalmat adhassak nekik, mely el nem vétetik
tőlük a halál által. Mert mindaddig, amíg e földi van bennetek, a ha-
lál uralkodik rajtatok.

Ezért olyan fontos levetni e világot és nem szeretni, mert ez-
zel a bűnt, a halál kötelékét is levetettétek, és az új élet sarjadozik
majd bennetek, amely halhatatlan a lélek számára. Ehhez szüksége-
sek mindama isteni erények, úgymint: szeretet, alázatosság, türe-
lem, állhatatosság, megbocsátás, áldozatkészség és irgalom –
mindezen isteni erények fakasztják az örökéletet. Amiként az anyagi
életnek napra, esőre, levegőre, földre van szüksége, úgy a lelki élet-
nek az isteni erényekre, melyek nélkül nincs mennyei élet.

Mert a cselekedetet nem lehet énekkel, imával helyettesíteni,
ez még az ismeretlenség közeledése Istenhez. Hasonlóan földetek
szokásához, itt köszöntik egymást az emberek az úton, és ha többet
akar valaki, az illetővel szóba áll – de ebben nincs még cselekedet,
csak beszéd, közeledés. Azután ha be akar kapcsolódni az illető éle-
tébe, akkor el kell mennie hozzá, teljesíteni annak kívánságát – így
lesz élete amazééval kapcsolatos.

Tehát mi a tanulság ebből, vagy miért is idéztem ezt a pontot?
A jobb megismerés végett, meg azért is, hogy aki Velem akar lenni,
ne csak köszöntsön az úton, hanem kapcsolódjon bele az Én életem-
be, amely örök életet fakaszt számára. Mindazok számára, akik emez
isteni erényeket élni kezdik, mert az az Én életem; és így jön Hozzám
és lesz Velem. És ez életet ad, örök, boldog életet, mert jézusi lé-
nyem szeretet volt, bárhol és bármikor nyilatkozott is meg. Miként
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most is mindent szeretetből cselekszem, büntetek, javítok. Mindez
szeretetem egy-egy neme a megváltásban, és csakis ilyen eszközök-
kel lehet a mélyen bukott lelkeket a felszínre hozni.

Ezért ne is fájjon a szenvedés; szükséges az, és javítási szán-
dékkal engedtem meg. Újra ismétlem: „Még egy hajatok szála sem
hull ki tudtom és akaratom nélkül”. S ha ez így van, miért aggodal-
maskodtok a károk és bajok miatt? Inkább azt kutassátok, hogy mi
miért lehet, vajon mit vétettetek a szeretet ellen, és ezt a szeretetet
pótoljátok ki, és nem lesz károtokra. Mert bár látszólag valamiteket
elvettem, de azt a másik oldalról már vissza is kapjátok. Nincsen
tehát még anyagi károtok sem, csak pillanatnyilag, de amely a hit
hiánya miatt mégis bánatba ejt titeket, ami a lelketeken úgy néz ki,
mintha sötét füsttel volnátok beburkolva, és a napfény sem tud hoz-
zátok  férni.  Ezért  van,  hogy  lelkileg  lesüllyedtek  a  kár  miatt,  ami
azonban annyira szükséges, mint a véső a szobrásznak, aki a durva
fából valamit alkotni akar – tehát a szerszámmal néha nagyobb csa-
pásokat mér a formátlan anyagra, hogy kiformáljon belőle valamit.

Így vagyok Én is egy jó szobrász, aki az élettelen lelkekben
életet hívok elő a csapások által – de ez mind szeretetem cselekedete.
Boldog, aki felismeri benne a javító szándékot, és inkább javul, mint
bánkódik. Az ilyeneknél a célt már el is értem, nem kell sokszor erő-
sen odavágni, mert máris enged. Ez a célja a sok bajnak, és ezt mind
a szeretet műveli veletek, hogy Magamhoz vonzzalak titeket, hogy
legyetek Rám szorulva, és jöjjetek Hozzám, a halhatatlan örök Szere-
tethez, amely bennetek csak tetszhalottként szunnyadt – és így feltá-
mad az Isten bennetek. Újra azok lesztek, akik voltatok, és a sokat
keresett békét, nyugalmat megtaláljátok Nálam, a Szeretetnél. Hol is
nyugodhatnátok meg máshol, mint Annál, Aki úgy őriz, mint a saját
szeme fényét?

Mert ti azok vagytok, akik e világban Reám találtak a saját
szívükben! Gondoljátok csak meg, micsoda állapota van isteni lé-
nyemnek ott, ahol letagadnak, kitagadnak, mint valami felesleges
senkit, aki nem jelent semmi számukra - holott Tőlem és Belőlem
élnek. Én tűröm mindezt a megismerés idejéig, azután magukra ha-
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gyom őket akaratukban; és hogy mi lesz a sorsuk, azt már eléggé
megismertettem veletek ezen írásokban. Idő előtt nem akarom meg-
ismertetni velük lényemet, mert ez ítéletük lenne! Lassan, fokozato-
san, egy kevés ismeretben, s ha ragaszkodnak Hozzám, csak akkor
tárom fel szívükben a mindent megismerést.

Mert ha szeretetük előtt ismernek meg, úgy ez ítéletük lenne,
mivel akkor tudatosan tagadnának meg – a tudatlanságban való meg-
tagadás azonban még nem ítélet. Nem is szabad senkit idő előtt a
megértéshez erőltetni, mert az mindig fanyar gyümölcs lenne, ha
valahogyan meg is érne; a föld gyümölcsére szeretet nélkül semmi
lenne az. Azért őrzöm már az Enyéimet, akik befogadtak, mint a
szemem fényét, hiszen olyan kevés van belőlük a földön.

Bár életként bennük voltam mindig, de a szabad akarat túl-
megy még az életen is – mert a halál fiai már nem sokra becsülik a
legdrágább kincset, az életet. Ez az elfajulás következménye, mert
számukra minden a túlzott testiség, és tovább nem látnak, csak amíg
a saját érdekkörük terjed. Így zsugorodott össze az életük is annyira,
hogy már nem is kívánják, és így száműznek maguktól. Amaz nagy
világosság elsötétedett bennük, és így lesznek a sötétség fiai, szám-
űzöttei a szeretetnek, mert kiűzték azt magukból. Kiégett kráter-
hegyekké válnak, akik köpködik magukból a tajtékzó, kártékony
terméket. Száműzetnek a szeretettől az ő poklukba, mert nem tudtak
szeretetté válni, minden sok munkám mellett sem.

Megmaradtak a konok önakaratban, és lettek saját ítéletük ál-
dozatai, „sötétség fiai”, veszedelem gyermekei a mélységben. Mi
mást lehet ezekkel tenni, mint saját sorsukra bízni - hiszen nem fo-
gadtak el semmi segítséget a megmentésükre. A szeretet, amely eny-
hítené lelkük keménységét, nem tud hozzájuk férkőzni, mert ezt ők
így akarják szabad akaratukban. Egy időben a tudatlan szenvedő is
mindennek tudatára ébred, és átérzi pokla mélységét és szabadulásá-
nak lehetőségét is – de ha ő mégis a poklot választja továbbra is, ki
hozhatja ki abból? Hiszen ő azt szereti! Lám, mindez csak a konok,
megrögzött lelkek tulajdonsága. Ez a saját lelkük tulajdonsága; mert
ők reggeltől estig azon fáradoznak, kit csapjanak be, és hogyan te-
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gyék magasabbra magukat másoknál. Az, hogy ki lesz nagyobb –
pokoli elv! Az Isten országában mind kicsik vannak, és csak a szere-
tetben győzik le egymást, nem a versengésben. Aki jobban tud sze-
retni, az a boldogabb lény, mert az van Hozzám közelebb, s mintegy
Belőlem él.

A szeretet Tőlem való, mert a szeretet forrása csak az Atya
lehet, Aki által él minden a mindenségben! A szeretet a legfőbb
adományom, mert az a hasonlatosságom bennetek. Ez az, amit min-
denkinél el akarok érni szeretetem által: hogy boldogok legyenek,
mint szeretet-lények. Ez a ti rendeltetésetek is, emberek! Mert a kül-
ső forma emberi ugyan, melyet Én adtam, de a benső önakarat még
állati, tehát azt szeretetté kell átváltoztatni. Akkor bennetek is kiala-
kul ugyanaz az Isten, Aki mindenekkel bír, s szeretetével uralkodó
hatalom.

Ez a célja a teremtésnek, nem a szenvedés! Mert a pokol
minden fajtájában, amit e világ jónak tart (gazdagság, testiség, jólét)
– éppen ezekben van a bűn csírája és a lélek-pusztító elemek. És mi-
vel a lélek az örökéletű, nem a test, a lelket kell jobban ápolni, mint a
testet, hogy jobb dolga legyen a szeretetben, mint a testnek az önzés-
ben. Oda kell fejlődnie az embernek, hogy szeretetté váljon a lénye,
mert akkor szabadul fel a pokolból, ami addig fogva tartotta.

Nincs más célja e világnak, mint a felismerés, a megvilágoso-
dás, az önismeret! Mert ha az ember felismeri önmagát, akkor felis-
meri önmagában Istent is, Aki mindig csak a jót mondja. A második
erő az emberben az énje és a szabad akarata, amely mindig ellenáll
ezen isteni akaratnak, tehát mindig e világ érvényesül, ezért marad
alul.

De aki jobban szereti a lelkét, mint a testét, az ellene áll a test
akaratának, és a lélek hangját követi – s ha ezen szó nem egyezik az
Igével, úgy ez nem a lelkiismeret szava, hanem az önszereteté! Vi-
gyázzatok ezen pontnál! Minden ilyen benső hangot az Igével mér-
jetek össze – mert a Szentlélek mindenkor csak szentet és tisztát
mondhat! Anyagmentes szeretetre tanít szüntelenül: ez az isten sza-
va az emberben! Ami ezen világnak kedvez, az nincsen Istentől, ha-
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nem az önszeretet mondja s az emberben levő erők, s az e világi ha-
sonló lelkek – ezek beszélnek ki az ember lelkéből olyat, ami nekik
kedvez; és ez nincs Istentől! Isten a szeretet, tehát minden szavam
csak szeretet lehet. Én mindenkor csak a lelki hasznot keresem, nem
e világét, mert a lelki gazdagság bőven táplálja a testet.

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Igével is, ami is-
ten szájából jő.” Ez élteti a lelket, testet az idejéig; azután a test elvé-
tetik,  és  a  lélek  él  a  szeretetből,  és  szeretetté  válik  ő maga  is.  Ez  a
rendeltetése, s a jelszó Jézus nevében: istenné válás.

Most már elmondtam nyíltan, mi a célja az emberi nemnek.
Ha a nemét elveti, és egységes nagy lélek válik belőlük – amikor
nem a nemi szeretet, hanem a tiszta szeretet uralkodik -, akkor sza-
badul fel a fél-lelkiállapotból, és lesz egész teremtő erővé önmagá-
ban, ahogy Isten önmagából hívta elő gyermekeit. A szájamon lehe-
lem ki magamból az egyedi életeket, és szabad akarattá formálom
őket önmagamból – saját hasonlatosságomra.

A léleknek önmagával való meghasonlása ott veszi kezdetét,
amikor túllép az isteni korláton, és - amit már nem bír – teremteni
akar. Így lettek kétféle neműek, ami kettéválasztása a teremtő erőnek,
és így történt az elszakadás Tőlem, a tökéletes Egységtől, amelyben
minden teremtő erő Önmagamban létezik.

Amikor megszabadultok az önző nemiségtől, akkor szabadul-
tok föl a fél lélek-teremtő állapotból és lesztek egészekké – szeretet-
lényekké, akik már csak szeretetet teremtenek önmagukból, és akik
önmagukban kiegészülnek, és így mindig nagy örömömre vannak.

Mert ha valakit az ember a szívébe fogad, az van ott elsőnek;
és így, ha az ember az isteni szeretetet veszi be a szívébe, az van ott
elsőnek, és azzá válik önmaga is. És így nincs meghasonlás, mint ha
egy fél egy másik féllel pótolja hiányos teremtő erejét, hogy teremt-
hessen. Az önzetlen teremtő erő nem a halálnak nemz, hanem az
életnek – önmagából életet, boldog életet! Ez a boldog élet már nem
e Földön van, hanem az istenné fejlődés honában, ahol nincs kétne-
műség, mert ugyanaz a lélek van bennük, ami Jézusban volt.
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Emberi segítség nélkül is tudtam teremteni, amikor a holttest-
be visszaparancsoltam az életet. Tehát ahogy tudtam egy másik be-
avatkozása nélkül új testet alkotni a holtból, ugyanúgy tudok minden
testet, lelket, életet adni Önmagamból. És mindazok, akik átmennek
az egy-teremtő erőbe, azok is ugyanazon erővel bírnak önmagukban
– mert Istennel, a tiszta szeretettel párosultak, és az van a szívükben
Elsőnek! Így válik egységes teremtő erővé az ember Istenben.

Már amikor Ádám föld-testét formáltam, tudtam, hogy nem
lesz megelégedve önmagával, mert teremtőerejének híján volt már –
ezért kívánt maga mellé egy másik felet, amit az ő saját testéből vet-
tem ki; az V-ik bordarészt. Abból formáltam Évát, az ő hasonmását
és a kétneműséget; és így lett az 1-ből 2, ami annyi bajt, bűnt hozott
a világra.

Ádám megteremtése által még nem volt kétneműség, csak az
ő lelke kívánta így, amikor Tőlem már elszakadt. Ekkor már nem Én,
az Isten kezdtem neki az első lenni, hanem amit maga előtt látott. Így
lett gyötrelme az embernek a teste, és büntetése a kívánsága. Azután
elfajzott az ember, pokoli engedetlenségbe esett, mert hiába elégült
ki, újra és újra a vágyba esett, és ennek nem lesz vége mindaddig,
amíg önmagát teljesen meg nem tagadja. Az önmegtagadás által fel-
szabadul a nemi és a fél-lelki állapotból, és lesz önmagában kielégőlő
az isteni szeretetben. És akkor megnyugszik, és eljött az ő ünnepe,
amelyben újra boldog Istenben, a Szeretetben.

Mindaddig, amíg másoktól függ a boldogsága, nehéz az, mert
a gonosz is közreműködik, hogy az ne jöjjön létre, csak ideig-óráig,
hogy azután annál égetőbb vágyba ejtse, vagy megbüntesse. Mindaz,
aki a tiszta szereteten kívül keresi a boldogságát, mindig poklot talál.
Innen van a sok szenvedése az embereknek, mert nem ismerik az
önzetlen szeretetet, mely által megtalálnák az igazi boldogságot, amit
mindig keres az ember – de nem úgy, ahogy azt megtalálná.

Az önző szeretet a pokol, tehát meg kell bűnhődnie érte an-
nak, aki azt szereti. Ez épen olyan dolog, mint ha valaki kiugrik az
ablakon, és természetesen le is esik. Tehát az önző szeretetnek is ez a
következménye: a pokol mindenkor. Próbáljatok csak meg érdek
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nélkül szeretni - hogy az ne is tudja, akivel jót tesztek -, mily édes az,
még kicsiben is! Így cselekszik a ti mennyei Atyátok is, Aki titkon
van, de nyilvánvalóan fizet!

Amikor önzetlenül szerettek, akkor már Én cselekszem ben-
netek. Engedjetek tehát Engem érvényesülni magatokban, és akkor
lakozhatok nálatok – nem csak néha, mint vendég, hanem örök szere-
tetként, Akinek hatalma van mennyen és földön. Akin uralkodhatom,
az Velem együtt azon hatalomban van, ahogy nekem adatott minden
hatalom „mennyben és a földön”. Mert a föld hatalma az önzetlen
szeretet, amely által meggyőzitek a világot! Vagyis ellene álltok a
bűnnek, a pokolnak, és így lesztek tőle megváltottak. Mert ahol tiszta
a szív, ott már az Isten van jelen. Azért látják meg a tisztaszívűek
Istent, mert már bennük van, és boldogok Velem. Istent soha senki
nem látta, mert Isten szeretet. De amikor az ember szeretetté válik,
akkor látja meg az Istent önmagában, s akkor már ő maga is Isten –
Általam.

A testi szem – amely ítélet – bizonyára nem láthat, mert ez a
világ csak az ítélet alatt lévőké, nem a megváltottaké! Nem is láthat-
ják az Istent, csak e világtól való felszabadulásukkor. Vagyis csak az
önző szeretettől való megszabadulásukkor, mert akkor tisztul ki a
szív e világtól; (szív vagy szeretet az egy szó!) a szív az anyagi, a
szeretet szó pedig a szellemi – de egyet jelent. Miként a szív a test
éltetője, úgy a szeretet a mindenség szíve, amely azt élteti, fenntartja
– mert a szeretet és a szív mindig a központ, amelyből élet árad szét.
Tehát Isten a központ, amelyből minden élet árad. Ahol az Isten, ott a
központ, az anyagmentes szeretetben. Amely szívet az Isten elfoglal-
ja, leborul az előtt az egész menny serege, és áldják benne a jó Atyát,
Aki ily kegyelmes az emberhez. És így a sok kis központ egy nagy
Istenséget képvisel, de egy szeretetben, egy érzésben és egy akarat-
ban. Így válhat Istenné az ember!

Most, amikor idáig eljutottunk ezen fejtegetéssel, értsétek
meg, ti tiszta szívűek, hogy az Isten lakozik bennetek. Azért halljátok
szavam, és örvendezzetek a mennyel egyetemben, hogy az Úr ural-
kodik a földön! Ámen!
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Értsétek meg eme titkot, hogy miként? Amikor a tiszta szere-
tet uralkodik az anyag fölött, akkor uralkodik Isten e világban, e tes-
ten, és eljött az Isten országa az emberhez, és így van hatalma a
mennyen és a földön, úgy amint volt az ember Jézusnak, amikor a
testet feláldoztam a tiszta szeretetnek – Istennek, hogy megdicsőül-
jön Bennem az Atyám, amely a szeretet, és Általa vagyok örök Atya,
mert teljességgel Bennem lakozik.

Ezért mondottam: „Aki Engem lát, látja az Atyát is, és aki
Engem befogad, azt fogadja be, Aki elküldött e világba világosságul
és igaz tanítóul”. „Boldog, aki befogad Engem – Én és az Atyám
hozzá megyünk, és nála lakozunk”. Ez be is teljesedett eme kis esz-
közömnél, akit akaratom szerint felhasználok e világban, mint írótol-
lat a kezemben. És jaj annak ,aki megbotránkozik benne, mert nincs
abban Atyjának szeretete! Hiszen a világos napnál is világosabban
bizonyítom be jelenlétemet azzal, hogy teremtett lény ilyen megfejté-
seket nem adhat, csakis az, aki bírja: a Szeretet Szelleme, aki itt be-
szél. Lehet-e a megváltás útját világosabban megmagyarázni, mint
itt, amit leíratok? Semmiképp, mert ezt csak a szeretet teheti, mellyel
a teremtett lények kevéssé bírnak. Ezért aki olvassa, úgy fogadja,
mintha  előtte  Jézus  mondotta  volna  ki,  mint  az  örök  Ige.  Én  csak  a
szeretetet mondhatom mindig, mert Magam vagyok a „Szeretet Iste-
ne”.

Már prófétáim által megmondottam, hogy „az utolsó időben
Istentől lesznek tanítva az Istent keresők”, és „Magam legeltetem
nyájamat és leszek nekik Pásztoruk és kiragadom őket a hamis
tanítók kezeiből” (Ezékiel 34.). „Mindaz, aki keres, talál” táplálko-
zik az istent szerető, mert nem hagyom az Enyéimet tévelyegni. Ösz-
szeterelem őket, és lesz egy akol és egy Pásztor, aki Szentlelkemben
részes.

Tehát ki tartozik az akolba? Aki a Pásztor után megy és köve-
ti akaratát, azok az Én juhaim és bárányaim. Akik akaratomban van-
nak, azokat mondhatom csak bárányaimnak, mert akaratommal a
lelkemet is befogadták, így lettek az Enyéim és Én az övék. Miként
is lehetne másként jegyese valakinek, ha nincsenek egy akaraton? Ez
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képtelenség. Tehát a mennyei glória övezi azt, aki a mindenség Urá-
nak akaratát bírja, mert az csak szeretet lehet, amelyet mindenki be is
fogadhat, nem kell hozzá tudomány, sem gazdagság! Szeretni min-
denütt lehet annak, akiben van Szentlélek.

Miért olyan szegény e világ szeretet nélkül? Mert üres, önzés-
sel telített, és ezért nem is tudja felismerni a szeretet szavát – és a
szeretet magas fogalom e földnek. Pedig minden meggátolt ezen az
úton tért haza. Amíg vele foglalkozom és tanítgatom, úgy megtisztul
a föld porától, és felülemelkedik a felhőkig, onnan pedig a magas
égig - azaz teljes Igévé válik, mert Igéből táplálkozik. És azok, akik-
nél nincs eredmény, visszamaradnak a föld porában martaléknak,
akiket a gonosz gyötörhet az ő világában. Aki ezen földet éri, gyötör-
tetik általa, mert ez az ő hivatása az ő idejéig. Mert ha emez gonosz
gyötrelme nem volna, az elesett emberiség soha föl nem támadna! De
a szenvedésben keresik az istent, és így jönnek tudatára annak, hogy
a pokolban vannak, a gyötrelem helyén. Tehát a maga módján a po-
kol  is  engem  szolgál  a  gonosszal,  aki  gyötri  az  embereket  –  ha  ez
nem így lenne, a szabadulás az önösségtől soha nem jönne létre. Az
önösség az, amiben elbuktak az elpártoltak, mert szeretet az élet – a
lélek csak tartálya a szeretetnek. Időnként kegyelemből kapnak testet,
hogy bejárják a földet, amelyben szabadulást nyitottam számukra a
pokolból, saját életem árán, testem feláldozásával, hogy a lelkek az
örök limpus-ból, az örök sötétségből és tévelygésből élethez jussa-
nak. Mert ilyen élet is van; szeretet nélküli, holt. Az élet meghalt
szeretet nélkül, mert szeretet az élet. A lélek tartálya a szeretetnek, de
ha nincs szeretet, megtelik pokollal, és sötét felhőként hányatik örök
időkig, anélkül hogy öntudatra ébredhetne. Csak szenved, és nem
tudja, miért – mert pokollal van tele.

Én a megváltást hoztam számukra, a teljes öntudatot, hogy
felismerjenek mindent, amiben vannak. A felismerés a megváltás
útjának eleje, és annak követése a beteljesedés Szentlélekkel. Szük-
séges alkalmaznom a gonoszt a megváltási munkában, és azért
nem veszem el a hatalmát idő előtt, hogy elvégezze munkáját a
lélek felszabadulására. Én magam is alávetettem magam a hatalmá-
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nak, hogy szeretetemmel utat mutassak a pokol hatalmától az élet
felé – és mindenki ezen, az Én utamon szabadul meg tőle. A megvál-
tás útján nem lehetett másként beállítani, mert az embernek önmaga
ellen kell mennie, hogy megszabaduljon a pokoltól, amely benne
székel.

Nagy dolog a megváltás! Sokkal több, nagyobb, mint hi-
szitek és képzelitek; mert az emberiség imádkozik, hogy szaba-
dítsam meg a gonosztól, mégis szüntelenül azt cselekszik, mert
szereti azt. Milyen nehéz feladat a sötétséggel a világosságot megér-
tetni! Ha valaki beteg, és csodás gyógyulást adok, akkor már meg
van elégedve önmagával – mert csak a testét félti, és fél a fájdalom-
tól. A lelke felszabadulását azonban nem keresi, elég, ha a teste jól
van. Nagyon kevesen vannak, akik megértenek Engem, hogy Én a
lelkek orvosa akarok lenni – és éppen a test rovására és fájdalmára –
amitől mindenki irtózik. Ezért is olyan nehéz a szeretetnek célt érni
ezen a földön.

Fájdalomra fájdalmat kell adni, hogy ne szeressék annyira e
világot, mely gyötrelmet nyújt, s amelyben nincs szeretet, ami az
élet. Tehát minden arra irányuljon, hogy a szeretet ellen ne vétkezze-
tek, és ápoljátok azt. Semmi földi jóért el ne cseréljétek! Minden
igyekezettel növeljétek – mert mivel lehetne eme mennyei kincset
felcserélni e földön, hiszen minden itt marad! Mert az anyag itt ma-
rad, azaz elvétetik mindenkitől, és az embernek csak a szeretete vagy
a gyűlölete marad meg az ő lelkében. S ha tehát ez így van, akkor
elég balga, aki nem gyűjt itt kincset, amelyért ide jött!

Hasonló ez ahhoz, mint ha valaki nagy fáradsággal bányát
épít, és amikor már a célnál van, nem használja ki, hanem a kevés
eredményből elkezd jól élni, tobzódni és részegeskedni – és közben a
bánya beomlik, és ő újra szegénnyé és nélkülözővé válik.

Lám, a balga így cselekszik emez életbányával a földön,
ahonnan gazdagon térhetne vissza, örök időkre megalapozhatná bol-
dog jövőjét, ha a szeretetet követné, mert akkor Velem egyesülhetne.

Sokan leszállnak a magas lelkiállapotúak közül is, hogy itt
még többet gyűjtsenek az emelkedő szeretetből, és nagy szenvedése-
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ket vállalnak ez útra, hogy minél hasonlóbbak lehessenek Hozzám.
És itt sokan visszaesnek a nagy kísértésben, amikor a világot meg-
szeretik. Sokan így buktak le a mennyei állapotból a földre, mint a
Tirus királyáról szóló példázatom is igazolja (Ezékiel 28.) – amikor a
földdel elegyedik össze, föld lesz ő maga is, ha az önzetlen szeretetet
elhagyja.

Azért ti, akik halljátok szavam, vigyázzatok eme úton, amely
a teljes szeretetbe vezet, és ápoljátok azt mindennél jobban, hogy
megrakodva és gazdagon térhessetek haza – amiből éltek majd azu-
tán. Aki szeretetet gyűjt, az szeretetből táplálkozik – aki anyagot
gyűjt, az szegény marad lélekben, és nincs jövője, nincs élettartalma,
üres héj, amelyben nincs élet: mert szeretet az élet.

Ne nézzétek, mit tesz más! Azt sem, hogy e világi törvény
neked ad igazat, és így jogos a követelés a törvény már maga is ítélet.
A szeretetnek nincs törvénye, csak szeretete. Mentsétek fel magato-
kat a törvény alól szeretettel, és akkor szabadok lesztek. „Ha valaki
elveszi a felsőruhádat, add neki az alsót is”; mert a törvény betöltése
a szeretet, és amíg be nem töltitek szeretettel, üres, mély örvény,
mely elnyeli a szeretetet.

Az az élő szeretet-törvény legyen a szívetekben, hogy: „sze-
resd Istent mindenek felett, felebarátodat pedig úgy, mint önmaga-
dat!”. Akkor betöltöttétek a törvényt szeretettel, és többé nem ítél
felettetek, mert újra gyermekek lettetek, akik mentesek a törvény
alól, és így szabadok is. A szeretet megváltott a törvénytől, mert
minden kötött állapotból csak a szeretet oldhat fel! Pedig nagyon sok
a kötelék, és csak a teljes Ige betöltése szabadít fel mindenkit telje-
sen. Aki lélekben felszabadult, azt nem is hagyom itt tovább szen-
vedni, mert a szabad lélek nem lehet kötött. Innen van az általános
felszabadulás és uralkodás akkor már minden felett annál, aki nincs a
törvény alatt, hanem szeretetben Velem; mivel a törvény a gonoszo-
kért van, nem a szeretetben lévőkért. Mindenki, aki szeret, szabad
lélek. A lekötöttség mindig a bűnből ered, aki vagy ami ellen vétett
az ember. Azért szükséges teljesen megbocsátani mindenkinek, hogy
ama szeretetben felszabaduljon minden általatok megkötött. Mert ha
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valaki nem is rendezi a tartozását, ti mentsétek fel, hogy ne legyen
többé dolgotok a földdel.

A teljes megbocsátás úgy történik, hogy szeretettel gondoltok
arra,  és  tudtok  imádkozni  azért,  aki  ellenetek  vétett.  S  ha  rátok  van
panasza valakinek, tegyétek azt jóvá, és egyenlítsetek ki minden tar-
tozást a földön, hogy feloldoztassatok minden köteléktől, ami a föld-
del volt összekötve. Ha valaki meg is lop, ám tegye – ne sajnáljátok
az anyagot, örüljetek, hogy a tartozásokat ily módon is kiegyenlíthe-
titek. Minél több szeretetet osszatok helyében, hogy lelketek így
naggyá növekedjen, és sokakat magába foglaljon a szeretet köteléke
által – hogy táborotok nagy legyen, és sokakat a megváltásra segítse-
tek a szeretettel.

Ama égi világosság nem más, mint a szeretet, mely által min-
den megvilágosodik és tiszta lesz. A szeretet nem vádol, a szeretet
nem kíván, a szeretet meg van elégedve, és mindenkinek csak adni
akar – ez az ő lénye, éppen ellenkezője a földi szeretetnek, mely
mindig a másét kívánja, éhes a lelke, és így soha nincs megelégedve.
A szeretet az nem panaszkodik, nincs panasza, hiszen mindene meg-
van: a szeretete, ami által gazdag a lélek. Amikor Én, a Szeretet le-
szek az Első, akkor már nem bánt semmi anyag, mert az már sár előt-
te, itt hagyni való anyaga a földnek.

Tehát ne fájjon az anyagi kár senkinek, inkább a szeretet hiá-
nya fájjon nektek, mert az nagyobb kár mindennél. Amikor nem tud-
tok önzetlenül szeretni, az a legsúlyosabb kár, amelynek megszerzése
hosszú életidőre kiterjed, s ha magatokat meg nem tagadjátok, soha
nem juttok az önzetlen szeretethez. Mert ez a híd, az önmegtagadás
vezet a mennybe: a szeretetbe.

Az már boldog, aki felismeri az igazságot az igazságban, a
szeretetet a szeretetben, és így elfogadja, s a saját lelkét építgeti vele.
Az már oldódik a megkötöttség alól, mert van alázata, és az felismer-
teti az igazságot, mert csakis az egyik erény által lehet a másikat fel-
ismerni, megszerezni. Egyik a másiknak ikertestvére. Aki az Igét élni
kezdi, az már alázatos is, mert ezen alázata által éli az Igét, és így
enged utat a szeretetnek a szívéhez, a szeretet hajlékához – és kitaka-
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rodik onnan a gonosz minden erejével.  És ilyen állapotban már sza-
bad a lélek, és a mennyben van már, az Atyánál.

„Aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik, aki kér,
annak adatik”, és így tovább. Minden erényt az Igéből kell meríteni,
mint mennyei forrásból, vele kell táplálkozni szüntelen, vele kell
foglalkozni mindig. Mint aki valami akar lenni, az folyton azzal ve-
szi magát körül, hogy azzá váljon, amit tanul – mert másként nincsen
eredmény.

A lelki átváltozásnál is így van; minden erővel kell tanulni és
élni az Igét, hogy azzá váljatok általa, azaz teljes Igévé, mert csak ez
szabadít fel e földtől és vált meg a halál kötelékéből a szabad, boldog
életre. És ilyenformán vagyok Én mindenkinek a segítségére, aki
Hozzám (az Igéhez) jön – és megsegítem az ő szeretete szerint. Mert
ha valaki nem jön Hozzám, miként segítsem akkor őr? Ha valaki
nem fogad be Engem, miként lehetek nála? Ezért nektek kell Hoz-
zám jönni, hogy életetek legyen. Hiába megyek Én ahhoz, aki be-
csukja Előttem szíve ajtaját. Nektek kell az Igéhez jönni és befogadni
és élni azt, hogy Igévé, azaz Fiúvá váljatok Általam. Mert nem elég,
ha tudjátok, de nem élitek.

Soha nem lesz mester, aki nem gyakorolja magát abban; csak-
is az válik azzá, aki kívül-belül átalakul, az lesz mestere annak, amit
elkezdett tanulni. Ti is ilyenképpen lesztek Hozzám hasonlók, a mes-
terek Mesteréhez, ha Hozzám jöttök életet cserélni. Mert Én a Lel-
kemet adom beléjük, hogy hasonlók legyenek Hozzám, és egyek
legyenek Velem mindenben. Hát miként is lehetnétek Velem, ha nem
jöttök Hozzám, az Igéhez, és nem élitek azt? Hiszen azért jöttem,
hogy életet vegyetek Tőlem, mind örökéletből. Nálam nélkül nincs,
nem is lehet életetek, csak örök szenvedésetek.

Lehet-e valaki boldog a pokolban? Nem, nem lehet, mert a
tiszta, önzetlen szeretet tud csak boldoggá tenni, a pokol pedig tele
van önzéssel, amely mind bünteti őket, mert minden önző szeretet
megbüntet. Gondoljátok csak át a saját életeteket – nem az önösség-
ből származott-e a veszedelem? Ha a szeretet lett volna előtérben,
akkor a veszedelem elkerült volna.
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Vajon ki a veszedelem fia? Az önszerető! Az önszeretetből
származik minden veszedelem – úgy az egyesekre, mint a családokra
és a nemzetekre, mert az önzők csak a saját érdeküket keresik, és így
nagy pusztulás következhet e világra. Most már itt van a veszedelem
fia, amely megíratott a prófétáknál, ami elsöpör mindent az önzés-
ben. Egymást letiporni, legázolni: ez a jelszó. Nincsen érzés a másik
kárával, veszedelmével szemben! Kihalt az érzés, a szeretet. Elsöté-
tedett napok, kiégett kráterek ezek a veszedelem gyermekei, akik
megemésztik e világot, de önmagukat is belevetik a kárhozat tüzébe,
amely felemészti őket.

Most már tudjátok, ki a veszedelem fia: az önzéssel telített
szívek, amelyekben nincs irgalom, szánalom a másik iránt; ezek a
megkövesedett szívűek, akiknek örömet okoz a másik szenvedése,
amelyet ők okoztak. Legyőzött és megalázott ellenfél: ez a pokol
képe, ahol örökös harc dúl, nincs egyesülés és egymásért élés.

Nincs megbocsátás, sem elnézés és türelem, mert nincs önzet-
len szeretet a földön, és ezért vált pokollá - és ég, ég minden! A fe-
szültségek és izgalmak minden téren felemésztik az ember lelkét
szeretet nélkül. Nincs, aki meggondolná, mi lesz ennek az egymás
elleni vad hajszának a vége. A szeretetet és a békét száműzték. Egy-
más megértése helyett a gyűlölet, irigység lépett életbe, amely meg-
öli őket. Így fog elfogyni a világ élete a saját ítéletében, ez lesz ama
nagy tűz, ami megemészti e földet – vagyis a földhöz tapadt embert,
aki szerette azt.

Azért buzdítalak titeket, kicsinyeim, akik hisztek szavamnak:
ne szeressétek e világot, sem a benne lévő örömöket, mert az mind
csak hazudja a boldogságot, hogy aztán annál nagyobb veszedelembe
sodorjon. A szabad, anyagmentes szeretet legyen bennetek. Érdek
nélkül szeressétek az embert, hiszen felebarát, testvér, szenvedő és
küzdő. Olyanok vagytok itt a földön, mint egy tenger, és minden em-
ber egy cseppje ugyanazon víznek – vagy mint egy fa, amelynek
minden ember egy-egy levele. Mi különbség van tehát levél és levél
között? Csak a gyümölcsök különbözők; az egyik fa mérges gyümöl-
csöt terem, a másik jót - itt látszik meg a fa neme. A jót termők felvé-
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tetnek a jók közé, a mérges gyümölcsöt termők pedig mind tűzre
vettetnek: a saját lelkük tüzébe, amely felemészti őket.

Így vetek véget a veszedelem fiának, amiért megrontotta a
földet az önzéssel. Sajnos, senki sem akar tovább látni az orránál,
csupán a saját énjéig, és ez az, ami veszedelmet hoz rá. Így lett elsö-
tétedett nap az ember, e föld legnemesebb teremtménye az önzésben.
Ha a megváltás érvényre jut, nagy átalakulások lesznek e földön. A
durva kőzet, homok finom porrá válik. Ami sértő és durva volt e föl-
dön, az kicserélődik, feloldódik az ő durva, sértő állapotából. Hiszen
ha a szeretet válik uralkodóvá e földön, minden átalakul szeretetté,
nem lesz kő, amelyben az ember megüti a lábát, mert angyalok vi-
gyáznak mindenkire, amíg felnövekedik az anyagmentességben; azu-
tán végleg felvétetnek - Isten fiaiként - a szeretet gyermekei az őket
megillető világba. Én igazságos vagyok mindenkivel, tehát mindenki
ott kapja meg a jutalmát, ahová dolgozott.

Akik a szeretetnek éltek, szeretetté váltak, a szeretetük jutal-
mazza őket. Mert ki hová állítja magát, ott lesz, és ott veszi el a ju-
talmát! Mindenki a saját maga ítéletébe vagy jutalmába esik – ott
nincsen protekció, ami ide vagy oda segítse, hanem csupán a lélek
szeretete a mérvadó mindenben. Ilyen igazság csak az Istenségben
található fel, mert Isten az Igazság – a Szeretet pedig az Atya és a
Fiú. Az igazság szabaddá tesz, és a szeretet Fiúvá, akit az Atya véd
és vonz. Ilyen állapotok vannak a lélek világában, ahol a nyers való-
ság láttatik mindenkiben. A szép beszéddel nem lehet a lélek fogya-
tékosságát pótolni, mint itt a földön.

Vannak emberek, akik kedves, behízelgő beszédükkel érvé-
nyesülnek, és ez által léteznek - egyebük nincs a szónál. Lám, az
ilyenek odaát túl szegények, nincs létük. Az ilyeneknek csak szavuk
volt, de tettük, amely megmarad, nem volt jó, csak önző; ezért ma-
radtak mezítelenek, és megláttatik a rútságuk. Nincs egy jó tettük,
amely betakarná őket, mezítelen szegények; még csak nem is koldu-
sok, mert azoknak még adnak néha valamit.

Ezek azután megszállják az ember testét, aki hozzájuk hason-
ló, és benne élősködnek. Aki nem vigyáz, az ezek behatása alatt egé-
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szen rabbá válik; a saját gondolatvilágukba terelik az embert, és így
ők érvényesülnek. A testet hordozó nem is tudja, hogy a más akara-
tában van, és nem a sajátjában, és azt cselekszi, így ő is mezítelen
marad. Az ilyen megszálltsággal szemben csakis az Ige érvényesül,
aki ezt éli, csak az szabadulhat meg a betolakodott gonosztól.

Azért mondám szüntelen: „Ember, tagadd meg önmagad,
hogy szabad légy, mert csak az Én isteni akaratomban szabadulsz
fel” emez gonoszoktól, melyek benned uralkodnak. Ha nem bírjátok
magatokban az önmegtagadást, úgy emez gonosz bennetek marad, és
nem szabadultok meg tőle. De ha látja, hogy nem hallgatnak rá, aka-
ratát nem cselekszik, akkor megharagszik, és egy darabig a környe-
zetet ingerli ellenetek. És ha ott sem hallgatnak reá, úgy elmegy, és
más lakást keres magának; ez a szabadulás a gonosztól. (Ámen.)

Így a felszabadult ember emelkedhet a föld feletti jobb vilá-
gokba, és végtelen a fokozatok száma, mert minél jobban eltávolodik
a földtől, annál nagyobb boldogság veszi őt körül. Minél inkább át-
jön az isteni akaratba, annál boldogabb. Már itt is érezheti a gonosz-
tól való szabadulás hatását, mert nem ingerli éjjel-nappal a haragra,
bosszúállásra, veszekedésre, bujaságra és minden gonoszra.

Újra mondom: csakis az Ige életével vettek véget a gonosz
garázdálkodásának bennetek! Így szabadultok meg a gonosztól, és
kiábrázolódik lassan az Isten képe az Ige által.

Olyan egyszerű, és mégsem tudják megérteni, hogy mi a sza-
badulás a gonosztól, bár mind ezt kérik Tőlem – de megérteni nem
akarják a módját: hogy kövessenek Engem, az élő Igét, hogy szaba-
dok legyenek a gonosztól. Az Enyéimnek szabadulást ígértem a go-
nosztól, és ezen ígéretemet ekként válthatom be, ezen nagy igazság-
ban: a tettben. Hiába kiáltja bárki: „Uram, Királyom, szabadíts meg a
gonosztól!”, ha azt önmagában meg nem tagadja, hanem szereti, mert
enged neki. Akkor csupán az ajkával tisztel és mond Uramnak, a
valóságban pedig a gonosz az úr benne, akinek akaratát cselekszi.
Miként, hogyan szabadítsam meg attól, amit szeret és szolgál magá-
ban? Semmiképpen! Ezért nem is lehet megszabadítani a gonosztól,
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aki úr benne, az Én nevem pedig csak az ajkán van, de nem a csele-
kedetében.

Még a hívők is a gonosz hatalma alatt maradnak mindaddig,
amíg önmaguk lelkét meg nem utálják, és az Igét nem veszik életcé-
lul minden helyzetben. Csakis így szabadultok meg a gonosztól, és
így Én térhetek be hozzátok, mint megtisztított Isten templomába, a
szeretet hajlékába. Így változik át a pokoli állapot mennyei állapottá.
Azért akik halljátok e szavaimat, vigyázzatok és folyton Velem le-
gyetek, hogy megtörténjék a szabadulás Velem itt, örök időkre. Ilyen
átmenet szükséges a megváltáshoz a gonosztól: a jóhoz, a szeretethez
pártolni, és nem cselekedni a gonosz indulatból eredő akaratot.

A mezítelen, betolakodott lélek ittléte alatt semmit sem szer-
zett magának, a saját lelkének, hanem csupán a saját énjének meg a
testének élt, melyet mind el kellett hagynia, így a mezítelen lelkének
nem volt sehol helye. A szeretetet be nem fogadhatta, mivel nem
szolgált neki, tehát a gonoszokhoz kell esnie, mert maga is az volt.
Nem lehet az irgalmasok között az irgalmatlan – s majd ezek lesznek
azok, akik ezt kiáltják: „Uram, Uram, nem-e a te nevedben prédikál-
tunk és cselekedtünk nagy dolgokat?” és Én mi mást felelhetek ne-
kik, mint ami írva van: „Távozzatok gonoszok, nem ismerlek tite-
ket!”

Miért nem ismerem Én őket? Mert nem találom meg bennük
az Én lelkemet, vagyis akaratomat, így hát nem is fogadhatom be
őket  az  önös,  gonosz  lelkükkel.  Látjátok,  ezért  nincs  hajlékuk,  és  a
gyenge, hasonló lelkűek testében basáskodnak befolyásukkal, és a
bennük levő vendéghez hasonló gonoszokká formálják őket. Azért
mondottam egykor, hogy „aki meg nem utálja még a saját lelkét is,
amelyben élősködik eme gonosz lélek, nem lehet az Én tanítványom
semmiképp.

Tehát most már, hogy apróra kifejtettem a hátterét, természe-
tesen megérthetitek, miért nem fogadhatom be azt, aki saját lelkét
meg nem utálja. Nagyon kevés olyan van a földön, aki megutálja
saját  önös  akaratát  -  amely  bűnös,  földi  -,  és  veszi  át  az  Enyémet,
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amely mennyei, hogy ráismerjek Magamra benne. Mert csakis azok
lehetnek Velem, akik egyek lettek Velem, s ez érthető is.

A fejlődésben nincsen ugrás, nincs misztikum; természetes
folyamata van minden átváltozásnak, akárcsak a növénynek, amikor
a kellő, kifejlődött állapotot eléri, akkor hozhat jó gyümölcsöt. Az
idő előtt hozott gyümölcs megöli a létrehozóját, nincs haszon abból.
Így van ez a lelkekkel is – aki megtelíti magát szeretettel, az hozhat
jó gyümölcsöt, és teremhet a mennyei állapot szerint, amelyet bizo-
nyára felismerek, mint a szeretet cselekedetét. Mindazok akik e világ
dicsőítéséért cselekszenek, el is veszik jutalmukat e világban, tehát
nincs közösségem velük.

A tiszta szeretet nem mutogatja magát, az titkon van. Az em-
bereknél is úgy kell lennie, „amit a jobb kéz tesz, ne tudja a bal”,
vagyis a saját lelkében elvégzi azt a saját lelki erejéből, mást nem
károsít azzal, ami jót tesz, hanem önzetlenül, tiszta szeretetből cse-
lekszik. Az ilyen szeretet megmarad az átváltozásra, mert nem az
emberek dicséretéért cselekedett, hanem Istenért!

Könnyű abból adni, amit másoktól mindenféle címen elhará-
csolnak – így dobhatnak valamit az éhezőknek nagy kürtöléssel,
hogy lássák az emberek az ő jó cselekedeteiket, de nem ők izzadtak
érte. Semmi lelki haszon nincsen abból, ha valaki a fölöslegéből
nyújt; ehhez nem kell önmegtagadás, hiszen nem hiányzik. Legtöb-
bet mindig az ad, aki az utolsót adja oda, mint a carboti özvegy. Ezek
megáldatnak, és megsokszorozva megmarad mindenkorra az ajándé-
kuk, amely el nem vétetik tőlük. (Elvétel alatt a halál kapuját értem.)
Az igaz szerzemény ajándéka megmarad mindörökké, mert jogosult-
tá válik általa a szeretetre, mert neki szolgált.

Már most tisztán megláthatjátok, hogy csak a tiszta szeretetű
lehet Velem, minden más, hamisított szeretetet nem ismerhetek el
Enyémnek. Ezért azoknak része a pokol, ami a hamisság, mert min-
denki ott arat, ahol vetett. Lassan felismeritek a megtisztított,
anyagmentes szeretetet, amelyben Reám találtok, mint a fő forrásra,
amelyből meríthettek örökéletet, amennyit elbírtok. Mert örömmel
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osztom meg életemet veletek, hogy ti is éljetek nagy szeretetben, s
már e földön is részesei lehettek az életnek.

Tudjátok meg: aki szeret, már Belőlem szeret és az Enyémből
vesz, és így sokasodik és nő ki e világból, már mint mennyei erő – a
szeretet jegyese. Így lesz mennyei szeretet az emberből, és akkor lesz
tökéletes és beteljesedés a Szentlélekkel, amikre felér a Golgotára a
keresztjével együtt, és reá szegezheti minden énjét, és meghal e világ
számára. Az ilyen ember nincs már itt többé, hanem a mennyben: a
szeretetben. Amikor azonban újra önzősködik, kiesik újra a menny-
ből a földre, ahol a lelki sötétség honol, és kezdheti elölről a kálvá-
ria-járást, míg újra a golgotai kereszten találja meg a tiszta szeretetet.

Jól vigyázzatok, akik a kereszttel igyekeztek felfelé, bármi ér-
jen is az úton, hétszer is eleshettek, és ismét felsegítlek titeket. De
arra nagyon vigyázzatok, hogy anyaggá, azaz földdé ne váljatok újra,
mert elnyeli, fölemészti a tiszta szeretetet bennetek, és akkor újra
föld lesztek!

Vigyázzatok, Reám gondoljatok szüntelen, és a ti bűnös, bu-
kott állapototokra, s el ne bízzátok magatokat egy kis eredménynél,
mert visszaestek! A visszaesés veszélyesebb, mint a leesés. Mindig,
mindenütt a szeretetet alkalmazzátok, és akkor lesztek a mennyben
már e földön is. Tudjátok meg, nem hely, nem tér a mennyország,
hanem lelkiállapot. Aki a szeretetet bírja, mindenütt a mennyben van
és Fiú: a második isteni személy. Akik már az Atyával egyek, mert
beteljesedtek Szentlelkemmel; a tiszta, önzetlen szeretettel, amely a
megváltás a pokoltól (az anyagtól).

Mindezt oly nagyon szükséges már tudnotok, hogy véget ves-
setek a külsőségeknek – a kívül valóktól őrizkedjetek, hogy e benső
megvilágosodás megmaradjon. Semmi el ne csábítson a világ útjára.
Legyetek állhatatosak a szeretetben, olvadjatok össze Velem, hogy
uralkodhassak a föld felett, mint igaz tulajdonos a birtokán. Enyém a
föld, és minden benne valót Én táplálok ingyen szeretetből, azon
eredmény reményében, hogy végre megvilágosodtok, és azok lesz-
tek, aminek lennetek kell: tiszta, önzetlen szeretetnek, isteneknek –
hogy betöltse Szentlelkem e világot igazsággal és boldog állapottal.
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Végcélja a sok munkámnak, hogy ti ne szenvedjetek a gonosz
hatalma alatt. A felszabadult szeretet túl boldog emez új állapotában.
A sötét sír megnyílt, és feltámadt az Isten fia e világból, mert a gyű-
löletből és haragból átment a szeretet állapotába; a pokolból a
mennybe, ahol az Atya van, és az övéi mind, Velem, Jézussal az El-
sőd-Fiúval, aki megváltotta őket a halálból. Azért testvéreim is, mert
a saját testem feláldozása árán lettek a testvéreim, hasonlatosak Hoz-
zám, az örök Igéhez. Mint ilyenek, részesei lelkemnek, így egyek
Velem. És így vagyok veletek mindenkoron az egy Szentlélekben,
amely betölt, fenntart mindent a szeretetem által.

Ebbe a szeretetbe kell bekapcsolódni mindenkinek önzetlen-
sége által. Egy mindenkiért, és mindenki Egyért éljen; ez egy egész
és tökéletes állapot. Aki ebből kiesik a sötétség poklába, azok mindig
az elveszett boldog állapotot keresik, de kívül a világban, ahol épp az
ellenkezőjét találják meg – azért nem találnak Reám soha.

Amíg fel nem tártam mindezeket, kigondolt volna közületek
arra, hogy ilyen nagy dolog az önmegtagadás, és csakis ez a megvál-
tó út a szeretethez? Senki! Mert nem értik Igém szavát, amely mind
önmegtagadásból áll. Igém mellett élve kétezer év kellett ahhoz,
hogy most fokozatosan feltárhatom a menny kapuját azok előtt, akik
keresnek Engem. És ezen út az, amely az Atyához vezet. A hívők
serege  többnyire  énekkel,  imával  és  némi  kis  áldozattal  akarja  eme
lelki átváltozást helyettesíteni. Nem, nem lehet – a megváltást csak
valóságos tettel lehet létrehozni. Hasonlóan – ha valaki házat akar
építeni, összehordhat sok mindenféle anyagot a telkére, és várhatja,
hogy mikor lesz az lakható ház. Ez éppen azokhoz hasonló, akik
mindent tudnak, de nem cselekszenek. A sok anyag, a hozzávaló
mind megvan, telke is van – a saját teste -, amelyen fel kell építeni a
mennyet az Ige anyagával. De csak várni és mindig várni vele – így
soha nem lesz mennyei házatok! Ha cselekvő módon nem építitek
azt, énekelhettek, imádkozhattok akármennyit.

Miként segítselek meg? Hisz amikor alkalmat adok az ön-
megtagadásra, elfuttok előle, hogy ne segíthessek nektek. Mondjá-
tok: hát miként segítselek benneteket másként a mennybe, ha az
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anyag kedvesebb, mint Én, a tiszta szeretet? Nem kell-e a vízben
fuldoklónak valamiben megkapaszkodnia, ha meg akarja tartani éle-
tét?

Ilyen mentő az örök halálból az önmegtagadás, mert anélkül
nincs tiszta szeretet, sem mennyei élet. Itt az alkalom; csak hozzá
kell fogni az építkezéshez, mert minden Ige megtartása egy-egy alko-
tórész a mennyei hajlékhoz. Ha minden Igémet és akaratomat betölti-
tek, akkor a tetőt Én magam építem fölétek, mint mennyei alkatrészt,
amit ti még nem tudtok; az ékes koronát, amely mindörökké díszíti
majd homlokotokat. Ezt ti már nem tudjátok megadni magatoknak,
csak Én adhatom azoknak, akik elkészültek az alappal, amit e földön
kell elkészíteni.

Itt kell felnövekedni Sion tornyává, amely a legmagasabb fo-
galma a földön; mert a Sion szó önmagában azt jelenti, hogy „fel-
emeltetett”. A torony pedig, mely kimagaslik és kiemelkedik minden
fölé, és így a menny felé való epekedés fogalma. Ez volt ezen ige
értelme a régieknek, ezzel akarták kifejezni a lelki kiemelkedést a
földről  –  az  égig  érő torony  ábrázolásával.  E  fogalomnak  most  is
megfelel, de az értelmét elfelejtették a jelenlegi népek, és így nem is
törődnek a Sion-tornya szóval, hogy lélekben hasonlítanának Hoz-
zám.

Én magam vagyok e fogalom ábrázolása, az örök Szeretet
Igéje, amelyből kiestek. De vissza kell térni Hozzám a tiszta, anyag-
mentes szeretethez, mert csak az mennyei, amelyben már semmi
anyag nincs, tehát önzetlen. Ti alig tudjátok elképzelni az anyagmen-
tességet, mert anyag vagytok. Azért felhozok egy pár példát, hogy
jobban lássátok, értsétek.

Például egy ember elmegy valakihez, és az barátságosan fo-
gadja őt. De emennek céljai vannak, és közben rátér a panaszra, erős
jaj-okra - így akar hatni a másikra, aki szeretettel fogadta őt. És emez
ezt látva hamar kihasználja, és látogatása pumpolással telik meg.
Történhet fordítva is, hogy a másikat, akit meglátogatnak, azt fogja el
az önzés, és a sok panasz vége megint csak a pumpolás. Most így
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szoktak társalogni az emberek; csupa fanyar termék – mert nincs
tiszta öröm, nincs tiszta szeretet!

Anyaggal vegyes az érzelem, ezért nincs tiszta öröm, csak lát-
szat és hazugság, minden a külszínre van építve. A leány csak hazud-
ja szerelmét, és csak az érdek van mögötte – éppen így a fiúknál is.
Öregek, nagyok, mind fertőzött és parázna; mert mind parázna az,
aki a tiszta szeretet helyett anyagi érdek-szeretettel szeret. Azért
mondom: anyagmentes szeretetet vegyetek föl, és inkább Nekem
panaszkodjatok, Aki inkább segíthetek, mint bárki más.

De ne azért szeressetek, hogy anyagit adjak, hanem hogy lelki
gazdagságot – és így anyagban sincs hiánya annak, aki megelégszik
azzal, amit a szeretet nyújt, mert alázatos. Az alázatosságban min-
dennel meg van elégedve mindenki, úgy jó minden, ahogyan jön, és
hálákat ad mindenért. Az alázatos hála termi meg a jobbat, a többet
számára. Akinek pedig soha nem elég semmi, annak tátongó mélység
a lelke, elégedetlen pokol, mert a soha ki nem elégíthető gonosz ural-
ja, ami a mélység.

Ezen állapotból fel kell emelkedni, és megelégedni azzal, ami
s ahogyan van, és ebben megkeresni a lélek kielégülését: a tiszta sze-
retetben. Amíg ez nincsen meg, mindig a földi vágy és éhség gyötri a
mélyen alásüllyedt lelket. Elégedjetek azért meg azzal, ami van, és
ahogyan van, mert éppen az a helyzet szükséges a ti lelketeknek, és
éppen azon helyzetben találhattok meg Engem – mert ezt nem ti,
hanem Én rendeztem így.

Ez a helyzet idézheti elő a lélek váltságát; így van beállítva
minden embernél, és ezt vállalta magára ide-születése előtt. Soroza-
tos bajok között felérhet a Golgotára, a kereszt és az önmegtagadás
helyére. Mert mindenkinek a lelke erejéhez mérten szabtam az útját,
ti pedig elfogadtátok azt, amit kiszabtam sorsotokként e világba való
kiküldetésetek előtt, hogy közelebb lehessetek Hozzám a szenvedés
által.  Mert ti,  akik teljes öntudatnál voltatok, és láthattátok azt  a hi-
dat, amelyen át kell mennie a megváltottnak, ti azt mind elvállaltá-
tok. És most oly nehezetekre esik, amikor már hazafelé közeled-
tek! Hát nem Én viszem a ti terheteket? Ti csak Velem érezhettek, de
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a tiszta szeretet viszi a terheteket, amely az anyaggal teljes. Bár már
felszabadulnátok, és érdek nélkül szeretnétek mindenkit egyformán,
hogy felszabadulhatna bennetek az Isten szelleme, és a tiszta szeretet
által uralkodhatnátok minden felett az Atyával. Anyagmentes szere-
tetre törekedjetek, amely a megváltás a földtől – mert ne gondoljátok,
hogy amíg azért szerettek Engem, mivel minden jóval ellátlak titeket,
s segítek a földiekben, akkor ezért a szeretetér közeledtek a menny-
hez. Óh, nem!

Ez még csak kicsiny gyermeki állapot, amikor a szülő ellátja
kisgyermekét. A felnövekedés még ezután jön, amikor már önmaga
is hasonló az Atyához, Aki sokakat ellát és hordoz; ezáltal növeked-
het ki az az önzésből, és lesz atya és fia egy akaratban. Ez a hasonla-
tosság, ennek kell bennetek kiábrázolódni, mint istengyermekekben,
és akkor kiálthatjátok: „Abba!” – jó Atyám!

De addig, amíg ez nincs meg, csak bitorolják nevemet; mert
mindenkinek az az Atyja, akinek akaratát cselekszitek és aki érvé-
nyesül bennetek - az van hozzátok legközelebb. Jól vigyázzatok
ezért, nehogy rólatok is azt mondjam: „az ördög a ti atyátok, akinek
akaratát cselekszitek”. Mert akinek az akaratát cselekszitek, azé is
vagytok, az az úr bennetek, nem Én, a Szeretet!

Láttatok-e már tiszta szívűt haragudni? Vagyis, akiben az is-
ten lakozik, ott van-e a gőg is? Óh, nem! Mi egymás mellett nem
lehetünk. Hiába kiáltják: „mi Atyánk, ki vagy a mennyekben” –
mégsem lehetek Atyjuk, mivel a gonosz akarattal távol űznek ma-
guktól, és érvényesül a démon.

Így van ez mindenkinél, ezért mondottam egykor: „hol va-
gyon nyugodalmam helye?” Ott, ahol a gonosszal nem űznek el.
„Övéihez jött, de azok nem fogadák be Őt” – mert a gonosszal van-
nak tele. Nincs meg bennük a hasonlatosság Velem, nem ismerhetek
bennük a Enyéimre, mert mindent a tett beszél, és nem a száj – mert
ez a pogányok tulajdonsága. A sok haszontalan, hízelgő beszéd, a
felesleges szószátyárság nem egyéb, mint száj tett nélkül. Ezek a
harcsához hasonlóak, mert mindent a szájjal intéznek el tett helyett.
Nem is lesz kezük a jóban, csak szájuk, melyet nagyra neveltek ma-
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guknak. Tudjátok meg: amit ápoltok, szerettek, az lesz nektek ér-
vényben mindenkor. Mert ez a bálvány Előttem, mivel az Én helye-
met foglalta el, Engem pedig száműztek általa. Így keletkezett a „Bá-
bel”, az elsötétedés, úgyannyira, hogy azt is elfelejtették már, hogy
önmaguk kicsodák. Az önuralom is csak szó lett, a tett pedig az ör-
döge az emberben. Így tévesztették el az utat a jó felé, és estek a go-
noszok poklába az emberek.

De minden ember tudja és érzi, hogy ez így nincsen jól, azért
mind a boldogabb jövőt keresik. Nincsenek megelégedve a sorsuk-
kal, mert a bennük lévő Isten Szelleme nem hagyja elfelejteni a job-
bat,  a  múltat,  hogy  kik  voltak  ők  valaha.  A  Szellem  visszatükrözi
nekik a vágyat az igaz, boldog szeretet után, melyet már nem ismer-
nek, s mindig csak a földön, az anyagban keresik azt, amit egyedül
csak az anyagmentes, tiszta szeretetben lehet megtalálni. És ez az,
amit keresnek szüntelen.

Lám, ez a képe a bukott embernek, és nem az Én hasonlatos-
ságom. Ezért nem ismernek fel, bár bennük vagyok, de a gonoszt és
az önösséget Elém állították, így nem férhetek hozzájuk, mint boldo-
gító tiszta szeretet – ezért a gonosz érvényesül bennük.

Így maradnak meg anyagnak, földnek továbbra is, és örökké
azok, akik száműzték az önzetlen szeretetet – mert más kielégülése
nincs a léleknek, amely örökké tartó. Mert minden vágy, amellyel a
földön akarják magukat kielégíteni, csak újabb, sóvárgó vágyat szül,
így soha nem elégül ki a lélek kívánsága. Ezáltal mind durvább
anyaggá válik, és egyre jobban szereti a földet, míg maga is újra föld
lesz, amelyből vétetett.

Mert ti, akik a föld színén éltek, nem azért vagytok a színen,
hogy újra földdé legyetek, hanem hogy feljebb és mindig feljebb
emelkedjetek! Addig kell emelkednetek, míg a felhő elfogadhat; mert
a földet nem veheti körül a felhő, csakis azokat, akik fölöttébb van-
nak. Lám, Jézust is felemelte a felhő, és szolgált Nekem, mert a föl-
det legyőztem magamban és nem volt Bennem. Ha ti is ekként váltok
ki a földön a tiszta szeretet által, úgy már nektek is szolgál a felhő és
minden teremtés az ég alatt. Illés, az igazság szolgája a hollók által is
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eltarttatott, és mindenki, aki jobban szereti az igazságot a hamisság-
nál.

A szeretet mindennek felette áll, ami boldogítja a lelket – de
előbb igaznak kell lenni, hogy tiszta szeretethez jusson valaki. Mert
ha az ember házat épít, annak egyenes alap kell, hogy össze ne dűljön
a ház, s jó erős, összetartó kőzetből lehet csak jó alap. Éppen így van
ez a mennyei örök hajléknál is; szilárd alapigazságra lehet csak épí-
teni a lelki házat, amely fennmarad minden veszélyben - mert alapja
az igazság, és befejezése a szeretet, ami a cél, s amely sokakat befo-
gad és boldogít. Minél nagyobb a lelki ház, annál nagyobb a szeretete
annak, aki azt felépítette, és annál nagyobb ő maga is. Ez is hasonlít
az Atyához, Aki mindent eltart és táplál a szeretetével. Igyekezzetek
ti is ekként minél többnek szolgálni és fölemelni, mert mindig az
erős, aki emel, nem pedig az, aki fekszik és másoktól várja a segítsé-
get. Ezek gyengék, ezeket szolgáljátok, emeljétek fel, erősítsétek
meg szeretettel, hogy életre keljenek.

Sokan nem akarnak javulni, akiket hordoztok; ez ne csüg-
gesszen el benneteket, mert szeretetetek eredményét ritkán látjátok
meg a lelkekben e földön - inkább a lelki világban hoz eredményt.
Ott jobban átérzi a szeretet hiányát, és így a jótevő nagyobb érték a
szemében, mint itt volt. Azért szeretettel bánjatok mindenkivel, így
írjátok be emlékezeteteket az élet könyvébe: az emberek lelkébe;
mert ez fog rólatok bizonyságot tenni, hogy hogyan szolgáltatok:
szeretettel, vagy önzéssel e világnak?

Nagy pontok ezek, életbevágóak – felemelő vagy lealacsonyí-
tó állapotot hoznak létre a lélek számára. Ha el tudnátok hinni, hogy
csak akkor szeretitek magatokat helyesen, ah önmagatokat megta-
gadva másoknak kedveztek; ez a lélek terjeszkedése, növekedése.

Minél több jó tett tudata kísérjen utatokon, akkor lesztek a vi-
lágból kiemelkedett lelkiállapotban. Ha a régi, rossz lelkiállapotban
maradtok, visszakerültök újra ide, a szenvedésbe. Mert nem szaba-
dult fel az Isten Szelleme bennetek, amely a mennybe emel a szeretet
által, a mással érzés által, amelyben a lélek növekedése rejlik. Sírja-
tok a sírókkal, örvendjetek az örvendezőkkel – mert aki nem tud
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mással együttérezni, az megkövesedett szívű; az élet megkövesedett
benne.

Aki nem érez, halott tárgy: élet nélküli, akiben nincsen szere-
tet. Mert ez nem az a halott, aki mikor a testét elhagyja, feltámad
benne az igazi élet – a szeretetben.

Így lesz élővé az ember, s halhatatlan minden időn keresztül,
mert szeretetével legyőzte a halált, és feltámasztotta önmagában a
halhatatlanságot: Isten Szellemét. Ahol Isten Szelleme feltámadott,
ott a halálnak bizonyára nincs többé helye.”

Az ítéletkor a halál is kiadja majd az ő halottait a Szeretet hí-
vó szavára, és föltámadnak az életre – új, és örök életre. Ez az, ami-
kor az ember a bűnt felismeri önmagában és elhagyja, s a szeretet
útjára lép. Mert az ítélet szünet nélkül működik, minden cselekedet-
nek elérkezik a következménye vagy a megtorlása – tehát az ítélet
fennáll!

Az ítélet azokat fogja végérvényesen sújtani, akik mindent el-
szenvedtek és mégsem javultak, hanem konokul megmaradtak a go-
noszban. S ez borzasztóbb lesz minden halálnál, mert nem lesz többé
meg a szabadulás lehetősége számukra. Így jár mindaz, aki eljátszot-
ta életét, nem becsülte meg azt, Aki megmentésére jött, hanem kigú-
nyolt és megvetett – ezért jön rá minden veszedelem.

Az ilyen konok bűnösök számára nincs védelem, s így a teljes
önösségbe zárul, mint megkeményedett kő, amelyben nincs semmi
szeretet csak hideg test önmagában, és ez az ő ítélete. A megkemé-
nyedett és megfagyott emberi szív, mely nem tudott mással érezni,
csak vágni, sérteni tud – ez a kövek tulajdonsága, amivé vált. Nincs
feloldó szeretete, mert a szeretet mindent felold.

A tűz mindent megemészt, és marad a tiszta, hamisítatlan sze-
retet, amelynek már semmi sem árthat; mert az már mindenen felül
van az ő szeretetével, az Isten Szellemével egyesülve. Mert csakis
így győzitek meg e világot, és lesztek anyagmentes szeretetté, amely
megszabadít a földtől.
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Mély fogalom ez a halandó embernek! Én azonban csak az
igazat szólom, és feltárom előttetek mindazt, ami az élet megrontója,
hogy mint Istentől tanítottak, mindent tudjatok, ami az önmegisme-
réshez szükséges.

A megváltáshoz nagyon fontos az önmegismerés, mert
enélkül nem tudjátok a bűn nagyságát és következményét, melyet
csak a földön véltek, holott a lelki következmény sokkal súlyosabb,
mintha e földön mindent elveszítenétek. Lelke épségben maradásá-
val, életképességével – óh, ezzel nemigen törődik az anyagi ember.
Nem törődik azzal, ami életének fő célja e földön: az önfelismerés és
a felemelkedés a földről, a megszabadulás a kőkemény és durva
anyagból, amely csak büntet.

Hiszen nem ezen állapotra teremtettelek, hanem mindenek fe-
lett való uralkodásra, ha a bűn testétől megszabadultok az önmegta-
gadás által.

Hústestetek azt igazolja, hogy bűnbe estetek, és ki kell jönni e
bűnös testből az önmegtagadás által a szabad életre, amely nem köt
egy földgolyóhoz, hanem minden teremtést uralhat, mint fölötte álló
lény. Mert minden alárendeltetett eme megszabadult lényeknek, akik
felvétettek az Istengyermekségbe; mint Isten Lelkének hordozói,
istenek ők maguk is. Szeretetük által felülemelkednek az önakaraton,
és isten akaratában vannak, mint szeretet-fiak, és így Isten Lelkével
bírók.

Az akarat a lélek gerince, és mint fő rész után, minden az után
igazodik a tevékenységben. És ha valaki Isten akaratába beleolvad,
akkor Isten akaratában tevékenykedik. Ezek tehát szabad lények Is-
tenben, az anyagmentes, tiszta szeretetben. Amíg valaki nem átlátszó,
anyagmentes lélek, nem emelkedhet fel e földről, mert sűrített anya-
got tartalmaz, és így nehéz is, melyet a föld magához vonzhat. Ami-
kor a lélek gerince a szeretet lett, akkor nincs többé dolga itt a kövek
között (ami büntetés), mert megszabadult innen. Szeretete által felül-
emelkedett, kinőtt e világból az Isten akaratába, így lehetséges el-
hagynia ezen nehéz világot egyszer s mindenkorra. Ez a megváltás
útja a földtől, a pokoli lelkiállapottól.
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Milyen igazság rejlik az Istenségben, ember alig tudja felfog-
ni! Hajszálpontos a visszamérés, kamatostól minden gonoszat cse-
lekvőnek. Ha ez nem így volna, nem állhatna fenn a mindenség.

Végtelen igazság a menny alapja, és ez megingathatatlan alap
– mert ha nem így lenne, akkor minden pokollá válna. Tehát ti, akik
ezt felfogtátok, ezen igazság után igazodjatok, akikben semmi önsze-
retet nincs, csak igazság – akkor lehettek tagjai a mennynek, mint az
igazság védelmezői.

Aki másként képzeli a megváltást, önmagát csalja meg, „mert
aki meg akarja tartani életét, elveszti azt”, és aki mindent feláldoz,
még életét is, az megtalálja azt. A test élete nem tarthatja meg a lel-
ket, mivel mulandó és a földből vétetett, mint az anyaggal telt lélek
kiegészítője, hogy az, új életében – önmegtagadása által - megkeres-
hesse a golgotai úton a feltámadást, és levethesse anyaggal telt lelkét,
hogy felvegye Jézus Szentlelkét, Aki által megszabadul a földtől.

Bármily egyszerű, s szavaimmal számtalanszor ismétlem a
megváltás útját, mégis alig értitek meg, s oly nehezen viszitek végbe
a mindennapi életben. Pedig kár minden percért, mert még olyan sok
megtagadni való van bennetek, hogy ha nem siettek gyakorolni, még
ezúttal sem szabadultok meg a földtől. Márpedig azután nehéz lesz!
Most itt vagyok a segítségetekre mindenben, alkalmat is adok bőven
az önmegtagadásra, hogy tisztuljatok a földtől – de ti hanyagok vagy-
tok. Mint mindig, jobban szeretitek azt, amit a szemetek lát, mint
amit hisztek. Amit pedig láttok, az e világ, melyet itt kell hagyni -
miért azt nézitek? Hiszen tudjátok, hogy minden elvétetik tőletek,
csak a szeretet kísér el innen a másvilágra. Miért nem ápoltok min-
den erővel, hogy nagyra nőjek számotokra, s így ti is szeretetté válja-
tok Általam a teljes, boldog állapotban?

Másként hogyan lehet elérni, amit óhajtotok, ha nem szerettek
minden  erővel  és  minden  alkalommal?  Válasszátok  a  szeretetet  az
anyag vagy a pénz helyett – mindent e világban cseréljetek el szere-
tetért. Ha e világ szerint igazatok is van, akkor is a szeretetet válasz-
szátok! Ha a világi törvény nektek ítél is mindent a javatokra, ti ak-
kor is az önmegtagadó szeretetet válasszátok a világi javak helyett,
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amit itt hagytok másnak. Csak a szeretetet vihetitek el innen, vagy a
sötét terhet a lelketeken, amely anyaggal teljes.

Most van azon idő, amikor választhattok menny és föld kö-
zött! Amint látjátok, elétek tárom a meztelen valóságot; a sötét ho-
mályba burkolt igazságot! Mindent világosságban állítok elétek ezen
időben, mert mindez eddig ismeretlen volt előttetek, hogy az önmeg-
tagadásnak milyen árnyalatát kell felöltenetek magatokra. Íme, most
feltárom, hogy az anyagmentes, tiszta szeretetre törekedjetek, amely
felemel e földről, és megszünteti a sűrített anyagot bennetek – és
lesztek átlátszók, mint Én magam vagyok.

Miért nem láttok ti Engem, bár jelen vagyok szüntelen? Mert
annyira tiszta és átlátszó, homály nélküli a Lényem, hogy ti azt sem-
miképp meg nem láthatjátok, sem testi, sem lelki szemmel, amíg nem
lesztek tiszta szívűek, akiknek megígértem, hogy meglátják az Istent.

Ne is akarjatok szabadulni, mondom, a kereszttől, hanem ka-
roljátok át szeretettel, és megtaláljátok benne az Urat – és önmagato-
kat.

Minden anyag, ami még bennetek van, elválaszt Tőlem. Ho-
mály és füstszerű, sűrített légkör borítja e földet általában, és csak
egyeseknél, akik Felém fordították szeretetüket, azok körül kezd a
világosság terjedni és a homály oszlani. Ezek azonban nem azok,
akik a meghalt lelkekkel foglalkoznak, óh nem! Azok újra nagy, sö-
tét tábor közepébe kerültek, és messzebb estek a tisztább légkörtől,
mint ha nem tudnának semmit.

Az a sötét tábor fogva tartja őket, és azok uralkodnak rajtuk
és bennük. Azért tiltottam már az Ószövetségben, és mindig, hogy az
úton járó ember ne legyen játékszere a gonoszoknak, akik nem tudtak
feljebb emelkedni a földtől. Az ilyenek társaságát kerüljétek, mert az
önszeretetbe és a megelégedésbe vezet hosszú időre, ami a sötét földi
állapotba köt újra és mindig. Nincsen szabadulásuk az ilyen eszkö-
zöknek (médium), mert mint tulajdonukat, úgy használják őket a
földhözkötött lények, és uralkodnak felettük.

Azért jobb még annak, aki a kicsiny hitével és szeretetével
egyenesben marad – az ilyeneknél a helyes megismerés és gyarapo-
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dás lehetséges. Akit azonban a sötét tábor körülfogott, ahhoz Én ma-
gam (vagyis a Jézus által megszentelt golgotai föld) sem jöhetek,
mert nincs azon lelkiállapotban, hogy vonzzon a szeretetével Engem.
Mert sűrűség van körülötte, amely nem tiszta.

Tehát halljátok meg ti, spiritiszták, hogy e ténykedésetekkel
még nem jön el hozzátok az Isten országa! Mert nem elég az, ha
mindent tudtok, és a holt lelkek közt vagytok, és azoknak akartok
segíteni a helyes útra való terelésükben; de kérdem: ti többet akartok
tenni, mint amit az őrzőangyaluk tesz? Tehát mi jót tesztek, ha az
őrzőangyaltól elvonjátok az anyag-lelkeket az anyaggal való érintke-
zés által?

Nem-e ezen föld a megváltás földje? Amikor ideszületik, tud-
e  majd  valamit  abból,  amit  test  nélküli  alakjában  tőletek  tanult?  Ti
jobbak akartok lenni a nagy isteni rendnél? Többet ártotok ezzel ma-
gatoknak és másoknak, mint ha földi embert tanítanátok, aki még célt
érhet általatok, ha a tiszta önmegtagadó szeretetre tanítjátok. Ebben
az esetben magatokat is megszabadítjátok a sötét légkörtől, amely
elválasztana benneteket a céltól.

Miért akartok rabjai lenni azoknak, aki eljátszották az életü-
ket, és titeket használnak fel céljaikra? Azért ti, akik már felismertek
mindent, szabaduljatok a sötét táborból, és ne játsszatok a jövőtök-
kel! Mert az vár rátok, aminek szolgáltatok, ott veszitek el jutalmato-
kat – az pedig a sötétség tábora, akik nem tudtak felülemelkedni a
földről.

Vigyázzatok, szüntelenül Reám gondoljatok, ha szabadulni
akartok a gonosztól. Megengedem ugyan, hogy a jövő életbe bete-
kintsetek, de nem azért, hogy megkedveljétek, hanem inkább, hogy
megutáljátok, és ne szeressétek azt. Meneküljetek a megholtak tábo-
rából, inkább az élőket keressétek, akik már itt Reám találtak a szere-
tetükkel. Ezekkel társalogjatok, akik szüntelenül Velem vannak a
Szentlélek által, amelyben részesültek. Mondom, ezeket keressétek,
ha élni akartok; keressétek az Én népem táborát, akik az akaratomat
cselekszik – akkor megszabadultok a sötét tábortól.
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És ne hivalkodjatok vele, hogy nektek enged a sötét tábor,
mert mégis ti estek áldozatul nekik! Mentsétek meg a lelketeket,
amíg ezen az úton vagytok, és kövessetek Engem, az élő Igét, amely-
ben nincs semmi homály, sem misztikum, sem sötétség dolga.

Tudjátok meg: amely lélek a testnek és e világnak kedvez, az
nincs Istentől! Emlékezzetek arra, amit Péternek mondottam, amikor
ő azt ajánlotta: „Uram, kedvezzél a Te életednek, és ne történjék meg
ez Veled”; - „Távozz, sátán! Hát nem tudod, hogy Nekem Atyám
akaratát kell cselekednem?” Péterben a Hozzám való ragaszkodás
szólalt meg, de mégis sátáni volt az ajánlata, mert megsemmisítette
volna a megváltás nagy művét.

Mindenkiből az beszél, aki e világot jobban szereti az Isten
akaratánál. Mert ahol e világ érvényesül, ott nincs meg az Atyához
való hűség és engedelmesség. Mint mondottam: „két úrnak nem lehet
szolgálni”. Mindenesetre, ha e világnak kedveztek, ellene vagytok a
lelketeknek és a boldogabb jövőnek, mivel csakis e világ elvesztésé-
vel épülhet fel bennetek az Isten temploma. Mert minden felemelt
lény a keskeny úton jutott a mennybe.

Nem felel meg a valóságnak ama általános remény, hogy „aki
Jézus nevét hívja segítségül, megtarttatik”. Eddig ez volt érvényben,
de most, amikor a szó helyett a tett szükséges, már nem elég Jézus
nevének hívása a megtartásra. Ez csak a reménység idejére volt al-
kalmas. Most, a beteljesedés idején jézusi lényem segítségével tetté
kell átváltozni, hogy beteljesedjetek Szentlélekkel – ami a feltámadás
a halálból a szeretet erejében. Most már a valóságos átváltozás vált
szükségessé a remény helyett. Mert a Jézusban való reménykedés is a
tettekkel igazolható: hogy hitt a szavamnak, és cselekszi is azt. Csak
ekkor segíthetek neki Szent Nevem hívása által a szeretet-
tevékenységnél.

Ha valaki gonoszat művel, és közben Jézus nevét hívja segít-
ségül, ez őt igazán nem tartja meg a szeretet-életre mindaddig, amíg
teljességgel szeretetté nem válik. Akik így képzelik el a megtartásu-
kat, azok csalódni fognak. Még majd az ilyenek fognak szemrehá-
nyást tenni, ekként: „Uram, nem-e a Te Nevedben prédikáltunk és
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űztünk ördögöt?” Én pedig ezt válaszolom ezeknek: "Szóval mondot-
tatok ti minden jót, de cselekedeteitekkel ellene mondtatok! Tehát
távozzatok, ti álnokság cselekvői, az örök tűzre, amíg kiég a lelke-
tekből a sok hamisság, áltatás, képmutatás gonoszsága - nem ismer-
lek titeket!

Éppen azzal vezettétek félre a sok Engem keresőt, hogy ma-
gatokhoz édesgettétek és felemésztettétek, ahelyett, hogy Hozzám
vezettétek volna őket. E tett fogja majd igazolni, vajon kinek szolgál-
tatok! Az első emberpárt is ily módon csalta meg a gonosz, amint ti
is cselekedtetek.

Mennyivel vagytok hát jobbak a paradicsomi kígyónál?
Ugyanazon lélek van bennetek, amely megöli a lelket. Értsétek meg:
az „Uram, Uram!” kiáltozása még nem elég a megváltáshoz! Ilyen
állapotban sohasem ismerhetek Magamra bennetek. Csakis a lélek
átváltozása tesz hasonlóvá Hozzám – és akkor elfogadlak titeket. Az
Én végtelen mennyeimet mind a Hozzám hasonlók töltik be, az
Uram, Uram-ot kiáltók pedig lent maradnak, és mindvégig kiáltoz-
hatnak, de nem lesz, aki meghallja – sem itt, sem odaát!

Mivel a szívükben mélyen eltemették az önzéssel, tehát nincs
Istenük, aki meghallaná a szavukat – mert aluszik. Aki a szeretet
tetteivel nem táplálja, abban semmiképp életre nem támadhat az Isten
képmása. Amíg valaki nem vetett, addig nem is arathat. Aki vet a
jónak, azaz a szeretetnek, az vesz belőle örökéletet.

Lehet azonban vetni halál magvát is a gonoszban, ami szintén
kikel, és majd azt aratja. És ezek akarnak a szó által megtarttatni. De
olyan lesz az aratás, amilyen a vetés volt - annak hasonlatossága ér-
vényesül. A szó tehát csak áltatás, nem valóság. Akik a szóban re-
ménykednek, önmagukat csalják meg. Jól vigyázzatok, és mérlegel-
jétek a szó és a tett közötti különbséget! Ez éppen olyan dolog, mint
ha valaki már roskadozik a tehercipelés alatt, össze is roskad, és a
másik, a tehermentes csak biztatgatja: csak vigyed Jézus nevében! De
emez már fekszik, összetört tagokkal, és amaz még mindig csak biz-
tatja Jézus nevével. Nos, kérdem: micsoda szeretete volt annak fele-
barátja iránt? Hát nem önző biztatás volt-e az csupán? Hol van itt a
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megtartó szeretet? Hol van a testvéri együttérzés, egymás terhének
hordozása? Ezek még olyanok sem, mint Ziréneusz Simon volt, aki
unszolásra mégiscsak vitte a keresztemet az úton. Mindezek csak szél
és szóvirágok, de eső, amely áldást hint – azaz tett – nincs bennük.

Most már eléggé megmagyaráztam a szó értelmét, amely csak
a „tett” erejében érvényes a Jézus nevének hívásában. És akkor va-
lósággá válik a szó, és kiábrázolódik Jézus, akinek Nevében szerete-
tet cselekedtetek. Ne áltassátok magatokat tovább a szóval, hanem a
tettekkel a valóságba menjetek át! Nehogy úgy járjatok, mint a bibli-
ai gazdag, aki látta ugyan Lázárt a mennyben, de ő a kínok helyén
gyötrődött – mert a szó csak ilyen helyre juttathat mindenkit. Ezért
vigyázzatok!!!

Óva intelek benneteket a hanyagságtól; minden alkalmat
megragadva a szeretetnek szolgáljatok. Így tápláltok magatokban
mennyei részt, amelynek felül kell nőnie e világ fölé, hogy így, ki-
emelkedve haladhassatok a menny felé, a szeretet honába. Mert ti
már ismeritek azon lelkiállapotot, amellyel el lehet jutni a célhoz!

Mit is mondjon még nektek a jó Atya, mint csupán azt, hogy
szüntelenül szeressétek, és ez legyen a legfőbb törekvésetek. S ha
majd így életre keltek, akkor fogjátok átlátni az eddigi hiábavaló éle-
teteket! Mert az nem is élet, hiszen nem több mint az állaté, akit csak
az ösztöne vezet – megosztó szeretete csak anyasága idején van. Az
emberi forma sem több, amíg önmagában minden állati tulajdonságot
át nem változtat önzetlen szeretetté – mert különben nem lesz „ember
fia”. Mint ember fia már isteni szikrával bíró lény, amely őt vezeti, és
ha az Igét teljességgel éli, úgy az Atya és a Fiú rátalálnak egymásra.

Azután nem kettő, hanem teljesen egy hasonmás; mert ezen
ábrázattal bír egész mennyei seregem, akik a Közelemben vannak –
azok már mind Igék, vagyis „Isten akaratai”, szeretet-lények. Ezek a
szeretet-lények a Földön kezdték megszerezni az istengyermekséget,
és mind Istentől taníttattak és vezéreltettek – alázatos engedelmes-
ségben. Most ti is ezen az úton vagytok, ezért vigyázzatok, nehogy
vétkezzetek a szeretet ellen, mert eltévedtek újra!
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Ne is szakítsátok meg az utat önzéssel, mert akkor mindig
visszamaradtok, és nehéz lesz újból utolérni a teljes szeretetet, amely
kiemel e világból. Ne hátráltassátok magatokat a semmiért, a mulan-
dóért! Én legyek mindenkor mindenben az Első – a szeretet! Akkor ti
is szeretetté váltok, istenekké – és „boldog, aki Utánam jön a kereszt-
jével!”

Aki az Enyém, az nem keres enyhülést a csalárdságban e vi-
lágban, hanem az isteni tulajdonságok szeretetét hordozza: megváltá-
sának eszközét, melyet önként vállalt megváltása céljából ezen világi
útra.

Azért se igyekezzetek szabadulni a kereszttől, mert abban kell
elvéreznie az önzésnek a golgotai úton. Ne is sóhajtozzatok, mert az
a hit hiányát mutatja, hanem örüljetek, hogy hordozhatjátok a meg-
váltás keresztjét, amelyet Én Magam segítek vinni a szeretetben, tü-
relemben és alázatban. Így „az Én Igém nem terhes” az alázatos szí-
vűeknek. Ha azonban a szeretetet felváltja az elégedetlenség, a türe-
lem hiánya, akkor már nehéz a kereszt, mivel nem segít a szeretet.

Az ilyen visszaesés, tévelygés a világban a mennybe vezető
út megszakítása, az önző házibarátok előtérbe nyomulása, ekként az
Atya hangjának elhallgattatása és eltemetése! Így aztán a „visszaesett
ember állapota gonoszabb az első sötétségnél” – mint jeleztem.

Ha Jézus nevének hívására megtarttatnék az ember, akkor
ezen föld már nem pokol volna, ami! – hanem a szeretet hona. Csak-
hogy nem elégséges a puszta szó, sem a kiáltás! Bizony, nem elég ez
azoknál, ahol az isteni szikra mélyen el van temetve az anyaggal.

A megtartásra való kiáltás csak ott segít, ahol a szeretet jelen
van. Elterjedt szokássá vált az ajakkal való kiáltás, úgymint: Jézus-
Mária, szent József, segíts! Mindez általános szójárás, akárcsak a
„jaj” – nincs ebben semmi komolyság, sem jó cselekedet, ami meg-
tarthat. Ezeket a szavakat használja a gonosztevő is, amikor munká-
hoz lát, hogy másokat kifosszon. Szent Antal hívása a nők általános
reménysége. Megtelnek a perselyek abban a reményben, hogy segít, s
még azon felül is ígérnek neki, ha sikerül, amit akarnak!
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Lám, mindez anyagi kérelem, és e világ. Akik a képzelt párt-
fogókban bíznak és e földet kérik, milyen messze vannak ezek attól a
fogalomtól, amely a mennybe vezet! Jézus, Antal, József, Mária –
mindegy nekik. Nevek és szavak, melyek csak a vakságnak valók.
Akik azonban az Én jézusi lényemet felismerték, azok az Én Nevem-
hez nem ragasztanak több nevet, mert tudják, hogy a képzelt pártfo-
gók is csupán csak az Én akaratomban cselekedhetnek. Sokszor azért
engedek a kívánságukat, hogy hitüket így megtartsam. Mert senki
nem cselekedhet akaratomon kívül Nevemben, és senki nem tarttatik
meg az életnek, mert mind földit kívánnak, amivel telve van a lelkük.

Ti már tudjátok, hogy a földtől ki kell tisztulnotok teljesen,
tehát ki kell üresíteni magatokat minden földi dologtól. Azoknak,
akik a mennyei fogalmakra érettebbek, nem szabad földit kérniük,
mert újra föld lesznek. A földnek ki kell fogynia, és el kell kopnia, és
helyébe mennyei erények lépnek – s így többé már nem anyag, ha-
nem szellem és lélekké változott.

Itt  kezdődik a mennyei út  hazafelé! Itt  csakis az Ige a vezér.
Senki, így a képzelt szentek sem segíthetnek, csak az, aki Engem
befogad (aki az Igét éli!), az részesül Bennem.

De ezen időben mindez tudtul adatik e világnak, mert a Szent-
lélek kitöltése abban áll, hogy mindenki megvilágosíttatik az ő lelke
és értelme szerint - vagyis szeretetének erejéhez képest. Mert minél
önzetlenebb valaki, annál mélyebben hatolhat az isteni titokba, így a
mindent felismerésben részesül. Ez a szeretet foka szerint adatik
mindenkinek, mert csakis az a mérvadó ezen az úton! Úgy van ez,
mint a földön: pénz nélkül nem tud haladni, utazni, létezni, mert ez
az általános közvetítő fogalom. A mennyei úton ugyanezt műveli az
önzetlen szeretet; kinek minél több van, annál gazdagabb, és haladhat
fölfelé a világosabb, boldogabb régiókban, ahol igazán megtalálja
azt, aki teljességgel kielégíti a szeretet után vágyódó lelkét. Mert e
földön is mindenki azt keresi, de az önzésben, amely éppen az ellen-
téte a keresett boldogságnak.

Azért sok-sok kincset gyűjtsetek magatoknak, hogy gazdagon
térjetek haza, minden földit feláldozván amaz Egy-ért. Mint a bibliai
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bölcs, aki mindenét eladta, hogy megszerezhesse amaz kinccsel telt
helyet, amely örökké biztosítja a jövőjét.

Szeretettel megrakodva térhet haza az atyai házhoz, és Magát
a Legszentebb Atyát hordozza a szívében egyedül. Nincs senki mel-
lette, mert Ő mindenek felett lévő lett, és uralkodó az egész lelken és
testen. Így válik Isten fiává az ember!

Előbb az Atya hordozott, azután ti hordozzátok az Atyát a
szívetekben, minden akaratában. Mily mennyei fogalom és fenség,
aki ezt elérheti! Ti el sem tudjátok képzelni, hány angyal cserélne
veletek, mert közülük sokan nem lehetnek ezen fenség birtokában,
amelyben ti, földi emberek vagytok, amikor mindenben az Atya aka-
ratát keresitek, és megcselekszitek azt. Mert e világban minden elle-
ne mond, és visszahúz. Azért vagytok ti boldogabbak, mint az angya-
lok, mert ott nincs alkalom bebizonyítani az Atya iránti hűséget, de ti
itt ebben bővelkedtek a sok reményvesztett lény között, és százszoros
jutalomban részesülhettek az Atya iránti hűségetek által, ha e földön
teljességgel befogadjátok szent akaratát (az Igét).

Csakis az Atya által gazdagodtok meg önzetlen szeretetté, és
így birtokoljátok a mennyet is, és minden hatalmasságot az Atyával a
szívetekben. Akkor már nem ti, hanem az Isten a mindenben minden,
és így Általam ti is minden hatalom birtokosai vagytok. És ez az ön-
ző szeretet megvetése és az önzetlen szeretet gyakorlása által érhető
el, s így – beteljesedve Szentlélekkel – éltek az Atyával mindörökké.
Ámen.

Én kedves kicsinyeim, ez vár reátok, ha keresztem hordozói
lesztek, miáltal megszabadultok az önösségtől. Legyetek türelmesek,
nem nyitván szátokat panaszra vagy sóhajra, és akkor terhetek édessé
válik Általam minden időben, és örömmel telik meg a szívetek eme
szeretet által, amely Belőlem árad. Csak így adhatok erőt Magamból,
ha türelmesek lesztek, és minden a szeretetem által gyarapszik ben-
netek a kereszt hordozásánál.

Azért  oly  fontos  az  isteni  erényeket  szem  előtt  tartani,  és
mindig Reám gondolni, hogy így növekedjetek – mert csakis gyakor-
lat által lehettek mesterek. Így Tőlem tanuljatok, mert Én szelíd és
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alázatos vagyok, és nyugodalmat találtok a lelketekben. Mert a szere-
tet Én vagyok, Belőlem merítsetek erőt minden küzdelemhez ezen
élet nehéz, rögös, köves útjain. Én megnyugosztallak titeket bárme-
lyik isteni erényem, úgymint a szeretet, türelem, alázatosság, megbo-
csátás, állhatatosság, áldozatkészség és irgalom által. Mindezen iste-
ni erények is tagjaim, és ha bármelyiket gyakoroljátok, akkor már ti
Isten tagjai vagytok ezen erények által. Mert a Magam lénye ugyan-
ez, tehát ezen erények által segíthetek nektek a kereszthordozásban.
Mert le nem vehetem rólatok, amit önként vállaltatok – megváltáso-
tok céljából – magatokra.

Milyen jót tennék veletek, ha levenném rólatok a keresztet, a
megváltás eszközét? Semmi jót, csak visszamaradást idéznék vele
elő, ami pedig nem célom; hanem hogy a kereszt minél jobban le-
nyomja bennetek e világot, hogy az Isten szelleme felszabadulhasson
és életre keljen - hogy örökké megszabaduljatok a kereszttől.

Mit  érne  az  nektek,  ha  félúton  hullanátok  el,  ha  levenném  a
keresztet rólatok; mi jót tennék vele? Azért jobb, ha Rám bízzátok
magatokat, és nem zúgolódtok semmiért, mert akkor segít minden-
ben a szeretet, és így váltok magatok is szeretetté, istenekké. Minél
több és nagyobb terhet és keresztet visztek türelemmel, annál előbb
kiformálódik bennetek isteni hasonlatosságom, és előbb elkészültök
e földdel.

Az emberek általában abban látnak isteni segítséget, ha az
anyagi dolgaik sikerülnek, és mindenki enged az ő akaratuknak. Ak-
kor hálálkodnak, áldoznak érte, de kérdem: a bennetek lévő világ
alábbszáll-e akkor? Nem, sőt, megnő! Mily tévesek a fogalmaitok
mindaddig, amíg a Szentlélek bennetek nem lakozik! Mert ha e világ
durva kövei nem ütik bennetek a hasonló világot, kimegy-e az valaha
belőletek? Mondom néktek: soha! Inkább megerősödnék. Akkor mi-
ért háborogtok, amikor – lelki javatokra – megengedem a durva kö-
vek érintését, hogy alkalmat adjak az isteni erények gyarapodására
bennetek.

Lám, ez a célja a keresztnek, és e nélkül nem értek fel a Gol-
gota hegyére – azaz a lelki magaslatra, hogy e világnak feláldozzátok
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magatokat, és feljebb emelkedjetek e rögök közül. Ha angyalok mód-
jára kiemelnélek titeket e földből, és lelketek mélyén még ott van a
világ szeretete, mi jót tennék vele? Hisz anyagszeretettel nem mehet
senki a mennybe! Tehát meg kell engednem, hogy bántson, üssön e
világ titeket minél többet, hogy lélekben teljességgel utáljátok meg,
és a tiszta szeretetet értékeljétek és emeljétek ki és karoljátok fel ma-
gatoknak – ami az egyedüli kincsetek e világban, ha megszerzitek
azt.

Amint már említém, ez a mennyei pénz. Ezeknek mindenho-
vá szabad az út testnélküli állapotban, mert ez a lelki gazdagság iste-
ni rész, és mint ilyen, uralkodó hatalom.

Amikor új életemben (feltámadás) felvittem tanítványaimat
egy magaslatra, hogy anyagilag is emelkedésben legyenek, jelképez-
ve a kiemelkedést e világból, így szóltam: „Nekem adatott minden
hatalom mennyben és a földön.” A nehéz, véres golgotai út után a
kövek között anyagmentes szeretetem által - mint igaz Isten és Atya
– új életem egyesült az örökélettel; mert a tiszta szeretet vezetett e
földön. Nektek is Hozzám hasonlóan kell a földtől megszabadulno-
tok, mert „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”. Példát mutattam
nektek, miként éljetek e földön, hogy ti is elmondhassátok magatok-
ról: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön.” Ha
szeretetem nem volna teljes, e hatalomban nem semmisítettem volna-
e meg már minden gonoszt? Ám türelmem azt mondja Bennem: hát-
ha belátja bűnös útját, és visszatér önmagához! És még hordozom a
mindent kipróbálásig, és csak azután hagyom a saját bűne büntetésé-
be esni egészen, amikor semmi jó nincs már benne.

Ti is hasonlóan cselekedjetek azokkal, akik körülöttetek van-
nak: elhordozván és kipótolván egymást a szeretetben, mert így tölti-
tek be földi hivatásotokat; ha a mindent átható szeretet fog végre
vezetni, nem a kövek tulajdonsága.

Amit ti akartok, hogy cselekedjenek veletek, ti azt cselekedjé-
tek mással először, és a szeretet lesz a jutalmatok érte. Ne ezen a
földön várjatok jutalmat, talán anyagban, hiszen az itt marad; csak a
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tiszta szív jutalmát keressétek, ami a mennyei gazdagság, ha lénye-
tekké válik. Erre törekedjetek, és éltek általa.

Nem tudom jobban, mélyebben ecsetelni a szeretet nagyságát,
fenségét, mint hogy „Isten a szeretet” – ennél nagyobban mondani
nem lehet, mert az mindenben minden, s a boldog létnek legboldo-
gabbja, aki hasonlóvá válik Hozzá a szeretet által. Nincs egyetlen
lény sem, aki Istenen kívül boldog nem adatott sem fönn, sem lenn –
mind csak hazudja a boldogságot, ám az csak látszat, de nem élet.

Istenen kívül sötétség uralkodik, ami sem tartós békét, sem
boldogságot nem adhat, mert az ellentét az háborúság.

Szeretetlenség van mindenütt, ahol nincs megértő szeretet,
mert az egy kapocs, amely mindent egyesít, megerősít – annak ellen-
kezője pedig széthord, sötétséget áraszt. Nincsen a szereteten kívül
élet, csak szenvedés és kín. De boldog az, aki a szeretete által életet
teremts, lelki életet, mert körülötte összpontosul a mennyei világos-
ság. „Mert akinek van, annak még adatik”, hogy bővelkedjen, és
másoknak is juttasson a szeretetéből, és sokakat hordozhasson és
vigyen az Életbe!

Mert ez a sejtszerű növekedése az Isten országának a földön!
Ha valaki a szeretet útjára lép, sok ellenséget talál maga körül de
szeretetével győzze le még az ellenséget is – és az vagy elfut, vagy
megalázkodik.

Nincsen olyan hatalom e földön, amely a tiszta szeretetnek
árthatna, hiszen az mindent odaad a szeretetért, így nem árthatnak
neki. Ha mindenét el is veszik, megmarad egyedüli kincse, a jövő
gazdagsága, amit magával vihet e világból. Erre törekedjetek, ilyen
gazdagságot gyűjtsetek, amely el nem vétetik a haláltól, mert a szere-
tetnek a halál sem árthat, és semmi kárt nem tehet, hiszen a szeretete
által legyőzte a halált.

Én mint Jézus is így uralkodtam felette, és nem féltem tőle –
mert a szeretetben nincs félelem. Félelem csak a gonoszban van; aki
Isten akaratát cselekszi, nem fél, nincs mitől, mert több, nagyobb
annál.
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Csak a bűnös fél a sötétség hatalma alatt, mert félti a testét és
anyagát, e világot – ezért fél. De aki már kész e világgal, annak már
nincs mit féltenie, mert a szeretetét nem vehetik el. Az az ő kincse és
gazdagsága, és ez az igazi zsákmány, amit örökké élvezhet, és belőle
élhet. Az okos bányász is így cselekszik; fáradságos, önmegtagadó
munkával ássa a bányát, ahol reméli a jövőjét, jobb sorsát megala-
pozni. Tehát előbb sokáig áldoz és fárad sikertelenül, de újra kezdi,
és nem csügged el, ha rögtön nem is lát eredményt.

Ha e rövid földi létért is annyi áldozatot hoztok minden téren,
miért sajnáljátok magatoktól az örökké tartó jót, a béke és szeretet
megszerzését? Mert erre éppen úgy rákerül a sor, mint ahogy a
gyermekből ifjú lesz, a férfiból pedig öregember. Eljön minden az
időben, aminek az útját járjátok.

Az eljövendő világban azonban nem ilyen rövid az élet, mint
itt! Mert a lélek  halála  csak akkor  áll  be,  amikor  már semmi jó
nem  találtatott  benne,  semmi  isteni  része  nincsen  –  tehát  akkor
már nincs élete!

A jó isteni rész, ami az élet minden emberben; az önzetlen
szeretet pedig az Isten szelleme az emberben, és ez vagy megnő,
vagy elfogy! Jövőtök boldog léte attól függ, hogy mit ápoltatok ma-
gatokban; az a részetek a jövőben, azt kapjátok meg, amikor a test
elvétetik, és lehull a takaró, és lát a szem mindent, amit itt csak hitt.
Aki Jézus által remélt, azt meg is találja; de aki mástól remélt jót, azt
soha meg nem látja. Nincsen senki és semmi jó, csak egyedül az Is-
ten. Tehát csakis Tőle várható minden jó! Azért teljes bizalommal
higgyétek, hogy ha Őérte magatokat megtagadjátok e világtól, Ő
nagy szeretetével és mindenével megajándékoz, mert egyedül Ő a jó,
Aki mindent ad és éltet.

Semmiféle képzelt szentekre vagy pártfogókra nincs szükség
ott, ahol a tiszta szeretet él, mert ezek már látják a jó Atyát minden
tettében bennük élni. Amint jézusi lényemben mondottam: „Nem
magamtól cselekszem ezeket, hanem Atyám cselekszi Bennem
mindezeket” – mert ember a saját erejéből istenit nem tehet, csakis
Isten által. Ahol már a szeretet az uralkodó, amely meghaladja az
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ember tetteinek körét, ott az Isten él és működik az emberben, az
önzetlen szeretetben. Így vált istenné az ember, Tőlem, Jézustól, és
ezen erő csak akkor távozott el, amikor szenvedésemben és haláltu-
sámban azt kiáltottam: „Atyám, miért hagytál el engem? De ne az
Én, hanem a Te akaratod legyen meg mindenben.”

Igen, el kellett hagynia az Istennek az embert, hogy meghal-
hassak emberi módra – mert ha Atyám lelke Bennem lett volna, nem
halhattam volna meg e világért. Azért hagyattam magamra abban az
órában. Hiába jött a gonosz értem, Bennem nem volt semmije a tes-
ten kívül azért ahhoz hozzányúlhatott a megengedett időben. Minden
test a bűn következménye – Én bűn nélkül való voltam, de értetek
felvettem a bűnnek testét, hogy életet adjak általa azoknak, akik
megutálják önmagukat testükben, megtagadják azt, és felveszik min-
denben az Én akaratomat, mert így jöhet létre a világ megváltása
mennyeivé.

Azért kell mindenkinek meghalnia a bűnnek testében, és a
mennyei testet felvennie, hogy a halálnak többé ne legyen joga hoz-
zá. Mert a halál a bűn zsoldja, fizetése. Lélek szerint ezért kell szere-
tetté válni: hogy többé ne uralkodjon felettetek a halál, hanem most,
utoljára elszakadjatok tőle, átmenvén az Atya akaratába. Így a halál-
nak nincs többé joga hozzátok. Ez az utolsó test, melyhez joga van a
halálnak, de a lelket már nem érintheti, mivel az Istennel egyesül újra
az új életben, a feltámadásban. Ez a folyamata a haláltól való meg-
váltásnak – másként nincs szabadulás tőle. Boldogok vagytok, ha
megértettétek, és élitek önmagatokban Isten akaratát mindenben

Szelídség, türelemmel párosult szeretet legyen mindig a hom-
lokotokon, ez ragyogjon, mint a hajnalcsillag, amely átmegy a fény-
be. Ti is azonképpen: eme isteni erények által a sötétből a fényözön-
be mentek, ha a sötétben vagytok is az isteni tulajdonságokkal. Mert
minden csillag arra tanít, hogy a sötétben fényt árasztva ragyogjatok
a szeretettől. E földön ez a hivatása a kiválasztottaknak, akik mint a
sötétségből kiszakadt isteni világosságok ragyognak Isten fényében.

Jól gondoljátok át szent hivatásotokat, ne magatoknak éljetek
többé, hanem a szeretetnek, és mindenütt segítsetek, ahol erre felkér-
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nek. Ne menjen el senki üres kézzel tőletek, akkor ti sem fogtok hiá-
ba kopogtatni, meg foglak hallgatni, és megsegítelek mindenben.

Mert aki szeret, azt szeretik, aki ad, annak adatik. Ha a jelen
időben nincs is aratástok, de a jövőben már ezt aratjátok majd. Tehát
ha a múltban szeretetet vetettetek volna, most már azt aratnátok a
mennyben. Mivel azonban bogáncsot, konkolyt, azaz gonoszat vetet-
tetek, tehát csak az kelhet ki számotokra. Senkit nem lehet vádolni
semmiért, mert a nemezis szüli elő a múltat naponta, sorozatosan;
nem véletlen semmi, semmi új, csak a régi tett ismétlődik a megtor-
lásra mindenkinek. Aki most szegény, az az előző életében sokakat
sanyargatott, és most ő éhezik, akármennyit is dolgozik. Aki parázna
és fattyú-hajtásokat termelt a múltban, ugyanaz veszi most őt körül,
mert joguk van hozzá, mint megteremtőjükhöz – és így tovább. Min-
den bűnnek sok a szála, és áldozata a földhöz való kötöttség. Mind-
ezeknek csak az Ige élete vet véget, a teljes odaadásig. Azért szüksé-
ges az egész Evangéliumot betölteni, hogy minden szál elszakadjon a
földtől, és a bűn köteléke feloldódjon a szeretet tüzében.

A szeretetnek kell minden bűnt megemésztenie önmagában
minden embernél, azért: „az Isten emésztő tűz.” Mert ahol Isten jelen
van, ott bűn már nem lehet, mivel a szeretet felemésztette azt. Aki
erősebbé válik, az emészti fel a gyengébbet mindenkor. Ha a szeretet
lesz erős, úgy az mindent felemészt, és szeretetté válik minden ben-
netek.

Azt szoktátok mondani, hogy a föld mindent megemészt.
Igen, ami az ő hatáskörébe esik, azon hatalma van, és azt megemész-
ti. Így van ez a mennyei szeretetnél is; aki feljebb emelkedett a föld
légkörén, abban a szeretet mindent felemészt. Így lesz tiszta szeretet-
té, aki nem magának és. Hanem másoknak. Innen kezd a tiszta szere-
tet kifejlődni az emberben. Ám aki saját magának él, az a földnek él,
nem a szeretetnek, és a föld fölemészti benne a szeretetet. És ez ilyen
folyamatban váltakozik minden embernél – hol fent van, hol leesik –
azért mert nincs az Atyával!

Ez ahhoz hasonló, mint ha valaki egy nagy áradatban nehéz-
kes állapotában nem tud valami biztos helyre felkapaszkodni - mert
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sok a föld a lelkén. De aki könnyebb, az feljebb kúszik, és így meg-
menti az életét, s nem ragadja el az ár, ami megemésztené. Mert ami
vagy aki úr lesz valaki fölött, az felemészti, s a legyőzött - lélek sze-
rint - mindenkor megsemmisül. Azért ti győzzétek le magatokban e
világot, hogy meg ne győzessetek általa!

(Eszköz könyörgése)

Drága jó Atyám! Nagyon tág fogalom a világ legyőzése ön-
magunkban! Hogy ne kívánjunk semmit e világban, és ne szeressük
önző módon, ezt jól értem – de a lét kérdését, a létfenntartás alapját
mégis hogyan kell a Te szent akaratod szerint megoldani a világ sze-
retete nélkül? A rémes, tehetetlen öregkor is eljön; s hogy ne legyünk
mások terhére, lehet-e annyit mégis összehozni szent akaratod szerint
igaz szorgalommal, ami a létkérdést megoldja ezen a földön is? Mert
aki nem örököl, annak maga-magának kell gondoskodnia még az
övéiről is. Kérlek alázatos szívvel, hogy világítsd meg ezt a homályt
és tág fogalmat, ami aggaszt engemet, jó Atyám!

Kérdésed helyes, tehát felelek rá!
A mindennapi élet fenntartását és adódó helyzeteit be kell töl-

teni. Ami jön, és akit ahová állítottam, ott helyt kell állnia minden-
képpen. Tehát egy sarkalatos kötelességben van az, aki munkát vál-
lalt, és másokról is gondoskodni tartozik. Kibújni nem lehet, meg
kell tenni hűen, türelemmel a végelgyengülésig. De ha a szeretetet is
be akarod tölteni, akkor ezen állapotban nagyon is lehet cselekedni,
mert rád szoruló sok van körülötted, akiknek létét jóakaratú szorgal-
maddal segítheted annyiban, hogy helyet létesítesz itt, ahová helyez-
telek, hogy általad mások is léthez jussanak. Sokszor hallom kiáltá-
sodat: „Miért kell ennyit dolgoznom? Én úgysem élvezem a gyümöl-
csét, mert enyém csak a munka, a haszon pedig az adókba megy.”
Így is látszik a helyzet világi szemmel nézve – de nézzük szellemi
szemmel! Mégis, a te verejtékes munkád gyümölcsét mások is élve-
zik és léteznek általa, több család is. És te nem örülsz annak, hogy
szereteted fáján sokan meghúzódnak, és táplálkoznak belőle – a te
önmegtagadásod gyümölcséből?
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Eddig már megértetted az isteni rendet és akaratot ebben is.
Ezután jön majd fokonként az önzetlen szeretet fejlesztése benned,
amely abból fog állani, hogy befogadod hajlékodba azt is, aki nem
tud majd fizetni, még az adóba sem, és te küzdeni fogsz értük, hogy
jót tehessél velük mindenképpen – Értem! Ez lesz majd a munkád
igaz szeretet-gyümölcse az önzetlen szeretetben. Előbb teremteni
kellett, hogy befogadhass Engem másokban a hajlékodba.

Ezek mind az önmegtagadás gyümölcsei lesznek, melyek már
a lelki házat építik fel benned. Így megy szép sorjában át a teremtő
erő az alkotóból az önmegtagadóba. Csupán szorgalom, türelem,
önmegtagadó élet folytán kezdhet hozzá mindenki a mennyei ház
építéséhez. Aki sokakat befogad a szeretetébe, annak a lelki háza
nagy lesz, és erősen fog állani a Sion hegyén.

Az önmegtagadó szeretet minden hegyeken felül emelkedik,
aki pedig igaz szerzeményből házat épít és Nevemben valaki befo-
gad, az Engem, Magamat fogadott be a hajlékába.

***
Drága Atyám! Akit eddig befogadtam, mind ellenem fordult

és ellenségem lett! Mi itt a hiba, jó Atyám?

***
Mert a szereteted mellett anyag is meghúzódott. Ha azonban

úgy fogadod be, hogy teljesen gondjaidba veszed, mint egy kis
gyermeket, önzetlenül, akkor nem válnak ellenségeddé. Szükséges
azonban az ilyen esetekben Engem megkérdezni, nehogy kígyót me-
lengessél a kebleden jó tetteddel – mert a gonoszt kerülni kell és nem
befogadni! Tehát okosak legyetek a szeretet mellett, mert e világ fiai
rászednek és becsapnak titeket. De ti ne háborogjatok még ekkor
sem, hanem úgy mérlegeljétek, hogy nem tartoztok neki már, ha el-
vette. Csak ti el ne vegyetek igaztalanul semmit, ti az Ige szerint
élők, hogy betölthessétek azt a szeretet mértékével. De ha itt-ott még-
is egy kis önzés mutatkozik nálatok, úgy jogot adtok a démon ellen-
szegülésére azokban, akit befogadtatok!
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A szeretet nevében, azaz Nevemben fogadjátok be azokat,
akik rátok szorulnak és kérnek erre, mint igazi tehetetlenek. Mert sok
a hamis atyafi, akik nem akarnak dolgozni, és felcsapnak Ige-
hirdetőknek, és így kihasználják a híveket. Igaz, hogy azoknak nin-
csen  belőle  káruk,  de  a  kihasználó  önző állapotba  esett,  és  ez  nagy
kár reá nézve. Azért óvni kell az ilyeneket is, és szeretettel felvilágo-
sítani őket téves és helytelen felfogásukról.

Egészen más az, ha valaki sehogy sem tud elhelyezkedni, és
meg akar az élelemért dolgozni; az ilyet segítsétek, ha dolgozik nek-
tek. De közben jó példával járjatok elől, hogy tanuljanak tőletek –
mert belátják azt. Akiket a földön – igaz, anyagi – hajlékhoz segítek,
azok igyekezzenek hálájukat leróni a szegény felebarátoknál, és így
szolgál Nekem az áldásért.

Mert sokféle út vezet a kegyelemhez: kinek szegénység és
nélkülözés között kell azt megtalálni, kinek szorgalmas munkája ál-
dásából, kinek ápolás és önfeláldozás által jő a kegyelem. De minden
úton meg lehet találni a végcélt: a szeretetet, mert abban minden
összpontosul, és újra kiárad. Akár a szív működése, hasonlóképp a
szeretet a lüktető élet mindenben – e nélkül minden halott, beteg, és a
pokol az osztályrésze.

Szeretetet tanuljatok Tőlem és alázatosságot – és nyugalmat
találtok a lelketekben. Milyen is az a nyugalom, amit lelketekben
találtok? A szeretet; akik annak birtokában vannak, azok nem sokat
törődnek azzal, miként rágalmazzák őket, mert tudják, hogy bírják a
szeretetet, így semmi nem árthat nekik. Mi mindent mondottak Énre-
ám, a megtestesült Igére? Tobzódó, részeges, ördög van Benne, a
rossz nők barátja, ingyenélő, csavargó, másokat kifoszt, stb.

Kell-e ennél több gonosz rágalom a tiszta szeretetnek, aki
minden fillért ezerszeresen fizettem vissza? Azt hiszitek, hogy belát-
ták? Óh, nem; csak pillanatnyilag, azután ismét a világ gúnyolódását
szórták Felém. Bizonyítja ezt, hogy amikor Pilátus előtt vádoltak
minden gonosszal, senki sem volt, aki odaállt volna megvédeni azok
közül, akikkel jót tettem. Nem kelt védelmemre Jaurusz, az iskolafő-
nök, sem a római százados, kiknél kézzelfogható csodákat műveltem
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– de nem lépett elő amaz özvegy sem, akinek fiát - annak temetésén -
az úton életre hívtam; pedig ott volt a tömegben, és hallotta a váda-
kat! Senki sem volt Mellettem a veszedelem idején, még Atyám lelke
is eltávozott azon órában, hogy mint ember szenvedjem át a halál
kínjait! Hiszen embereknek mutattam vele utat a menny felé…Tehát
el kellett hagynia az isteni erőnek, hogy meghalhassak, mint a földi
bűnös, váddal terhelten.

Mit akartok ti mást elérni ebben a világban, mint rút hálátlan-
ságot a jóért? Hiszen ha a jócselekedetet itt elismeréssel jutalmaznák,
akkor el is vettétek volna e világban jutalmatokat, és mi jó származik
abból azután? Rövid hálálkodás után újra a régiek maradnak. De nek-
tek javulni kell és isteni erényekben gazdagodni, akkor fogtok nyu-
godalmat találni a lelketekben, és nem a külső világ előtt való véde-
kezésben. Ott nem találtok a lelketeknek nyugalmat, hanem fegyvert
kovácsoltok a rágalmazók ellen. Hagyjátok őket, és inkább szeressé-
tek őket tovább, hogy a saját lelkiismeretük dorgálja meg őket – mert
ez fog nekik segíteni a helyes megítélésben, s a szeretet és béke hely-
reállításában.

Védekezésetek csak olaj az égő poklukra, és ebben nincs
gyógyulás egyik fél számára sem. Az Enyéimnek el kell tűrniük
mindent e világban, hiszen csak így utálja meg a saját lelkét és lehet
az Én tanítványom. Másként, azaz világi módon semmiképpen el
nem érheti a Szentlélek tanítását. Vigyázzatok minden szóval, amit
ajkatok kimond, mert ha tüzet gerjeszt, nem lesz részetek a békében
soha. Bízzatok mindent a szeretetre, és ti csak szeressetek tovább –
ez a ti hivatástok a földön, és nem az ítélkezés. Akiben nincsen szere-
tet, az mind önzően ítél. Amíg nincs bennetek a teljes szeretet, addig
nincs is rátok bízva az ítélet – csak ha majd a teljes szeretetben lesz-
tek.

Vajon lehet-e egy vakot elítélni, aki az útján verembe esett?
Semmiképp,  sőt  inkább  az  az  elítélni  való,  aki  látó  létére  a  vermet
ásta. A látók ti vagytok, tehát ne ássatok vermet ( a botránkozás) a
vakoknak, hanem segítsétek szeretettel az úton botorkálókat, amíg
egyenesbe nem jönnek ők is, és akkor majd belátják helytelen rágal-
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mazásaikat, és megbánják. Ha viszont szeretetnélküliek lesztek hoz-
zájuk, mikor jöhet ez létre? Soha! Azért ezerszer szeressétek őket
védekezés helyett, mert ezen érzés több minden szónál.

Tehát minden lelki sebet szeretettel lehet meggyógyítani!
Ezt soha el ne felejtsétek, ha eszközeim akartok lenni a gyógyí-
tásban. (1936. szept. 2.)

Mit ér a sok szó, ha nincsen vonzó erő, hanem inkább taszító
– mert a sok beszédnél ez következik be. Az Enyéim mindenkor
szűkszavúak; igen, nem és az ezen felüli beszéd már a világé, és go-
nosz van benne. Gondoljátok csak jól meg, ugye, hogy így is van?

Minden társalgás csak addig lélekemelő, amíg a szeretet szól
belőletek. Amikor panaszos kifakadások következnek, ez már lerom-
bolja, amit a szeretet felépített. Ilyenkor feltör a lelki háborgás és a
harag lelke bennetek, és így több a lelki kár, mint a szeretet bennetek.
Felesleges az igennél és nemnél többet beszélni a földiről, mert ez
már a gonosztól van. Mindenki vigye a saját terhét békével – mert ha
kikiabálja, még nehezebbé teszi a sorsát. Mindenkor az a gazdag, aki
ad, és akinek békéje, szeretete van. És ehhez nem kell földi gazdag-
ság, csak szeretet.

A carboti özvegy sorsát nézzétek; semmije sem volt, és mégis
tudott adni, és így lett gazdag. Ilyen úton mindenki adhat, és gazda-
godhat. A fenti eset azért íratott meg példaként, mert a lelki gazdag-
ság ki nem fogyhat. Akinek szeretete van, az mindig adhat és gaz-
dagodhat, ehhez nem kell birtok, sem fölösleg. Éppen  az,  aki  a
számára szükségeset is másnak adja, az gazdagszik lélekben gyorsan
és emelkedik ki a földből.

Mert ha ti is csak úgy tesztek, mint e világ, mennyivel vagy-
tok jobbak, és lehet-e lelki gyarapodástok?

Mindig az utolsót az elsővel együtt áldozzátok a szeretetnek,
és akkor átfog a szeretet lelke, és életek általa mennyei életet e föl-
dön már. Miért fukarkodtok? A testnek, e világnak? Hiszen ezt meg
kell tagadni, hogy a mennyei élet feltámadjon bennetek. Amíg nincs
tiszta szeretet, addig anyag vagytok, nincs is lelki szabadságotok,
amíg az anyagmentes, tiszta szeretetben nem lesztek – mert az anyag
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fogva tart. Egyedül a tiszta szeretetet gyűjtsétek az anyag helyett, ezt
cseréljétek fel az anyagért, hogy kopjon le rólatok a föld szaga, és
végre feltámadjon dicsőséggel bennetek az Isten, Aki az önzetlen
szeretet.

Ez a célja mindezen írásoknak: a lelki megértés, amely meg-
marad mindörökké, és amely ellentéte e világnak és a testinek – mert
lélek vagytok! A test nem mindenkor van veletek, tehát a lelki gaz-
dagságot gyűjtsétek, ami megmarad a síron túl is. Milyen jó lesz, ha
átmentek, és ott mindenütt befogadnak – mert az önzetlen szeretet
nagy gazdagság! A másvilágon mindent szabad annak, akinek szere-
tete van, minden az övé, mert Isten van benne általa.

Jól gondoljátok meg szavaim értékét, hiszen ezzel megnyitot-
tam nektek a mennyet. Most már csak tőletek függ, akartok-e be-
menni? Eddig minden rejtve volt e világ előtt, de most, ezen időben
feltárom, és ebben jövök el az Enyémekért, a tiszta szeretetben.

Ne játsszatok a jövőtökkel, vigyázzatok, hogy minden anya-
got áldozzatok fel a szeretetért, hogy Magammal vihesselek oda, ahol
a tiszta szívűek és mindennel bírók örvendenek. Tehát nem veszíte-
tek semmit, amikor a szeretetet választjátok az anyag helyett, ezt
cseréljétek fel az anyaggal, hogy kopjon. Mert a szeretet mindenkor
megmarad, s nem veheti el többé a halál, melyet legyőztetek önma-
gatokban; az már nem uralkodhat felettetek. Ezt ebben a világban
kell megcselekedni, ahol alkalom van rá! A jövendő élet már jutalom
vagy szenvedés - azaz büntetés -, következménye az itteni életnek.

Azért vigyázzatok, óva intelek a közömbösségtől ezen írá-
sokkal szemben, mert itt van a mennyei út legközelebb feltárva előt-
tetek. Úgy látom, húzódoztok megismerni eme világosságot, mintegy
féltek tőle. 2000 éve erre kérlek, hogy hadd vezesselek haza; tehát
most itt az alkalom, az utolsó idő, amelyben eljövök az Enyémekért,
akik örömmel fogadnak ezen Igén keresztül. Vizsgáljátok át, hogy
van-e  egy  sor  is  benne,  amely  az  alap  Ige  ellen  szól?  És  ha  nincs,
fogadjátok el Tőlem valónak. Hogy e mélyebb magyarázatokban
engedtem bepillantani oda is, ami nincs megírva az Élet Igéjében
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ilyen megvilágításban, az azért van, mert azt a nép még el nem hor-
dozhatta.

De most minden előttetek fekszik, s az értelmesek és az
anyagmentesek felfogják ezt. Akik pedig eme világot és az anyagot
szeretik jobban a tiszta, önzetlen szeretetnél, azok nem számíthatnak
a megváltásra tőle. E szavakban rejlik minden: „aki nincs Velem, az
Ellenem van és tékozol!” Akik nem akartak megragadni közelsé-
gemben, azok maradnak az anyag martalékául. Ezután már soha el
nem érnek! Mert aki a tiszta, önzetlen szeretetet fölveszi, annak
minden bűne és múltja el van fedezve Általam, mert Engem,
Magamat vett fel a tiszta önzetlen szeretetben.

A megváltás útja ebben rejlik! Értsétek meg, ti szegények,
hogy gazdagodjatok Általam lélekben, s így felülemelkedjetek a földi
fokozaton, az anyagon. Mert ha azt önmagatokból ki nem irtjátok,
nem szabadulhattok tőle soha. Anyagmentes, tiszta szeretettel telítve
hagyjátok el ezt a földgolyót, és e világból ne legyen más bennetek,
mint szeretet. Akkor Velem lesztek mindig, mivel az anyag szeretetté
vált, tehát: „Fiú”, aki engedelmes az Atyának, a Szeretetnek, mert
felvette azt.

Nincs több, nagyobb ennél, amit elérhet a halandó lény a föl-
dön. Ezen átváltozásra van minden beállítva a földön, erre ösztökél
minden, ami itt létezik. Minden az önmegtagadó szeretetre serkent.
Ragadjatok meg emez utolsó időben, hogy életetek legyek! Most ne
úgy képzeljétek el a vezetésemet, mint Izraelnél, óh nem! Most nem
földi Kánaánba vezetlek; földi bőségbe és a mások feletti uralkodás-
ba. Ez csak nevelőiskola volt a földnek, hogy tanuljanak meg kü-
lönbséget tenni a kettő között: „Istennel lenni, vagy Nélküle, pogány
módra!” A cél az Isten hatalmának megismerése volt!

De most mindezen anyagi világból kivezetem az Enyémeket a
mennyei Kánaánba, ahol nincs vége a boldog létnek. Mennyivel job-
bat teremtek az Újszövetségben az Enyéimnek, mint az Ószövetség-
ben adtam! Akkor meghaltak a bőségben, most pedig a szeretetben
élnek örökké! Milyen nagy különbség ez, ah ti ezt fel tudnátok mér-
ni! Hasonló ahhoz, aki mindent megtanult, mindent tud, a sors még-
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sem juttat neki semmilyen állást, és éhen koldul. Ez az, amikor az
anyagban bíznak az emberek, és semmi szeretet nem fér hozzájuk,
ami segítené őket az anyag fölé – és úgy halnak meg az ószövetségi
nép módjára, akik nem tudtak Velem, a szeretettel egyesülni, mert a
föld jobban vonzotta őket, mint a szeretet.

Sokan a hívők közül az Ószövetséget veszik az útnak, az job-
ban megfelel a testnek – de mi lesz akkor, ha a feltámadáskor a föl-
dön találják magukat újra, mint az ószövetségi nép? Ide-oda vezettet-
nek a hegy körül, de fölmenni csak Mózes tudott, ők lenn maradtak.
Most is úgy lesz: lent maradnak az anyag-szeretők, de akik a hegyre
feljutnak, ha nem esznek 40 napig, mégis élnek! Értsétek meg ezt a
képet, amely visszatükrözi az újszövetség képét, amely engedelmes-
ség az Istennek. Mózes nem törődött a lenttel, sem gyermekkel, sem
feleséggel, mert jobban szerette Isten akaratát, mint e világot.

A múlt kimagasló alakjai mind az Isten szeretetében emelked-
tek ki a földből. Most is úgy lészen, és mindenkor: csakis az istent
szeretők tudnak felülemelkedni e világ határain túl a Sion hegyére,
ami a feltámadás a halálból az örökéletre. Jézus útjában és az
örökéletben, ami a beteljesedés a Szentlélekkel, minden földi határon
túlra, s amely a feltámadás a halálból.

Az egész Ó- és Újszövetség itt sűrűsödik össze az egy szere-
tetben. Az a sok tanítás és az önmegtagadásra intő 10 parancsolat
mind erre figyelmeztet: a szeretet-életre. Tehát mindennek végcélja a
megtagadása ennek a világnak, amely elválasztott az Istentől mind-
addig, amíg önzetlen, tiszta szeretetté változik át a föld embere, és
így lett megváltott ”fiú” a földtől, az anyagtól, és lett isten újból, ami
volt. Amikor a föld átváltozik remek, édes gyümölccsé, nem él többé
magának a természetadó fa, a növény, hanem másnak hozza és adja a
szeretetét.

Így van ez a megváltottaknál is, nem maguknak élnek többéé,
hanem mindig a rászorultnak, aki az ő gyümölcséből, azaz szereteté-
ből táplálkozik. És így lett nagy, és akiknek szolgál, azok a kicsik.
Isten országában a nagy szolgál a kicsiknek, a szeretet foka szerint.
Minél nagyobb valaki, annál többet befogad az ő szívébe, és élnek
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általa – és így lőn sokak életévé az Isten rendjében. Ezt csak a szere-
tet művelheti, aki által lett isten ő maga is.

Ez volna a bemutatása az istenné átváltozott földinek, aki
uralkodik azon életek felett, amelyek általa léteznek és teremttettek –
mert ha valaki szeretetből táplálkozik, szeretet lesz ő maga is. Ezen
az alapon áll fenn a mindenség a megingathatatlan ős-szeretetben, az
Istenben. Aki elszakad emez Istentől, az megsűrűsödik és föld lesz,
és a kövek, posványok közé kerül, és az állatok eledelével táplálko-
zik mindaddig, amíg újból fel nem veszi Isten természetét és hasonla-
tosságát, és meg nem tisztul az anyagtól: az önző szeretettől. Az ösz-
tön az állatok tulajdonsága, tehát csak az önzetlen szeretet vált meg
és tisztít meg a megsűrűsödött anyag-testtől. Amennyiben lélekben
felülemelkedtek, annyiban lesztek felül e világ felett; más megváltási
alap nincsen.

Nagyon tévednek, akik azt hiszik, hogy ezt imával, énekkel
pótolni lehet! Azzal csak azt érhetik el, hogy alkalmat adok nekik az
önmegtagadásra, amely által gyarapodhatnak a szeretetben. És így
Általam válttatik meg a teremtmény, de mindenkinek önmagának
kell átváltoznia - Én csak elősegíthetem, ha éli Igémet, azaz Lelke-
met. Amíg a saját ösztöne szerint él, semmiképp sem szabadul fel az
állati sorból emberré – mert csak az „emberfia” az, aki az állatot ön-
magában megtagadta. Ez volt Jézus, az igaz ember; itt már Isten az
uralkodó tartalom az emberfiában. Mert az Isten is emberforma, bár
lénye mindenben képviselve van, ahol jó és szeretet van.

Ennek ellentéte a gonosz, amely az e világban uralkodó erő
azért pokol e világ, mert itt szeretetlen állapot uralkodik.

Azért ne szeressétek e világot, sem a benne valókat; csak  a
lelkeket szeressétek, amiben van az Isten szelleme! Ez az Isten-
szellem minden embernél, kisebb vagy nagyobb mértékben, ami nö-
vekszik vagy fogyatkozik mindenkiben – az önzetlenség foka szerint.

Van akinél teljessé fokozódik, és van akik az egy tálentomot
is a földbe (testbe) ássák, nem nevelik magukban az isteni erényeket,
és így elfogy. Kiűzik önmagukból, és helyében e világ érvényesül, és
így marad vissza a teremtmény, és válik a föld, az anyag martaléká-
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vá, ami a külső sötétség. Nem tud hozzájutni önmagához, azaz
istenségéhez, pedig amit itt a szeretetért megtagad magában,
azért istenséget nyer viszonzásul. El nem képzelhető erővel és hata-
lommal felruházott uralkodóvá válik az, aki itt a szeretetért mindent
feláldoz – tehát istenséget nyer!

Nem onnan kell-e visszatérni, ahol eltévelyedtetek a szeretet-
től az anyagba? Tehát az anyagot meg kell vetni a szeretetért, hogy
Isten örökösei lehessetek újra. Igen, amiért kibocsátottam Magamból
képmásomat; nem azért, hogy az anyag, a bűn uralkodjon felettetek,
hanem hogy ti uralkodjatok mindenek felett – ami a rendeltetésetek
minden világokon. Aki önmagából a sötét anyagot kiveti, vagyis an-
nak szeretetét. Mert ez nincs másra bízva, mint a földtől megváltot-
takra, akik ismerik annak - azaz a sötétségnek – a kínját; azok ítél-
hetnek, akik kivetkőztek abból. Akik benne vannak, azok nem ítél-
hetnek, mert ítéletük őket is érné.

Azért semmiképp ne ítéljetek, hogy vissza ne essetek újra az
anyag szeretetébe, ami az ítélet. Az ember ott tért el önnönmagától,
amikor a szeme után ment, és az érzést – ami a lelki szem – hagyta
elhomályosulni; és így esett el önmaga istenségéből a külső sötétség-
re. A szeretetet nem őrizte, hanem elcserélte a külsőért, ami csak
ideiglenes birtoklás, a szeretet pedig isteni tulajdonság. Így vesztette
el az ember az örökségét, a belső nagy értékét, ami által az ember
isten. Tehát ezt az elveszett erőt vissza kell szerezni, és éppen ahol
elvesztette, ott kell megtalálnia újra: az anyag megvetésénél, annak
szeretettel való felcserélésével kell minden anyagot szeretetté változ-
tatni.

Miképp lehetséges ez? Egész egyszerűen, amint már jelez-
tem: hogy amikor ez életben előttünk fekszik az anyag, amit a szem
lát, és ezt választjátok a szeretet rovására, akkor még mindig e vilá-
got választjátok – és a szeretet fogy. De amikor a világi anyaggal
szemben a szeretetet részesítitek előnyben, akkor a szeretet gyarap-
szik.

Miként egyik szolgám, Pál mondotta: „Mindent sárnak tartok,
semminek, annak ellenében, amit nyertem lélekben: a végtelen
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mennyei gazdagságot, ami megmarad örökké.”. Ez tehát az átváltoz-
tatás szeretetté, ami isteni tulajdonság, és éppen ezáltal nyeritek meg
lelketeket, vagyis az elvonódik a külső sötétségtől és átmegy az élet-
be. Mert amikor valaki a teljes szeretetet visszaszerezte, úgy lett ha-
talmas a mennyben és a földön – minden az övé lett a szeretet, azaz
Isten által. Tehát e sárért ne cseréljétek el az örökségeteket! Vigyáz-
zatok, és szüntelenül Reám, Jézusra gondoljatok, így lesz erőtök
megkülönböztetni e két világot, amelyben vagytok. Mert test szerint
anyag vagytok, de lélek szerint örökké élők, ha Isten szellemét, a
szeretetet választjátok elsőnek, és azt szolgáljátok. Két világ között
éltek: amit a szem lát, az e világ, de aki felveszi a szeretetet, az már
mindent az örökkévalóért cselekszik. Az már más világra épít, bol-
dog jövőjére spórol, mert hitt Jézusnak. Elhitte, hogy „eljövök érte,
amikor elkészítettem a hajlékát”, azaz a szeretetnek helyét a szeretet
országában.

Mert senki nem jöhet az Atyához, csak Én általam (János
14.), a megtestesült Ige által, mert ott a megtestesülésem helye, ahol
a szeretetet választják elsőnek. Ott az Ige testet vőn, és így bennetek
lakozom – vagyis ti változtatok át istenné Általam.

Ez az anyagtól való megváltás folyamata, és minden időben
így volt. Mert már hányszor, számtalanszor volt ezen átalakulás nála-
tok, Ádámtól kezdve egész az önmegtagadó krisztusi lelkiállapotig –
de a teljesség még mindig nem jött elő. És most is, a döntő időben
olyan nehezen megy az anyag átalakulása szeretetté, hogy félő, nem
igen lesz több a teljességben Noé és családja számánál.

Azért vigyázzatok, hogy a választottak közé emelkedjetek, a
Jézus zászlaja alá, és e világ omladékain örök halleluját énekelvén
éljetek az új életben, új világban és új szívben, az anyagmentes, tiszta
szeretetben. Ha a szív megtisztul az anyagtól, csak úgy lehet új szív
és ezáltal megújul az élet, megifjodik, kivirul, megszépül – ahogy a
megváltott lelkek általában igen szépek, és örök ifjak ezek a megtisz-
tultak a földtől. Azért ti is szorgalmasan igyekezzetek a szeretetnek
élni, hogy megszépült lélekkel hagyjátok el e nagy csatateret, ahol az
élet küzd a halállal értetek szüntelen. Mert azt ne gondoljátok, hogy a
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Szentlélek tétlen! Most van a legnagyobb harc, amikor a halál, azaz a
szeretetlen állapot akar uralkodni minden fölött, hogy az életet meg-
ölje.

Ez ugyanaz, mint amikor Pilátus ítélőszékében az kérdezte:
„Mi az igazság?” Ezek a mostani pilátusok sem tudják, és mégis be-
ültek az ítélőszékbe, hogy önmagukat megítéljék és megsemmisít-
sék- mert ahonnan a szeretetet száműzték, ott csak halál lehet.

Tehát az Ige mindenütt hirdettetik, minden teremtésnek – s a
halál is hirdeti az ő álnokságát. Mert milyen béke lehet ott, ahol nincs
szabadság, hanem elnyomatás? Nincs! Nincs! Nem is lehet, mert az
emberi méltóság letapostatott a szeretetlenség által. Lappangó tűz és
akna minden szív. Lehet-e béke szeretet nélkül? Nem lehet! Ott csak
a halál, a pokol arat, ahol a jelleg az a „fenevad”, ami lónak van áb-
rázolva. (János jel. 6.4..) – mert gyorsan terjed, és nyomában kín és
szenvedés kél.

Azért ti, Enyéim, ne pártoskodjatok, és szabadok maradjatok
minden földi szektától. Hozzám, a szeretethez tartozzatok egyedül,
akkor nem érhet sérelem lélek szerint. Az anyagit pedig ne sajnáljá-
tok; ha elveszi, hát vegyék, ti elégedjetek meg Velem, hogy életetek
legyen anyag helyett, amely megmarad. „Most ádáz harc fog kelet-
kezni, amilyen még soha nem volt ezen a világon, mert rosszabb lesz
a halálnál.” János jel. 9.6.

Amint ha a fényes nap nem ontja sugarát, minden megfagy,
azonképp, ahonnan kizárják az Igét, ott minden megfagy, élettelen
marad, és a halál uralkodik felette.

Így fog megítéltetni e világ, a saját bűnében fog elveszni
anyag szerint. Az anyagból – testből – kiszorított lelkek pedig az
örök tűzre, azaz saját tüzükbe esnek, melyet meggyújtottak szeretet-
lenségük  által.  Mennek  oda,  ahová  semmi  szeretet  nem  férhet,  sem
irgalom, mert amit vetettek, azt aratják. Ez az örök tűz a saját lelkük,
ami vádolja őket szüntelen, éjjel-nappal izzó kínt idézve elő - mint a
fagy, vagyis a szeretetlen állapot következménye.

Nem olyan a pokol, ahogyan ti képzelitek, emberek! Óh,
nem! Az a pokol, amikor az Isten képe anyaggá válik az az ő börtöne
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és tüze. Az emésztő vágy, szenvedés, szenvedélyek sorozata, melyek
bebörtönözték a lelket, és foglyul ejtették. A túlfeszültség miatt ke-
letkezik a lélek égése, ami a pokol, a következmény. „Jézus hívó
szavára a pokol is kiadja az ő halottait.” Jel. 20.13. Ez az, amikor a
lélek az Ige után indul! Ekkor megszűnik a lélek égése, mert felváltja
a szeretet, azaz a mennyei állapot, és újra kiábrázolódik az Isten ké-
pe, aki volt a teremtéskor, de az önakaratnál elveszett. Így lett az
Isten szelleme az önakarat foglya az emberben, de amikor az önzet-
len szeretet felváltja az önző szeretetet, akkor felszabadul az Isten
szelleme, és Általam az ember is visszatér a szabadsághoz.

Minél kevesebb anyaga van valakinek e földön, annál szaba-
dabb, mert a sok anyag leköti a lelket a maga gondjaival, terheivel.
„Aki tehát Énutánam akar jönni, tagadja meg önmagát” az anyag
terhétől is, és oldja fel magát, mint Pál, aki mindent semmisnek tar-
tott az ő lelki szabadságával szemben.

Ne is keressétek a tulajdonjogokat, mert az már a földhöz köt
és elvon a tiszta szeretettől. Oldjátok fel magatokat a földi túl-
szorgoskodástól, hogy a lélek fejlődésére több időtök legyen!!!

Mert mit ér, ha az egész világot megnyeritek is és lélekben
kárt vallotok? Lelketek nem sokáig birtokolja a földet, ezért lelki
mezőnyt teremtsetek itt magatoknak szeretet által, akkor lesz haszno-
tok e földből; ami el nem vétetik a halál által.

Minél több jó tett tudata kísérje a lelketeket a túlvilágra, ami a
lelki gazdagság, amely elkísér mindenhová, és mindenhol élvezheti-
tek az áldását a legnagyobb örömben és szeretetben, ami megmarad
minden időben. A földi szorgosság eredménye itt marad másnak!
Azért helyesen éljetek, hogy a földi haszon lelki haszonná váljék a
szeretet által, amit majd meg is találtok az átköltözéskor. E föld
gyümölcse a szeretet legyen – mert erre tanít minden a szabad termé-
szetben – gyümölccsel kedveskedik, az ő munkája gyümölcsével
minden fa.

Vegyetek példát a természetről, amely arra tanít, hogy másért
éljetek. Legyen a természet egy nyitott könyv, amelyből tanuljatok
szeretni, mindenkit egyformán! Mert ti vagytok a természet urai,
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tehát ne legyetek nála alábbvalók! Ti is másokért éljetek, hogy élete-
tek legyen, és a szeretet (Isten) ápoljon titeket is, hogy éljetek min-
den időben.

Mennyivel jobb a szeretet ápolása, mint a durva erőszak, me-
lyet e világ alkalmaz. Ti tudjátok a legjobban, akik vágytok a szere-
tetre, mely nagy különbség van szeretet és erőszak között! Ezen a
földön maholnap minden erőszakká válik, így gátolják meg a tiszta
szeretet működését, amelyben nincs anyag. Így sötétítik el a napot,
ami a fényt adja (igazságot), és lesz kormos, sötét – mert minden
erőszak. Erőszakkal kényszeríti a vőlegény a menyasszonyát, hogy
szeresse, és megfordítva, a nő kényszeríti a férfit, hogy szeresse. Mi-
lyen ellentéte ez az isteni rendnek! Az ilyen kényszerszeretetből te-
remnek a fanyar gyümölcsök, akik terhei a földnek, és megtelt a föld
csupa fanyar, érdek-gyümölccsel – és panaszkodnak a szülők, hogy
most oly rosszak a gyermekek.

Hát jöhet-e tiszta szeretet oda, ahol erőszakból, érdekből meg
földi vágyból nemzenek és szülnek? Semmiképpen! Nem kérik az
önmegtagadásban az Isten áldását a teremtendő utódra. Miként vár-
hattok jót, ha nem a jóval, Istennel kezdtétek a teremtés munkáját,
hanem földi vágyból? És ezért születnek földek, amelyből teremttet-
tek, és nincs bennük isteni rész, mert vágyon, érdeken, erőszakon
alapul a teremtés, és mindig csak ugyanaz jöhet létre, amely alapból
vétetett. Tehát hiába siránkoztok a rossz gyermekek miatt, csak az
van; amilyen alapból teremtődnek. Hordoznotok kell tehát e földi
életben eme keresztet, amit a tudatlanság hozott létre. Ezért jobb az
önmegtagadó élet, mint eme keresztek hordozása. Mert a felszabadu-
lás a földből ott veszi kezdetét; a vágyak, kívánságok megtagadásá-
nál.

A régi időben volt olyan nép és olyan korszak, amikor háza-
sodás előtt az ember előbb Istenhez fordult, hogy Ő válassza ki szá-
mára azt, aki a másik fele régtől fogva, és jelt kértek, amely által
megtalálták az Évájukat, a kiegészítő részüket. Ilyen helyen még
teremhettek Isten szellemétől próféták és mennyei küldöttek, ahol
Isten volt az első és a kiinduló pont. Ezek azután fáklyái és világos-
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ságai voltak e világnak mindenkor. De hol van ez most? Ezen idő-
szakban minden vágy és érdek, nincs tiszta szeretet-teremtés, nincs
világossága e világnak.

Azért ti szülők, tanuljatok meg szeretni terhetek alatt, és azt
szeressétek, akit teremtettetek, mert az a ti gyümölcsötök. És a jövő-
ben jobban őrizkedjetek a földi szolgaság lelkétől, hogy ne jöjjön
létre, mert ha megvan, az a ti bűnötök.

Engem, az Istent, hiába kárhoztattok emiatt! Miért nem járul-
tatok előbb Hozzám, hogy áldástokra lett volna földi teremtésetek?
Változzatok át most szeretetté, és így mutassatok példát a Belzebub
fiainak – és a jövendő életet eme szeretet alapozza meg! Akkor majd
nem fogtok siránkozni a rossz gyermekek miatt, mert a szeretetet
nemzitek önmagatokból, és nem e világot, ami a sátáni erők.

Így alakuljatok át mennyeivé, és nem lesz hiábavaló a
szenvedéstek. Ha szeretetet vettek, akkor szeretetet arattok, ezt el ne
felejtsétek a következő életben. Ama világot hogy elnyerjétek, szük-
séges ez a két pont, amely egyesít magában mindent: Először, ne
tartozzatok senkinek semmivel, másodszor, aki kér, annak adjatok,
ha elveszi a felsőruhádat, add neki az alsót is! Vagyis levetni e vilá-
got magatokról, és felöltözni az önzetlen szeretetet, ami mennyei
ruha és gazdagság.

Ti szülők, akik feláldozzátok magatokat rossz gyermekeite-
kért, ez annyi, mint szeretni az ellenséget. Ne fájjon tehát, ha jót tesz-
tek az ellenséggel; így lesz kiegyenlítésetek vele, és megszabaduláso-
tok tőle. Minél több jót tesztek ti velük lélek szerint, annál szabadab-
bak vagytok tőlük, megfizetvén az adósságot, ami hozzájuk kötött.
És joga volt hozzátok, mert a sátán lelke elégíttetik ki minden egyes
gyermekében, akiben az ő lelke van, és uralkodik bennük a gonosz.

Így szolgáljátok le a halált, azaz annak zsoldját, ha ti állhata-
tosak lesztek, vagyis vagytok a jóban, és szeretetet gyakoroltok az
ellenséggel is. Így szabadultok fel a gonosz kötelékéből, ha mindig
adtok, és semmit nem vesztek el  viszonzásul.  Így kopik le rólatok a
sátán bélyege, a gonosz, ha szeretetet vettek és gonoszságot arattok
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érte ezen a világon. Hiszen csak a jövendő világban jön a jutalom, és
nem itt, a pokol birodalmában.

Én, Jézus, mindenkivel jót tettem, és mit kaptam érte? Ti se
várjatok jobbat, és akkor nyugodalmat találtok lelketekben. Ne hábo-
rogjatok, ha arcul ütnek, mert minden egyes igaztalan ütés sok bűnt,
foltot tisztít le rólatok, ha azt türelemmel elviselitek. De ha háborog-
tok és visszaüttök, mi legyen érte a jutalom? Ha ti magatok szereztek
elégtételt magatoknak?

Bízzátok inkább Reám, hogy lelki hasznotokra fordítsam a
béketűréseteket. Amíg még sátáni rész van bennetek, addig még sért-
hetők vagytok, de a szeretetet nem lehet megsérteni, mert ő csak sze-
ret mindenképp. Ez az az állapot, amikor felülemelkedett a földtől, a
sátán birodalmától, és az ő akaratától mentes lett; ez meg azon álla-
pot, amikor az ember Isten szeretett fiává feltámadott.

Soha ne sajnáljátok önmagatokat, amikor a jóért is arcul
ütnek, mert ebben rejlik a megváltásotok a gonosztól. Amikor
megutáljátok saját éneteket, akkor lehettek az Én tanítványaim; ha
nem sajnáljátok magatokat, amikor tisztítanak a gonoszok. Tudjátok,
ugye: a ruhából is csak úgy megy ki a piszok, ha erős lúg, forró gőz
és súrlódás alatt megy át. Hát még a lélek tisztítása! Az is csak a dur-
va anyagok bántalmazása folytán tisztulhat meg, ha engeditek maga-
tokat tisztítani, s nem vágtok vissza vagy menekültök tőlük – akkor a
türelem által szeretetben lesz részetek.

Így gyűjtsétek az isteni erényeket magatokban, hogy aratástok
bőséges legyen, s hogy megérkezésemkor ne kelljen azt mondanom:
„Távozzatok Tőlem, álnokság cselekvői – nem ismerlek titeket!”.
Hanem hogy azt mondhassam: „Jöjjetek Atyám áldottjai!” - mert
Reám ismerek a cselekedeteitekben, és kiábrázolódott Isten képe
bennetek.

Természetesen azok lesznek Velem, akik egy lettek Velem lé-
lek  szerint.  Most  már  tudjátok,  hogy az  ellentét  csak  rombolást  hoz
létre és fájdalmat. Azért csakis azok vannak a mennyországban, akik
az isteni erényeket elsajátították, és azok szerint éltek.



- 110 -

Minden megváltott átment ezen a földi iskolán, amikor két vi-
lág között állva Engem választott elsőnek az önmegtagadásban – és
így lett ő is első és megváltott. Mert ha valaki Istent szereti, Aki által
él, akkor szereti önmagát helyesen.

Ámen.
Igen, kis gyermekem, megfogyatkoztam benned, amennyiben

te is kifordultál a világ árja felé. Nem látod-e mily üres – pusztaság
mindenhol, nincs élet sehol! Tehát vigyázz, hogy e holtak között te is
holttá ne válj! Óva intelek a velük való folytonos együttérzéstől, mert
sok kis ilyen érzés elsötétít téged is! Szólok hozzád, és nem hallod
meg már a hangom. Mert tudd meg, hogy az erős, sötét hegyek is
ilyen apró, porszem-érzésekből tömörültek eggyé. Tehát jól vigyázz
az érzéseidre, hogy ne e világ felé hajoljon az önzésben, hanem a
tiszta szeretet felé.

Az a kérésed, hogy benned el ne fogyatkozzam, és legyek
erős. Jó kívánság, de azt még nem tudod elég jól, hogy Én ott vagyok
Úr és erős, ahol mindenben Nekem engedelmeskednek. Te pedig
időnként megtagadod Tőlem az engedelmességet – miképp legyek
hát erős benned? A szabad akarat teljesen a tiéd, annak adod, akinek
akarod - azt nem korlátozom jobban, mint amint törvényeim
fennállanak felette.

Vigyázz minden érzésedre, hogy hova vonz – és ez fogja ve-
led felismertetni, hogy Hozzám közeledsz-e, vagy Tőlem eltávozol.
A gondolatmenet az útirány vagy sínpár, amelyen azután az ér-
zés halad.

Vond el a gondolataidat a hiábavalóságoktól, és összponto-
sítsd a tiszta szeretetben! Akkor nem fogod Tőlem azt hallani, hogy
„megfogyatkoztam benned”. Ami a te halálod, újra.

Édes, szerető, jó Atyám! Adjál mellém látható erősséget, aki-
ben Te lakozol, és remélem, hogy a két erő újra Tebenned egyesül!

Igen ám, kicsinyem, de nem tudod-e azt, hogy ha a fa mellett
oldalhajtások vannak, nem lesz elég erős soha! Én pedig téged önál-
ló, erős oszloppá akarlak nevelni mennyeim számára, aki maga soka-
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kat el tud hordozni – hogy benned megdicsőüljön Szent Szellemem!
Ebben légy erős; csakis Velem és Belőlem, mert olyan tisztát nem
tudok melléd adni, aki Engem pótol, mert nincs! Tehát te csak Velem
kívánj lenni szüntelen, ne mással - akkor megerősödöm benned újra
és örökre. Azért veszek el mellőled minden látható támaszt, hogy ne
azokra támaszkodj, akik elesnek, mert te is elesel! Hanem Reám tá-
maszkodjál, Aki el nem eshetek, és Velem te sem! Így legyen. Ámen.
A te erősséged adja.

Kedves kicsinyem! Ha tanítani mész, ne légy sok-beszédű,
mint a pogányok. Nem képesek a sokat befogadni inkább csak egy
vagy két Atyai levelet magyarázz meg nekik, jó, ha elfogadják azt is.
Kevés, de jó, tartós eledellel tápláld őket, amit fel tudnak fogni. A
sok beszéd kifárasztja a lelket. Inkább ők kérdezzenek, Úgy vezesd a
társalgást, hogy közben kérdezhessenek, amit lelkük kíván megtudni,
és  te  várj  a  felelettel,  amíg  Tőlem meghallod.  Így  engedd,  hogy Én
szóljak, ami jobban átjárja a lelküket, mint a te sok beszéded.

Ha kedved van, megkezdhetjük „A Föld mibenléte” című fü-
zet leírását, hogy ismerjétek meg azt, aki hordoz benneteket, kiterme-
li a testet, és újra visszaveszi az enyészetnek. Aki mintegy feladja a
földi ruhát a lelkekre, és ha elkopik, újra leveszi azt, önmagában fel-
emészti és újjáformálja lelketek számára – ahogy egy szövőszék
számára, a fonalat el szokták készíteni – hogy ti szükség szerint újra
fölvehessétek lelketekre.

Mert amíg a földi fokozatból nem tudtok kiemelkedni, mind-
addig itt stagnáltok! Ha megpihentetek a test nélkül, újra ki kell szü-
letnetek és felvenni a terhet, mellyel magatokat megterheltétek, mivel
az igazság és a szeretet ellen vétkeztetek, és ennek terhe újra reátok
rakódik, mint tartozékotok.

Ha igazságosak lesztek és szeretetteljesek, akkor már nem
lesz eme tartozék, amely a földre húz, hanem megszabadultok a ke-
reszt terhétől. Minél többet foglalkozzatok Velem a napnak minden
percében. Úgy gondolj Reám, mint a „Szeretett jegyes”-re – mert ez
a bizonyság, hogy szeretsz. Ámen.
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Kedves gyermekem! Ne fájjon neked, ha Engem megvetnek,
letagadnak, te erről nem tehetsz. Majd jönnek ők még Elém, ha a
gonosz szorítja őket, de akkor Én is megtagadom őket! „Távozzatok
Tőlem, ti gonoszok oda, amit jobban szerettetek a szeretetnél: a lelki
gyötrelemre”. Mert látom, inkább azt választjátok magatoknak, mint
Engem – nincs érzéketek, amely felismerjen.

Hogy jöjjek a védelmedre gyermekem, ha nem véd a szeretet
és az igazság? Mi van ezen kívül a földön, mai védelmez? Tűrd el
nyugodtam, majd látni fogják szemeid, hogy a végén mégis ki lesz az
Úr: Én-e, vagy a tagadás lelke?

Ezen ígéretemben bízzál, ehhez tartsd magad! Te csak enge-
delmesen hallgass a szavamra, és írj tovább szorgalmasan, minden
tartózkodás nélkül. Te sem kerülheted el a próféták sorsát; megvetett
leszel az Én nevemért! De Én mindenért kárpótollak. Az irigység
lelke cselekszi mindezt, mint Jákob fiai József ellen.

Kedves kicsinyem, aki húzódozol Tőlem továbbra is, mi lesz
így  veled?  Hogyan  védjelek  meg,  ha  nem  lehetek  veled?  Lám,  újra
erősödjél meg a jótettek által, a szeretetben! Mert mit használna
mindaz, amit adtam, ha nem őrizhetnélek meg, mint tulajdonomat?

E mostani háborús időben a gonosz kiterjeszti mindenkire a
hatalmát, és erőszakkal a bűnben győz! De ti, az Én védelmem alatt,
most is a szeretetben győzzetek, mert ahol ilyen győzőt találok, azok
megtartatnak! Azoktól se féljetek, akik a testet megölik, de tovább
nem árthatnak. Hanem inkább attól féljetek, akik Tőlem, a Szeretettől
akarnak elvonni titeket. Ezektől féljetek, mondom, és kerüljetek
mindent, ami a szeretetet koptatja bennetek, nehogy megfogyatkoz-
zatok, és az általánosság sorsára jussatok, mert akkor nem tarthatlak
meg a szeretet nélküli állapotokban.

Nagyon komolyan készülődik a gonosz az ő munkájára, és
felhasznál eszközének mindenkit, akiben nincs isteni szellem éb-
ren! Ti is készüljetek fel a szeretet mellvasában az ő csapása ellen,
hogy életben maradjatok, és Én veletek maradhassak – mert ez lesz
hitetek próbaköve, és majd győzelme is.
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Mert az ilyen háborús idők töltik meg a mennyet szentekkel!
Tehát ezeknek meg kell lenniük, mielőtt a vég bekövetkeznék. A ti
sorsotok pedig a saját szeretetetek állapotától függ, és a jövő világo-
tok is. Tehát óva intelek minden kapzsiságtól, üzérkedéstől, amely
koptatja a szeretetet! Ettől – ismétlem – óvakodjatok! Készüljetek el
a legrosszabbra, és vegyetek ruhaneműt, élelmet, hogy nagy szükség
esetén adhassatok a nálatok szegényebbeknek. Mert sajnos, hosszú
háborútok lesz, hosszabb, mint hinnétek, és elvész a fele emberiség –
mert ez az utolsó harca és ereje a sátánnak! Most jól felkészül Elle-
nem – bennetek – a viadalra! Vigyázzatok, és folyton csak Reám és
Igémre gondoljatok, hogy megállhassatok az Emberfia előtt, kinek
képe a „szeretet” lesz!

Egységes, erős léleknek nem árthat semmi. Aki Bennem, Ve-
lem eggyé lett, az anyagot (testet) ne sajnálja! Csak a lelketeket saj-
náljátok a gonosztól, mert ez a megváltástok ideje! Tehát bízzatok
ígéretemben jobban, mint bárkinek az emberi ígéretében! Mert a po-
kol tüze égni fog, nemcsak a szívekben, hanem az anyagon is, ez
fogja bizonyítani a sátán hatalmát az emberekben. És ti, akiknek az
öldöklésben részt kell vennetek, mert oda kényszerítettek, ne ontsa-
tok hiába vért! Sem a hiábavaló garázdálkodásban ne vegyetek részt,
sem az önkéntes rombolásokban, mert ez nektek tulajdoníttatik bű-
nül, és ezért ti feleltek. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy a pokol-
tól (önzéstől) meg ne fogassatok. Ámen.

Kedves kicsinyem - akit szívem szeret, bár már elhanyagoltál
az utóbbi időben az anyag miatt. Mert bár látod annak hiábavalósá-
gát, mégis ragaszkodsz hozzá, csupán szokásból. De ne légy már a
szokásodban, hanem Bennem légy erős, mint a világító fáklya a sö-
tétben.

Az ünnepélyre vonatkozóan pedig azt rendelem neked, mint
szolgálómnak, hogy minél számosabb szegényt láss el jó étellel, ital-
lal, hogy a szeretet növekedjék ezáltal benned, és azokban is, akik
eme szeretetedben részt vesznek – hogy éljek és erősödjek köztetek.

Az Úrvacsorát lábmosás nélkül ne alkalmazd! Mert nincsen
benne közösségem, és így csak formaság marad, mint minden a vi-
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lágban! Aki ezt nem teszi, az továbbra is közösségemen kívül marad
a világi szokásokban. Eme alázat nélkül nincsen Velem közössége,
tehát csak távolról követhet, de nem tanítvány, vagyis Szellemem
részese.

(Szeretett, drága jó Atyám! Ki ossza szét a kenyeret és bort
szent Nevedben?)

Az, akinek szíve tiszta, akiben Én nyújthatom eme áldást.
(De milyen jelt adsz, jó Atyám, hogy ki legyen?)
Azt majd akkor a szívedbe adom, hogy ki legyen; aki szívét

átadja a szeretetnek. Másként nem is lehet – és lehet az bármily nem-
ből való, ugyanis itt már nincs nő vagy férfi, mert mind eggyé lett a
Szentlélek által, ami már a mennyei állapot. Ama elkülönítés csak e
világ fennállására való, de a mennyben a tiszta szeretet tart fenn, ami
isteni rész a lényekben. Ez az állapot választ el a földtől; alászállni
csakis testiségben lehet, fölszállni pedig annyi, mint a testiségtől
megtisztulni. Ez a föl, és ez a le! A végtelenségben nincs más mély-
ség, sem magasság, mint a lélek állapota az ő világában, melybe he-
lyezi magát – ez minden.

Kedves kis gyermekek!
Örülök, hogy végre szeretetet akartok cselekedni Nekem az

éhező testvéreitekben. Mily boldogság ez atyai szívemnek, amikor
nincs már válaszfal rongyos vagy vallás szerint, ami csak külsőség a
szívekben. Oly nehéz ezt a világgal megértetni: hogy a szeretetnek
nincs válogatni valója! Mert minden teremtett lény vágyik eme szere-
tet után, amely a tiszta szívből jön - ez pedig nem válogat, nem osztá-
lyoz, csak szeret, melyet szívéből érez az Atyától. És így van már a
mennyben, azaz az Atyánál az a lélek, ahol az Atya akaratát cselek-
szik mindenben.

Nincs más ég vagy menny a számotokra, mint a saját szívetek
fensége a tiszta szeretet által. Ebben a szeretetben nincs semmi anya-
gi elhomályosítás, mivel átlátszó, és áthatol mindenen. A tiszta szere-
tet nem kötött, s mindenkinek jut belőle!
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Ez a hasonlóság az Atyától van bennetek, és boldog az, aki
ezt bírja magában.

Eme  szeretet  mindenható  erő,  s  úgy  lesz  az  ember  önálló
erősség és hatalom, mert megtisztul a légió gonosztól, akik uralkod-
nak a világi embereken. A gonosz légiók széthúzzák a lelkek egysé-
gét, így azok nem tökéletesedhetnek miattuk, inkább tehetetlen báb-
jukká válik a megfogyatkozott és lesoványodott lélek a sok széthú-
zásban.

Összehasonlítanám egy közös szamárral az olyan lelket, aki-
nek sok gazdája van, és mind csak kihasználja az erejét, de csak so-
vány táplálékot adnak neki mind. Nem esik–e össze végre – szeretet
hiányában? Ugyanígy van az emberi lélek is, aki nem egy gazdát
választ magának, hanem sok száj után indul, ahogy mások mondják.
És végül kidől, nincs már lelkiereje, hogy az igaz Istent felismerje – s
végül azt mondja, hogy minden csalás és ámítás, nincs semmi!

Ezek az agyonnevelt lelkek az igazi nagybeteg emberi lelkek.
Mert nem találtak az igazi orvosra, mivel kívül keresték Őt, s nem a
saját szívükben. Így lettek áldozatai a légióknak, amely őket körül-
fogta és megzavarta; ezek csak nagy szeretet és gondos lelki ápolás
után fognak felgyógyulni, tehát akkor, ha valaki befogadja őket szí-
vébe és teljes szeretetébe. Csakis ez, eme szeretet lesz gyógyulásuk-
ra!

Ebben az esetben azt mondják majd: mégis van Isten, aki sze-
ret és törődik velem! Lám, itt lehet helyettesíteni az Atyát a teljes
szeretetben és a cselekedetekben! Így kelnek ki a holtak sírjaikból az
életre, és ti lesztek az élet-adók! Így Jézus, a Fiú tettein keresztül
juthattok az Atyához, a teljes Szeretethez!

Ezen a földön oly sok alkalmatok van erre, hiszen minden ezt
várja tőletek!

Eme élet a szeretet – miért késtek hát cselekedni, hogy az élet
urai lehessetek? Letűnik időtök nemsokára, és nem cselekedhettek
már többet. Használjátok ki tehát ezen alkonyati időt a szeretet szol-
gálatára, hogy örök hazátokban betakaríthassatok valamit, amiből
majd táplálhatjátok és fenntarthatjátok magatokat! Mert tudjátok
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meg, hogy a szeretet a lélek eledele; ez Jézus teste és vére! Én voltam
e Földön a legnagyobb szeretet, Aki itt íme, nektek ezt újra kinyilat-
koztatom. Akik eme testemből táplálkoznak, részesüljenek Bennem
teljesen.

Ámen.



 

 

Mikor éhezik az Úr? 

 

Amint szükséges a napontai táplálkozás, azonképpen 

szükséges a lélek tápláléka is. Mert ha elmulasztjátok, már 

éhségzavar áll be a léleknél is, kapkod, ideges, nyugta lan. 

Lám, ez az állapot a lelki éhség. Azután felfokozód ik 
minden betegség, amely kihat a testre is, akár a termőfa, ha 

kívülről éri baj, akkor még sokáig él, de ha belülről a nedv 

keringését gátolja valami, akkor elpusztul. Így van ez az 

embernél is. A külső sebek begyógyulnak, az egészséges 

léleknél mindent kiegyenlít a lélek szeretete. De ha nincs 

szeretete a léleknek, akkor minden legkisebb felettetek, 

nincs öröm, nincs megelégedés, és nyugalom, beteg lélek. 

Szeretettel nem táplált, innen van a világ zavara, bábelje, és 

így haldokol. Azért ti kicsinyeim, mindenfölé emeljétek a 

„Szeretetet”, és tápláljatok Engem magatokban, mert e 

nélkül beborul az ég felettetek, nincs öröm, nincs 

megelégedés és nyugalmatok soha. Azért terhes már nektek 

az élet – mert éhezem.  

Amennyiben csak tehetitek, önzetlenül tegyetek 

mindenkivel. Nem kell azt nézni, hogy megérdemli-e 

valaki, vagy nem, mert a szeretet mindenkit csak szeret.  
Így ti is szeressetek Értem, hogy éltetek legyen. Ámen.  
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