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A kezdetben vala az „Ige” és Isten vala az Ige és minden Általa
lett, ami lett.

Tehát minden az „Ige” által lett, ami lett? Akkor ti is csakis
eme Ige által lesztek istenek. Ha ezt jól megértettétek, akkor meg-
kezdhetjük az Istenség mibenlétét magyarázni, ami oly homály ezen
a földön, hogy alig van ember, aki felfogja Istent és a szeretet hatal-
mát. Mert nem élik az Igét, amely által megvilágosodnának, ezért
nem ismerik Istent, sem a lényét. Ezen elsötétedés onnan vette kezde-
tét, amikor Önös útjára tért, az isteni rendt l pedig eltért, itt kezd -
dött a lélek elsötétedése és leesése.

Most, amikor iratom ezeket, alig van lény, aki szavaim értel-
mét felfogja, mert amíg az Igét nem éli, Isten szavát nem érti.

Vegyük hasonlatnak, hogy az állatfaj is az  neme szerint érti
meg egymást, azonképp, amíg az ember állati életet él, nem értheti
meg az Istent, jóllehet benne van. Csakis amikor Jézus tulajdonságait
kezdi élni önmagában, akkor, mint „ember fia” közeledik az Isten-
hez, és mint ilyen, Igé-vé válik, tehát istenné, ami éppen ellentéte e
világnak, amely sötétség.

Amíg önmegtagadó életet él és nem e világ rendje szerint ép-
pen akkor világosodik meg eme mennyei életben, amely nem e világ.
Ebben rejlik az Isten megismerésének titka. És mivel, hogy állati
érzékben vannak, azért nem ismerhetik fel önmagukban az Istent,
mivel „állat-ember” az  neme és faja, amely nem élt isteni életet.

Például, hogy jobban megértsétek, a kutya, kutya dolgait vég-
zi és így a macska, macska dolgait végzi, a tehén is a magáét végzi és
így tovább minden állatfaj a maga neme szerint cselekszik. Nos, elér-
tünk ahhoz a ponthoz, amikor világosan föl lehet ismerni a cseleke-
detr l a fajt és nemet. Amikor azonban az „ember-állat” önmagában
megtagadja e világot, nemét, a saját és élni kezdi az isteni életet, amit
Jézus az Ige hirdetett váltságul. Akkor természetesen újra kifejl dik
benne az isteni csíra, ami benne eddig szunnyadt és akkor már Isten
dolgait cselekszi és így lesz Istenhez hasonló lény.
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Isten, isteni dolgait cselekszi „ember-állat” azonképp állat
dolgait cselekszi és mindaddig nem ember, csak emberállat!

Azért iratom meg ily értelemben, hogy megértsétek, miért
nem ismeri az ember az Istent, Aki mindenütt jelen van. Az állati
mivoltában nem is ismerheti, mert nincs hasonlóság és értelme eh-
hez.

Ez a nagy gát a küls  sötétség, amely elválaszt Teremt t a te-
remtményt l, az elsötétedés.

Mert, ha ti vagytok az Isten templomai, akkor bizonyára ben-
netek lakozik az Isten! Mindaddig rejtetten, amíg isteni életet nem
éltek, de az „Ige” által lesz nyilvánvaló az Isten bennetek, amikor
nem e világnak éltek többé, hanem Istennek. Így változik át e föld is
mennyé, a megtért lelkek által, mert a természet urává lesz az „em-
ber-fia” és lesz hatalma felette, ha azt önmagában legy zte. Amikor
az ember önmagában az állati természetét legy zte és úgy lesz ura
annak, de semmi másként nem! Ez a valóság és természetszer ség,
nincs ugrás, sem valami misztikumi átmenet. Aki itt állati életet élt,
odaát is az van neki, hiszen a lélek a cselekv , a test csakis eszköz.
Amikor a lélek ezen elny tt ruháját, a testét ledobja, ugyanaz marad,
amilyen a régi ruhában volt. Tehát a test változtatása nem változtat a
lelken, csakis az önmegtagadó, tiszta élet által tisztul meg a lélek.
Aki másként gondolja a megváltást, az önmagát csalja meg. Ugyan-
azon kínok, és szenvedélyekben marad a lélek, amilyenben itt volt,
mert odaát ugyanazon állapotot teremti önmagának. Tehát mindenki
viszi magában az  mennyországát, vagy poklát a síron túlra is. Ne
higgyétek azonban, hogy ott nincs anyag, óh van! Az anyagember
mindenütt az anyagot keresi.

Például: Egy szenvedélyes, italos meg akar javulni, és azt
mondja: elmegyek e vidékr l, ahol sok a cimbora, mert nem tudok
másként szabadulni az italtól, úgy vonz mindegyik magához. - Igen
vonz, mert rokonlelkek vagytok és a hasonlatosság egy nagy kötelék,
mert csakis azok között érzi jól magát, de bárhová megy a földön,
ezek mindenütt rátalálnak egymásra, mert a rokonlélek vonzza egy-
mást.
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Azért mondottam egykor „Aki meg nem utálja meg a saját
lelkét is, nem lehet az Én tanítványom”.

Amíg a régi lelkiállapotában marad, nem öltözte fel a megvál-
tó Szentlelket. Aki akar, az jöjjön utánam, ott ahol van lélek szerint,
mert az a legalkalmasabb hely az önmegtagadó élethez. Ne vonzza
semmi más, mint a Megváltó tiszta szeretet, akkor ilyen lelkekkel
lesz  rokon és  ilyen  légkör  „szféra”  veszi  t  körül,  amely  majd  az  
jöv je és világa lészen akkor, ha kicserélte a lelkét mennyeire. Amíg
azonban ez nincs meg, mid n ott találja magát, ahol elesett, az el bbi
helyén, ugyanazon lélekben, mert egy böléndeket akárhová ültetnek,
mindig mérget terem, ezenképpen a haragvó lélek is kitajtékozza a
tartalmát, bárhová megy is és így mindenütt a saját lelkét találja meg:
a gonoszt, amíg önmagát Ige által ki nem cseréli mennyivé, amely-
ben nincs a haragnak és a földnek része. Tehát halál utáni élet ugyan-
az, ami itt volt! Aki itt szeretett, ott is boldog lesz. Aki itt összeférhe-
tetlen volt, ott is az lesz és a magány lesz a sorsa, a vonzó szeretet
nélkül, itt is úgy van amilyen a lélek, olyan a környezete, az veszi t
körül, a hasonlat mindenben vonzó.

A testi  halál  utáni élet  nem oly rózsás,  mint képzelitek,  csak
annak folytatása, amilyen itt volt (a bels  embert értem ezalatt) nem
állás, vagy gazdagság szerint ítélve, csakis lelki tulajdonság szerint.
Ott az a gazdag, aki itt szeretett mindenkit. Ezért ez az egy gazdagság
érvényes minden világokon! Tehát az a lélek gazdag, aki szeret, az
nem küls , hanem a bels  világa, amely a sajátja, más semmi sem a
sajátja, csak a lelke, ha azt egyedül bírja a szellem, mert a lélek olyan
takarója a szellemnek, azaz isteni csírának, mint a küls  testen a ruha
és amíg nem ura teljesen a szellem a léleknek, addig mindig kötött
állapotban van, mert a küls  sötétség uralkodik felette, így nincs saját
világa, sem világossága. Ezek azok, akik mindig másoktól tanulnak,
mert nincs sajátjuk. Azonban, ha Isten Szellemének enged a lélek
teljességgel, akkor eljött az  saját világossága „és nem tanítja többé
kik-ki a felebarátját, mert mindannyian Istent l lesznek tanítva”. Így
fog betelni a prófétálás a megváltott lelkeken; Krisztus országában,
mert ott mindannyian Szentszellemt l lesznek tanítva és lettek Isten
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hajlékává, mert az Isten országában vannak. Így Isten országa ben-
nük van és lakozik. Ahol az Isten Szelleme az uralkodó er , ott már
az Isten országa eljött ahhoz, aki befogadta Jézus tanítását. Minden
ezen fordul meg, a „Mennyei Tanító” elfogadásán, vagy elvetésén.
Ezért mondottam „senki sem mehet az Atyához, csakis Általam”, az
„Ige” által. Aki Istent l jött és Istenhez ment és megszentelte a földet
azok részére, akik befogadták t. Mert így szenteltetik meg az Atya
neve sokakban Jézus által, azaz Szentlelke által, ami az „Ige”. Nin-
csen másban üdvösség, mint a megtartó Jézus Krisztusban! Jézus
tana a menny! Aki éli, az mennyben van, mert az angyalok is azt élik
a mennyekben. Minden megváltott magáévá tette Jézus tanítását,
azért lett megváltott. Ti is kicsinyeim igyekezzetek eszerint élni,
hogy életetek mennyei legyen már itt, mert akkor jött el hozzátok az
Isten országa. Ne engedjetek szívetekben e világnak, sem az önzés-
nek helyet, hogy átváltozzatok mennyeivé. Hiszen olyan rövid az
életetek itt, ezért minden igyekezettel ragadjátok meg az önmegtaga-
dást és helyezzétek el térbe az „Ige” szavát, akkor leszek Els  min-
denek felett nektek.

Soha másként Hozzám nem értek fel, csakis az önmegtagadó
szeretet által lesztek tanítványaim. Akiknek e világ sárrá változott,
amelyért nem érdemes élni, sem harcolni és annak kell tekinteni ami,
megsemmisülésnek, mert az anyag alá van rendelve a megsemmisü-
lésnek! Csupán a lélekért szükséges élni, hogy az anyag szeretetét l
megszabaduljon, amely büntetése a léleknek. Tehát ne szeressétek
azt, ami a lelket bebörtönözte és legy zte, hanem a lélek gy zze le a
börtönét, és ne er sítse azt tovább. Mindaz, aki az anyagért küzd és
azt önz en szereti, az mindig a lelke körül er sebb bástyát épít, hogy
ne szabadulhasson börtönéb l. Nézzétek a sok elesett testvéreteket,
az mind az anyag áldozata lett, mert nem volt hite ahhoz, hogy aki
Isten „Igéjével” él az éhen nem halhat, mert ama mennyei táplálék
által a lélek meger södik és élteti a teste is, kenyéren és vízen jó er -
be van. Aki eme szeretetnek enged, azt eme szeretet élteti és juttat
neki is táplálékot.
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Látjátok a testet öltött „Ige” soha sem a testi éhséget kereste
csillapítani, hanem a lelki szomjúhozót és a szeretet után vágyakozót.
A keresztfán kiáltottam ki a legnagyobb szomjúságom, amikor éhez-
tem a szeretet után és e világ mit adott esetet és epét. Ebb l megért-
hetitek, hogy ki e világ, ezért ne is várjatok soha viszontszeretetet. Ti
csak adjatok szüntelenül, hogy szeretetté váljatok e világban, akkor
lesztek t le megváltottak. Bizony ilyen nehéz út vezet ki e pokolból
minden anyagot fölcserélni szeretetté, akkor lesz a lélek szabad t le,
de amíg ez nincs meg, addig csak vegetál és bolyong a lélek és nincs
kiszabadulása e pokoli kötelékb l. „Aki beveheti, vegye be” (Máté
09, 12.) Én csak az igazat mondottam testben is és most is, amikor
ugyanazon lelkem beszél itt, aki Jézus testében volt. Ehhez itt semmi
köze nincs eme eszköz lelkének, mert van hatalmam azt kikapcsolni
teljességgel, Ott, ahol Reám bízták és Nekem adták magukat, ezek-
kel, mint tulajdonommal rendelkezem is, azért, mint feljogosított
kikapcsolom az eszköz lelkét e világtól, hogy mint tiszta mennyei
igazságot megírathassam e világ számára bizonyságul nekik. Mind-
azok, akik ezt olvasták, már tudják is, tehát ez a tudás fogja ket vá-
dolni „tudtuk és nem cselekedtünk” azért maradtunk le Jézus táborá-
tól. Senkit azok már nem okolhatnak a szenvedésért, saját magukon
kívül és ez lesz ama vád, mely ítéli ket.

Azok, akik még e gyenge eszközömet is rettegésbe hozták
durva fellépésükkel a mindent letaposó szeretetlenségük által (de
azért a fonal nem szakadt el) de ama szájh sök elszakadtak az élet
fájától. Szájukon hordják az „Igét”, de tettel letaposták, vajon az
ilyenek mit várhatnak a letaposott „Igét l”? Csupán azt, amit elvet-
tek, azt aratnak!

Nincs többé mondanivalóm róluk!
Gyenge eszközöm, te pedig tízszerezd meg buzgalmadat e

szent oltár körül, hogy a „Lévi” tisztségedet betöltsed, melyre rendel-
tettél és születtél! Bár az alkotóer  nagy benned, de felezd meg id -
det Velem, és akkor jobban haladsz az alkotással is, mintha elhanya-
golsz Engem, azért nem éred végét a sok foglalatosságnak és világi
gondoknak. Ez azért van, mert fele id met elvetted és a világiakra
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fordítottad. „Adjatok meg Istennek, ami az Istené és adjatok azután
meg e világnak, ami e világé”. Mindenben az isteni sorrend legyen az
els  és akkor meg fogsz felelni úgy az isteni akaratomnak, mint e
világi kötelezettségednek is. Mert 2 világ között állsz és mindenki,
aki megfelezi Velem szívét és idejét, azokkal lehetek, mint v legény,
természetes értelemben is. Ha valaki feleség akar lenni, annak fele a
párjáé, és azzal egy lélek kell legyen. Így van ez Velem is, mert amíg
nem Én vagyok az els  és mindenek feletti, addig nem lehetek v le-
gény, és te sem lehetsz a mindenség Urának mennyasszonya, mert
legalább is hatvanszoros, tehát közepes termést kell teremni a szere-
tetnek ott, ahol Én v legény lehetek, ez a fél szív és fél id , amit Ne-
kem szentel az Én mátkám e világban, és ezután eme világ után jöhet
a teljes egyesülés. Hogy melyik is az a fél nap, melyet kívánok?
Amikor a szeretetet szolgálod, akár ezen írásnál, avagy valakin segí-
tesz és megkönyörülsz, vagyis betöltöd (Máté 25. részt), akikre azt
mondhatom: „Jöjjetek Atyám áldottai”. Ilyen szent, tiszta élettel kell
magad körülvenni. Én kicsi szolgálóm, hogy jegyesem lehessél. Aki-
nek magadat felajánlottad, amikor kínszenvedésemben részt vettél
(1920. I. ll.) egy lelki elragadtatásban és meg nem utáltál, hanem
szerettél azután még jobban.

De e szeretetet meg kell tisztítani minden anyagtól, hogy Én
magamért szeress, még akkor is, ha minden javakat elvonok t led,
mert másként nincs tiszta szíved, ha az anyag magának fogva tart.

rizd azért a szíved fél részét Nekem, hogy ne kelljen er szakhoz
nyúlnom, hogy dics séged fényes legyen az önzetlen szeretetben, s
ne homályosítsa el az anyag szeretete. Bennem ne a segít t keresd,
hanem az Én terhem vedd fel, és boldog leszel. Készséggel, mint aki
megosztja szerelmese keresztjét, ne Ciréniusz módra, akit kényszerít-
tettek a keresztem hordozására, hanem önként, szeretetb l, mint aki
Velem érez mindenben, mert így leszünk egy lélek. Neked kell Hoz-
zám jönni teljességgel, hogy Velem lehess. El ne felejtsd, mert az Én
világom örökkétartó és te oda igyekszel, azért tárom fel apróra annak
az útját, hogy el ne tévedj. Tudom jól, nehéz útja van itt a szeretet-
nek, a gonoszságot jóval viszonozni, a sok hálátlanságot elfelejteni és
mindenen felülemelkedni, ami lehúz, azt lerázni, nem kis dolog.
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Mindezzel szemben állítom a világ minden javait, el nyeit és rövid
életét, melyet ezzel szemben az Én utamon nyer, elenyész  csekély-
ség. Mert mindenen kívül van, a lélek pedig halálos beteg, ez pedig
tulajdonotok és él mindenkor ama halálos betegségben, amit a küls -
ért tettek e világért s testért, amely múlandó, mert nincs állandósága
a földön. Mindezt naponta láthatjátok a teremtésnél, csak por és ha-
mu az, ami itt van, nem állandó.

Igazán nem érdemes ezért a lélek romlására élni e rövid élet-
ben, csakis a lélek váltságáért, ami örök szabadságra jut, ha felvette a
szeretetet, aki Magam vagyok, mint megtestesült „Ige” abban, aki
felveszi a szeretet lelkét. Fiúvá válik az ilyen lélek örök isteni ren-
demben, mint tevékeny örökös, ha a szeretetnek szolgál. Így lesz
részes és örökös a mennyei jó Atya hagyatékában, amit h  fiainak
adott, akik az  szent akaratának engednek.

Ha jól meggondolnátok és átéreznétek, hogy mennyei javakat
ígér a szeretetnek az Isten, akkor nem lesz nehéz a szeretet terhe, ezt
tartsátok szemel tt szüntelen, itt csak sárnak, múlandónak lássatok
mindent. Fel, csakis fölemelkedjetek innen e világból oda, ahol a ti
igazi életetek van, ez itt csak próbaélet, hogy milyen termést tudtok
hozni a szeretetnek, és mivé váltok magatok is?

E világ azért van fenntartva a b nével együtt a befejezésig,
hogy mennyit tudtok javulni. Mert könny  ott jónak lenni, ahol nincs
ellentét, ott mi sem ingerel rosszra, de az az igazi próba, aki mindvé-
gig megáll Isten akaratában, ezek méltók, hogy örökségbe jussanak
és uralkodjanak a szeretet hatalmával a mindenségben.

Az „Ige” erre tanít, és boldog aki beleélte magát a megváltása
útjában és lemond e világ haszontalan hiábavalóságáról, ami meg-
rontja az igaz életet és elvonja önmagától a lelket és kifelé a hiábava-
lóságba helyezi, ezért nem tudja fölismerni önmagát az ember.

Mindenki mást hisz önmagáról, mint aki, vagy ami, mint a le-
esett csillagok a menny egér l, olyanok, mint az öntudatlanságban
lév  alvó, nem tudja, de jelenidei életét nem bírja megtalálni, amíg a
szeretetbe nem megy át!
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Csak akkor, mint egy fölébredés a nehéz, rossz álomból, tér
önmagához az ember és ismeri fel önmaga lelki nagy értékét, hogy
szeretete által mily jótev je lehet e világban szenved knek.

Amint fokozódik a szeretet, úgy növekszik ki a lélek a lelki
sötétségb l és e világból a mások szeretetében, mert ekkor kezdi ön-
magát is helyesen szeretni, mert lelkileg megn , ami a cél! De, amíg
az ember önmagában e világot szereti (vágyat) mindaddig nem jut
lelki világossághoz, hanem küls  sötétségbe van és öntudatlan, al-
szik, mert azt képzeli önmagáról, amit a küls  sötétség róla mond,
nem azt, ami a valóságban, öntudatlan alvó. Mindezek pedig küls
dics ségre vágyók, amely a lélek szegénysége, mert kívül akarja he-
lyettesíteni azt, amit saját lelkében kell elvégeznie, szeretet által,
hogy örök dics ségben legyen része, s nem rövid földi életben csu-
pán. Már az is mily tudatlanságra vall, ha egymást akarják legy zni
és felülmúlni a virtuskodásban, hogy azután pár napig róluk beszél-
jenek és ezzel el is vették jutalmukat, pár keserves garas kíséretében,
de mások áldomást isznak a b rükre, akik nem izzadtak érte.

Szegény eszközei a démonnak tudatlanul, mert amint nem
tudja a fekv , hogy mit fog álmodni, mivel egy más, hatalom birto-
kába megy át, úgy nem tudják ezen szegény alvók; hogy ki gy ze-
delmeskedik felettük, és minden úgy van, ahogy  akarja. Sajnos
nem ura az ember önmagának, csak áru, adásvételi tárgy a küls  sö-
tétség szórakoztatására, mert a gonosz ellenség azon igyekszik, hogy
mindenb l vásárt csináljon, ami ellentéte a tiszta szeretetnek, hogy a
vágyakat ingerelje és csakis a világnak éljen, minden sport, színház,
szórakozás elvonja a lelket önmagától, mert mind e világ szemlélésé-
be vezet. A lélek tehát önmagát nem találja meg soha, amíg az önzet-
len szeretetben nem él, mert csakis a szeretet téríti önmagához, az
istenséghez az embert.

Ezekb l láthatjátok mit ér az egész világ dics sége a lélek
számára, semmit, mert önámításba vezet és megtéveszt. Csak akkor
jön észre a szegény lélek, amikor már kés , a hiábavaló élete után,
test nélkül, ekkor látja mily hálátlan a világ iránta, akit csak kihasz-
nált és eladott. „Ez a világi h sök dics sége!” Ez nagyon hasonló
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ahhoz, amikor egy világi költ , vagy felt  tehetség életében nyo-
morog és halála után óriási költségekkel keresik tetemeiket, vagy
ruhafoszlányaikat, hogy annak emlékének múzeumot építsenek. Mi
jó van abból már a szegény szenved nek? Hisz a lelke tovább nyo-
morog, szeretet hiányában, mit ér már az neki, ha rongyait múzeum-
ban rzik és beszélnek róla, azzal az  lelke csak dühösebb az  nagy
lelki szegénységében. Mert vakságában itt is éhezett és lelki szegény-
ségben ott is éhezik a túlvilágban. Mily balga ez a világ, a durva hír-
névre, rongyokra, tüntetésekre mindent oda dob, hogy csillogjon a
sötétben. De hogy felebarátja ne éhezzen, aki él és érez, azzal nem
tör dnek, s t elveszik t le a tüntetésekre az utolsó párnáját is, hogy
adhassák a nagyot a hatóságok. Azért mondottam egykor: „Jaj nektek
ti népvezérek, a szúnyogot megsz ritek, a tevét pedig elnyelitek!”
Vagyis a soványt, a szegény kifosztják, k meg a sokban, a jólétbe
belefulladnak. A szeretetlenség állapota ez, ellentéte az életnek
mindkét oldalon a helytelen gazdálkodás Isten vagyonával! Mert
mindent a Szeretet teremtett e földnek és csak az a jó és hasznos, de a
gonosz kapzsiság uralkodik felette önz en és így nincsen haszna be-

le senkinek, csak testi és lelki kára a legszentebb és legtisztább
mennyei ajándékból. Ezt érthetitek lelki és anyagi értelemben, mert
mindenki bitorol, aki nem szeretetb l él vele. Mert a nagy Ajándéko-
zó szeretetb l adott hozzá szabad akaratot is. Mert elvehetném a szá-
jukból a falatot is eme hamis szolgáktól, de amit Isten egyszer ad, azt
nem veszi vissza, csak amikor a próbaideje lejárt. A próbaid  után
számolunk, hogy mennyit gy jtött Isten t kéjéb l és mennyit téko-
zolt? Mert aki nincs Velem (szeretetben), az ellenem van, tehát csak
tékozolt, ezért a gonosz szolga sorsára jut. Mint már tudjátok fontos,
hogy milyen lelki gazdagsággal tér vissza (szeretettel), mert ez a
mérvadó mindenek felett, ez a mérleg és igazság, amely ítél, mert
Isten senkit sem ítél, csakis ezen mérleg a törvény. A sátán és az ön-
szeretet az egy!

Aki tehát önmagáért, hogy vágyait kielégítse öl, csal, lop, az
saját magában a sátánnak szolgál, ami ellentéte a tiszta szeretetnek.
Így tékozolja tehát isteni részét s nincs Velem, hanem ellenem.
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A tékozlás alatt értem még a testi vágyak kielégítését és szó-
rakozásokat is, mert ez mind a testnek kedvez, a szemeknek pedig
hizlalása, mellyel azután megtelik a lélek és így koptatja el mennyei
jussát! Elmentem ugyan Én is egyszer lakodalomba (testet öltött Ige)
Kánában jó barátom kérésére, aki ott tartotta lakodalmát, tanítóévem
elején, amikor még er sen a mózesi-törvény alatt voltak és még nem
tudták, nem értették meg, hogy a feltámadás a testi vágyak és a világ
megtagadásában rejlik. Hogy sátáni mivoltából kiemelkedjen, vagyis
újjászülessen a szeretet, tiszta, önzetlensége által, csakis így veti le a
sátáni köteléket, a testet magáról mindenkorra (Lukács 20. 34.).
Mert, amíg e világ kielégülését keresik, nincs meg ott az Atya szere-
tete, sem az önmegtagadó „Fiú” Aki testét és mindenét feláldozta a
szeretetért az Atya akaratáért, ti is ekképp cselekedjetek, ha szerel-
metes fiak akartok lenni. Mert elmúlik e világ minden szépségével
részetekre, és ott marad az üres kiégett lélek, olaj nélküli lámpás,
amely csak b zlik és égeti a lelket, mert nincs olaja (szeretet). Tehát
az ilyen élet után nem jöhet el az Isten országa! Sem ide, sem a más-
világra, ami teljessége a boldogságnak, csakis a sátán megtagadása és
levetése után, ami e világ szeretete, hiszen ez a sátán birodalma. Jé-
zust is megölte és minden igazat megöl a gonoszság, azért fordulja-
tok el t le, mert ez a mély pokol, melyt l az önmegtagadó kereszúton
szabadulhattok.

Azt kérdezed T lem, hogy miért nem szeretik emez isteni
igazságot olvasni az emberek? Miért? – mert sátáni résszel vannak
tele, aki mindig ellene van az igazságnak. Az, hogy tele van a világ
Istenkeres vel és megállnak egy-egy b zl  pocsolyánál, (félrevezeté-
sek, szekták, spiritiszták, emberi tanítók) és abból táplálják inkább
lelküket, mint emez tiszta, mennyei forrásból, mert ez jobban megfe-
lel a lelküknek, hasonlatosságban, azért nem keresik a jobbat, a tisz-
tát. Az ilyenek meg vannak elégedve önmagukkal és állapotukkal,
melyben vannak, és ha valaki felhívja figyelmüket egy igazabb tanra,
akkor ezt felelik „itt a Krisztus, csak itt, ahol mi vagyunk!” El hoz-
nak annyi csudadolgokat bizonyságul, hogy a jóakaró figyelmeztet t
rábírják saját véleményükre nemhogy k jönnének az igazabbhoz, a
tisztához. Így volt ez mindig, azért nem tud az igazság haladni a
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meghatározott idejében sem, mert mindent emberi tudományra épít,
nem az él  valóságra a mindenekfelett való szeretetre. Így stagnál
minden igazság nélkül, ott pedig, ahol a hit él vé vált testben, azaz
cselekedetekben, ott az igazságot is megértik. Mert csak a testet öltött
Ige értethet meg mindent, az  hordozójával, azzal, aki felvette már
az igazságnak lelkét, akit e világ be nem fogadhat, s t, letagad, mint-
hogy elfogadjon. Azért mondottam: „sok a meghívott, de kevés a
választott” kevesek, akik beválnak a szentlélek munkásai közé.

De ne higgyétek, hogy földi jólét az osztályrésze azoknak, óh,
nem inkább fegyver és kétél  szablya az életük, amiként k vágnak,
akként vágják ket is! Márpedig folyton a rengetegben lenni nem
valami nagy boldogság test szerint, csakis a lélek er södik, edz dik
általa, a test pedig satnyul és kopik, mint ahogy szükséges is, hogy e
világ alább szálljon, a lélek jobban növekedjék, ez a választottak sor-
sa, ezért oly kevés a számuk. A végeredmény mégis megszámlálha-
tatlan sokaság lesz, mert minden csepp Vérem, amely a keresztfán
lefolyt, 1000 lényt ment meg az örök haláltól. Mindazokat, akik részt
vesznek eme szenvedésemben, megváltja kiontott vérem cseppjei.
Akik Értem vért ontottak, azok vére is termést hoz haza, ki 100, ki
60, ki 30-szoros eredményt. Így telik meg az Én országom megvál-
tottakkal vérért, vért, amely megvált. Az ártatlanok vére, az igazak
vére, hasonlóan Hozzám lesznek dics ség örökösei és választott se-
regem.

Mert az is vér, amikor az önakaratot elhagyjátok vérezni,
hogy ne éljen, akkor lesz az igazi vérért ártatlan vér, amely megdi-
cs ít! Mi módon is lehetne másként az átváltozás, ha a régi akaratban
maradtok? Semmiképpen! Akkor csak a régi sátáni kötelékben ma-
radtok tovább önakaratban, így nincs is szabadulás a gonosztól.

Sokkal nagyobb, több, a megváltás munkája önmagatokban,
mint sokan hiszik, mert ha a lélek ki nem cserél dik, marad a régi,

nös állapotában, amellyel ide vettetett a küls  sötétségre, mivel
nem bizonyult h  szolgának sem, ami még több: Isten gyermeknek a
teljes engedelmességben. A földön született fiak hasonlók testileg a
szül khöz, az Istent l szülöttek hasonlóak lélek szerint Istenhez, és
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akiben a gonosz megszületik, az hasonló a sátánhoz, amelyben a go-
noszság összessége lakozik, miként Istenben a teljes jóság és szere-
tet. E két ellentét között mozognak az emberek, kiben több vagy ke-
vesebb isteni rész van, hogy mennyi? - azt mindig a szeretet cseleke-
dete mutatja meg. A másik résznél a gonoszsága mutatja meg mily
fokban  van  benne  a  sátán  része.  Amikor  a  lélek  legkisebb  ütésre  is
kiugrik az  mivoltában és valóságában, akkor még messze van a
szeretett l. Amíg kedvetek szerint megy minden, nem lehet megítélni
a lélek állapotát, de amikor t érintik, akkor hallatja hangját valódi-
ságában, akár az érc, fém és minden nemes ásvány, csak akkor való-
di, amikor a próbát kiállja, de ha elváltozik, akkor nem az, aminek a
küls je mutatta.

Így próbálom Én is ki az Enyéimet, hogy megütöm és hallga-
tom, milyen hangot ad ki magából, áld-e vagy átkoz, mert az felel
meg lelkiállapotának. Akiben több isteni részt van, az alázatosan
elt ri, nem vág vissza, inkább jót tesz helyében. Ezek azok, akik ha-
sonlók Hozzám, mert Én az irgalom és szeretet Istene vagyok, k is
hasonlóképp cselekszenek.

Most leírattam a próbaiskolám tantárgyát, jól véssétek emlé-
kezetbe, hogy ütésem alatt át ne változzatok méreggé, mely önmagát
fölemészti, mint a vitriol, mely szép, tiszta az üvegben átlátszó, de ha
egy morzsa jut bele, fölhabzik, haragos lesz, és mérgében fölemészti
önmagát, és feketére változik, azután nincs többé átlátszósága, sem
értéke.

Így vannak hasonlóan a lelkek is általában, a méreg fölemész-
ti bennük a tiszta szeretetet és így emésztik föl isteni részüket és
lesznek hasonlók a sötétség fiaihoz, a vörösség fiaihoz, akik égnek
lélek szerint, mint ítélet alatt áll lények. Akikben nincs szeretet, isteni
részem, azok hozzák létre a büntetést, de önmaguk is benne égnek,
mert az ítéletre, csak hasonlók kaphatók végrehajtónak, egy elítélt
nem b nösebb, mint aki rajta végrehajtja az ítéletet. Ott voltak a je-
ruzsálemi vad farizeusok, b nnel tele, de a házasságtör  n t mégis
meg akarták kövezni, mert akiben nincs b n, az nem is ítél, csak a
törvény, amelyre szükség van a b n fékezésére.
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A gonosztev t inkább javítani kellene igazság szerint, mint
megölni, mert itt van az út a javulás lehet ségéhez testben, melyet
lehet büntetni, fenyíteni, de megölni káros azokra, akik megölik,
mert ezzel önmagukat is elítélik hasonló lelki halálra, mert nincs
olyan nagy b n, amit meg ne lehetne bocsátani, ha a szeretet na-
gyobb a b nnél, akkor lehetséges. Amikor a b n nagyobb a szeretet-
nél, akkor ítél és így gy zetik meg a b nt l a gyarló ember, és nem a
szeretet gy zedelmeskedik, amely isteni rész. Így vész el sokakban
az isteni rész, az ítéletben és egyre szegényebbek lesznek és határol-
tak, korlátoltak és nem szabadok.

Ti nem is tudjátok, hogy az ítélet kimondásakor mindig magát
ítéli az ember, mert ha egy fának ágát levágják, megérzi az egész fa.
Ha az emberiség egymást ítéli halálra, akkor mind a halálban vannak,
úgy az ítélkez i, mint az elítélt, hiszen az emberiség egy fa, egy test,
egy vízcseppjei egy Atyának teremtményei. Egyik sem több a má-
siknál, mert aki már jobb az Isten kegyelméb l jobb azért, hogy a
rosszabb testvéréért éljen és azt kipótolja, amíg  is elérkezik a javu-
lás útjára, legyen hozzá türelmes, mint a mennyei Atya is türelmes
volt hozzá, sötét b nös állapotában. Azért ne ítéljetek senkit, ne is
hánytorgassátok b neiket fel, ne is képzeljétek magatokat jobbnak
másoknál, mert az nem a ti érdemetek, hanem egyedül az Enyém az
Úré. Aki azért jöttem, hogy a betegeket meggyógyítsam, az elfárad-
takat felemeljem és hazavigyem. Tehát akik az úton vannak, csakis
Nekem tulajdonítsák javulásukat, mert Nálam nélkül semmit sem
tehettek a sátán hatalma miatt. Nincs semmi érdemetek, csak kegye-
lemb l éltek benne és ezt el ne felejtsétek, ti kegyelemben él k! Jus-
son eszetekbe mennyi fájdalmat, ítéletre valót cselekedtetek Ellenem,
mégis szerettelek, és nem ítéltelek el, ti is cselekedjetek hasonlóan,
akkor lesztek az Én tanítványaim, ha Hozzám hasonlók lesztek, és
err l ismer meg a világ, hogy az Enyémek vagytok, más ismertet jel
nincs! Szeretet minden téren és a megbocsátás, hogy a ti szeretetetek
nagyobb legyen a mások b neinél és akkor nem fogtok ítélni soha,
nem is gy zettek meg e világtól, hanem kin ttök bel le, mind cédrus
mely a Libanon-hegyén minden fölé emelkedik. Mert csak így lesz
nagy mindenki, ha a kicsinek szolgál, akikben kicsi az isteni rész! De
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általatok naggyá n het, ha alázatos szív . Csak egy isteni erény is
legyen valakiben, az megfoghatja a többi is. Mert ahol van, annak
adatik! Aki nem tékozolta el örökségét egészen, annak megszaporít-
tatik, hogy termést hozzon mások részére, így lesz önmaga nagy és
tökéletes isteni hasonlatosságban.

A lélek akkor növekedik, ha minél több kicsit tud hordozni
szeretetben, a léleknek ez a növekedési módja, er ssége, mert eme
szeretetb l, tehát Bel lem növekedik fel, ha az tiszta alapon történik,
semmi érdek nem f zi, csak a jó, érz  szíve vezeti.

Ez az egyetlen alapja a tiszta szeretetnek. Aki semmit sem vár
viszont érte, az nyer sokat és mindent. Akit Én fizetek, jutalmazha-
tok, az lesz gazdag, akit semmi hatalom többé az  lelki magasságá-
tól le nem vehet, az önzetlen szeretetében,  felül áll mindenek felett.

Ha ti ezt meg tudnátok cselekedni, mennyivel el bbre halad-
nátok a Mennyei létra fokán, és gyorsan felnövekednétek, és lelki
magasságból szemlélnétek e világot és akkor mindent más szemmel
látnátok, és szánakoznátok szegény felebarátaitokon, ekkor mindany-
nyit örömmel tudnátok hordozni, és értük élni tudni sem lenne terhes.
Az Én igám ilyen lelki állapotban. Az Én igám, vagyis Engem, a
szeretetet hordozni kell tudni a megváltottaknak, mert éppen ez váltja
meg és így lehettek megváltója, soha másként. Aki másképp hiszi a
megváltást az önmagát csalja meg és soha ahhoz nem jut. Azért ne
sajnáljátok magatokat, akik másokért éltetek, önmagatokat megta-
gadtátok, hogy testetek megtörött az lehet, de lélek szerint meger -
södtök, ami a cél.

Én a Mindenható hány lényt táplálok naponta szeretetemmel,
el sem képzelitek, nincs a földön annyi hajszála az összes emberiség-
nek, mert mind Hozzám kiált.

Aki testet hord, élelemért, sem ember, sem állat, sem csúszó-
mászó éhen nem halt, aki Hozzám kiáltott élelemért, akik Hozzám
kiáltanak, azokat ismerem. Tehát azok halnak éhen, akiket nem isme-
rek, mert nem kerestek meg szükségükben, mert nem alázkodtak meg
Isteni szavam el tt! „Kérjetek, adatik, zörgessetek és megnyittatik,
keressetek és találtok!”
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Mindenkor a szükségben lév nek kell jelentkeznie valamiért,
senki után nem viszem kegyelmem szeretetét, érte kell jönni Hoz-
zám, és aki már Nálam van, nem lehet a halál prédája.

Ne higgyétek, hogy az állatvilág tudatlan és nem ismer, óh
nem! Ott éppen úgy van isteni törvényem hirdetve, mint az ember-
állatok között. Tehát k is tudják a törvényt, csak az önzetlen szeretet
nem ismerik, ahhoz értelmük sincs, csupán a fajfenntartásig tart sze-
retetük, mint az ember-állaté. Mindaddig állati mivoltában van az
ember is, amíg állati ösztön hajtja és nem az önmegtagadó szeretet,
miként fent már jeleztem. Teremtésemnél törvényt szabtam minden
él lénynek, a vizeknek is, hogy meddig terjeszkedhetnek medrükben
és meddig nem. A felh k járását is megszabtam, hogy a terhes felh k
alászállhatnak tartalmuk kiürítéséhez, de azután újra fel kell emel-
kedniük a földt l munkára. Mert azok is az isteni rendben vannak és
el is végeznek a meghatározott idejükben mindent. A sötét, terhes
felh k mindig alul vannak, tiszta, fényes felh k magasan járnak a
szelek szárnyán, mint szolgálattev  angyalaim, az ég és föld között
anyagi értelemben. A jéggel telt felh k a másik sötét felh  alá kerül-
nek, amely eltakarta a napot t lük és így megfagyott a víz bennük,
így lesz jéges , ami ártalmas a földnek.

Éppen így van ez lelki értelemben is, akik Isten helyett akar-
nak uralkodni az embereken, k sötét felh k, és akik el l eltakarják a
napot: „Igét” azok szíve befagy a szeretetlen állapotban. Az áltanítók
eltakarják az életadó „Igét”, mert k akarnak érvényesülni és napként
imádtatni magukat, a fagyos szívek által, akik nem ismerik az igaz
nap boldogító erejét, amely életet ad e világnak. A föld és nap közé
furakodott áltanítókra mondottam ki a nyolcszoros jajt! – s ez ítéli

ket  szüntelen,  mert  fagyos,  dermedt  szíveket  teremnek,  ez  az  
gyümölcsük, aki el is ítéli ket mindenkorra, és vádolójukká válnak
az  nyomorúságuk miatt. Így üldöztetnek éjjel-nappal, nincs nyu-
galmuk soha, ez az úgynevezett lélek-égés és vándorlása, mert nincs
nyugtuk sehol.

„Aki másnak vermet ás, maga esik bele!” Aki mástól eltakar-
ja a napot, maga is sötét lesz és mélyen alászáll a földre, testbe, a
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lélek sírjába. Így száll alá a pokolba, a sátán birodalmába. Mert ki
mondhatja magát Isten helyettesének? Ki helyettesítheti Istent, csakis
az él  „Ige”. Aki csak fiának mondotta magát, nem helyettesít nek
Kit bízott meg Isten az  munkájával¨ csakis a földre szállt „Igét”!
Csakis  beszélt és cselekedett Isteni dolgokban, de ugyanazon „Ige”
veletek van a világ végéig. Tehát micsoda sötét felh  furakodott az
„Örök nap” és föld közé? Íme láthatjátok, hogy mily félrevezetett a
szegény emberiség, azért nem nagyobb b nös az elítélt, mint aki ítél,
mert vad „farizeus” mind, akik sötét felh l kaptak hatalmat a b n
megbocsátására, vagy megtartására. Mert ki bocsáthatja meg mások
helyett a b nt? Csupán az, aki ellen vétkeztetek! Azzal, hogy k (fa-
rizeusok) megbocsáthatják, csakis saját dics ségüket növelték, mert
mikor mondottam azt, hogy a megcsalatott helyett egy másik felsza-
badíthat a b nt l? Soha mert ez ellentéte az igazságnak. Ezzel csak a
félrevezetés van a jó, helyes, igaz tanomtól. Mert ha ekként mondot-
tam az Enyéimnek „Ha ti megbocsátotok az ellenségnek, a Mennyei
Atyátok is megbocsát nektek, mert akkor ti is feloldattatok hasonló

nökt l. Akinek nem bocsátotok meg, azzal összekötitek magatokat
az ítéletre, így megtartjátok a b nt és nem szabadul attól egyik sem.
De mi köze van itt a harmadik személynek, aki csak er szakkal beto-
lakodott, a kett  ügye közé? – más helyett lehet. Nincs oly hatalom,
mert az Isten is csak azt bocsátja meg, amit  ellene vétett, de amit
az embertársa iránt vétett, azt csak embertársa bocsáthatja meg és
senki más! No most ilyen fonák értelemben van az emberiség nagy
része nevelve, amit felfogni nem bírnak és ez által sötétségben ma-
radnak. Mert, akinek hatalma van a sötét felh l a b nök bocsánatá-
ra, azok követik el a legnagyobb igazságtalanságokat. Így van meg-
tévesztve a szegény vak, mert a sötét, a vak vezeti!

Amikor az emberiség föleszmél és megsz nik a mindennapi
áldozat, akkor fogják fel Jézus tanát helyes értelemben. Mert Én nem
adtam senkinek el bb hatalmat, csak akkor, amikor már tiszta volt a

nt l és Szentlelkem vezérelte és Én cselekedtem benne isteni dol-
gokat. De hol van a tiszta lélek a sötét felh kben? Akik eltakarták
mások el tt az igazság napját és k maguk is befagytak szeretetlen-
ségük által, és csak bitorolják a hatalmat, melyet er szakkal maguk-



nak kaparintottak. Én szeretetben győzöm le az ellenséget, ők karddal és 
ölőszerszámokkal. Hát, ha így van, micsoda helyettesem lehet, aki ellenemre 
cselekszik. Mert lábbal tapossák az ember szabad jogát, és vasvesszővel 
uralkodnak felettük kényszer- és erőszakkal. 

Tehát ilyen helyettesem nincsen a földön! Csakis a Szentlélek az, 
amit hagytam az Enyéimnek e világban vezérül, mert nem hagyatnak 
árvákul, megtérek hozzájuk és velük maradok a világ végezetéig! Akik 
elhitték, hogy Én az Atyától küldettem ki és az Atyához megyek vissza és 
mindazok, akik Bennem hittek élő hittel és megcselekedték a Mennyei Atya 
üzenetét, melyet hirdettem e világnak (ezeknek ígértem, hogy velük 
maradok!). Az egyetlen vezető tehát a Szentlélek, Aki minden igazságra 
elvezérel! Nincsen más megbízottam e földön. Aki még nem hallja meg 
szavamat, ott van az „Igém” kövesse azt, s nem fog eltévedni! Az Enyéim 
nem csinálnak vásárt lelkeikből, mint a kalmárok, mert mi köze van a 
pénznek és fizetségnek a lelki ügynél? Ebben csak mindent szeretetből kell 
tenni. 

„Mert ingyen vettétek, ingyen adjátok!” Ehhez nincsen szükség földi 
kalmárra, az csak a földön van, ez pedig lelki ügy, a földből felemelkedni, és 
nem ennek szokásai szerint cselekedni. 

Akiket kalmárok vezetnek, sötétben vannak, mert nincsen lelki 
világosságuk, így sohasem jutnak az Atyához Jézus útja nélkül. 

Azért igyekezzetek fölvenni igámat, a szeretetet, akik ott tartanak, 
hogy az „Igét” tanulják, azok már úgyis óvakodnak a bűntől,és eme 
szegényeket hordozzák szeretetben. Mindezek pedig, amikor ők is 
felébrednek, visszafizetik kamatostól, hogy adósotok ne legyenek. Bárhol, 
akár itt, akár Nálam a szeretetben való egyenlőségre törekednek az Enyéim, 
mert egyik sem akar a másik adósa lenni, ez érthető is. 

Hány lélek sokszor azért születik, hogy adósságát lerója azokkal 
szemben, ahol megszületik, vagy a következő szülöttnek, ahogy az 
egyezkedés történt. Így van beosztva minden ezen alvó föld állapotban. Ahol 
a szülő rászorul a gyermekre, annak az a kötelessége a kiegyenlítéshez, ahol 
a gyermek rászorul a szülőre, ott meg erre van szüksége a kiegyenlítésnek. 
Ezért szeretettel hordozzátok egymás terheit, mert ez mind a saját lelketek 
javára szolgál. Harag, elégedetlenség lelkét űzzétek ki magatokból, amely 
megmételyez. Ne az anyagnak kedvezzetek, hanem a léleknek, mert a lélek 
nagyon beteg 
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szeretet nélkül és csakis szeretetben gyógyulhat meg, mert akkor az
Enyémb l vesz.

Szóval bármit tesztek, szeretet legyen az alapja, akkor mindig
Velem vagytok, és ezen alapból van b ven er tök e világ ellen har-
colni, és így nem gy zettek le általa. De ha az anyag az alap, akkor
megsemmisültök az anyaggal együtt. Amint látjátok e világban min-
den múlandó, csupán a szeretet kísér el a másvilágra, amely a lélek
vagyona és élete. „Mert nincs ott maradandó városunk, sem helyünk”
– mondja Pál az Én szolgám, de az  ígérete szerint maradandót vá-
runk, ami el nem romol. Aki elhiszi és az ígér  szerint él, az elnyeri
az ígéretet! De nem az Uram! Uram! Kiáltozók, hanem akik csendes
kamrájukban várják akaratom kinyilvánítását (a szív kamrájában),
ahol a szeretet lakozhat, csak azok lehetnek ígéretem örökösei, mert
az utcai kiáltozó csak cs cselék szokott lenni. Én pedig a csendes
kamrában vagyok feltalálható. Hol látott meg Illés? Talán a cserfa
alatt, ahová  magától lefeküdt? Óh nem! Hanem ott látott meg, aho-
vá rendeltem! És mindenki meglát ott, ahová Én rendelem; az enge-
delmességben. A maguktól kigondolt utaikon senki sem talál meg!
Bármennyi kiáltoznak is, nem hallom meg, amint nem hallottam
Akháb király papjainak kiáltását, amikor reggelt l estik, azaz kés
délutánig kiáltoztak, az  kigondolt istenük után. Mert mindenkinek
az az istene, akit az én akaratom elé állít és így takarja el T lem ma-
gát. És nem hallom meg, amíg nem az Én utamon jár és keres, addig
hiába, nem találkozunk, bár jóllehet mellette vagyok. De az enge-
delmesség több minden áldozatnál, mert abban megtalál, mint ”Fiú”.
Én Jézus is így találtam meg Atyám tökéletességét, mert  teljes
lehetett Bennem, azaz engedelmesség által. Így lettem, mint „Fiú”
engedelmesség által és beteltem Atyám lelkével és  Bennem lako-
zott. Azért mondhattam „Aki Engem lát, az látja az Atyát”, mert
Bennem csakis  m ködött.  Mert nála nélkül semmit se tettem! Ha
majd ti is e lelkiállapotban lesztek, akkor fogtok megismerni Engem,
mint Én is ismertem az Atyát. A közmondás azt mondja: „Lakva is-
merik meg egymást.” Ez így is van, ha tinálatok lakozhatom, akkor
fogtok csak megismerni annak, aki Vagyok, de aki nem jön az Én
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utamra, miként ismerhetne meg tulajdonságaimmal? Miként lehet
egy Velem, ha nem cselekszi akaratomat? Semmiképp!

Azért igyekezzetek fölvenni igámat, a szeretetet, amely Ma-
gam vagyok, és ekképp könnyítem meg terheiteket. Ha az Én igámat
hordjátok s nem e világét, amely csak megterhel, és leesve kinevet,
otthagy, mert démon, tehát csak a lelki romlásra igyekszik mindig,
hogy örökre foglyul ejtsen magának. Nincs azután kiút t le, sem sza-
badulás, csakis akkor, ha felveszitek a szeretet igáját, csupán ez sza-
badít meg a gonosztól. Ne higgyétek, hogy ez által anyagilag megfo-
gyatkoztok. Óh nem! Mert ha a magvet  a földjét jól meg nem m ve-
li, sovány az aratása is, nagy szántóföldjén. Az emberek lelkei, akik
sz kmarkúak, sohasem lesz tele a markuk, mindig fukarkodhat, még-
sem lesz megelégedve, mert szegény a lelke, mert az elégedetlen,
szegénylelk  s nincs benne szeretet, amely gazdagítja. Ezen állapot
nem Istent l van, hanem az ellentét hatalmától, akinek a foglya.

Azért íratom le külön a lelkiállapotot, hogy bárki, aki ezt ol-
vassa, ismerje fel önmagát, hogy kinek a hatalma alatt van? Bár so-
kan az Én nevem alatt képzelik magukat, mégis az ellentét uralkodik
rajtuk. Aki Velem van, az az Én tulajdonságaimat bírja és ez nem
elégedetlen, nem boldogtalan, akkor sem, ha mindig mások szolgála-
tában van is, és így is boldog, mert tudja, hogy nagy, aki szolgálja a
kicsiket és ez az  szeretet igája, ez által lesz nagy, er s lélek szerint,
ami a cél.

Ez az Én iskolám a mások szolgálatában, ez képez ki mester-
ré! Ki miként m veli azt, akként növekedik naggyá, mert az Én or-
szágomban a nagy hordja a kicsit, s ha szeretettel és nem kényszerb l
cselekszi ezt, már benne is van az Isten országában, azaz a szeretet-
ben. Azért mondottam egykor „inkább bemegy egy hajókötél a t
fokán, mint egy gazdag a Mennyországba”. Akinek mindig szolgál-
nak, de k nem szolgálnak senkinek, csupán az énjük kielégülését
keresik, tehát önmagában is sajátmagát szolgálja, ennek nincs része a
szeretetben, csak saját énjéig, saját személye körül. Ezek foglyai a
sátánnak, a testnek, mert csak annak szolgálnak.
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Márpedig ezen a világon mindenki szolgálhat a másiknak, el
sem kerülhetik egymást. A gazdag szolgálhat az  vagyonából a sze-
génynek. A szegények testi erejükkel szolgálhatnak másnak. Mert e
világban úgy van beosztva minden, hogy szüntelen egymásra vannak
utalva az emberek és egymás által élnek. Az egyik kiegészíti a mási-
kat, mert mind tökéletlen és még együttvéve sem tökéletes, hiszen
minden csak kényszeren alapul, az egymás szolgálata és nem szere-
tetb l, azért nem tudnak tökéletes mesterré, azaz teremt  er kké vál-
ni. Az iparos megcsalja a munkaadót, rossz anyaggal hamisít, jó
megmunkálás helyett összecsapja, hogy minél el bb kész legyen. A
munkaadó hasonlóan cselekszik, nem fizet, ha tudna sem. Így csalják
egymást az emberek és így válik csalóvá az egész világ. A hazudozás
teljesen divattá vált, a hamis bók, hízelgés mellett ádáz gy lölet dúl
és örülnek egymás kárán.

Látjátok ez mind a szeretet hiánya a gazdag sem, a szegény
sem jobb egymásnál. Aki be nem tölti a szeretet törvényét, mind
visszamarad a pokolba, nem menti meg a szegénysége sem, csupán a
szeretete. Ha h  volt valakihez és mindenkinek jót akart, ez az  lelki
gazdagsága, a jóakarat. Akiben jóakarat van, könnyen felfogja az Ige
szavát és ez inkább adakozó, mint a másét kívánó, ez azon lélek, aki
gazdag, ez az  tulajdonsága és mennyei része isteni, mert az Isten
mindig csak ad így hasonlók is Hozzá az adakozók. Most sokan azt
gondolják, mib l adjunk, hisz magunknak sincs. Erre csak azt felel-
hetem, hát a carbóti özvegynek sok volt, amikor az utolsó falatját
Isten nevében másnak adta? Úgy-e nem? Így senkinek sem lesz kára,
ha ingyen, csupán szeretetb l odaadja az utolsót is. Mert amíg van,
miért adjak? De, amikor a szeretet kapta az utolsó is, hogyne adna
újból. A „Szeretet” elfogyhatatlan!

A szeretet soha el nem fogy! Ahol ilyen szeretet van, ott te-
remt er  is van, tehát szükség nincsen.

Tudjátok mi az a „teremt er ”? Akinek mind a két keze tele
van áldással, amire ráteszi az él! Vagyis megalkotódik! Ezek azok,
akik jóakaratúak és másoknak is alkotnak, ha talán külseje mást mu-
tat, de alaptermészete mégis áldott, mert alkot, így másnak szolgál.
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De van egyfajta ember, aki csak jól élni, enni, inni akar, szórakozni
és nagyokat nevetni, de dolgozni azt nem. Mindenre kaphatók, ami
nem igazság, ezek az úgynevezett herék, akik a b n piszkából élnek,
és amivel táplálkoznak, azzá válnak! Az ilyenek hiába vannak jobb-
módban, mégis b nb l élnek, mert ez az  lelki vakságuk és sze-
génységük. Az ilyenek a legaljasabbak, mert a pokol rabjai, teljesen
és nagyon ritka, aki felül tud emelkedni b nös vágyain, mert ez er s
önmegtagadást igényel a mélyb l. Több ezer akadálya van, akikkel a

n összekötötte, és egymás ellen harcolnak, mert a b n nem tud
megbocsátani, így nincs megszabadulása. A Magdalából való Mária,
aki felül tudott emelkedni, mert nem volt még mélyen b nös állapot-
ban és els  látásra megbánta b nét, amikor egy férfiútól hallotta meg

nös voltát, akik eddig csak letaposták és otthagyták. T lem egé-
szen mást hallott, mint eddig, azért t ntem fel neki annyira, hogy
mindenr l lemondva követett és kérte megtisztítását, melyet el is
nyert és helyébe megkapta legnagyobb mértékben a tiszta szeretetet.
Azon tiszta szeretetet  még nagyobbra nevelte önmagában, mert
minden törekvése az volt, hogy Hozzám hasonló legyen, mivel  is
Dávid ivadéka volt. Titkon még azt is remélte eleinte, hogy Velem
egy pár lehet. Tehát el ször, mint mindenki, önzésb l j  Hozzám,
azután ezen szeretet megtisztul és Enyémhez hasonlóan önzetlen lesz
Szent Atyánk akarata szerint. Mert ne gondoljátok, hogy el ször va-
laki tiszta szeretetb l jön Hozzám, mind csak valamiért jön, hogy
minden földi akaratában segítsem. Meg is segítem amennyiben lelké-
re nem káros, hogy megszokjon Bennem továbbra is bízni, amikor
már a Mennyr l lesz fogalma. Csak azután bírja megérteni isteni
tanomat, amikor hite, bizalma teljes Bennem. Azért ti is eleinte földi
dolgokban segítsétek, és ezáltal hisznek nektek, hogy jót akartok
nekik, azután lehet csak hitük alapján mennyei tanomba bevezetni

ket. A vad földet jól megm velik, áldoznak reá, akkor lehet termést
remélni. De ha megmunkálatlan, sovány földbe vetitek az „Igét” nem
hoz jó termést soha. Így van ez az emberi földekkel is, bár már rég
learatni valók, de az aratók lanyhák a munkára, bevárják, amíg leég
el ttük az aratnivaló a b nben és így maradnak vissza a megszentelt
hivatás betöltését l, végre k is leégnek. Leég róluk az Isteni erény, e
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világ felemészti azt azokról, akik itt is érvényesülni akarnak e világ-
ban. E szeretet nélküli állapotban, ahol nincs élet, csak halál uralko-
dik minden fölött, itt az Enyémek nem érvényesülhetnek eme halál
birodalmába estek és nem szabadok többé. Egészen más az, ha vala-
kinek birtoklást engedek, és azt rendben tartja mindenképpen az n
rendem szerint, s csak szolgámnak tartja magát benne a tulajdonjogot
Nekem hagyja meg, mint Urának. Az ilyeneket meghagyom a helyes
gazdálkodásban, amíg a lelke szabad a birtoktól, mert így Nekem
tulajdonít mindent. Amikor azonban lelke a birtoklással eggyé válik,
akkor már nem Én vagyok az Úr, hanem e világba való érvényesülés,
ami a halál birodalma. Mert minden a megsemmisülés alárekesztett,
a tiszta szereteten kívül, azért a halál uralkodik mindenen e világban.
Ne is szeressétek azt, amit a halál megsemmisít, hanem az igazit sze-
ressétek, ami megmarad mindenkorra: a tiszta, önzetlen szeretetet,
amelyben nincs e világnak része, érdek, s anyag, mert ez mind a
megsemmisülésbe vezet, mint e világban minden.

Ha ezt jól átgondoljátok, hogy milyen hiábavaló annak élete,
aki csak azért élt, hogy itt érvényesüljön és semmit e világon kívülit,
ami lelkének hasznos, nem cselekedett. Mily szegény az olyan lélek
tudata, amiért semmi jót, igazit nem cselekedett, csak a hiábavaló-
sággal töltötte el drága, próbaidejét e világban. Mert eszerint méretik
meg a lélek, amit itt szabadon, behatás nélkül cselekedett önállóan.
Így méretik meg a leesett lélek minem sége, azután oda tartozik,
ahová magát állította. Mindenki önmaga fölött ítélkezik, a szeretet
foka szerint, az önzés és önzetlenség szerint. Ti el sem képzelitek,
mily nagy különbség van e két lelkiállapot között, az egyik pokol, a
másik mennyei állapot és ez kíséri a lelket, amikor elhagyja e földet.
Az egyik evilágot a megsemmisülést szerezte, a másik az állandó
lelkiéletet és boldogságot szerezte meg magának e próbaéletben, az
önzetlen szeretetében. Látjátok, ily nagy különbséggel lehet itt élni a
földön. Azért minden megváltott itt tette le a nagy vizsgát, mert
könny  anyag nélkül önzetlennek lenni, ha nincs mivel önösködni,
de itt minden ezt a két lelkiállapotot szolgálja, hogy mindenkiben
kifejl dhessék a lélek fája teljességgel. A jó és a rossz tudás fája,
mert e nélkül mindig csak a kezdetnél lennétek e földön, és soha nem
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volna beteljesedés és kiválasztás a többi közül. Ezért szükséges volt e
világ meghagyni úgy, ahogy van, próbaiskolának, a megváltottaknak.
Tehát senki ne mondja, hogy ha Isten mindenható, miért nem törli el
e gonosz világot, miért hagyja a gonoszt uralkodni az  szent mun-
káján. Azért, amint fentebb jeleztem: a meghatározott ideig!

E világ is elvégzi a halál munkáját, azután újjá születik és Is-
ten Igéjének fog neveztetni, mint Ige megtestesülésének helye. A
legalacsonyabb, a legnagyobb l n! A tisztulás után. Akik megtisztul-
tak, azok bírják a földet az újabb emelkedésig, amíg mindannyian
Isten Igéjévé válnak, akkor lesznek Jézus lelkiállapotában! Amint
elvégeztetett fel le, miel tt alkottatott e világ, a benne valókkal
együtt, mert az élet nem semmisül meg, csak az anyagi világ semmi-
sül meg és lesz helyette fényes csillag, Isten Igéje elnevezéssel. Bol-
dog lesz, aki rajta és benne lakozhat az Isten Igéjében! Ezek a kivá-
lasztott seregem, akik Velem egyek lettek! Akik mindenek fölött
Hozzám ragaszkodtak, nem lesznek összekeverve a gonosszal, mint
most, csak lelküket vonhatják el, de testük köztük van. Akkor, mint
testnélküli lények a lélek erejében vannak, amit most kezdtek Igém
alapján magukban elsajátítani, azok lesznek Igévé, Isten fiává és örö-
kösök az Atyánál, mind drága véren megváltott fiak. Ugyanazon vé-
ren, amelyb l vétettek az Atyából, Aki önmagát egyedekre osztva
szülé szíve szeretetéb l. Most ugyanazon véren váltattak meg, a tisz-
ta szepl telen e világtól mentes véren, akihez e világnak nem volt
semmi köze, mert Istent l jött és nemzett, legtisztább Isteni véren.
Értetek! – akik elhagytatok, megtagadtatok, de irgalmamban meg-
szántalak a tehetetlen verg désetekben, és újból szeretettel jövök
hozzátok, mint már annyiszor, hogy térjetek vissza oda, ahonnan
kiestetek, és újból visszaáll a régi rend, az Isten országában való ha-
talommal és dics séggel számotokra. Mert a megkötöttség az önös-
ségben van. Az Isten akaratában mindenki szabad lesz (felszabadul) a
halál hatalma alól e világtól. Ha valaki már meghalt test szerint, és él
tovább, de ugyanezt a világot éli önmagában, amir l nem tudott le-
mondani, tehát e világot viszi a lelkében, amit már többé nem tud
kielégíteni anyag nélkül. Csak sóvárog és ég a kielégülés után min-
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den téren a vágy, és következménye üldözi, mint rém, akik ellen vé-
tett.

Rossz lelkiállapot ez azoknak, akik mindent e világtól remé-
lek, amely csak csalóka álom, nem igazi élet. Mert a lelki béke e vi-
lágtól sohasem jön el, csakis Isten Igéje által és e világ megtagadásá-
val, de ezek azután úgy fognak e világra visszaemlékezni, mint egy
rossz álomra és örülnek, hogy felébredtek e világból, a boldogabb
világba, ahol megtalálták mindazt, amit itt hiába kerestek, a lélek
kielégülését a tiszta szeretetben. Mint Isteni egyedek, csakis a tiszta
szeretetben való felemelkedésben lehetnek újra boldogok, hiába ke-
resik másutt, azt nem találják meg soha, mert amit itt boldogságnak
hisznek, abban a halál magvát találják, amely sok szenvedést idéz el
öröm helyett.

Sokan azt kérdezik, miért kell ennyit szenvedni, ezért terem-
tett az Isten? Nem jó Atya, ha csak ennyi jót tudott adni gyermekei-
nek! – Igen, de azt kutatja, hogy mi, miért van és önös útjain mit ta-
lál. – Jönne csak isteni akaratban, más találna már itt e világban is.
Az önakaratban hiába keresik Bennem a jó Atyát! Csakis azok talál-
nak jónak, akik akaratomba jönnek, ott majd megismernek fölöttébb
jónak. Mert együtt lakva ismerhetnek fel gyermekeim, ha náluk, mint
Atya akarata érvényesülhetek, akkor „Hozzátok megyünk, és nálatok
lakozunk” és sohasem másképp. Aki másként hiszi a Velem való
egyesülést, önmagát csalja meg, miként is mondottam, amikor test-
ben valék köztetek: „Megtérek hozzátok Atyám lelkével”, vagyis
Atyám akaratában. Tehát ha ez így van, mégis más alakban várnak
Reám mindenütt, és ezek éppen úgy csalódni fognak Bennem, mint
„Izrael”, aki mások felett való uralomra vágyott Általam és csaló-
dottnak érezték magukat, amikor kijelentettem: „Az Én országom
nem e világból való.” Most is úgy lészen azokkal, akik az önös, meg-
szokott utaikon keresnek Engem. Aki ki tud vetk zni régi b nös ál-
lapotából és megalázkodik a Szentlélek el tt, amelyet az Atyától
küldök tanítóul és beveszi és aszerint él „Ahhoz megyünk, és nála
lakozunk!” De ezen lélek, amit a hamis igemagyarázóktól hallott és
tanult azt elveti szívéb l és a Szentlélek eme tanításának ad helyet és
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aszerint él! Akkor lesz egyenes úton, ahol Velem találkozhat, mert ez
az Én utam, ahol Én is jártam és járok, mint örök Ige! És aki pedig
Igéb l él, Igévé válik  maga is és így megláthat, ha Velem egy lett.

Sokkal többet, nagyobbat íratok itt le, mint ti azt fel bírnátok
fogni, de a jövend  nemzedék majd felfogja, akiket a hamis tannal
majd nem fognak táplálni! Mert eljön az id , és nagyon közel van,
amikor csak az „Ige” szava fog szólni mindenhol és a hamis igema-
gyarázók megszégyenülnek, mert többet fog tudni az írni, olvasni
nem tudó, mint a nagy szemináriumi tudósok azzal, amit könyveik-

l tanultak, míg ezek az utolsók pedig Szentlelkem által taníttatnak,
a saját szívükben. Mi több, aki belülr l világosíttatik, vagy írt köny-
vekb l? - amit emberek saját érdekb l írnak, érdek, azaz e világ van
benne. Az Én országom nem e világból való, amelyben nincs semmi
anyag, hanem tiszta szeretet, amely mennyei, ahol az Atya lakozik,
az pedig már más világ, földnélküli, Isten Igéjének birodalma az elé-
következ  hatalom, a halál bukása után.

A következ  nemzedék, amely már szabadabb a hamis taní-
tóktól, ez lesz hivatva az igazság kiderítésére, és amíg a papok féltve

rzik a tabernákulumot és zárják, addig az egyházon kívül (Jeruzsá-
lemen) dics ségesen feltámad az igazság lelke sokakban és felszáll
magasba, hirdeti, hogy a halált meggy zte és él! Mert az igazságot
eltemetve rzik, mint egy kriptában, de akit oda zártak, ím él és fel-
támadt a templomon kívül a kivetettek szívében. Az életet hiába pe-
csételitek le nagy k vel, az igazság angyala elhengergeti a nagykö-
vet, a sötét felh t, amely eltakarja a napot, az igazságot, mert a k
nem fogadta a világosságot, azért kell elhengergetni az útból, aki
id knek végéig a halálnak nemzett, nem az életnek, azért bukott meg
a sátán angyala az igazság angyala el tt! És mint ilyen hideg érzéket-
len k , a köves kénk  tengerbe vettetik, amit kitermelt magából, fa-
gyos szíveket, akik el l eltakarta az életet adó „Igét”, e földnek vilá-
gosságát, ez a hamis tanítók sorsa a következend  világban, az
Enyémeknek pedig Velem való uralkodás mindörökké! – a kénk
értelem megfelel az epés mérges lelkeknek, akik mindent az  akara-
tukhoz mértekés tajtékzó dühvel letaposta, ami csak hatalmukba
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esett, sem irgalom, sem szánalom nem volt a szívében, hanem epés
méret, ami megfelel a kénk  kifejezésnek, amely mindent megöl
ahová ér. Tengernek mondatik, mert végtelen sokadalom azok szá-
ma, akik együtt úgy kínlódnak, és folyton ölik egymást éjjel, és mert
ott nappal sincs a sötétség fiai k.

Tehát a kénk  a mérget jelenti a lelkekben, amely öl szünte-
len. Azért tiltom meg az Enyéimnek a tisztátalan étkeket, amiben
mértes anyagok vannak túlsúlyban, hogy inkább fogyjon bennük a
harag lelke, mint n jön! Mert minden betegséget kívülr l szedtek
magatokba, a gonosz behatás és tisztátalan étkekkel. Mindez pedig
azért van, mert az emberek nem akarják elfogadni jó tanácsomat, ami
testi és lelki épségüket megóvná, kicsúfolják, zsidó étkeknek mond-
ják.

De amikor testben valék, azért sokszor látszólag szavam elle-
ne volt az önmegtartóztató étkeknek, mert az agyonnevelt nép abban
látta a lélek váltságát, ha a tiltott étkeket nem eszik. Csalt, hazudott,
paráználkodott, ezt nem számította b nnek, hanem aki a szombatot
megtörte és tisztátalant evett. A népt l szigorúan megkövetelték a
Mózes-törvény betartását, és ezáltal rettegésben tartották a népet,
hogy k ölhetnek is hatalmukkal, de k titokban a leggonoszabb b -
nöket cselekedték. Azért mondottam nekik: „Tálnak, pohárnak külse-
jét megtisztítjátok, de étkeitek tele vannak ragadmányokkal!” (va-
gyis) a b nöz kt l sok áldozatot követeltek azért, hogy általatok ne
ítéltessék halálra, de a szegényen végre is hajtjátok az ítéletet, melyet
el deitek önzésb l megírtak.

Mert ha az isteni 10 parancsolat azt mondja: „Ne ölj!” – mi-
képp parancsolta volna ugyanaz az Isten, hogy „ölj”? Semmiképp!
Csakis az önzés forgatott ki mindent, mint most. Mert a halálos b n
már maga öli magát, nem kell másnak azt végrehajtani.

Kiváltképp azon korszakban és hamis értelemben, amikor a
szombatot és étkezést összef zték a megváltással. Pedig ez csupán
el segít je az önmegtagadásnak, amikor valaki önmagát a vágytól
megtartóztatja ezen vágy elkopok bel le az étkek után. Az is önmeg-
tartóztatás, amit a test kíván és szeret, és ti nem eszitek meg, nem
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cselekszitek, akkor tiszta lesz a szív a gonosztól. És új életet adok Én
azoknak, akik Értem mindazt elhatják, amit e világ szeret és így nem
lesz telve szívetek, sem tálatok ragadmánnyal, ami megfert zi az
embert, mert azt csírájában kell megölni a szívben, hogy tette ne n -
jön. Azért mondottam „a szívben lév  gonosz csíra fert zi meg az
embert, amikor tetté válik a gonosz és nem a szombat, sem az ételek
megszegése, ezt ti is így értelmezzétek, hogy az étkek megválasztása
nem megváltás, hanem a tiszta szív el készít je az önmegtagadás-
ban. (Pld.) A fa, amely gyümölcsöt hoz úgy a föld alatt, mint fölötte,
gyümölcséhez minden szükséges épít t magába szív, hogy teljes
gyümölcsöt hozzon annak, aki t gondozza. Azonképp a lélek is ra-
gadjon meg minden alkalmat, hogy „Igévé váljon, vagyis teljes gyü-
mölcsöt hozzon, mert arról ismerik meg minem ek vagytok, miként
a fa gyümölcsér l ismerik meg. A vad farizeusok mit termeltek ki
önmagukból?  Mégis  k  voltak  a  szentek  a  nép  szemében,  ezen  go-
nosz beállítást mindenképp meg akartam velük értetni és ezért szava-
im úgy t ntek fel, mintha azt mondtam volna, most már mindent me-
gehet az Én népem. Tévedés, mert Értem mindent meg kell tagadni,
amit a test szeret, hogy a lélek éljen s ne a test! Amíg a test er s az 
akaratában, addig a lélek gyenge és életképtelen, az erejét elveszi a
test szeretete és e világ, így nincs is él képessége. Ez úgy van, mint a
földbe vetett jó mag, ha a gazt nem irtják ki körülötte, elfojtja a jó
magot a gaz. Azonképp a test szeretete is a lelket és nincs élete ön-
magában, csak e világban, testben, mert ott a szerette, ahol ereje,
kincse, e világ!

Így a satnya lélek magában életképtelen, azért marad meg
benne a sok rossz házibarát (a rossz és e világ tulajdonságai), amit ki
nem vetett magából, azok él sködnek gyenge lelkében, mint férgek
rágják kicsiny önállóságát, míg végül a lélek fölemészt dik a go-
nosztól és szétosztódott és él éntudatlan nagy szenvedésben.

Ez az ember e világban, aki nem tud önmagáról, hogy kicsoda
és ki lakozhatna benne a gonosz helyett, az s Istenség! – amelynek
leszármazottja az eltévedt ember! És mindaddig elveszett, amíg ezen
istenséghez, azaz önmagához nem tér, mindaddig csak a gonosz lel-
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kek játékszere, kicsiny életével, vagyis önszeretetével. Amíg önma-
gáért él, igen kicsiny az élete, vagyis szeretete, mert élet alatt szerete-
tet értünk, mert az egy. Aki önmagán kívül mást is, sokakat tud hor-
dozni szeretetében, annak élete kin  e testb l, e világból, így lesz
nagy, aki a kicsinyeket hordozta e világban nem önmagának élt, ha-
nem másokért élt, hogy azok éljenek  általa!

Ez a lélek növekedése ki e testb l és világból, így tér az isteni
rendben vissza!

Nézzétek a fákat, növényeket, felh ket mennyire önzetlenül
szolgálnak az embernek, isteni rendben. Mert „aki nem termel, kivá-
gattatik, és t zre vettetik”, ekként van a lélek sorsa is! – Ezért ne
önmagatokért éljetek, hanem Isten és felebarátért, akik oly nagyon
rászorulnak a ti szeretetekre, mert oly nagyon rászorulnak a ti szere-
tetekre, mert oly silány és gazos ez a föld, a szeretet hiánya miatt,
hogy csak gazt terem mindenütt! Nem örökéletet, hanem mulandósá-
got, enyészetet nemz a halálnak, testeket és anyagot, amelyben nincs
önzetlen szeretet.  Mindenben képviselve van az önérdek, így zik el
maguktól az örökéletet, a mulandóságért, így esnek a halál karjaiba
valahányszor önz södnek, és nem tudnak a szabad örökélethez jutni,
amelyhez már a halálnak nincs joga, öntudatlanul szenved a b n ha-
talma alatt.

Ha az ember visszatér önmagához, az istenséghez, akkor ta-
lálja meg önmagát, amikor hazatér az Atyai házhoz, bár kifosztva,
rongyosan e világból a sertések eledelét l, de mégis visszatért az
élethez és azt Atya felékesíti eltéved fiát, aki hazatért b nét meg-
bántva e világ csatájából szegényen, de mégis gy ztesen! – Ez ama
állapot, amikor önmagát legy zte az ember és Isten él benne, a
Menny, nem e világ! Az Atya szeretettel öleli keblére és felékesíti, és
fölöttébb emeli szeretetével az igazaknál, ki ne szeretné azt, aki meg-
halt, és ím feltámadott. Az egész mennyei sereg örvend és ez az ün-
nepnap a Mennyben, amikor az eltéved hazatér, a szeretet hajlékába.
Ki ne örülne ennek a világosságban. Csak a sötétség fejedelme nem
örül, mert eggyel újra szegényebb lett és így kopik el az  helye,
amelyeken  uralkodott egyenként.
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Volt id  hozzá elég, hogy ki-ki hazatérjen a bolyongásból és
megnyugodjék az Atyai háznál. (Igen, Jézus hozta el nekünk az
Atyát, addig árvák voltunk, mondja az eszközöm.) Így is volt! Jézus
el tt csak rettenetes Jehovát ismert e világ! Amilyen fagyos volt a
szívük, olyannak képzelték Istenüket. De, aki Jézusban megtanult
önzetlenül szeretni, ahhoz az Atya nagyon közel jön eme szeretetben.
Lám innen van közel az Atya e világhoz. Amennyire megn  a szere-
tet bennük, akként világosodik a lélek és fejl dik Isten templomává
az emberi szív. Így fokozódik fel az Atyához Jézus lelkén keresztül
az eltévedt. Ezért nevezte Magát az örök „”Ige” Atyának is, mert már
Benne lakozott a teljes, önmegtagadó szeretetében.

Így van jelen mindenütt ugyan az az Isten, s ahol még nincsen
befogadóképesség, ott felette lebeg, mert a teremtett világ felett lebeg
Isten, a befogadásig. A teremtésben benne van az alaplénye, csak
szunnyad az Ige megtestesüléséig, amikor feltámad az Isten az em-
berben! („És Isten lelke lebeg vala a vizek felett” – Mózes I. könyv).
Mert akik ide plántálódtak, azok már nem voltak Isten akaratában,
tehát kívül volt az Isten, azért csak felettük lebegett.

A vizek jelképe: a sok megteremtend nek, akik Menny és
föld között voltak, azért kellett utat nyitni, hogy a szabad akaratuk e
testben kifejl dhessék.

Isten meghagyta ugyan akkor nekik, ha nem lesznek enge-
delmesek Isteni akaratának, akkor meghalnak. És nem lettek enge-
delmesek, inkább a halált választották. Ez ugyanazon kép, amelyben
minden ember meghal, mert Isten akaratát nem akarják elfogadni,
inkább a halált választják.

Miért lebegett Isten lelke a vizek felett, mert a testet teremtés
el tt, pára alakjában. Ha engedelmesek lettek volna a testnélküli ál-
lapotukban Isten akaratának, akkor felszállhattak volna. Amint tudjá-
tok, vízfolyadék állapotban van inkább a lélek, amely megfelel a
Menny és föld közötti állapotnak; Ádám asszonyt kért maga mellé,
amint azt az állatoktól látta és ekként egészen az önakaratba esett és
így lettek a vizek megszámlálhatatlan testekké a földön.
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És Isten csak felettük lebeg mindaddig, amíg újra a szeretet
árjában, - melyet Jézus hirdetett - felszáll isteni lelkiállapotban és
megveti, és nem szereti többé azt, amiben leesett a Mennyb l és
földdé lett!

Igen a víz az átmenet a megtestesüléshez, mert vagy felszáll,
vagy megtestesül, mert a lélek anyaga hasonló a párához, felh höz,
tehát felszállhat és leszállhat, amennyire terhe engedi. A világos,
tiszta az felszáll, az anyagias lélek csak leszállhat újra testté, mint a
felh knél látni.

A víz az elválasztó er , az anyag és a szellemi er  között, fe-
lette és alatta-lev ség a tényez  mindenkor, ha alámerül, eltemeti
testté a lelket, ha felülemelkedik szellemivé válik, akin nincs hatalma
a víznek, mint Jézuson sem volt, amid n a tenger színe fölött járt! Az
Úr Jézusnak szellemes teste volt, nem állati, a halál sem árthatott
volna Neki a keresztfán, de a nagy szellem ezen órában elhagyta t,
hogy mint ember meghalhasson, mert ha e testt l a lélek nem szaba-
dulhatna meg id nként az alvásban, még így sem bírná elhordozni,
amint most van. Mert a lélek szabadságra teremtetett. Amint Éden-
kertjében mondottam: „Ne egyenek az élet fájáról, ha már vétkeztek,
hogy meghalhassanak!” Vagyis a test ne legyen úr a lélek felett,
hogy t fogva tartsa. Az els  emberpár azért zetett ki az Édenb l,
hogy isteni állapotát b nbeesése után elfelejtse és ne éljen vele csak
újra akkor, amikor a testét megtöri isteniért önként, amiként felvette
a b nt, úgy le is rakja. Akkor szellemül át újra a halhatatlanságba,
amikor nem a halál szedi le róla a testet, hanem önként leveti azt,
vagyis megtagadja utolsó vágyáig és a lélek már nem e világnak él
többé, hanem a tiszta, önzetlen szeretnek. Amíg a szeretet anyaggal
vegyes, addig nem emelkedik felül a vizek fölött, hanem alámerül.
De amikor a lélek megszerzi anyagmentes önállóságát, akkor a vizek
fölé emelkedett, mert nem bízik többé az anyagban, hanem a tiszta
szeretetben, az Istenben, amely akkor már sajátja újra. A halhatatlan
van újra, hiszen csak az anyag hal meg az emberen mindig, amikor
valaki nem anyagi már az nem is halhat meg, amiként az örök „Ige”
hirdette: „aki hiszen Énbennem, soha meg nem halhat!”



-  33  -

De ez a hit nem az, melyet e földön hitnek neveznek! Mert
mind hisz valamit, hanem csakis az a hit igazi, aki úgy cselekszik
mindent, amiként meghagytam az Enyéimnek, mivel a cselekedet
igazolja, hogy hitt Nekem, amikor Engem követ! – Ezeknek az éle-
tük vége a test teljes megtagadása, mert akkor emelkedett a vizek
fölé, akik felett, mint isteni egyed uralkodik, amiként vizek fölött
lebeg az Isten lelke és semmiképp nem a mélyben, ott csak anyag
lehet. Isten szellem, a teljes önzetlenség azért van mindenek felett az
elérhetetlen magasságban, csakis Jézusban mutatkozott be e világban
az  lényével. Így ismerhette meg az anyagvilág az Isten lényét és a
visszatérés módját a halhatatlanságba, az anyagon való felülemelke-
désben, a tiszta szeretetben, amely Isten lénye. Mert az anyag a lélek
halála, amíg a lélek anyagban van, addig halálban van. Mind akkor
lesznek a halál jegyesei, amikor az önszeretetük er sebb az önzetlen-
ségüknél, mert akkor már az anyagját szereti az ember. Az önzetlen
az szellemi, mindenkié, mint Isten nem korlátolt, sem határolt, ha-
nem végtelen szeretet.

Amikor a teremtmény emez hasonlatosságot bírja, nem ne-
veztetnek embereknek, hanem Isteneknek, mint felülemelkedett az
anyag halálán, a vizek fölé.

Aki isteni mivoltát elhagyja, azok felett lebeg az Isten, de
amikor felemelkednek az anyagból, újra egyesül Istennel, mert Isten
nem száll alá a vizek mélyébe, ott már szunnyadó állapotban van az
alapcsíra, de a Lénye felül van, mindenki felett. Mindennap megta-
lálhatja a teremtmény az Istent, az önzetlen szeretetben s felfokozhat-
ja magát az anyag fölé.

A víz az alázatosság jelképe is, mert enged magával mindent
cselekedni, mint aki alázatos, mindenre képes, mint a szeretet iker-
testvére, isteni erény, amely a vizek felett van, nem az anyagban, aki
bírja már. Az engedelmesség a szeretetben minden földit felülmúl,
mert ez az elválasztó víz mindenek fölé.

Ha átgondoljátok, nem oly nehéz az isteni út annak, akiben
jóakarat van. Mert, aki akar, az tud is, isteni útra térni, csak az nem
tud, aki nem akar, mert nincs benne engedelmesség, sem szeretet,
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hiányzik bel le emez isteni rész, azért nem teheti, de aki akar, az tud.
Tehát ne legyetek e világ befolyásától meggy zve, hogy akaratotok
felszabaduljon és menjen át az engedelmességbe. De aki még e világ
akaratában van, nem szabad az, vagyis az emberekt l bevett tan van
akaratában, úgy nem is szabad e világból meg kell üresítenie magát,
hogy sz zi lelkében az isteni csíra feléledjen, és a Szentlélek hívó
szavára engedelmeskedjen! Mint Lázárban új élet fakadt az engedel-
messég által, mert miel tt meghalt már engedelmes volt isteni sza-
vamnak és az utóbbi halála hasonló volt az Enyémhez, amennyiben
vértanúi halált halt testvéreivel együtt és így követtek az engedel-
mességben mindhalálig, azaz megszentel désig. Mert mindenki ez-
úton válik tökéletessé: beteljesedés Szentlélekkel! – a halál megveté-
sében. „Aki mindvégig megáll, az üdvözül” és sohasem másként.

Aki fél a halál ijesztgetését l azon még uralkodik, nem szá-
molt le vele és még szereti e világot jobban Nálamnál. Nem mintha
Én kívánnám, óh nem, mert nem gyönyörködöm a szenvedésben,
hanem a gy zelemben a halál felett! Mert, akik Értem oda szánják
magukat, azoknak már nem fáj semmi! – A lélek ezt a halált már nem
érzi, mert nincs a testtel egy akaraton, felül van, kiemelkedett bel le
így nem érez vele.

Tehát ne féljetek attól, aki a testet megöli, de tovább nem árt-
hat, hanem megszabadított t le, mint földt l és ez csak áldásotokra
lehet. Nincs mit félni! A b nt l féljetek, ami irigység, hazugság, pa-
ráznaság, ez az, ami megöli a lelket! Ett l féljetek, ez az örök halál!
Mert minden fert z, ami isteni rendem ellen van és a halál magvát
hordja magában, így van a halálban, aki eme világban van, nincs
benne örökélet, sem feltámadás a halálból, mert éppen emez b nök-
ben van a halál. Nem a test elalvása, az csak természetes joga a lé-
leknek, hogy kis id kre szabaduljon a testt l, mint b nét l. De ha a
lélek anyag szerint szabad is, mégis a test hatása alatt van, amit nem
tudott megtagadni, tehát kíséri. Amint az álmokból is láthatjátok, a
lélek azzal foglalkozik, ami itt a földön fogva tartja, a létkérdés, ho-
lott test nélkül van, de nem tudja. Így vannak mind azok átköltözött
lelkek is, akik e világot nem tudták levetni magukról és az Én vilá-
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gomba jönni, amely nem e világ. Amivel a lélek táplálja magát abban
van, és azzá válik. Ha valaki Isten Igéjével táplálja lelkét, azzá válik,
és ha e világgal, akkor e világivá, testté válik, mert a kis atomok,
azaz apró lényeket építi fel minden szeretetével, akik a jövend  testét
alkotják, ki-ki mit szeretett, azt épített és az veszi majd t körül a
következ  létben. Mert senki sincs új alapban, csakis akkor, ha Jézus
útjára tér, akkor hagyta el a következend  visszahatást, másként sen-
ki ki nem kerülheti atomjait, amit szeretetével megteremtett. Lehet
teremteni a gonoszba is, ha azt szereti, akkor atomjai szürkék, söté-
tek, feketék, a b n nagysága szerint. Az önzetlen szeretet, amelyben
nincs föld az átlátszó, tiszta fehér, és amely lélek önzetlenné válik,
azt eme fényes, tiszta atomjai veszik körül, mintegy kisugárzása ön-
magából az anyagnélküli szeretetb l és így szállhat ama felh k sorá-
ba, melyek Jézust körülfogják szeretetükkel, mert k a hordozói az
Igének a vizeken felülemelkedve, szabadon, mint aki él önmagában,
mint Isten fia. Tehát értsétek meg e mélységes fejtegetést, hogy min-
den szeretet teremt er  akár a b nben, vagy a jóban, mert minden
lény szeret valamit, és azt teremti önmagának a jöv  létére is, a meg-
testesülésre, abból nyer alakot, formát, amit szeretetével önmagának
megteremtett. Ha ápolta az életet szerette az emberben az Istent, úgy
istenné válik  maga is, mert amikor átlépi e világ küszöbét, már ab-
ban találja magát, amit lelkében felépített magának. Ha Jézust építet-
te, akkor azon Szentlélekben van, amelyet jobban szeretett e földnél,
mert az a szeretetének kisugárzása a szepl telenség: folt nélküli lé-
lek, tiszta, átlátszó, és mint ilyen Mennyben van az Atyánál, mert
már Bel le él és a forma is hasonló Istenhez, mert Ige van benne.

Nincs tovább e kötött földön, csak amíg isteni hivatását befe-
jezi, vagyis minden kísértésbe megáll Isten akaratában, csakis, aki
mindvégig megáll abban, nincs a gonosznak része. Akiben még itt-
ott kiüt, nem tiszta! Azért vannak a nagy kísértések, próbák, hogy a
léleknek alkalma legyen gy zedelmeskedni a b n felett, hogy ural-
kodjon Krisztussal! Ha nincs ellentét, nincs is növekedés a gy ze-
lemben, amikor mindenen felülemelkedik a lélek, akkor gy zte meg
magában e világot. De, akit még fel tud ingerelni, az még hasonló a
világhoz még nem él benne az „Ige”, er sebb még a világ.
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Kedves kicsinyeim, így megy ez fokonként, mint a reggeli
napsugár, amint a mélyb l kiemelkedik és mindig fényesebb lesz, ti
is ehhez hasonlóan lesztek a szeretet foka szerint, ha nem takarja el
valami jeges felh  a szívet (szeretetlen állapot), akkor gyorsan felkél
az öröknap szívetekben. Ha valóban Jézus lesz mindenben eszmény-
képetek, Hozzá hasonlóvá váltok, akkor lesztek „Jézus sugara” Aki
életet ad e világnak. Mert Rajtam kívül nincs élet, csak szenvedés és
sötétség, a sátán ereje, ami ítélet, mert aki abban van az a múltban
önmagát elítélte, mivel azt jobban szerette az Istennél, és most csak
abban van, amit önmagának teremtett, az veszi körül, ez az  kísér je
egész földi életén, mindaddig, amíg Isten útjára nem tér. Csak azután
jön el szabadulása, ha tiszta szeretetében, tisztát teremtett magának
és már abban lehet.

Mivel Istennél nincsen személyválogatás, itt ezen a földön így
van, minden ember önmagát tisztíthatja meg az Igével, és akik nem
lettek készek, és ha szabad akaratukat Istennek visszaadták, azok oly
világra küldetnek, ahol már mások tisztítják, akik jobbak náluknál.
Ezen a földön kell megkezdeni önakaratban a tisztogatást a földt l,
mert aki önakaratát leteszi, és Jézusban bízik, azok élik az Igét, már
így kezd nekik is feljönni a fényes napjuk fokonként, hogy életet
adjon beléjük. Mert mi az élet – a „szeretet”! Mindig az él körülöt-
tünk, amit szerettünk, vagyis amit megteremtettünk önmaguknak.
Sokszor a testet, a b nt szeretik, és azután kínzójává válik a léleknek
az a test, amiért éltek. Így fizet a test e világ, amelyben van a lélek
annak, aki önmagát szereti mindennél jobban.

Azért buzdítalak az önzetlen szeretetre, mert akkor könyörül-
tök meg a lelketeken, ha szeretete másokra is kihat és gyámolít, ak-
kor a lélek felszabadul a kötöttség alól, amikor nemcsak saját testét
szolgálja, hanem másokat is. Így bontakozik ki és ágazik széjjel a
lélek a testt l, ha másokért él. Azért van ezen a világon állati ösztön-
ben az ember, amint a fa sem teremhet önmaga erejéb l, napra van
szüksége, akként az emberi földeknek is a jó gyümölcs terméséhez
Igére van szüksége, e nélkül nem teremhet jó gyümölcsöt, csak aki
Jézusban van. Miként a sz vessz  példázatában el adtam, csak aki
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a sz kén van, és onnan szívja nedvét, a szeretet terméshez, más-
ként e világ nem engedi meg, mert máskülönben minden világi Jézu-
son kívül élettelen, csakis az maradandó, amit Értem tesztek, vagyis
amit meghagytam Enyéimnek, hogy cselekedjék. Az a maradandó
javak az örökéletre, amit megtalálnak, amikor átjönnek, mert az Én
beszéden „élet” annak, aki megtartja, általa él örökké!

Helyes gondolat az Üdv-hadseregbeliekkel érintkezni, mert
ezek azon fogalomban vannak, amely megfelel Jézusi útnak, csak rá
kell vezetni ket, mert nem osztályozzák az embereket, nekik mind-
egy bármely felekezet, k csak segíteni, javítani akarnak mindenkin.
Ez a célja azon egyletnek, de oda is befurakodott a kapzsiság, ha-
szonlesés sokakban, és hanyatlóban van a szeretet. Pedig az alapítója
csakis a szeretetre építette egyletét, az  szíve szeretetére, amiként te
is akarod, testvérlelkek vagytok, ha szeretetért éltek a mennyei se-
reggel. Mert egyesek mégis kiválnak e földb l ott is, amint minde-
nütt vannak igaz híveim, akik Engem akarnak szeretni és szolgálni
felebarátaikban a szent célért élnek.

A más nemzetiség  inkább fogékony az Ige befogadására,
mint ez a magyar, jó nép volna, ha nem lenne kötött állapotban, de az
agyonnevelés helytelen isteni útbeállítása által nem tudnak a helyes
útra térni. Már több helyen próbáltam felemelni, de mindig vissza-
esett a szokás hatalmába, ami e világ. Félnek Hozzám jönni, hogy
mit szól e világ. Kár e szép nemzedékért, hogy nem ismeri föl meglá-
togatása idejét, amikor oly közel jöttem hozzájuk és látják cselekede-
teimet az Enyéimben, mégis távoltartják magukat. De majd teremtek
forró nyarat és futnak majd tengert l tengerig enyhülést keresni, mint
az zött vadak, de nem fognak találni, mert kegyelmi hívásomat elve-
tették.  A félelem és a sötétség hatalma körül fogja ket. Érdekb l
mind jött volna, de áldozatot senki nem akart Értem hozni, inkább
visszahanyatlanak a föld porába holtan. Én csak az él k Istene lehe-
tek, a holtak a halottaké, k mind a régmúlt holtaknak adnak dics -
séget, az él t pedig elvetik, innen láttatik meg halott állapotuk, mert
mind a múltat tiszteli, a megsemmisülést. Az él nek él  a barátja,
nem a holt. Ez alatt azt értem, bár még testben vannak, mégis holtak,
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akiknek holt a barátjuk, akikben nincs önzetlen szeretet, ami az élet
és isteni rész. Mind holt lény, akikben kötött az élet, mert a szabad
életnek nincs teste, sem testisége. Amely lélek anyagi érzésekkel van
tele, az még testes lélek, nem szabad lény, hanem anyagias, nem me-
het a mennybe, újra kibukik az anyag világba az önz  anyag lelkével,
mert s rített földet kevert, ez az a valami, amit szellemjárásnak ne-
veznek az emberek, mert néha még a testi szem is megláthatja ket,
ha jól összeszedik magukat, azaz s rítik. A lélek, anyaga hasonlít a
pára vagy felh höz, a tiszta felh  magasan jár, a sötét a földnél, ha-
sonlóan a lelkekhez, amint már el leg fejtegettem.

Csak hamu és pára az ember - élet nélkül, a szeretet a tényez
er , ez tart meg, semmi más nincs azon kívül az igaz élethez közel.
Amint nem lehet testet nemzeti mag nélkül, azonképp nem lehet örök
életet nyerni szeretet nélkül! Szeretet a mindenben tényez  és hajtó-
er . Ha ezt tudjátok és e szerint éltek, a jöv ben boldogok lesztek.
Amikor valami jót tesztek, ne legyen benne semmi érdek, hogy jót
tesztek, erre csupán a szeretet indítson, hogy mentesítsétek a földt l,
a testt l, így a lélek visszatérhet szabadságához.

Amíg nem lesz önzetlen, addig visszatér a lélek e földre test-
ben. Csakis a teljesen önzetlen szeretet emel ki innen, semmi más!
Minél könnyebb valami, annál feljebb szállhat, nem vonzza a föld
annyira magához, ha nincsen sok tulajdonsága benne, azonképp a
lélek is e fokozatba esik, amikor teste széttörik, ez természetes fo-
lyama a lélek válságának.

Drága Atyám! Hol van Jézus a megváltó?
Jézus megváltója azoknak, akik elhitték a tanítását és a szerint

élnek! Semmi misztikumi átváltozást nem ígértem, csakis a cseleke-
detek szerint megy az átváltozás. Ha a lelket nem m velik szeretettel,
durva föld marad tovább, és ezt tanítja az Evangélium elejét l végig,
és ebben van Jézusban a megváltás, aki e szerint él teljesen. Ez a
másvilág, amit ígértem Enyéimnek, a szeretet világa, amelyben már
nincs fájdalom, mert az önzetlen szeretetben nincs már e világ lelke,
hanem Isten lelke, azért már más világ, aki nem uralkodni akar, ha-
nem szeretettel szolgálni mindenkit, mint az angyalok.
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Tehát miben is rejlik amaz „másvilág” elnyerése? A lélek ki-
cserélésén, amennyiben Igével egyesül és önmagában e világot (tes-
tet) megtagadja, mert amiként János mondotta önmagáról „Jézusnak
növekedni kell, nekem pedig alászállni” vagyis a tökéletesebbnek
helyet adni, amint Mózes törvényt is Jézus tökéletesítette, Mennyb l
hozott tanával. Ha valaki tökéletes akar lenni, nem e világít tanulja,
hanem Istent l tanuljon tökéletességet, a szeretetben éljen és meg-
nyilvánul a másvilág, mert az Isten országa tibennetek van, nem kí-
vül e világban. Egy ember szíve több mint az egész anyagi alkotás,
ha Isten lakozik benne. Vajon mi több Isten vagy az anyag? Isten
mindenb l tud teremteni, alkotni!

Kezdetben, amikor még semmi sem volt, Isten a jobb szemé-
nek egy cseppjéb l kezdett alkotni és így kezd dött a valami létreho-
zása. Isten könnye a teremtés alapja, mert kívánva-kívántam sokakat
látni létben, szeretetben, örvendezni egymásnak, ami sikerült is
mindaddig, amíg az ellentét fel nem támadt. de Lucifer az els dök
er s egyike, isteni hatalommal teljes lévén  is kiküldetett alkotni,
mint fiú Atyja akaratában. Azonban a távolság és hatalom tudata
elkábította t, nem Isten rendjében alkotott, hanem az  akarata sze-
rint, uralkodni mások felett, ami a szeretet ellen van. És az engedet-
lenség által a b n elhatalmasodott a teremtmények életében, és ketté-
szakadt a Menny. Azután az elszakadtak önmaguk között meghason-
lottak és pártoskodni kezdtek, ezután egymás ellenségeivé váltak és
pusztították egymást t zzel, vassal, ez az a világ, amelyben most
éltek. E világból hív a Mennybe a „Szeretet” Istene, a Szent Fia által,
az örök hazába, ahonnan kiestetek az engedetlenség által, hogy le-
gyen világosság a szívben és felismerje lebukott állapotát az ember
„Jézus az út” Akin hazatérhet az eltévedt fiú, mert mind szerelmese
az Örök Atyának, akiket saját szívéb l hívott el . Tehát szeretetnek
teremtménye az ember és így több minden anyagnál, mert Isten képe.
Amint az Isten középpontja a mindenségnek, t le árad ki minden jó,
azonképp az ember szíve is e világ, a teste középpontja és bel le árad
az élet egész szervezetére. Azonképp, ha a szív Isten temploma, ak-
kor szeretetben nyilvánul meg az Isten az emberben, mert Isten a
szeretet! Tehát ahol nincs szeretet, ott nincs Isten, hanem az ellen
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uralja a lelket, Lucifer tartozéka és lelke uralja t, mert annak a tulaj-
donságait éli ez a világ általában. Most tudjátok, hol van e világ, és
Jézus miért mondotta szüntelen az önmegtagadást, vagyis ne szeres-
sétek e világot, mert ez a sátán birodalma! Amit itt jónak mondanak
éppen az öli meg az életet. Nem az az üdvös, amit a világ szeret, ha-
nem amit itt megtagad a lélek magától, abban növekedik fel a
Mennybe, az egységes Atya akaratában és így e világ elfogy és a
Menny (a másvilág) növekedik, amint Én; Jézus is így cserélte ki e
világ lelkét Isten lelkévé.

Így jött Hozzám az Atya az Ö akaratával és Ö ténykedett
Bennem. Nem az emberi testem volt a cselekv , hanem Atyám lelke.
Azonképp lészen mindenkiben az Isten országa, amennyiben átveszi
isteni akaratát a lélek, és azonképp e világ alá száll, és az Isten növe-
kedik, és ez a másvilág, Isten országa.

Jézus nem akart e világban király lenni, pedig mennyi híve
lett volna, akkor az egész Izrael mind Hozzápártolt volna, de persze a
pogányok rovására, mivel Izrael uralkodni akart, mint hajdan. De az
Isten küldötte nem volt e világból való, nem is uralkodott más felett,
mint a b n felett, aki sátán lelke, meg nem gy zhette t. Mindhalálig

 maradt Atyja akaratához és így teremtette meg a másvilágot saját
magában. Amit hirdetett betöltötte, azonképp mindenki visszatökéle-
tesítheti magát a Mennybe Jézus útján és így lesz Mennyben az
Atyával és Fiúval, ha t a Szentlélek vezérli, akkor ti lesztek a har-
madik személy Isten lelkével és akaratával a Szentlélek.

1936. november 18.
Kedves kicsinyeim!
Te szolgálni akarsz Nekem minden áron, látom lelki verg dé-

sed, hogy nem tudják megérteni és elfogadni e mennyei tant. Azért
halljad hát szent akaratomat. Hívjad ide azon gyülekezetet, amelynek
nincs hajléka, érdekb l elfogadják a meghívást, te azonban egyel re
hallgass e tannal, mert nem érettek reá. Inkább az Ige magyarázásá-
val fogsz érvényesülni, melyet b ségesen adhatsz neki, azt nem is
vághatják vissza, mert világosan felismerik benned a magyarázó er t,
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mely nem emberi. De a legnagyobb alázattal, hogy a tudatlanokat
meg ne alázd bölcsességeddel, mert sértené a tanítókat, akik az 
pozíciójukat és tekintélyüket féltik minden áron, és ellened lennének
akkor. Azért vigyázz, hogy ezek is meg ne gy löljenek, amiért több-
nek látnak maguknál (Jákob fia József). Hanem a legnagyobb szere-
tettel hordozd el ket Értem, mert csak úgy fogod a helyes értelemre
vezetni ket. A lélek átváltozást (idegen léleknyelv) amennyire lehet,
ki  kell  küszöbölni,  amikor  az  Ige  helyes  értelmét  felfogták.  Eleinte
hagyni kell, nehogy a lélek törést szenvedjen, mert az ösvény szélén
járnak, hamar lebukhatnak minden kis érintésre, azután nehéz vissza-
állítani! Nehogy a legféltettebb beteg részüket érintsd, csak lassan
fogj a gyógyításhoz!

Drága Atyám!
Légy segítségül minden szónál, minden gondolat T led száll-

jon reám. A nézésem a Tiéd legyen, és adjál olyan szeret  szívet,
amely mindenkit magához vonz, amelyben Te jó Atyám lakozol,
mert  senki  sem  jöhet  hozzám,  ha  Te  jó  Atyám  szeretettel  nem  von-
zol. Mert mi van nekem? – b nnel telt lelkem! Ha valami jó volna
bennem, drága jó Atyám, az már Tiéd jó Atyám! Azért kérlek, tízsze-
rezd meg eme jó részeidet bennem, hogy sok szeretetet oszthassak a
Te nevedben és dics ségedre és országod eljövetelére, hogy mind-
annyian eme Te szereteteddel felismerhessünk, és szent akaratodat
átvehessük, amelyben hozzánk térsz jó Atyánk. Szerelmes drága
Atyám, imádlak lelkem mélyéb l, és szeretni akarlak minden er m-

l mindörökké.
Ámen.

Úgy legyen! Atyád Jézusban.
A szívem tisztátalansága miatt egy hétig nem hallottam mást,

tisztítsd meg szívedet!

Szerda, 1936. november 26.

Igen, Szent akaratomba való beolvadás a megszentel dés!
Mert akaratom szent, mindenek feletti! Tehát általa ti is és mindazok,
akik nem e világ akaratában vannak, hanem isteni Igében élnek. Ez a
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megszentel dés e világban, nincs más út, mint Jézus, Aki az Atyához
vezet, mert Jézus Isten kisugárzó akarata volt, azért t, Lényét a
megváltásnál kikerülni nem lehet! Azért mondottam a zsidóknak,
amíg azt nem kiáltják „Áldott Az, Aki jött az Úrnak nevében”, tehát
nekik is el kell fogadniuk tanomat, másként nincs megváltás számuk-
ra! Amíg Isten akaratából vissza nem térnek ahonnan Ádám óta lees-
tek, és minden teremtmény csakis Isten akaratában szentel dik meg.
Nincs más út a megszentel déshez, mint Jézus Igéje, amely szent
mindenek felett, aki megszentel dik általa, az már Mennyben van, az
Atyánál. Tehát világosan kit nik, ki van Mennyben, ki a visszatért
„tékozló fiú”.

Sokan úgy képzelik a megszentel dést, ha más felekezet
testvérét lenézi, és nem barátkozik vele, mert  jobbnak képzeli ma-
gát. Mily tévedés! Ezt a tudományt csak emberekt l tanulták, de nem
Jézustól! Mert amikor apostolaim a másfelekezet nek megtiltották a
Nevem által való gyógyítást, mit mondottam? „Hagyjátok ket, aki
nem Ellenem, Velem van!” „Más juhaim is vannak Nekem, azokat is
el  kell hoznom az élet világosságára!” Mert aki Isten akaratában
van, az az Atyánál van! Nem kell ahhoz külön felekezetben lenni,
megszentel dni lehet még a juhnyájnál is, ez kizárólag lelki ügy!
Lelki ügye annak, aki befelé tekint, és sajátmagát méregeti, hogy hol
tért el az igazságtól, a szeretet törvényét l és mennyi még benne e
világ szokása és szeretete, mennyire uralkodik önzetlen szeretete
felett, vagy Isten szelleme felett?!

Jól teszitek, ha ezen gondolkodtok, úgy ismeritek fel önmaga-
tokat, hogy hol álltok, mert a kedélyállapot is eszerint méretik. Tud-
játok, aki lenn van, annak mindig nehezebb, mint aki fent van, ez
lélek szerint is így van. Aki nincs mélyen az anyagban, könnyebben
tud mindent elviselni, mint az, aki mélyen van. Hogy a szokást meg-
különböztessétek a szükségest l, tudnotok kell, hogy e világ szokásai
bebörtönzik a lelket, és nem tud szabadulni. Amíg a szükségesbe át
tud, menni nagy útja van! Mert e világ szokásai, a divatok, szenvedé-
lyek, ínyenckedés, önszeretet, stb. Hogy meg ne szólják, hát úgy tesz
mindenben, ahogyan e világ kívánja. Lám ez a léleknek egy bilincse,
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amelyt l nem tud felszabadulni soha az, aki nem tudja felismerni a
szükségest a szokástól, mert amíg nem gondolkodik maga és a világ
körül, nem tekint befelé a lelkében, addig nem jön rá és olyan, mint
egy alvajáró, megy az árral a szokástól vezettetve, mert nincsen ön-
ismerete, a szükségessel sincs tisztában. A lelkivilágosság megisme-
rése után kezd felhagyni a világ szokásaival és felveszi a szükséges
tudományt, amely által feltárul az élet világossága.

De az önvizsgálat nélkül ez nem jöhet létre, csak amikor ön-
szemlél dést tart a saját lelke felett. Aki tudja, hogy van lelke az azt
megismerni is akarja, az befelé is fog figyelni, saját magát tanulmá-
nyozva. Mindent könnyebb megismerni, mint a saját lelkét az em-
bernek, mert a sok házibarát (szenvedélyek) közül nem tudja melyik
a másé, és így alig ismeri fel önmagát valójában, ezt csak a cseleke-
det mutatja meg (a tett) a gyümölcs beéréskor, amikor végigtekint
majd életén, akkor látja meg a lelkén magát, vagyis cselekedetein.
Mert a lélek a tényez , nem a test, az csak eszköze a léleknek. Mint
ilyent a lélek le is veti azt magáról, ha alkalmatlan az akarathoz és új
testet gy jt magának akaratához.

Ez mindaddig ismétl dhet, amíg Isten akaratába át nem
megy, azután már nincsen testre szüksége, mert szabad a lélek az
akaratától, amely Isten akaratával egyesült és úgy megszabadult a
testt l, mint b nét l, saját akaratától és e világtól.

Ti  nem is  tudjátok,  hogy az  önös  akarat  mily  korlátot  von  a
lelki haladás elé, mert amennyiben eltér isteni rendeltetését l, oly
mértékben távol ítéli magát a boldogságtól, mivel csakis isteni álla-
potban boldog a teremtmény. Mert ezen állapotra teremtett, boldogta-
lanság és kín az önös akarat következménye.

Tehát hiába panaszkodik valaki, aki önös kívánságának bün-
tetésben szenved. Például e világ szokása szerint házasodnak és férj-
hez adatnak, mert úgy hiszik e nélkül nem lehet élni, ez a hivatásuk,
de nézzétek az állat is ezt teszi, tehát mivel vagytok feljebbvalók,
amíg állat dolgait cselekszitek? Milyen utat mutatott a testet öltött
Ige, nem házasodtam, nem vetettem magam alá a világ szokásainak,
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hanem az állati érzések kiküszöbölésével az isteni megszentel désre
törekedtem, amely Isten akarata.

Ha van fájdalom és szenvedés azt maga az ember önmagának,
saját akaratában teremtette, mert ha valaki Utánam akar jönni, tagad-
ja meg önmagát, és úgy kövessen Engem. Ez pedig az önzetlen sze-
retet a felebarát iránt, amelyben Magam vagyok; az Isten is minden-
kor ezt cselekszi veletek!

Tehát a hasonlóságban lehettek tanítványaim. (Az eszköz
most azt gondolja magában hányszor íratom le, ezt már tudjuk.) Ha
tudjátok miért nem cselekszitek? Ti balgák eljár az id k és ott tar-
totok, ahol elkezdtétek, nincs lelki haladásotok, nem haszon, ha csak
tudjátok, de nem cselekedtek isteni akarat szerint, hanem e világ,
azaz önakarat szerint. Így nem lehet isteniben gyarapodni, ha az Isten
tizedik sorrendben j  csak el , ti is azonképp lesztek Nálam századik
a sorrendben, amiért az els bbséget eme világnak adtátok naponta.

És amíg ezt be nem veszitek, miként adhatok más tanítást?
Kíváncsiságotok kielégítésére a másvilág dolgairól, azt már nagyjá-
ból tudjátok is, vagy históriákat írassak le, hogy csodálkozzatok, azt
nem teszem, mert célom a lélek megismertetése veletek és nem a
kíváncsiság kielégítése, azt e világban is megtalálhatjátok, elég sok
misztikum van benne, ami a sötétség tulajdonsága, amit szeret e vi-
lág. Én csak az igazat szólom mindenkor, ami sokszor fájdalmat
okoz nektek, de hát ez így van, a valóság fájdalmas a sötétségnek
(tudatlanok). Sokan nem szeretik a világosságot, amely bevilágítja a
sötét lelket, csak imádkoznak szüntelen a gonosztól való szabadulá-
sért, és amikor feltárom a szabadulás útját, hát terhes nekik. Unal-
mas, amikor az önös akarat (sátáni) lemondásról van szó. Inkább
maradnak a régiben, és tovább énekelnek, imádkoznak, istentisztelet-
re járnak, de lelküket és cselekedetüket nem akarják Isten akaratához
hasonlóvá tenni, amely megmenti ket a gonosztól, örökhaláltól, ami
az önösség! Mert a gyarló eltévedettet csakis egy tökéletes tudja tö-
kéletesíteni, a tévelyg  csak tévelygésbe vezethet, ami  maga.

Azért csakis Jézus vezethet egyenesbe azon útra, amely töké-
letesít.
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Minden ember a földön keresi az igazakat templomokban,
gyülekezetekben keresik azon csoportot, amelyben istenit talál, de
csalódva hagyja ott, amikor bels  életükbe tekinthet, mert nem talál
mást, mint érdeket és soha nem is fog mást találni kívül a világban a
testén kívül, csak a világot és világit láthat és ismerhet.

Tehát aki a világi tévelygést ki akarja kerülni az csak az „Ige”
után igazodjék! És a szerint éljen és akkor megszabadul a tévelygés-

l és az emberek kihasználásától. Semmib l olyan jó üzletet nem
tudnak csinálni a kufárok, mint az emberi lelkekb l, akik keresnek,
azok a lelkük javára áldozatot is hoznak, és ezen mindig csak a ki-
használók bíznak meg, és nem az  lelkük! Mert az tovább is a sötét-
ben botorkál, a tévelygésb l kiút nincs az embereknél, csakis a lélek
átalakulásánál, isteni akaratával egyesítve, amely megmenti e világ-
tól a lelket, így nem tévelyeg tovább a kifosztók táborában, mert nem
csak az a lelki kára van, hogy kihasználják, és sötétben marad, hanem
csalódások után még jobban elsötétedik a lélek, és sokan elvetnek
minden lelki ügyet és visszaesnek a halál birodalmába teljesen.

Ezért az enyémet nem küldöttem az emberekhez tanulni,
csakis Szentlelkem ígértem tanítóul, aki elvezérli minden igazságra
azokat, akik már megcselekszik az „Ige” tanítását, mert tett által a
lélek megújul, és életre kell és egyesül a Szentlélekkel. Tehát csakis
a megcselekvés egyesülhet a Szentlélekkel, mert a tett a valóság, nem
a beszéd és tudás, amely csak szélnek felel meg, nem az áldást adó
es nek, amely éltet.

Most már világosan megmagyaráztam a nagy különbséget e
világ és a lelki ügy között, mert ha tibennetek van az Isten országa,
bizonyára nem kívül kell keresni, hanem a lélek indító akaratában, a
tettben, amely által megszentel dik, ha Isten akarata szerint cselek-
szik.

Hogy mib l erednek a rettenetes rákos betegségek, amely
gyógyíthatatlan? Nem egyéb az, mint irgalmatlanság következménye,
amennyiben nem talál enyhülést a szívében a szenved  iránt, azon-
képp nincs azon betegségre az enyhülést hozó irgalom. Aki abba
esik, az ez által ítéletbe esik, a következmény el nem marad! Megta-
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lálja, amit a szeretet ellen vétett. De gyülemlik ez a b n sok életen
keresztül, amíg végre kiüt és fölemészti a testet, amely nem tudott
szánalmat érezni a szenved k iránt.

Drága jó Atyám! Kell-e látogatni az ilyen betegeket, nincs-e
visszahatással a lélekre, vagy lerakódás?

Nem mondom, hogy látogassátok, de ha meglátogatják, vagy
hozzátok jön, meg ne vessétek, hanem irgalmasok legyetek hozzájuk,
hogy tanuljanak! – Mert amennyiben az irgalmasság ellen vétett, ti
inkább fölöttébb irgalmasságot tanúsítsatok velük szemben. Nagyon
nehéz iskola a b nh dés, de jobb, ha itt elvégzi, és megtanul irgal-
mas lenni, mert akkor isteni tulajdonságot sajátított el. Tehát azért jó
a b nh dés a javulásért, mert mindent a javulásért engedek megtör-
ténni, hogy a lélek az önösségt l felszabadulva jól éljen, ez a célja a
szenvedésnek. Mert melyik jó és okos Atya hagyja b nh dés nélkül

nös fiát, bármennyire is fáj az Atyának, mégis b neivel kell bün-
tetni! – Mert ha ez nem így volna, akkor sohasem ismerné meg a

nnek terhét és továbbra is azt cselekedné, tehát mindent a javulá-
sért engedek megtörténni, ami van e világban. B nh dés nélkül nincs
megbánás, ami a f  cél, és aki b nh dése dacára sem tanult, az már
az ördögé.

Tehát minden betegséget, azaz a következményt meg kell en-
gednem a javulásért, mert „Én jó orvos vagyok!” – a rosszal orvoso-
lok a testen keresztül, amelyet szeret e világ.

Azért vannak tehát testi betegségek, hogy a lélek gyógyuljon
ki e világból. Ne is vegyétek büntetésnek, hanem gyógyításnak, mert
ez a világ önmagában egy nagy kórterem, amelyben mindenféle lelki,
testi betegek vannak. Aki azt hiszi magáról, hogy egészséges, az is
beteg, mert itt csakis a javulás, gyógyulás, és kiegyenlítés céljából
élnek, szabad akaratban a bukottak. Boldog, aki gyermeki állapotban
hal meg, mert annak csak annyi szenvedés volt szükséges a lelki
gyógyuláshoz, mivel senki sem szenved tovább a szükségesnél!

Mert melyik Atya hagyná tovább a fiát szenvedni a megbá-
násnál és akaratában való egyesülésénél? Senki, egy sem! Tehát Én
sem engedem tovább szenvedni már az Enyéimet, csak az önösség-
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l való kigyógyulásig, mert akkor lettek szabadok a gonosztól,
amely kínozta ket.

Ez tehát a visszatérés az Atyához!
„Legyen meg a Te akaratod miképp a mennyben, azonképp itt

a földön is!”
És akik már átmentek Isten akaratába, azok már a mennyhez

tartoznak. „Ige” az ég, amely közvetít a mennyben. Mert az „Ige”
megcselekvése már a Szentlélek m ve. Azért igyekezzetek minél
jobban cselekvésbe vinni, hogy megszentel djetek általa, és ne néz-
zetek ki e világba, hogy azok mit m velnek. Tegyenek, amit akarnak
az  világukban, és ti cselekedjétek a mennyországot, és akkor már
más világban vagytok, amely az Én világom és a megváltottaké.
Mert itt kell elsajátítani a Szentlélek erejét, mert ha megtisztultatok
nagy hasznára lehettek a szenved knek az ördög ki zésével, amely-

l ha megtisztultatok t le, engedni kénytelen nektek, miként Péter-
nek, Jánosnak, akik a földit l megtisztulásuk után irgalmasságot,
szeretetet árasztottak ki magukból, azért hittek nekik. De amíg olya-
nok vagytok, mint a világ, semmiképp nem enged nektek, mert az 
része még bennetek van! – azért mondtam „ne tör djetek a világi
hírekkel, semmi újsággal, mert úgyis megtudtok mindent, mert még a
verebek a fán az ítéletet fogják csiripelni, hogy amikor az meglesz, ti
már tiszták legyetek a gonosztól! Akkor a sok szenvedés miatt keres-
ni fogják az Istent! Tehát készen legyetek, mint a Szentlélek katonái
a munkára, mert csakis a tiszta szívet foglalhatja el a Szentlélek, ezt
már tudjátok, hogy amíg nem tiszta, addig a sátán is lakhatja! - Így
áll a dolog kedves gyermekeim, készüljetek a nagy munkára, hogy
készületlenül ne találjalak, amikor betérek hozzátok, és már más dol-
gotok ne legyen, mint Nekem szolgálni!

A lét már akkor másodiknak jöjjön, különben is el lesztek lát-
va minden szükségessel Mellettem. Csak gy jteni nem szabad, mert
az a világ szokása, aki félti a hasát, ti azonban Bennem bízzatok in-
kább, mint azon gy jtésben.
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Drága Atyánk! Milyen jelt adsz, és milyen alakban láthatunk
meg és hallhatunk Téged? Mi is ily id s állapotban fogunk ténykedni
itt szent akaratodban, testben, vagy azon kívül?

Igen még testben, mert megtoldom a testi életet, a teljes gy -
zelemig!

Engem pedig úgy fog látni mindenki, ahogy élhetek szívében,
homályosan vagy világosan, az a hitét l és szeretetét l fog függni! –
Lesz, aki sehogy sem fog látni pedig el tte leszek. A lélekben a Szel-
lemem felébredését l függ minden.

Az úgy lesz, mint amikor testben voltam a jóakaratú jót látott
Bennem és örvendett Nekem, a gonosz pedig meg akart semmisíteni.
De most már nem vethetik Reám kezeiket, mert elérhetetlen leszek
számukra, mint a napsugár, meg nem foghatnak többé, csak az
Enyéimek, azoknak elérhet  leszek és tapintható, olyan alakú, mint
feltámadásom után láthattak az Enyéimek. Most is úgy lesz, mert a
testem inkább mennyei, mint földi, azért nem láthat a világ, mert az,
hogy minden szem megláthat, még akik átalszegeztek is, az csak ak-
kor lesz, amikor a teljes szétválasztás megtörténik. Akkor az ítélet
kimondásakor láthat mindenki, aki akar, egy percre, mert fogalmat
nyújtók Magamról, hogy tudják meg, hogy vagyok valóban. De
el bb az aratás szükséges, mint az érett gabonát az arató, azonképp
Én is, és angyalaim, mert kevés itt az arató, a gabona meg túl érett,
nem lehet már tovább várni a meghívottakra, nincs id !

Mert a „Szeretet” szomjazik és a világ csak ecetet és epét ad
újra és mindig!

A „Szeretet” pedig szeretetet kíván, a kiáradt vér, amely meg-
szentelte, ama igaz szeretet, amely Bel lem vesz életet, és lelket!!!

A hasonlatosság fogja igazolni, hogy az Én szeretetem Ben-
netek életre kelt!

És ez a hasonlat csak nem akar meglátszani rajtatok, azért ke-
sergem és szomjúhozom a szeretet után, az Én párom után, mert
nincs, akivel egyesüljek, nincs, nincs! – tiszta szeretet e földön, mind
földdel vegyes.
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Az id  lejárt, megn ttek a gyümölcsök, de mind savanyú, fa-
nyar és keser , nem érdemes az Isten országára, mit várjak tovább?
Pedig az „Ige” termékei, akik nem vittek a szívükbe, hanem csak
kívül hangoztatták szüntelen az Uram, Uram kiáltást, de a maguk
dolgait cselekedték tovább nem az Úrét, akinek neve alatt munkál-
kodtak. Az ilyen álnok, hamis szolgák a küls  sötétségben maradnak,
mert nem akartak szívükben Hozzám térni, hanem a világba, kívülre
kiáltoztak, ahol nem vagyok megtalálható. E jelen id ben így van,
azért fanyar a gyümölcs, vagyis a szeretet.

Minden id ben volt jó és rossz szeretet, mert aki önz en sze-
ret az a léleknek nem élete, hanem halála! – amely nem Bel lem vesz
életet, az epével, ecettel itat. De a teljesség az önfeláldozó szeretet,
amit oly nagyon szomjazom az nincs.

Mit mondjak még nektek, hogy szeretetre bírjalak, olyanná
tesztek, mint az utcai kéreget t, be nem eresztetek a szívetekbe. Ne
zzetek velem sokáig játékot, mert az id  lejár számotokra és új

munkásokat keresek a sz mbe és ti kivetettek.

Uram mit tegyünk hát?
Menj a szegényekhez és jelentsd meg Nevemet, hogy a vá-

lasztás ideje itt van! Vagy én Jézus, vagy a szekták, melyeket embe-
rek vezetnek! Válasszatok, mert ez nagy kett ! – Engem szívetekben
kell keresnetek nem a gyülekezetekben, embereknél. „Ha ketten,
vagy hárman összejöttök Nevemben közöttetek vagyok”, de nem
vagyok bennetek. Tehát miképp egyesültök Velem végérvényesen,
hogy ti Bennem és Én tibennetek, ha megelégedtek azzal, hogy köz-
tetek legyek, de sem nem láttok, sem nem hallotok! Az ilyen jegyes-
ség holt, nem életképes, ha a közösségben Velem van, de otthonába
nem visz el, mert tovább már nem buzgólkodik a látszatnál.

Pedig az Enyéimnek a saját szívük kamrájában hagytam meg
a Velem való egyesülést. Mert az „Atya titkon van, és nyilván fizet”,
Bennem van most is, mint mindig. „Aki engem befogad, az Bennem
befogadja az Atyát, aki titkon van, nincs nyilvánosságban. Tehát ezt
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tudjátok meg, hogy ne legyetek azzal megelégedve, hanem hogy tel-
jességgel eljöhessen hozzátok a megváltás e világtól.

A gyülekezés csakis elemi iskolának felel meg, amennyiben
az élet útját ismertetik meg, de a tökéletesség csakis Velem érhet  el!
Aki befogadja szívébe az élet szavát és eszerint él, amikor kikerül az
elemi iskolából, a tanítók keze és lelke alól, akik saját maguk is csak
azt tudják, amit ti is olvastok naponta. De akkor lesztek mesterek, ha
azt meg is tudjátok cselekedni és akkor már ki is kerülhettek a világ-
ba, és meg nem gy zettek általa. Ha azonban csak Istentiszteletre
jártok, sohasem lehettek apostolaim! Három év elég abból, mert a
gyakorlat az igazi tanulás, ez tesz titeket Hozzám hasonlóvá, mert a
tanításból nem lett tökéletes még senki, csakis gyakorlattal.

Az emberek általában azt hiszik, hogy k már üdvözülnek,
mert jó templomba járók, néha adnak a perselybe, alamizsnát is vet-
nek, és imádkoznak otthon is mindig. De kérdem, mit adtál a szegé-
nyeknek Nevemben titkon? – amelyb l meg tud élni a te lelked e
világ után! – Bizony abból táplálkoztok, amit szeretetb l adtatok,
önzetlenül. Mert amit anyag és érdek nélkül, szeretetb l cselekszetek
az ama szeretet, amelyb l lelketek majd táplálkozik.

Jó lesz az nektek, ti ínyencek, száraz kenyér héja sem jut na-
ponta bel le! Gondoljátok meg, hogy mit mondok nektek. Aki a kö-
vetkezend  világot jól ismerem és elétek tárom a valóságot, mint a
jöv  világotok  létét.  Ha  nem hiszitek  az  is  a  ti  bajotok,  és  mit  sem
változtat a helyzeten, belekerültök oly biztosan, mint ahogyan a hol-
napi nap megvilágosodik, mivel a rendeltetése és a tietek is a követ-
kezend  világban való jobblét, e világban való vetés következménye,
amit ott majd meg fogtok találni, amit itt vetettetek.

Mivel a lélek szeretetb l táplálkozik, mint minden, ami él. Ott
már nincs anyagtest, de van a léleknek sok vendége, akit szenvedé-
lyével táplált, majd ezek szorongatják t és kínozzák, ha már nem
tudja ket szolgálni, és ezek lesznek a bíráik, vagyis a következmé-
nye annak, amit önzésb l és e világért cselekedtetek, amit el kellett
hagyni.
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Majd mondják is ott, ez voltam, hányan szolgáltak nekem,
milyen birtokom volt, hány szeret m és most még az a remény sincs,
hogy meghalok és elhagyhatom e nyomorúságot, sivár, köves pusz-
tát, amelyben még f  sem nyújt enyhülést, mert hideg k  minden.
Igen, amit kitermeltél magadból e próbaéletben, azt találtad, amit
vetettél, azt arathatod. Fáj nektek eme igazság?

A szegénységt l követeltétek az igazságot és h séget, de ti
szeretet nélkül kihasználtátok, tehát kihasznált birtokba jutottatok,
amely már nem terem nektek semmit. Ki az oka ennek, talán az Is-
ten? Ti magatok! Mint alvilági istenek elveszitek jutalmát cselekede-
teiknek. Most már hordozzátok is itt örökké a gonoszság terhét, ha
nem akartátok rövid ideig a felebarát terhét segíteni, s t a saját ke-
resztjük terhét is másra rakták így szabadultak. Tehát nem volt ke-
reszt, nincs is áldás, hanem k  helyzet, ami nem tud érezni, ez a visz-
szafizetés!

Így járnak e világ nagyjai, hatalmasai, akik nem isteni rend-
ben éltek. Odaát már örülne, ha egy utolsó cselédnek  szolgálhatna
élelemért, de minden elkerüli t, mint hatalmas és rémes beképzelt
urat, mert itt is csak félelemb l szerették, tehát a valóságban nincs is
barátja.

Majd itt találtatik meg az igazság mindenkin, ahol nincs hús-
test, amely eltakarja a lelket, így mezítelen és valójában megtaláltatik
mit rajzolt fel a gondolat és a cselekedet. Minden nyilvánvaló lesz
rajta, mint egy írott szobor jelzi, kit ábrázol, azonképp a lélek is
megmutatja kinek szolgált, kinek hasonlatosságában van. Ott nem
lehet hamisan vádolni senkit, mert még a rejtett gondolat is nyilván-
való. Ez a másvilág, ami ezután következik.

Vigyázzatok azért még a gondolatra is, mert minden számí-
tásba megy a lélekre, minden nyomot hagy, ami el nem múlik, ha-
nem bizonyságot tesz a valóságról. Nem kell ítélni, mert az ítélet már
rajta van, és oda tartozik, ami ráíródott.

Szükségtelen a vádolás, vagy a védekezés. Nagy igazság ez,
mert ez az isteni rend minden világokon, ha nem így volna, akkor e
világhoz volna hasonló, ami igaztalan, mivel önakaratban eltért az
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isteni rendt l. Tehát úgy számoljatok, hogy minden gondolat egy
lélekrost, vagy foszlány, ami alkotja az egészet, és úgy van valóság-
ban amilyen, mindenki leolvashatja magáról milyen. Ha ez nem így
volna, a gonosz még ott is uralkodna a sötétség leple alatt, vagyis a
tudatlanságot félrevezetné az  kedve szerint. De ott a hasonlóság
érvényes, mert vonzzák egymást, és így együtt vannak. Akik már az
érzéki vágyat magukban megtagadták, azok emelkedésen vannak,
amint kiemelkedett lélekben a testb l, és akik már tovább is mentek
önzetlenül tudtak szeretni, azok fölöttébb vannak mindenkinél. És
akik Jézusért háborúságot szenvedtek és mindvégig megálltak, azok
már láthatják Azt, Akit többre becsültek a földön mindennél. Így
fokozódik és emelkedik fel a mennyország alapja a szívekben, de
még itt e földön megkezdett lelki-építés a mérvadó, itt lehet a földnél
kezdeni a lelki-ház építését, mert a fundamentumot a földnél kell
kezdeni lerakni és így lehet sorrendben felépíteni az „Ige” alapján a
szeretet tevékenységben.

Különben ti már ezt jól tudjátok, csak ismétlem, mert nem
sok szeretet tevékenységet látok köztetek, amely Hozzám hasonlóvá
tesz, és közel hoz!

A tegnapi szeretetnek ugyan sokan örvendeztek veletek, mert
ahol az Enyémek összejönnek, ott nagy hasonló sokaság van láthatat-
lanul, és azért fokozódik az öröm, ha a szeretet érdekmentes, nincs
más öröm, mint csak ez, mert akik szeretnek az összességben, jobban
szeretnek, mert így lehettek Velem egész.

A végtelenség és számnélküli lények mind ezen az egy alapon
boldogok és er sek, amit a földön alig ismernek, mert nincs érdek-
nélküli szeretetkötelék nélkül, ami a mennyben az eggyé kapcsoló-
dás. Azért nincs er sségetek, mert kevés a szeretet, amely eggyé köt
Bennem. Mindegyiknek más a meggy dése és ebb l nem enged és
ez által megkötött újra, csoportokban, hasonlóság szerint, mert nem
tudtok a mindenható szeretethez felemelkedni, amely végtelen és
nem kötött többé. Innen van a visszamaradásotok a kötöttségben,
mert „Aki nincs ellenem, Velem van!”.
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Vegyétek át egymást így és a magatok meggy dései majd
engedni lesz kénytelen a mindent átható szeretet el tt! Azért próbál-
játok meg többször a szeretet egyesülését, hogy meger södjetek
Bennem, és ne idegenkedjetek egymástól, mint akik tudják, hogy a
szeretet egyesülésében épül az Isten országa és terjed. Mert, ha ki-ki
magának az e világ tulajdonsága fontos, az nem a szeretetben él. Te-
hát ti ne így gondolkozzatok, hanem úgy, mint a mennyekben az
Enyémek, akik mindent értem tesznek és így élnek egymásért és
lesznek nagy egész, mert kiegészítetnek egy nagy isteni hatalommá
Bennem.

Keressetek egymás lelkében Engem, és akkor szerettek helye-
sen, mert Isten és felebarát az egy szeretet és ekképp beteljesedtek
Szentlélekkel mindannyian, mint apostolaim elteltek Velem egy-
lélekben és így felruházhattam ket mennyei hatalommal és er vel,
hogy e világ is felismerhette bennük az Isten munkáját. Mert egy
lélekb l nyertek er t, bár az egyik keleten, a másik nyugaton prédi-
kált, de egy és ugyanazt, mert a Szentléleknek sok a tagja, de egy
lélekb l vezéreltetnek.

Azért álljatok ti is már az egyenesbe, ne tartsátok magatokat
többnek a másiknál, mert a testnek a tagjai különböz  munkát végez-
nek, különböz  anyagok között és így az egyik finomabb, a másik
durvább munkát végez és olyan lelkület nek is kell lennie, hogy
azokkal érintkezhessen, de a Szentléleknek ugyanolyan eszköze,
mint az emelkedettebb állapotú lélek. Tehát ne kicsinyeljétek le
egymást, hanem építsétek az egységet, hogy a mennyei sejtek foko-
zódjanak itt a földön, mert másként még sokáig várhattok az eljövet-
elemre. Ha nincs egység közöttetek, akkor széthúztok és ez nem élet-
képes lét. Vigyázzatok hogy elkészüljetek, amely id re megjövök,
hogy Enyéimnek mondhassalak titeket, mert tudjátok, hogy Velem a
nagy szolgál a kicsinek! – Ezt sajátítsátok el minél el bb, mert az
isteni részek szükségesek az egészhez és a Szentlélekkel való betelje-
sedéshez. Ez olyan szükséges valami, mint a ti testeteknek tagjai,
mind más és más munkát végez, de egyik a másikat nem nélkülözheti
a tökéletességnél. Ekként az „Ige” szavai is, ha cselekvésbe mennek
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át, akkor lesz valóság és ti is átmentek a tökéletességbe, a szeretet
egységbe és beteljesedik akkor, hogy „ti Énbennem és Én tibennetek
élek!” – nincsen többé kett , hanem egy és ez az egyesülés Szentlé-
lek által.

Az egymás hibái, vagy gyengeségének kibeszélése nem vezet
a megszentel déshez, mert ismétlem „az Isten országában a nagy
hordozza a kicsit!” – a hibákkal telt gyengét, és igyekszik a másikat
szeretetb l kipótolni, hogy szakadás ne jöjjön létre. Ha nem így cse-
lekszetek, sohasem lesztek nagyok, akikre bízhatok valamit. Avagy
úgy gondoljátok majd odaát jobb lesz és majd akkor? Tévedtek!

Ott csak az lesz, ami itt van lélek szerint. Mert itt van alkalom
a szeretet megvalósítására, és akikkel egy lettetek, az lesz veletek.
Mert a szeretet vonz, de ha itt is kerülitek egymás, ahol oly kevés az
érettség, hogy alig található és ti érettek nem akarjátok egymást el-
hordozni, hogyan fogtok országolni?

Amint látjátok e világ széthúzását, amely által jön a pusztulás,
ekként nálatok is csak ez jöhet létre!

Nincsen alázatosság bennetek, és ezért nem bírjátok a földet,
vagyis egymás szeretetét, mivel egyik a másik felett képzeli magát,
pedig ti mindannyian testvérek vagytok!

Ne úgy cselekedjetek azzal, akiben már több isteni részem
van, mint azt Jákob fiai Józseffel tették! – Mert megaláztatlak el tte,
hogy tanuljátok szeretni azt is, aki eszközöm már és ez a bizonyság
nem elég nektek, hanem kritizáljátok és a gonosz er kkel azonosítjá-
tok s csak érdekb l, színb l szeretitek.

Óh ti balgák, miért nem kutattok el bb eme írásokban mie-
bb ítéletet mondotok magatok felett!

Aki Isten dolgait fitymálja, kritizálja, bizonnyal önmagát ítéli
meg, mert ezáltal megláttatik, hogy nincs benne részem, amely befo-
gadjon Engem!

Aki nem t letek tanult, hanem T lem, azt be sem fogadjátok
önz  szívetekbe.
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Gondoljátok meg hol álltok, miképp jöjjek hozzátok, amikor
a legtisztább igazságot be nem fogadjátok?

Ne kívánjatok ilyen állapotban, mert csak úgy jöhetek, mint a
„jeruzsálemi” templomba, kötéllel! Az pedig fájdalmas kiábrándulás
lesz az önzésetekb l. Inkább önként szeressetek és alázzátok meg
szíveteket isteni rendelkezésem el tt, hogy kikerüljétek az ostort.
Azzal er sítitek magatokat, hogy halljátok hangomat, igen halljátok,
amennyiben szívetek tiszta a behatásoktól, ez azonban ritkán fordul
el , mert sokkal s bb légkör vesz körül, hogy isteni fényem áttör-
jön és szólhasson hozzátok, mivel jobban szeretitek a sötét légkört,
mint Engem. Tehát azért nem szólhatok az Én hangomon, hanem a
sok ezer hangján keresztül és így már csak hangfoszlány juthat hoz-
zátok.

És  ti  ebben  érzitek  magatokat  fölényben?  Hát  ezért  nem  fo-
gadjátok el a tökéletesebbet, mert még nem is méltattátok az átta-
nulmányozásra munkámat, amely mindig egyszer bb szavakban a
mélységeket tárja fel a lélek alázata szerint.

Ismétlem azonban, fogadjátok meg tanácsomat, amíg nem ké-
, hogy egymást Értem, mindenek felett szeressétek, hogy a meny-

nyei sejt megalakuljon és fejl dhessen és fokozódjon a tiszta, érdek
és anyagmentes szeretetben, mert kikt l várhatom ezt el, ha ti nem
akartok, akik ismertek!

Siessetek, hogy országomat megalapozhassam már e földön a
tiszta szeretetben, mert mindez ideig e világon a sátán uralkodott, de
emez eljövetelemmel az Isten országának kell végre kialakulni, ame-
lyet megjövendölt Malakiás próféta, Krisztus országáról, amelyben
mérges fenevadak is szelíd bárányokká változnak, mivel a harag és
bosszúnak, b nnek ott már semmi nyoma sem lesz!

Azért kell az Enyémek szívéb l e világnak kitakarodni, hogy
alapként az Isten országát bele fektethessem és megkezdhessem az
országlást veletek, a b n, a pokol felett, mert ez lesz a kiküldetésem
teljes gyümölcse. Ha ti, mint eszközeim minden akaratomnak h sé-
ges megcselekv i lesztek e munkánál, akkor angyali lelket kaptok
társul, ha semmi gonosz sem férhet hozzátok akkor, mert ti lesztek
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munkatársaim az aratásnál. Jól lehet kiskorúak vagytok még e nagy
munkára, de Szellemem meger sít egymásban titeket, hogy eggyé
váljatok Velem, a szeretet Istenével!

Sok minden szükséges ahhoz, hogy valaki Isten akarata sze-
rint tudjon uralkodni: el ször önmagán, azután mások felett, mert aki
önmagában meggy zte e világot, csakis az tud uralkodni Krisztussal!
Tehát ez az els , az önösség megsemmisítése és a Szentlélek befoga-
dása és Általam való megszentel dés.

Aki közületek ezt bírja, az már mindent bír. Aki szeretetb l
büntet, nem haragból és javít, gyógyít, igazit és így építi Krisztus
eljövend  országát a lelkekben, melyhez angyali lélek szükséges,
azért jönnek majd angyalaim segítségetekre és így lesztek felruházva
mennyei er vel mind akik alázatos szív ek tudtok lenni!

Én, a seregek Ura, el l vágom a rendet és ti, angyalaim kísé-
retében felszeditek és szétosztályozzák a megért lelkeket. Aki t zre-
való az megégettetik és aki életrevaló, az megtisztíttatik és életre
vitetik. Így fog befejez dni e nemzedék, amelynek 2000 évet adtam
tisztulásra, volt idejük elég és aki ez alatt nem jött Hozzám az a sátán
tulajdona és foglya marad egy turnusig, amíg újra id t adok a válasz-
tásra, a keresztúton.

Mindez Isten akaratában volt a teremtéskor, azért lett e föld
teremtve és azért lett a lélekre a test adva, hogy saját b nét, a testet
megutálva a szellemi életet Isten akaratában megbecsülje azután.
Mert akik testbe estek, azok mind önösségbe estek, vagyis elpártoltak
Isten akaratától és így kellett megízlelniük az önalkotás gyümölcsét,
a szenvedést! - minden elpártoltnak, mert Isten szellemét nyomorgat-
ták önmagukban, és ezért nyomorodtak és torzultak el Isten képét l
úgy, mintha ördögi maszkokat használnának önös lelkük alacsonyítá-
sára és csúfolására. Azonképp cselekedték ugyanezt lelkükkel, mert
az alásüllyedt léleknek ebben van az öröme, ha nevethet valamin és
így csinálnak önmagukból torz alakokat és a nemezis ebbe vonzotta

ket, tehát mind torz alak, a testben él  bukott!
Amint már fentebb jeleztem, az örök, szép ifjúság átváltozása

csakis Isten akaratában érhet  el, a halál kiküszöbölésével és vissza-
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teremtés kezdetéhez, az örök szeretethez; a mindenható tökéletessé-
géhez, az Atya lényéhez, akkor leveti a lélek sátáni formáját, mintegy
átvedlik hasonlat szerint.

Nézzétek csak a selyemhernyót, amely már hasznosabb mun-
kás azon szakmában, mint a többi,  már csak azért táplálja magát,
hogy meger södve nagyobb mennyiség  selyemgubót termeljen, így
hasznosítva magát. Azután, mint hasznos valami, sokkal szebb testtel
születik újjá, mint a haszontalan másik rovar, mert lepkéje selymes,
hófehér és csak repül már, nem száll a földre,  azt már elvégezte,
csak utódot hagy maga után és meghal.

Látjátok, ha a hasznos rovar ily változáson megy át szemeitek
el tt, mennyivel inkább azon lelkek, akik hasznosak és szeretetté
tették magukat!

A természet is tökéletesedésre tanít, csak figyeljétek meg jól,
milyen munkát végez a jobb, amely által hasznosítja magát a közjó-
ért, másokért él, másnak terem önzetlenül,  nem kívánja meg gyü-
mölcsét, hanem az ember által elhasznált hulladék sárból él és ebben
van az  alázatossága.

Az anyagi ember kezdetben elkívánja a másét, isteni fejl dés
alatt azonban már nem veszi el a másét, hanem megelégszik azzal,
amije van, de a magáét nem engedi. Továbbfejl dés eredménye az,
hogy már a fölöslegéb l ad. A tökéletesedés els  foka az, amikor már
abból is ad, ami saját szükségletéhez is kevés, itt már a hit és szeretet
kezd kibontakozni az anyagon keresztül, míg végre mindenét másnak
adja és önmagát is feláldozza, azaz testét. Ekkor hófehér, selymes,
fényes lélekkel száll ki a lélek sírjából az Isten Szelleme, mint meg-
dics ült Isten lelke, az anyag felett. Ez az utolsó teremtés, az ember
felszállása a földr l, a fokozottabb önmegtagadással érhet  csak el,
mert a hófehér az a sötét földt l megtisztult lélek állapota, a fény
pedig Isten megdics ülése benne. Mert a szeretet-kisugárzása hason-
ló a napsugárhoz, amely életet ad e világnak. A szeretet mindenben
minden, amely nélkül sz kölködik e világ, azért beteg!

Ti, akik hangom halljátok, álljatok, illeszkedjetek bele eme is-
teni útba, amely tökéletesít, hiszen Én segítek minden percben, ti



-  58  -

csak akarjatok és tegyétek, nem lesz károtok, kisebbségetek általa
még e világban sem. Lehet-e ott szükség, ahol Isten jelen van? Sem-
miképp!

Csakis a szeretetnélküli állapotban van szükség, a sok vagyon
mellett is, amely csak megköti magának a lelket, és a földhöz er síti
azt, aki inkább bízik abban, mint Istenben, aki a tiszta szeretet.

Az emberek rendbeli fokozatát felismerhetitek, eme ismeret-
tel, hogy hol állnak lélek szerint és úgy kezeljék ket, amilyen bete-
gek és földdel vegyesek.

Ti lesztek arra hivatva akik, íme T lem tanultok és a Szentlé-
lek által vezéreltettek, csakis ti fogjátok tudni a helyes útra vezetni a
tévelyg ket.

Mert aki a saját énje szerint magyaráz, mint a mostani tanítók,
nem Hozzám vezeti az a lelkeket, hanem a saját meggy déséhez.
Hamis szolgák pedig ezek, mivel saját akaratukban vannak, csak
szájukból kifelé a világban Uram, Uram kiáltoznak, de az Úr akaratá-
tól irtóznak, és nem cselekszik azt, azért hamis szolgák ezek, mivel
nem Hozzám, hanem tévelygésbe vezetik az Engem keres ket. Így
vezeti vak a vakot, és mindketten a verembe esnek.

Azért ti, Enyémek jöjjetek az igaz Szentlélek vezetése alá, és
ne mondjátok többé „én így gondolom jónak, azért így csinálom”,
mert ez a saját gondolata, amely a gonosz világ befolyása alatt van,
és sehogy sem felel meg a Szentlélek akaratának, így pedig fáradozá-
sotok hiábavaló.

Amint látjátok, nagyon tisztult lélek kell ahhoz, hogy valaki
által tisztuljanak a lelkek, és akiket a spiritusz lelkei vesznek körül,
azok egyáltalán nem alkalmasak a mások tisztítására, mert ama lég-
kör nem engedi.

Megadom a jelet, amikor tiszta lélek veszi körül, aki használ-
ni akarja a testet. A tiszta lélek nem tesz nagy szuszogást semmi ráz-
kódást, sem különös lendületeket, idegen hangokat. A testet nem
kínozza, sem el nem torzítja, mert ez mind a hasonló lélek tulajdon-
sága, aki átveszi a testet.
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Az Istent l jöv  Szentlélek csak szeretetre gyullaszt, öröm-
könnyeket hullat és csendben, méltóságosan kezdi dolgát, amiért jött,
s így alig lehet a lélekcserét észrevenni.

rizkedjetek a sötét légkört l, akik Nekem akartok szolgálni,
nehogy Nevem alatt mást szolgáljatok, íme a jelt megadtam. Boldog
ki nem tér el se jobbra, se balra, ezen egyenes úttól, bárki hívná is az
idegen isten útjára.

A testet öltött Igében a Szentlélek jelen volt szüntelen, az
Atya lelke, és sohasem volt része eme sötét er k gy jében, mert
amikor közeledtek már megéreztem a változást és a „távozz sátán”
szó - lelkem erejéb l merítve, távoznia is kellett neki, hát állandóan
kísért, de lelkemhez férni nem tudott, csak testemet érinthette a meg-
engedett id ben, de lelkemben nem volt semmije.

Vigyázzatok ezen idegen hatalomtól, mert azután nehéz t le
szabadulni, mert sokszor a Nevemben szól, ez a megtévesztés, ami
által sokakat elvon T lem!

És szokásból ne csináljatok semmit az imánál, feltartott ka-
rok, stb. csakis a befelé való igaz ima és befelé való hallgatódzás,
ami a lelkiismeret hangja, azaz Isten szava, amelyet meghallotok, ha
nem kifelé kerestek és imádkoztok.

A kiskamrában való, vagyis titkon és csakis Istennek szóló
ima az, amelyre felelet várható! (De a kifelé hangoskodók nem hall-
hatják a lélek szavát saját hangjuk miatt és így maradnak mindig
kint, a világi szokásokban az ima terén is.) Azért az ilyenek nem is-
merik meg még a saját lelkük állapotát sem, és még másokat akarnak
tanítani a lelki vakok. A legtöbb esetben ilyenek által van vezetve, és
szánom e sokaságot, amely nem tud Hozzám jönni, azért iratok esz-
közeim által mindenfelé, akik befogadtak, hogy akik alázatosak, he-
lyes értelemre vezettessenek a Szentlélek tanítása által. De csakis az
alázatosak fogják felismerni isteni eredetét e tanításoknak, akik át-
gondolják és összenézik az Igével, rájönnek, hogy a dióhéjban adott
Isten országának útja ez az eredeti megfejtése, mert az alázat lelke
megjelenti nekik és így befogadják.



De nem így lesz a gőgösökkel, azok lekicsinylik és 
megméregetik, azután sátán munkájának bélyegzik, hogy ne kelljen 

elfogadni és így akarják megnyugtatni lelkiismeretüket és tovább a 
sötétben tapogatóznak, mert azt jobban szeretik és így ítéli el önmagát 

a gőgös, mert nem juthat megismerésre és nincs benső 
megvilágosodása, amely által tisztulna e világtól. Nem is jöhetnek a 
megváltás útjára a gőgösök, mert a szerény, alázatos eszközöket 

elvetik írásaikkal együtt. 
Jó, hogy mindent meg kell vizsgálni minemű lélek által adatik, 

de amely az Igét felnyitja és nagyobb terjedelmében ismerteti e 
világgal, az bizonyára ígéretem lelkében részesül, mert már el tudja  
hordozni azt, amit ittlétem alatt még senki nem tudott. Azért hagytam 

a Szentlélek kitöltése idejére, amely fokonként mindent bevilágít, akik 
kérik és keresik azt. 

Mert senki után nem viszem kegyelmemet, érte kell Hozzám 
jönniük a keresőknek és ott, ahol megnyilatkozhatom bizonyára betelt 
ama igém: „Akiket szeretek, azoknak kijelentem Magam”. 

Tehát ezek által jő a világosság e földre, és aki akar 
megvilágosodhat eme igazságoktól, ami tisztán isteni eredetű lesz 

azoknak, akikben van isteni részem, amely által felismer Engem. Ez 
az, hogy az „Atya titkon van” – a bűnös világ előtt, de az Enyéim 
felismernek hangomról. 

Én vagyok a jó pásztor, amely az ajtón vezet a helyes útra, nem 
a réseken, töréseken, ablakon, mert rabló az, aki itt vezet, megtévesztő! 

Feltárom a bűnös lelket valójában és az ajtót is megmutattam,  
amelyen el kell hagyni az önszeretetet, amely halála a léleknek. 

„Én vagyok az ajtó”, vagyis, ahogy Én élni tanítottam az 

embereket, az az igaz ajtó, amely által kijut e pokol világából. 
 

Az a lélek, amely Általam ír, az mind e fogalomban van, amely 
megváltás e világtól és az alap Igével lelki rokon, amit könnyen fel 
lehet ismerni annak, aki Igémet megismerte és benne él, mert a 

hasonlóság által van a felismerés, a lelki rokonság, amely a 
hasonlóságot létrehozza Velem és felismerik az Én hangomnak lenni. 
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Ez olyan dolog, mint a „Bábel”, sok-sok nyelvre oszlott, mert
nem tudott szeretni! Mind másként fogta fel az önösségben és így
esett széjjel az értelem, sok különböz  gondolatban és beszédben
megoszlott az egység, az Isten lelke köztük, mert az anyagban kezd-
tek bízni, az  tudományukban.

Ugyanez áll minden lélekre e földön, ez az összezavarodás és
ebben arat a halál, amikor egymás ellenségévé váltak az emberek.
Mind, mind más nyelven beszél, még az is, akik egy házban laknak,
mert mindnek más a meggy dése és abból nem enged, ez ama
önösség, szétomlás!

Azért szeretném ezen írások által egy táborba hozni az Engem
keres ket, hogy egy akaraton és egy nyelven legyenek összehozha-
tok, amíg ez nincs meg, addig az egy lélek nem is vezérelheti és az
egység nem jöhet létre, amely az alapja Isten birodalmának.

Amíg az egyik így tudja, a másik úgy, és abból nem enged,
bizonyára ez nem vezet az egy akolba, csakis Bábelbe, a széthúzásba.
Mert eljön az id , amikor ilyen formán csakis a Szentlélek fog taní-
tani és nem emberek és betelik amaz Igém: „Az utolsó id ben nem
tanítja ki-ki felebarátját, mert mindnyájan Istent l lesznek tanítva”
(János ev. 6.)

Ez az id  eljött, és mert Istent l taníttatnak, akkor Isten bizo-
nyára jelen van! Eljött, nemcsak Igében, hanem Szellemben az igaz-
hit ek szívében, a felh ben, amely e földi vágytól mentes már és
nem tüzel az állati érzékével és kívánságával. Ezek az Én bárányaim
és ezeknek lehetek pásztoruk, akik Értem e világi örömöket maguk-
ban megtagadták és felvették keresztemet is, úgy jutottak Velem a
Golgotára, a teljes önmegtagadásra! Ezek hallják szívükben a han-
gomat, mert kijelentem Magamat. Ezeket már nem lehet tévútra ve-
zetni, mert Rajtam, az ajtón járnak ki és be, vagyis akaratomba.
(1936. XII. l6.)

Ti kedvelt bárányaim, szívemnek örömei, akik bírjátok maga-
tokban e világot meggy zni, ti angyali segítségben részesültök, mert
a hasonlóságot bírjátok némileg, hogy tökéletesedjetek és teljetek
meg lelkem erejével, amint megteltek mindnyájan, ahová betértem.
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Nem fenyít  mesterek, hanem jó barátok lesznek angyalaim, ha min-
denben isteni akaratomban engedtek és így szoktok össze, eme
mennyei segítséggel.

Amikor  eljövök munkám gyümölcséért,  és  ti,  angyalaim tár-
saságában szolgálhattok Nekem a munkánál, akik elfogadták e meg-
hívást és nem mentik ki magukat világi dolgaikkal, hanem mint Akit
mindenek fölött szeretnek, örvendeznek, hogy szolgálhatják akaratát.

Íme nagyjából el készítelek az eljövetelemre, hogy készen
legyetek mindenre és ne sok fáradságot mutassatok, inkább örömet
és ifjúi hévvel harcoljátok át e szent ügyet, amelyb l egy új világ
alapja kezd dik, amelynek teremtéséhez, ha h séggel hozzájárultok,
akkor, mint részesek lesztek benne, amennyire önzetlenül szolgáltok
a szeretetnek!

Vigyétek tettbe akaratomat, hogy eme ígéretem részesei le-
gyetek, mert most már t letek függ, a szolgálatkészségetek fogja az
utamat el készíteni!

Ti érettebbek fogjatok össze és ne méregessétek egymást, ha-
nem azt beszéljétek meg, hogy minél jobban beleilleszkedjetek isteni
akaratomba, mert mindannyiótoknak kiosztom a munkáját, akiknek
az els  Vagyok!

Nem elég már mindent tudni, mint az iskolásnak, hanem a
gyakorlat mutassa meg, hogy mennyit sajátítottatok el az Igéb l és a
szerint lesztek a munkásaim.

Mert maholnap az ítélet elfogja ezen területet is, amit Magyar
honnak mondanak! És ti lesztek hivatva a munkára, ha sehová nem
pártoskodtok és mindenkit szeretettel hordoztok, aki hozzátok mene-
kül, mert aki oda menekül, azzal szándékom van, azt ki kell oktatni
és el készíteni az önzetlen szeretetben, hogy átvegye ama tiszta sze-
retet lelkét, amit Én adok e világnak.

Ismétlem, az „Ige” eljön az övéiben testesül meg! Nem vesz
fel új, látható testet, hanem azokban lakozik, akik megszüzesítették
Részemre szívüket, testüket, hogy bennük és általuk munkálkodha-
tom állandóan, nemcsak mint vendég, hanem Velem „egy” legyetek
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végképp. Nem, mint szolga, hanem Atya és gyermeke! – Ezen szere-
tetben lehet csak alkotni új világot részetekre! A szolga bérért dolgo-
zik, ti azonban örökségért! Az Atya szeretetéért dolgozzatok, hogy
ami az Atyáé, az a tiétek is legyen.

Közel vagyon ez id , amikor ezt bebizonyíthatjátok nyilván, a
hitetek gyümölcsével. El ször ti érettek, egymást tanuljátok meg
nagyon szeretni, ez az els  lépés az utamon, mert egymásban fogtok
felfedezni akkor, mert a szereteten keresztül adjátok vissza Istennek
egymást!

Ha pedig elteltek egymás szeretetével, úgy akkor természe-
tesség következménye angyalaim megjelenése, akiket a nagy szere-
tetben meg is láthatnak egyesek és az lesz a jel, hogy mindig öröm-
kedélyben lesztek és a lélek hallani fogja az Istent magasztaló éneke-
iket, amit ti is jól ismertek és velük énekelhettek. Ha ez meglesz,
akkor tudjátok, hogy veletek vannak már és majd ezen er ben a go-
noszt ki zhetitek hajlékotokból! Így fokozatosan szeretetben emel-
kedve jöhetek hozzátok, azaz áthatlak isteni er vel a munkára, és
mint ilyenek lehet csak munkálkodni Velem! Mert aki hangtól el
nem tér, az nem fog szemnélküli kalászt aratni! Bizonyára mindent
megjelentek nektek azon id ben.

Aki akkor megáll, a sok ellentmondó kísértés között is elhiszi,
amit ezen eszközöm által mondok és azokon keresztül, akik szívüket
meg rizték a sötét lelkekt l és nem adták át magukat az  tréfiáiknak
és szeszélyeiknek, ezeket tudja csak Szent lelkem használni eszkö-
zül! Mert, amazokat azon légkör veszi körül, akiknek szolgáltak és
nehéz azoktól szabadulni azért, mert azon rossz szellemek, akik ráta-
padnak a világosabbra, annak az életéb l akarnak élni!

Sokan ezt jóakarattal megengedik magukkal cselekedni, és fe-
lebaráti szeretetnek min sítik, de nem vagy még oly élettel tele, hogy
másokat éltessél magadból. A testet öltött „Ige” el zte magától, és az
Enyémek mind el zik a sátáni részt, azaz résszel telt lelkeket. Nem
engedem meg, nincs írva az Igében sehol: ami ártalmas az életnek.
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Mert e földön van az önmegtagadó életnek helye, azért jön-
nek ide, és akik itt voltak az ittlév ket az  akaratukhoz akarják csak
vinni, és ezért csak színleg fogadják el az oktatást.

Ne higgye el egy médium sem, hogy amely lélek egy óra alatt
elfogadja az Igét, hogy az már megtért. Óh nem, ezek azok, akik az
útszélen vannak, vagyis amely mag az útszélre esett és ott hamar
kikel, de a gaz elfojtja és nincs tovább. A megtéréshez sokkal több
kell, amit test nélkül nem alkalmazhatnak, tehát kár az id ért és éle-
tért, amit így eljátszatnak velük.

Hogy sokan panaszkodnak sötétben, sárban, mélységben van-
nak, persze, hogy ott vannak, ahova magukat ítélték. Ti pedig meg
nem menthetitek, akárhogyan sajnáljátok, mivel a lelket ti ki nem
cserélhetitek. Csakis az Ige, ha az, bennük életté vált.

Ha azok megtértek volna, akik már ezt mondották magukról,
nem él sködnének a médium testén annyian, melyet Én jól látok, de
a vakok, ha tönkremennek is, mégis a maguk akaratában vannak, és
azt cselekszik.

Ezeket nem tudja a Szentlélek használni állandóan, s csak rit-
kán juthat hozzájuk isteni fény. És azok, akik Jézus nevét felveszik,
és úgy beszélnek, ezek a legrosszabb megtéveszt k, mivel a sátán
angyala felveheti az Isten álarcát is, mert hajdan  is az volt, tehát a
buzgók megtévesztésére felveszi, - mondom - és Jézus nevében szól.

Azért vigyázzatok ezen a téren, hogy kinek az eszközei vagy-
tok. Akit a Szentlélek használ az egyforma, és nem változik a cse-
réknél, mert mindig egy és ugyanazon veszi át, vagyis Isten szelleme,
szabadon szólhat (nincs sötét légköre) a szívéb l! Nincs átváltozása
annak, akiben a Szentlélek lakozhat és szól, mert már állandóan fel-
ébred a szívében az Isten szelleme. Ezek körül angyalok táboroznak
állandóan és rzik a küls  behatástól. Meg van írva: „aki a sátánt
el zte, annak angyalok szolgálnak”, tehát ilyképp vigyáznak is reá.

Nem kis dolog ebben a világban attól megszabadulni, amiben
benne van (este). De megér mindent az önmegtagadása, mert akkor
utoljára szenvedett! Nincs többé fájdalom, csak öröm és szeretet lett
az osztályrésze.



Ez emberi ésszel el sem képzelhető, mivel nem ismer ily fokú boldogságot, sem 

örömöt, mert e világban a legnagyobb fokú örömben  is a halál csírája képződik az új 

életben, azért fogalmatok sincs  az angyalok öröméről, amelyben hív titeket a Szeretet  

Istene! Mivel az önmegtagadásban szabadultok meg a sátán seregétől és lényétől, 

tehát ne sajnáljátok önmagatokat, amikor önmegtagadást ír elő  a megváltás útja, és 

amint már kifejtettem, éppen ez az élet alapja, amikor sátáni részeteket nem 

érvényesítitek, ami az alvilág. Csakis ez az alap az újjászületéshez, mert Jézus az út. 

Sokan erre azt felelik: Könnyű volt Jézusnak, Atyja Vele volt, azt ember nem teheti, 

amit Jézus tett, nem is kívánja ezt Isten, elég, ha elhisszük. Majd megvált a Jézus 

vére minden bűntől, mert meg van írva.  

De ki által volt Velem az Atya? – Nem éppen az önmegtagadás által lehetett 

Velem? Mindenkivel éppen úgy , vele és benne van, mint Jézus lényemben volt. Az 

Isten Szelleme tiszta eredetében mindaddig szunnyad minden szívben, amíg e 

világnak él. Amikor azonban kezdi ezt önmagában megtagadni, akkor felébred az 

Isten Szelleme, mint Atya Lelke. S ha teljes az önmegtagadás, nem-e az Atya már 

az, Aki vele és  bennetek van, amint Jézussal is volt? Hisz oly közel van hozzátok az 

Isten országa. Csak nem másokon kell kezdeni az öntisztogatást, hanem mindenki 

önmagán kezdje az öntisztogatást! És ami lelke javára van, azt cselekedje, és akkor 

kibontakozik a Mennyország saját magában az Atya szeretetével. Jézus vére megvált  

minden bűntől, de azokat, akik követik Jézus útját, és nem csak hiszik. A hit csak 

annyi, mint a szél: előjele az esőnek, amelyben van az áldás, a tett az, amely életet 

ad. A jobb lator hitt Jézusnak, de nem élte az önmegtagadó életet, azért a 

paradicsomot ígértem neki, amelyben újra megtestesülhet  bűnhődése nélkül, és itt 

gyakorolhatta az önmegtagadást, amelyet el is ért, ugyanazon században vértanú lett! 

Mert hite teljes volt bűnbánattal, azért irgalomban is részesült és csak így jutott a 

Mennybe. A paradicsom még nem a Menny. Amikor Ádám a paradicsomba vétetett, 

már választania kellett Isten és az önakarat között és amint tudjátok, Évája lett a 

kísértője és meggyőzte őket a vágy. Így lettek ellenségei Istennek, az önakaratban és 

ördögöt nemzettek: Káint. Ilyen az Isten nélküli teremtés gyümölcse mindenkor, ez 

az önakarat érvényesülése, nem az Istené! Így telt meg e föld bűnnel, gonosszal, mert  

sorba kibuktak az egekből (Igéből) az önakaratban és testük lőn a lélek börtöne, 

büntetése és kell, hogy büntesse az önszeretet, mivel másképp sohasem jut  vissza az 

eredeti Szentéletre, ami az Atyával való lét, amely egyedül boldogító, önmagában 

való nagy szeretet. 

Sokan kívánják inkább az örökké való megsemmisülést, mint  az 

önmegtagadást. De melyik szerető Atya tudja megölni fiát, még ha olyan rossz is? 

Azért a mennyei Atya sem semmisíti meg, hanem javítja és a saját bűnével bünteti 

meg, de megsemmisíteni nem fogja soha ivadékait. Azért van meg a Sátán és serege, 

mert akik ezen iskolán átestek és visszatértek, azok az Atya iránti hűségüket 

bebizonyították és  feljebb emeltetnek azoknál, akik nem estek bűnbe, melyet a 

tékozló fiú példázata is igazol, s azért a mindig hű maradó fiú szemrehányást tesz 

Atyjának, de amikor az feltárja amaz szenvedését, akkor megnyugszik, sőt ő is 

szeretetébe fogadja és helyreáll a mennyei béke! 
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Kedves Gyermekeim!
A mai napra örömöm betelt azon egy lélekben, amelyben

eggyé váltatok, mert ez csakis az önzetlen szeretet lehet, ahol nincs
már semmi föld, sem n , sem férfi, hanem mennyei lények, amely-
hez tartozik az Én mátkám, a megtisztult föld, amelyet ígértem az
Enyémeknek, akik a tiszta szeretetben rátalálnak egymásra és eggyé
forrnak, mint az angyalok a Mennyben. Mert csakis ez az az er ,
amely a mennyet alkotja és ezeken nyugszik minden hatalom, akik-
nek hatalom adatott a mennyen és földön, mert ez a lelkiállapot az,
akik Istent mindenek felett szeretik, mert ez a hatalom, amely minden
fölé helyezi ket.

Sok mondanivalótok van egymásnak? De a Szentléleknek
még több mondanivalója van, a rég nem „fiaknak”, hogy azok újra
felöltöztessenek azon hatalomba, amelyet elhagytak veszni!

Azért szorgalmasan tanuljátok a már leadott leckét, hogy élet-
té váljon bennetek.

Pataki testvérrel.

Jobbat, igazabban nem találtok sehol, mint ami már el ttetek
fekszik, mert ez az isteni megszületése bennetek, amikor Isten j  el
bel letek, a sötétben nagy világosság a keres k számára, hogy ne
tapogatódzatok tovább a saját világotok körül keresvén Engem, ahol
nem vagyok. Csakis az egyszer , de igaz szívekben lakozom, akik
befogadnak úgy, amint vagyok. Nem merítenek saját lelkükb l okos-
kodást, az Ige szavai megbírálásánál, szükséges, vagy nem szükséges
voltáról, és mert elhitték, hogy amit Jézus megmondott és elrendelt
az az  akarata is! „Ezt cselekedjék az akaratomban”. De ha valaki
bírálgatja, mérlegeli, szükséges, vagy nem szükséges voltát, azok
már kételkednek szavaimban és önös talajból táplálkoznak és a kép-
zeletbeli Szentlélekt l, amely a saját lelküknek kisugárzása és a ha-
sonlókkal való párosulás hozza létre a nem Igéb l származó tant,
amely által sokan eltévelyedtek újra. Ezek a velük hasonló lényekkel
er síttetnék magukat a Szentlélek címe alatt, de ezeknek ereje nem

, hanem elfogy! A teljesség nem jöhet létre, mert az az egy „jotta”,



vagyis pont, amit elvettek az Igéből hiányzik, és nem lehet 
egész, vagyis nem egyesülhet Velem, az örök Igével, mert semmi 

feleslegeset nem rendeltem el tanítványaim között, amit pedig 
meghagytam az bizonyára szükséges az Én közösségemhez.  

„Mert ha meg nem mossátok egymás lábát, nincs 
közösségetek Velem!” – boldogok vagyok, ha ez tudjátok és 
megcselekszitek.  

Ján. 13. 
 

Tehát, aki ezen Igét kiokoskodja magából, nem részesülhet 
ama boldogságban, amely ezáltal adatik és így az Ige nem bír 
megszületni, mert nem egész, hiányzik ama tagok, részek, amely 

kiegészíti és életre kelti és csak stagnál, vegetál, vergődik, de 
beteljesedni nem tud, vagyis egy egésszé válni, hogy 

megszülethessen és életre keljen, mert időtlen, vagyis életre 
képtelen, amint megszületik már meg is halt a nem teljes Ige. 

Akik Engem szeretnek örömmel megcselekszik a rendelésem 

apróbb részeit is, mert éppen a közösség e földön ama kicsiknek 
látszottaknak a megcselekvésében van, mivel az engedelmesség 

több minden áldozatnál!  
A testet öltött Ige minden külsőt is megcselekedett, ami Isten 

szájából adatott e világnak. A kereszthalálom volt az igazi 

keresztség és mégis alámerítettem magamat test szerint is a víz 
alá, mert így illik minden igazságot betölteni. 

(Máté 3, 13. 17.* 28. 19.)  
(János 3, 22, 26.) ( Csel. 1-5.) 
A szellemben való bemerítkezés, stb. 

Az égi hang a bemerítés után jött. 
A test a föld, és azt kell először Isten igájába hajtani, hogy a 

lélek azután uralkodhasson felette. Aki nem a földnél kezdi, 
hanem a lélek munkájánál az azután meggyőzetik a földétől, 
vagyis visszaesik. Igaz, hogy akik a külsőségeket meg is 

cselekszik, de a lelket nem szabályozzák az is hiába való 
erőlködés. Úgy a testet, mint a lelket párhuzamosan isteni 

akaratba kell beállítani, hogy egymást kiegészít- 
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sék, mint a nap a földet így termékenyíti meg, azonképp a Szentlélek
is termékennyé teheti azon kis földet, amely engedelmes Istennek.

Tehát minden Ige betöltése szükséges az egészhez, mert ak-
kor egészültök ki Velem! De e nélkül sohasem lesztek egész, vagyis
újjászületett.

Beteljesedés, Isten meghatározott akaratával, ez az: „ti Én-
bennem és Én tibennetek élek immár”. Ezek a feltámadás fiai, az
önösségb l való megszabadulás, a pokoltól való felszabadulás az
életre!

(Idegen lelkek elsajátítása)
Hasonló azon lelkiállapothoz, olyan birtokhoz, ami meg van

terhelve, itt is – ott is kikezdték részét, ami tulajdonukká vált, míg
végre, mint egész megsz nt lenni, hanem mint szétdarabolt, ki-ki a
maga részéhez jut, és azon él sködik.

Így vannak azon lelkek is, akik ide-oda kapkodnak és az ere-
deti Igét megrövidítik magukban az idegenek beavatkozása miatt,
amíg végre szétomlik, mint ama birtok, mert mind jön az  részéért,
akikt l az Igén kívül bevettek valamit, amaz lelkek igényt tartanak
reátok, mivel a részük bennetek van.

Mint egyetlen igaz pásztor Énutánam jöjjetek és nem fogtok
eltévelyegni!

Mit jelképez az istálló, jászol, szalma, ahol az üdvösség meg-
születhetik?

Azon istálló különálló hely volt!
Ment minden emberi mesterm l, ment a díszt l és a világ-

tól. A jászol az etet hely, amelyb l az élet táplálkozik, vagyis a jó
szív tulajdonsága. A szalma az a jelkép, amely kiadta magából „én-
jét” és csak Isten eszköze lehet, amint szükséges a munkánál, s ön-
magában már csak, mint alkalmazható eszköze lehet az életnek (ez az
ember teste). Ott, ahol az Ige megszülethet, élet eszközévé vált, mert
a földi születés, életem, halálom, mindez sarkalatos mozzanat volt és
sokat rejtett magában, mint a kifejl  legtökéletesebb Istenember-
nek szükséges volt. Ám ti is ugyanezen eszközökkel bírhattok, ha
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nem szeretitek e világot, hanem a jövend  javakért e világban min-
dent feláldoztok, vagyis e világ sok eszközeit mind a lelki gazdag-
ságra alkalmazzátok. Akkor minden mozzanat nektek is megadja a
fejl dést és emelkedést, ha mindent úgy vesztek jónak, ahogy adó-
dik, mert kés bb belátjátok mégis a hiábavaló er lködést. A nemezis
ellen nem lehet semmit cselekedni, csak türelemmel el kell hordozni
és azon terhekben is, a lelket gazdagítani alázatos megadással.

Látjátok Mária, a testi anyám mily kimerülten esett le a szal-
mára a barlangban, olyan hosszú út után, azon állapotban, de nem
panaszkodott és úgy is örvendezett. Milyen helyzet volt az, gondoljá-
tok meg, és még hozzá mind férfitársaságban!

Lám annak is úgy kellett megtörténni, amint tudjátok az írá-
sok szerint!

A ti utaitok is ekként íródott meg, ahogy most sorjában bekö-
vetkezik! Kár a zúgolódás, türelmetlenség, mert ez csak rontja a lel-
kiállapotot, de a megváltásra való eszközök nem maradnak el!

Minden állapotban fel lehet ismerni a lelki jókat is, mert ami
a testnek rossz, a léleknek jó! Ami a lélekre rossz, az a testnek jó!
Két világ, amely mindenb l az önmegtagadásban kerülhet ki gy zte-
sen! A világ zsarnokságát is lelki javakra lehet felhasználni annak,
aki alázatos és türelmes, mindenb l tanul bölcsebb életet élni, ami
már megégette, óvatosságra inti.

Tehát mindent lelki javatokra engedek megtörténni, hogy ti
önállósodjatok és er södjetek, mert amelyik virág az üvegházban
nevel dik, nem bírja ki az er s naphévséget, sem az id k változatos
sorozatát, meghal, miel tt virágoznék.

Azért a ti lelketek ki van téve minden viharnak és h ségnek,
hogy megedz djön, mint aki az id k fölé törekszik és ura, parancso-
lója leend. Rossz gazda az, aki nem tudja birtokát helyesen önmaga
vezetni, ha másokra bízza, és  elhanyagolja, bizonyára elveszti tu-
lajdonjogát, és más ül bele.

Így van ez az isteni birtoklással is, mindent kell ismerni és el-
hordozni tudni, ami j  és az a gy ztes, akinek sem nem füstös, sem
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megégett ruhája nincs és így került ki a tüzes kemencéb l, mint
megdics ült.

Csakis a legnagyobb próba idején van közel az Úr, és ha kiál-
lotta a próbát, s valódinak bizonyult, akkor min síttetik igazinak, és
mint ilyen felruháztatik isteni er vel, megteljesedik Szentlélekkel,
ami végcélja minden szenvedésnek, amit a kiküldetés idején is meg-

rzött, nem dics ítette önmagát, mint Lucifer és utódai, hanem Isten-
nek adta a dics séget mindenben, mindenkor.

Amely híd nem állta ki a próba terhét, nem lehet forgalomba
helyezni, mert veszélyes.

Az emberi lélek is eme híd, a menny és föld között, és aki a
próbát kiállotta, csakis azt lehet megbízni a lelkek vezetésével, ezek
nem vezetik idegen gazdához a lelkeket, hanem az Atyai házhoz,
mint Jézus lelkével bírók.

Nem mind tanító, aki tanít, azért nagyobb az ítélete és felel s-
sége annak, aki nem Szentlélek által tanít, mert az  kezéb l kéretik
számon azok lelke, akiket idegenbe vezetett és nem haza. Jobb, ha
valaki nem ül a f helyre önként és megvárja, amíg isteni gazdája els
helyre ülteti, akkor nem szégyenül meg. Mert az alázatos felmagasz-
taltatik, és az utolsók els kké lesznek, ezek béket réssel nyerik meg
saját lelküket, az isteni részüket.

A fentebb leírt Mária kimerülése alatt a test kimerülését lehet
érteni, hogy az isteni megszülethessék bennetek is. De amíg a lélek
testi, semmiképp a „fiú” meg nem születhet.

Tehát ki kell meríteni a testi és e világ szeretetét azon önzet-
len szeretetté, amely minden próbát kibír és meg nem ég. Mert ezek
már átmentek a t zön és vízen és semmi sem árthat nekik, és mint
ilyenek alkalmasak a mások vezetésére, mivel ezekben lakozik az
igazság lelke, amely megtisztult. Aki másképp tanítja az embereket,
amint Én meghagytam, az legkisebb lészen az Isten országában, vagy
meg sem születhet, mert idétlen, nem teljes.

Sok kell ahhoz, hogy valaki taníthasson Isten akaratában,
mert ott e világnak ki kell takarodnia a szívb l teljesen.
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Amint a testet öltött Ige is, mint ember, tanítóéveim legelején
azzal kezdtem, hogy magamból minden „ént” és akaratot kivessek,
azért mentem magányosan a hegyekre (lelki magasság), hogy meg-
tisztuljak e világtól. A 40 napi böjt megmutatta, hogy így emberfö-
löttire voltam képes. A sátán volt a saját testem, amely eledelért kí-
nozott, a hatalmi vágy, amely nagymértékben volt bennem. Mind-
ezeket önmegtagadás, és a test sanyargatásban gy ztem le és így a
lélek felszabadult a test igája alól

És mint szabad, az Atyám akaratában kezdtem meg a tanítást.
Mert nem elég a száj beszéde a tanítónak, hanem a példa többet be-
szél mindennél, és állandó áldást biztosít. Ha nincs vetés, nincs ara-
tás.

Amit a szél összehordott a magtermésb l azt arathatják vetés
nélkül, de ezek szemnélküli kalászok. Ilyen azok munkája, akik ön-
magukat meg nem tisztították e világtól (testt l) nem vettek Szentlel-
ket, nem is adhatnak másoknak és nincs áldására a munkája.

Azért ha valaki tanít, tisztítsa meg magát e világtól és vegyen
er t az „Ige” megcselekvésében és amennyiben megcselekszi, olyan
fokozatban változik át istenivé és teljesedik be Isten erejével. Ez a
lélekcsere a valódi átváltozás, amikor a szellem felszabadul, és
Krisztussal uralkodik e világ és minden felett.

Ezek a Szentlélek munkásai, akik ilyképpen részesülnek az
Úr testében és vérében. Ezekre mondottam: „Nem iszom többé e
sz  terméséb l, hanem amaz újat iszom veletek Atyám országában.
Tehát újat Atyám országában, amely tibennetek épül fel.

Így értelmezzétek az igazi Úrvacsorát!
A többi csak formaság, de a világ azzal is meg van elégedve,

a formákkal, a küls séggel, mert nem hatol be a szentek szentélyébe,
amely életet ad. Azért nem jöhetett el az Isten országa hozzájuk, mert
er sen e világban vannak, és csak ott tartanak, ahova tanítóik vezet-
ték, a tisztátalan lelkiállapotban, amilyenek által taníttattak, olyan
lelkek vetettek, ezek azok, akik csak szájukon hordják az Uram!
Uram szót, de saját akaratuk szerint cselekszenek s nem az Úr akara-
ta szerint. És mint ilyen önös talajból tápláltak, holtak, fekve marad-
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tak, ezt mindenkinek mondom a tanítóknak úgy, mint az általuk taní-
tottaknak.

„Az utolsó id ben Istent l lesznek tanítva az emberek”. Mi-
képp? Hiszen Istent nem látják, nem hallják és mégis! Mert az Isten
szava az éhez khöz eljut könyvek alakjában, és akiben van isteni
rész, az felismeri az igazban az igazat, a hamisban a hamisat, és ily-
képp önmagát ahhoz alkalmazza és már félúton az Atya eléje megy,
és az úton társalognak.

Amikorra hazaér, már megtisztult az Atyával való léttel, va-
gyis Szentlelkével egyesül, mert már másként nem cselekszik, mint
az Atya akarata szerint mindenben, ezeknek minden más, idegen és
küls . Ezeket már nem lehet megtéveszteni, sem a sötét lelkek nem
használhatják, mert felismerik hamar és szívükben az isteni szellem-
hez kiáltanak oltalomért, a kísért  ellen, és ha Isten szelleme er seb-
ben él bennük, mint a kísért k, meg nem gy zetnek általuk. A vár
urát nem ejthetik foglyul ott, ahol er s az rség, csak ott, ahol az r
és az rség más-más akaratban él.

Ha a test és lélek is azt akarja, amit az Istenszellem a szívben,
akkor semmiképp meg nem gy zetnek a küls  behatástól. Csak a
töréseket, nem egészeket, akik elvesznek az Igéb l, azaz Jézus testé-

l, azok meggy zetnek a kísértésben, újból és újból elesnek, és így
mindig elölr l kell kezdeni az Utánam való járást. De a teljes önmeg-
tagadásban a golgotára kevesen jutnak el, ami a felszabadulás az
önösségb l a feltámadásba.

Az emberi okoskodás szimbólumoknak nevezi rendeléseimet,
pedig Én voltam az, aki az ószövetség küls ségeit l megtisztítottam
Isten akaratát, akkor miért rendeltem volna el olyat, ami szükségtelen
az egészhez? Hogy nem voltam segítségedre ott, ahol ezt tárgyalták?
De ki küldött ezen megbízatással? Csak a te gyermeki buzgóságod
volt az, aki nekik ezt felolvasta! Amint láttad hiába. A szabad akara-
tot meg nem sérthetem, és k már sokkal jobban beágyazták magukat
azon tudatba, hogy jó úton vannak, minthogy az el bbeni meggy -
désüket most átvigyék a teljességbe.
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k azon fokozatban meg vannak elégedve, mert szolgák nem
lehetnek teljesek az Atyával! Ha kedvencükön át, be is igazolom,
amit felolvastál el ttük, mégsem fogadták volna be, mert behatásnak
min sítették volna azt, és még nagyobb zavart idézett volna bennük,
de cselekedetbe nem vitték volna, így hitük hajótörést szenvedett
volna vezet jükben, ami szétoszlást idéz el .

Majd eljön az id , amikor már sokat estek vissza és teljesség-
be nem tudnak jutni. Majd gondolkoznak felette, hogy hol a hiba?
Minden er lködésük dacára sem fognak el bbre jutni a mostani lel-
kiállapotuknál, amíg az Atya akarata nem teljes bennük!

Az eszközöm azonban vigyázzon magára, ha közéjük megy,
hogy ama légkör át ne fogja, amely azokat fogva tartja, mert nem
szabadok! Nagy óvatosságra és er re van szükség, és amikor nem
küldelek, ne menjetek, mert er  nem támogat. Csak várjatok türe-
lemmel, k még jó segítségetek lesznek a munkánál. Mert más a vet

k), más az arató! Az arató már a tulajdonosnak arat, a vet  azonban
mindenkié a beérésig.

Így van ez is, majd összevonom a teljes szem  kalászokat egy
táborba, a saját cs römbe, az Én hajlékomba, ahol élet kenyerévé
válnak, mert csakis Bel lem tápláltatnak.

Aki meg van elégedve önmagával, ott ahol van, bizonyára ott
is marad. Aki azonban keres, az megtalál a magányos kamrájában,
amiként elrendeltem.

Az az egy jotta, vagy pont sokat számít, többet, mint hinné-
tek, mert egy használható gépezethez minden kis sróf nagy munkát
végez, és ha egy hiányzik, beáll az üzemképtelenség. Hát még meny-
nyire a lelki ügynél szükséges minden pont betartása annak, aki e
világ ítéletéb l szabadulni akar, ami szükséges az egész megváltás-
hoz, mert a részbeni megváltás csak id leges. A többi Igéért, azaz
megcselekvéséért újra alá kell esni, hogy kiegészüljön végre. Mert
mindaddig a lélek el nem hagyhatja az ítélet helyét, amíg minden kis
része Igévé át nem változik.
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Vagy így: akiben önösség van, mert ha valaki az Igéb l el-
vesz valamit, azaz önösségbe megy át. Jobb inkább fölöttébb csele-
kedni, ami megíratott, mint elvenni.

Mert „ha mindent megcselekszetek is, haszontalan szolgák
vagytok!”

De, aki több szeretetet oszt ki felebarátainak, mint írva van,
az az  többféle gazdagsága, ami megmarad, s e h ségért fizet az Úr,
mert azt mondja: „Jól van h  szolgám, ezen túl többre bízlak, mert a
keveset többlettel zártad!”

Így emelkedik ki a szolgai állapotból, amikor már hasonlóan
cselekszik a „Fiúhoz”, Aki életét feláldozta az elesett felebarátaiért.

Aki az Igéb l ellopkod, bár csekélynek látszó parancsolatot
is, az önmagát kezdi ki, mert nyitott marad és így utat hagy magához
a gonosznak, a hézagon ki és bejárni, ez azon hézag, melyet nem
töltött be az „Igében”.

A mindenség Isten parancsára tökéletesen el állott, azonképp
Isten meghatározott rendelését megrövidíteni nem szabad, mert akkor
nem lehet tökéleteset alkotni bel letek!

Hogy ti hivatkoztok a leadott nyilatkozatokra, és abban er sí-
titek magatokat, hogy ellenálltok isteni rendeleteim betartására, jól
van, ám tegyétek, de szolgák maradtok! Mert nem azt cselekszitek,
amit a „Fiú”! A szolgának jobban esik, ha itt-ott önmaga akaratát is
cselekszi és így csalja meg Urát. Azért vagyok csak vendég nálatok
néha, mert az Atya a Fiúban lakozik. Máshol nincs nyugodalmas
helye az Atya Szellemének. Ahol a szív nyitott az „Igével” ellentétes
tanítások számára, bizonyára nincsen nyugodalmas helye az Atya
Szellemének, mert az a más, idegen valami, amit befogadtak, el zi

t, mivel két úr nem lehet egy szívben. A Nagyszellem pedig csak
kizárólag övéiben lakozhat! A semminek látszó valami, amit elvesz-
nek az Igéb l, a szolgai állapotba nyomja ket, mert azok örülnek
annak, hogy az  akaratuk is érvényesül valamiképp. (Nagy.ev. 5.
kötet 241. old.)
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A múltszázadbeli leadások sorozata inkább a megtörtént való-
ságok kib vítésén alapszik, vagyis megismertetés az igazsággal. E
századbeli leadás azonban már, mint tökéletes, befejezett és felsza-
badult lényt mutat be nektek. Tehát, mint ilyen a tökéletes élet meg-
ismerésében és az Ige által teljesedésbe ment utat tanulhatjátok. Ez
nagy kett .  Ez olyan dolog, mint a m helyben az inas-állapot,  a ki-
szabott kész alapot adják el bb a kezébe, és pár év múlva már telje-
sen jól elvégzi s e munkában hasonló a mesterhez. De, hol van még a

, a szabás, az összeállítás alapja, a forma és minden kellék, hogy a
munka tökéletes legyen?

Lám, ez a lélek szabásmintája, még nehezebb sokkal, mint
ama rövid élet  ruháé és mennyire pontos méretet igényel a lélek
váltsága a fiúéhoz, Mesteréhez!

Aki azt megrövidíti tandler, rossz munkás marad, sohasem
lesz jó mester, mert csalja felebarátait.

Ezért, amely ember elvesz az Igéb l, és úgy tanítja az embe-
reket, ezt, mint csalónak bélyegzik kés bb és nem hálásak tanításáért,

t kárhozatják a b nbe maradásukért és tovább való tévelygésükért,
és számon kérik t le az igazságot, amit elrabolt t lük. Jaj, nyolcszo-
rosan jaj a hamis tanítóknak!

Mert azok ítélik, akiket félrevezetett, amikor már felismerik a
valóságot. Ezekb l lesznek ezen a világon azok, akik lábkapcája lesz
mindenkinek és nincs helye sehol, mert ez az  ítélete, semmibe vette
az emberek lelkét, talán önérdeklése, tehát t sem hívják senkinek, és
ki van téve úgy a testi, mint testnélküli lények gyötrelmének. Amikor
már eleget szenvedett, megfizetett, ilyképp kielégült minden félreve-
zetett, csak azután kezdheti újból el röl az Igét tanulni, addig nem
jutott hozzá, mivel a sötétség volt fenntartva részére. Csak amikor
már megfizetett minden léleknek, irgalomból találkozik az Igével
valaki által.

Így járnak a hamis szolgák, akik nem az Úr akaratát cseleked-
ték, hanem a magukét, így veszik el gyötrelembe jutalmukat.

A „Fiú” azt cselekszi, amit az Atya elrendelt, mert az enge-
delmes fiú nem is szomorítja meg jó Atyját, mert sokkal jobban tisz-
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teli, szereti, semmint eltérjen akaratától. Mert éppen ez a pont az,
amely vonzza az Atyát a fiúhoz!

És beteljesedik Szentlélekkel, mert e nélkül tovább a kötött
földi légkörben marad, ha a Szentlélek ki nem emeli.

Nem is hagytam más vezet t az Enyémeknek, mint a Szent-
lelket, amely elvezérel minden igazságra. Mert az alázatos engedel-
messég több minden áldozatnál, amely által beteljesedik Atyám lel-
kével, amint Én, Jézus is az engedelmesség által lettem teljes az
Atyám lelkével, amely által mondhattam „Aki Engem lát, az látja az
Atyát”. Mert az akarat és lélek az egy, mivel az akarat megtestesíté-
sében van kifejezve a lélek. Így láthatjátok meg minden emberben,
lényben, minem  lélek van. Jézus az Atya akaratát cselekedte, azért
lakozhatott benne az Atya, mert minden test, a lélek akaratát cselek-
szi, amely a testet élteti!

Aki az alvilág hajhászatában él, az alvilági lélek (alvilág alatt
értem a testiséget, vágyat, kívánságot, földszeretetet, a más tulajdo-
nának elkívánása) ezek alvilág, vagyis földdel telt lelkek, akik csak
önösséget ismernek, és mindig mindenben csak a saját énjét akarja
szolgálni, kielégíteni, még a felebarát veszedelmére is.

Hány fiatal leány esett áldozatul az ilyen önz  testeknek, a
következ  nagy b nökkel együtt, hány házastárs csalta meg egymást,
hasonló alvilági vággyal, amelynek annyi áldozata van már, hogy a
büntet  ítéletet sürgeti már, ha tovább elnézném a pokol munkáját, az
Enyémek sokat szenvednének miatta.

Tehát az ítéletnek el kell jönnie mindenhová, ahol b n van,
mert az az alvilág. Amely lélek nem e világot szerette, hanem inkább
a mennyei Atyát, azok megtartatnak, nem lesz bántódásuk, mert hi-
tük, mint véd bástya falazza el ket az alvilágtól, azaz annak ítéleté-

l.
Mert akiben angyalaim a „Tau” shébér nevet olvassák, meg-

kímélik a veszedelem idején! Tetteik fogják igazolni, hogy kinek
szolgáltak és milyen lélek uralja ket? Mert akkor mindenki akarata
és cselekedete nyilvánvaló lesz, hasonlóan a földi igazságszolgálta-
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táshoz, melyhez kikutatnak mindent, ami terhelte és a szerint mérik
büntetését.

De, amit e világ nem is tart büntetésre méltónak, azok lesznek
a vádolók, akik ellen vétett a 10 parancsolat szerint! Mert lelki b -
nök, azaz saját akaratának b nei. Aki azonban átmegy Isten akaratá-
ba, s azokat cselekszi, ez már megláttatik rajta, mert ez az  világos-
sága és élete. A szentnek és igaznak akaratát bírni, ez minden egeken
felül emel!

Ezek az ég felh i és nem az alvilág, bár még ezek is a földön
vannak, de nem azért, hogy azt szeressék, hanem Isten akaratát ér-
vényre juttassák, akik állandóan hallják az Atya szavát, mert szívük
már isteni, azért az ég felh i k, akik hordozzák t, és szeretetükkel
körülövezik, mint ama fényes felh , amelyb l Isten szelleme szólt a
Jordán vizénél.

Így lesznek azok is égfelh k, akik által szólhat az Isten szel-
leme, mert ezek többek minden anyagi teremtésnél, mivel magukban
hordozzák a Teremt t és általa k is teremt  er k!

Amikor azt mondottam, hogy újra eljövök az ég felh iben
nagy hatalommal, és dics séggel, igen hatalmas már az övéiben,
mert mindenek alávettetnek zsámolyul, akik ellenségei maradtak és
így j  el a Krisztus birodalma e világba, amikor a sok önösakarat
Isten akaratává válik.

Ez sokkal több, nagyobb, mint hiszitek, ezen alapszik meg-
váltásotok a pokol hatalmától, váltás, megváltás. Mert aki lelkét ki-
cseréli Szentlélekké, azokért már Isten maga hadakozik, mint tulaj-
donáért.

Azért ne féljetek, Én vagyok veletek és bármi ér, azt javatok-
ra engedem meg, mert minden megváltottnak a t zpróbát ki kell áll-
nia. A próba igazolja a valódiságát, amit a t z meghagy, aki a t zben
el nem ég, az tiszta érccé válik.

Azért a kísértés szükséges, hogy megdics ülve szállhassatok
ki ama t zb l, mert ha ez nem volna, miként lennék hatalmas benne-
tek? Ha a t z nem árt, még üszkös szagot sem hagy a testen.
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Így beigazolódott, hogy Isten temploma elkészült, mert a szív
a földt l mentes már és betelt, hogy a „tiszta szív ek meglátják az
Istent!” Mert már Neki mindenben engedelmesek és hordozzák, mint
ég felh i. Ezen fejl dési folyamat az engedelmesség által kezd dik
és így felszabadul azon átok alól, amiért az ítélet testét hordozták az
önös akaratban, tehát ez a visszafejl dés folyamata az Istenségbe.

ÁMEN, ÁMEN, ÁMEN.




