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ELŐSZÓ
Advent a keresztények számára karácsony szent ünnepére előkészítő idő, a Krisztus-várás ideje. Szükséges a lélekben való felkészülés, hogy karácsony elérkeztével kész legyen lelkünk a megszületett Megváltó befogadására. Az itt következő tanítások a
Szentlélek Küldöttje részéről hangzottak el gyülekezetünkben.
Az első manifesztum Isten akaratának megértését hozza emberközelségbe. A Földön sok minden megtörténik, aminek nem
lenne szabad megtörténnie, aminek pedig meg kellene történnie,
nem történik meg. Mindez azért, mert az ember nem ismeri Isten
akaratát. Krisztus Urunk eljövetelének az volt a célja, hogy megismertesse az emberrel Isten igazságát, Isten akaratát és a megtérőnek bűnbocsánatot kínáljon. A következő lépés, - mint azt a második tanításban olvashatjuk - miután az ember megismerte
Krisztus Urunk igazságát, ami azonos Isten akaratával, tekintsen
őszintén önmagába és állapítsa meg, hol áll ő Krisztus eszméjéhez viszonyítva. A helyes önismeretre azonban csakis alázatos lélekkel juthat el az ember.
A bűnbocsánat nagy ajándékában az részesülhet, - szól a harmadik tanítás - aki beismerve bűnös voltát, képes megindítani lelkében az őszinte bűnbánatot és az Úr segítségét kérve, minden erejével azon van, hogy többé ne vétkezzék. Istennek ezt a bűnbocsátó kegyelmét hozta el az Úr Jézus Krisztus a bűnös emberiség
számára. Így jutunk el karácsony öröméhez, a lélekben való ünnepléshez, amikor: „Az Ige testté lett és közöttünk lakozék.” Igen,
közöttünk lakozik, mint ő mondotta, e világ végezetéig.
Nyissuk meg hát szívünk ajtaját, hogy ő lakozást vehessen abban
és szent eszméje életünk gerincévé váljék. Kívánjuk a kedves olvasónak, hogy az ezekben a tanításokban található gondolatok segítségére legyenek minden karácsonyra való felkészülésében!
A kiadók
Cleveland, 2001. január havában
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LEGYEN MEG A TE AKARATOD(*)
Zita médium által 2000. december 3.
Köszöntelek benneteket testvéreim a mi Urunk, a Jézus Krisztus
nevében! Az Úr a Mi Atyánkban tanított benneteket arra, hogyan,
miképp imádkozzatok. Ő mondja: „Legyen meg a te akaratod,
miként a mennyben, úgy a Földön is.” Vajon ez a mondat miért
foglaltatott bele az Úr imájába? Azért testvéreim, mert ez az, ami
a földi ember életében és a földi világban nem történik meg vagy
ha igen, csak nagyon ritkán. Nem valósul meg Isten akarata a Földön, éppen ezért nincs is itt öröm, megelégedettség és békesség.
Isten akarata az igazság és a szeretet! Az igazság és a szeretet! Az
igazságot a földi ember nem ismerte hosszú-hosszú évmilliókon
keresztül, a szeretet helyett pedig a gyűlölet élt szívében. Tehát
először az vált szükségessé, hogy az ember megismerhesse Isten
igazságát. Hallottátok az olvasmányból, hogy a földi ember
mennyire nem volt tisztában ezzel; a saját akaratát valósította
meg, a saját elgondolásai után ment és ez nemhogy örömet és boldogságot hozott volna neki, hanem egyre több boldogtalanságot,
szenvedést, betegséget, gyötrelmet és halált. Szükségessé vált,
hogy Isten elküldjön olyanokat, akik felismerik őt a törvény erejében, az igazság és a szeretet jegyében, mert akik addig itt éltek
a Földön, azok mindezt nélkülözték. Tehát egy új szellemcsoportnak kellett érkeznie e Földre, mégpedig a Föld legtisztább és legmagasabb bolygójáról: a Napról. Olyanoknak, akik még emlékeztek isteni származásukra, akik hitükön keresztül kapcsolódni tudtak a láthatatlan világ magasabb régióival, ahol nagy mértékben
az Isten akarata valósul meg. Erre hivatkozik az Úr imájában,
amikor azt mondja, legyen meg az Úr akarata a Földön úgy, miként a mennyben is. Tehát, hogy az embernek sikerüljön levonni
a menny világából az ő hitén keresztül, Isten akaratát. Mivel még
ma sem valósul meg Isten akarata a Földön, ezért a mai napon,
Advent első vasárnapján erről szeretnék beszélni nektek.
Advent, a Krisztus-várásnak ideje, hogy benne az Ige, vagyis az
isteni lényeg testté legyen és ez a lényeg kifejezze azt, amiben a
földi ember szűkölködik: Isten akaratát. Elhozza, életével bemutassa azt, amire az emberiségnek szüksége van, hogy azután az
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elkövetkezendő, kegyelemből adott két évezredben az ember
végre teljes egészében megismerhesse Isten akaratát. Megismerje
azért, hogy Istentől kapott lehetőségeivel többé vissza ne éljen,
mint a régiek, hanem azokat a maga szellemi fejlődésére használja fel, hogy ne az emberi nagyotakarás érvényesüljön a Földön,
hanem az ember végre elég alázatos legyen ahhoz, hogy elfogadja
és életébe belevigye Isten akaratát.
Azért mondjuk nektek, hogy sok minden megtörténik a földi életben, aminek nem szabadna megtörténnie, aminek pedig Isten akaratából feltétlenül meg kéne történnie, az nem történik meg. Az
ember már erejében, felfogó képességében, világosságában nagyon lefokozott lény, mégis-mégis azt hiszi, hogy mindent tud és
az ő sorsát, a saját akaratával jobban el tudja rendezni, mint ahogy
a teremtő Isten rendelkezett felette akkor, amikor útnak indította
e Földre, hogy itt cselekedeteivel is megmutassa, hogy ismeri Isten akaratát és elég alázatos ahhoz, hogy Isten akaratát ki is vitelezze. Tehát sok minden nem történik meg, aminek meg kellene
történnie, mert ebben a lefokozott állapotában legtöbbször a földi
ember akarata érvényesül. Ugyanis ebben a lefokozott állapotban
sem veszi el a jóságos és szerető Isten az embertől azt a szabad
akaratot, amit valaha, a teremtésének pillanatában neki adott. Azt,
hogy ide jutott a lélek, nem a teremtő Isten tette vele. Bűneinek
mérhetetlen sokasága, tévedései, helytelen iránya, bűnös elgondolásai azok, amik korlátokat vonnak szabad akarata köré és korlátozzák őt abban, hogy bűneivel ne áraszthassa el többé a végtelenséget.
Tehát a bűn, a tévedés és tévelygés az, ami bizonyos fokig megszabja az ember szabad akaratának határait és nem pedig a szerető Isten. Ebben az értelemben az ember, azt tesz az ő életével,
amit akar. Ha Isten akaratát megismerte és elfogadta irányító elvnek az ő életében, akkor helyes irányt fog követni, azaz életével
egyre jobban és jobban hozzásimul az isteni törvényekhez és ezáltal szabadsága egyre jobban növekszik és nemcsak azt teszi,
amik szabadok őneki, hanem azt cselekszi, ami benne foglaltatott
az Isten akaratában, amire fel akarja használni őt eszközként az
Úr. A Földön azért van az a mérhetetlenül sok szenvedés és gyötrelem, mert az emberek többsége nem ismeri vagy ha ismeri, nem
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követi az Isten akaratát és kiszámíthatatlanul és szeszélyesen, pillanatról-pillanatra enged az ő rossz természetének és ezáltal megzavarja, tönkreteszi, szenvedésekkel árasztja el a haladni vágyó,
az igazságot ismerő ember életét is. Amikor az Isten akaratát követő ember a másik ember gonoszságától szenved, ugyan hogy
lenne ez Isten akarata? A földi ember mégis újra és újra felkiált:
Uram hogyan lehetséges? Hatalmadnál fogva, miért nem állítod
meg ezt a sok gonoszságot?
A Föld nem a boldogság világa; a Föld a bűnös, a bukott teremtmények világa, ahol az általuk létrehozott mindennemű gonoszság megnyomorítja az ott élők életét. Aki ilyen világokba testetölt, az számtalan esetben nem azt kapja az élettől, ami neki kijár,
hanem azt, amibe belekerül, mert az egyik ember akaratával, erőszakosságával, gonoszságával, bűnös hajlamaival, a maga rossz
akaratának érvényesítésével bántja, megsebzi, alányomja azt, akinek már nem ez az elve, aki már az isteni akaratot, az igazságot
és a szeretetet akarja az életében megvalósítani. Vannak az életben kiszabott sorsok, de azokban soha nincs benne az, hogy valaki azzal a céllal született volna, hogy a másikat kínozza, annak
életét elvegye, hiszen már a régieknek is szólt a parancsolat, hogy
ne ölj, hogy hamis tanúságot ne szólj, hogy ne kívánd a másét, ne
paráználkodj! De az ember, az Isten tilalma és akarata ellenére is
vétkezik azokkal szemben, akik már az Isten útjára léptek. Ezért
a Földön mindig jobbaknak, az Isten akaratát betöltőknek kell
többet szenvedniük, kell többet eltűrniük azoktól, akik kevésbé
fejlettek, akik kevésbé vagy egyáltalán nem ismerik Isten igazságát, Isten akaratát, vagy ha ismerik, nem áll szándékukban, hogy
megzabolázzák rossz természetüket és indulataikat. Az is igaz,
hogy aki Istenbe vetett hittel és Istentől levont erővel, békességesen viseli el a gonosz támadását, gyötrelmeit, nagy lesz annak a
jutalma a mennyben. Ugyanis, ha a gonosznak nem áll ellene gonosszal, hanem csendben eltűri annak bántását, ezzel megállítja a
gonosz terjedését és így a gonosz nem erősödik, hanem gyengül
a világban. Minél többen lennének a Földön olyanok, akik ismerve Isten akaratát, a bennük levő jóval ellene állnának a gonosznak, és a rosszat nem fizetnék vissza rosszal, annál inkább
elgyengülne a gonosz. De ez azért nem történhetik meg, mert az
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emberek többsége szünet nélkül áthágja az Isten akaratát reprezentáló törvényeket, a Tízparancsolatot, valamint az Úr Jézus
Krisztus által bemutatott szeretet parancsolat ellenére cselekszik.
Az embernek bármilyen hatalma lenne a rossz megfékezésére
másokban, az sem neki, sem a másiknak nem tenne jót. Mindenkinek ugyanis magának kell elhatároznia, és szabad akaratból
megcselekednie a jót, és nem engedni meg magának, hogy belőle
a tévelygés, a hazugság, a gonoszság, az indulat, a hatalomvágy,
az öldöklési vágy, az önzés gomolyogjon elő. Mindaz, amit az
emberek világában láttok, torz kép, mert az emberek teszik torzzá
az egész életet. Az erőszakosabbja, az Isten akaratát nem ismerők,
először is a gyengébbeket veszik célba, támadják és kihasználják.
Legyen az a rájuk bízott állatvilág, az a gondjaikra bízott kicsiny
gyermek, legyenek azok idős, koros emberek, betegek, értelmi
fogyatékosak, fizikailag gyengék, mindig azokkal szemben érvényesítik először erőszakos akaratukat. Népek, nemzetek, mihelyt
nagy néppé növekednek, erejükkel, hatalmukkal alányomják a kisebb nemzeteket, legyőzik azokat, elveszik mindenüket, kirabolják őket, és mindenképpen ők akarják a fejlődési menetüket megszabni, helyesebben elveszik tőlük azokat a lehetőségeket, amelyek okvetlenül szükségesek lennének szellemi fejlődésükhöz.
Amikor az ember ezt látja, azt gondolja, az a nemzet, az a gyermek, az az idős ember rászolgált mindarra, mert bizonyára a karmáját éli.
Nos testvéreim, a mai napon ebből a tévhitből szeretnélek kigyógyítani benneteket. Nem ők szolgáltak rá! Igaz, hogy akiket bántalmaznak nem ártatlanok, igaz hogy mindazoknak, akik a Földre
születnek, van levezekelni valójuk, azok mind adósai a törvénynek, de aki gonoszul bántalmazza a másikat, az sokkal nagyobb
adósságot halmoz fel a törvénnyel szemben, az sokkal hátrább
van a fejlődésben, mint akit bántalmaznak és senkinek nem áll
jogában, hogy a jobbat, az igazabbat, a helyesebb úton járót, a
kiszolgáltatottat, a gyengébbet bántalmazza, támadja, gonoszkodjon vele. Nem az Isten teremti ezeket a körülményeket, hanem a
gonosz emberek. Úgy forgatják az igazság törvényét, hogy az nekik kedvező legyen, ők pedig másokra még több, még súlyosabb
terheket raknak, még szabadabban rabolnak, de elvárják, hogy

8
őket felmentse a törvény. Balgán azt hiszik, hogyha kijátsszák a
földi törvényt és az őket felmenti, akkor majd ezt teszi velük ideát
az igazság törvénye is. Tehát mindezeket a körülményeket az emberek hozzák létre tévelygéseikkel, a törvény és az Isten akaratának nem ismerésével és nem betöltésével. Jó, hogy akinek lelkén
van valami javítanivaló, annak ezek között a körülmények között
kell súrlódnia ugyan, de senki sem mehetne el a végletekig a mások bántásában; soha nem gyilkolhatna, soha gyilkoló eszközt kezébe nem vehetne, mert az Úr világosan mondja, hogy a szeretet
ezt nem engedheti meg, mert aki fegyvert fog, az fegyver által
vész el. Ennek ellenére az ember mégis a végletekig elmegy, amikor az alkalom és az idő kedvez neki. A földi világban eshetőség
és lehetőség kínálkozik jóra, rosszra egyaránt és a rosszat fel lehet
használni a durvább csiszoló munkákra. Az isteni gondviselés
nem akarja, hogy a finomabb lélek ilyen tevékenységben esetleg
megsérüljön és kárt szenvedjen. Ezért veszi igénybe ennél a munkánál a durvább lelkületű egyént. A vésővel azonban bánni kell
tudni; hasonlóan egy szobrászhoz, aki szobrot farag, tudnia kell,
hol, mennyit és hogyan kell a vésővel lefaragni. Amikor az ember
gyümölcsfát olt vagy gyermeket nevel, tudnia kell, hogy milyen
határok között mozoghat. Csak az tudja, hol vannak ezek a határok, aki képes minden körülmények között az arany középúton
maradni. Aki például a gyermeknevelés terén hol jobbra, hol balra
leng ki túlságosan, az nyilvánvaló, hogy ezekkel az erőteljes kilengő mozdulataival károkat okoz, rongálja, tönkre teszi, eltorzítja a kibontakozó jellemet, amely nem fogja az isteni arculatot,
az Isten akaratát visszatükrözni.
Tehát először is az embernek meg kell tanulnia határt szabni önmagával szemben, uralkodni tudni önmagán, hogy aztán tudja annak mértékét is, meddig mehet el, meddig folyhat bele mások életébe, mikor, mit mondhat meg a másiknak. Ha pedig az isteni akarat vésőt ad az ember kezébe, az igazság ismerete révén azt úgy
forgassa, hogy azzal nehogy mást vagy önmagát megsebezze.
Mindig azok állnak oda az igazság osztogatására és minden óvatosság nélkül használják az igazság kétélű fegyverét, akik a legkevésbé sem ismerik a törvényt. A Földön az isteni törvényeket a
mi Urunk, a Jézus Krisztus ismerte és képviselte a legjobban és
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nézzétek meg miként, hogyan alkalmazta azt, hogy azzal embereket nyerjen meg az Isten akaratának! Ő már nem olyan módszereket alkalmazott, mint amilyen módszerekkel a régi időkben az
igazság törvénye dolgozott, de ha megfigyelitek láthatjátok, hogy
az igazság törvénye még azokban az időkben is úgy működött,
hogy mihelyt az ember az ő orcáját az egy igaz Isten felé fordította, az Úr attól kezdve százszorosan, ezerszeresen többet adott
neki, mint amit ő adott a törvénynek.
Hiszen a bálványimádók éppen ezt kezdték csodálni, ez volt érthetetlen előttük, később pedig a pogányokban ez keltette fel az
érdeklődést az Úr Jézus Krisztus iránt, hogy azután évszázadokkal Krisztus születése után, ők is képesek legyenek őt befogadni.
A mai ember nem akarja az isteni jót látni, a mai ember éppen
úgy eldurvult, mint amilyen durvák voltak az emberek a Krisztus
eljövetele előtti időkben; éppen úgy nem fogadják el az egy igaz
Isten létezését és éppen úgy lábbal tapossák az ő törvényeit; éppen úgy nemzet nemzet ellen, nép nép ellen támad, éppen azokat
a gonoszságokat viszik véghez, mintha legalábbis nem múlt volna
el kétezer esztendő és ez idő alatt nem lett volna alkalma a mi
Urunk, a Jézus Krisztuson keresztül az igazság és a szeretet megismerésére; mintha nem láthatnák, hogy ő milyen óriási áldozatot
hozott. Nem értik meg, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni,
akkor nekik is hasonlóan kell cselekedniük, hanem továbbra is
önző módon a maguk akaratát akarják kiélni, a maguk akaratát
akarják érvényesíteni: a maguk bűnös lelki termékeivel szórják
tele a világot. Egyáltalán nem Isten akarata a sok nyomorúság, az
útszéli koldusok, az éhhalál, az örökösen fellángoló háborúk, a
gyermekek, az idősek kihasználása, bántalmazása, az igazak
megkínzatása, azoknak börtönbe zárása, akik más nézeten vannak, akik más elvben vagy eszmében hisznek! Óh, egyáltalán nem
Isten akarata az, hogy akik a kegyelem lehetőségeit eljátszották,
azok ne fizessenek életükkel, hanem a bíróság azokat, a földi törvények kimagyarázásával, esetleg megkerülésével felmentse és
mint fenevadakat újra, a maguk szellemi fejlődésén dolgozók
nyakára, a társadalomra szabadítsa! Nem testvéreim! Mindezt az
ember cselekszi az emberrel azért, mert nem figyel a hazahívó
szóra, nem veszi kezébe nap mint nap az isteni üzenetet, a Bibliát,
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mert nem tanulmányozza azt, hogy az Isten törvénye mit vár el
tőle, mert nem tesz megszorításokat a maga számára. Nem Isten
akarata, hogy a Föld tönkremenjen! Nem Isten akarata, hogy a
szeretet kihűljön az emberi lelkekben és ma éppúgy ne tudjanak
a beteggel, a szenvedővel, a szegénnyel együtt érezni, mint régen,
a Krisztust megelőző és közvetlenül az őt követő időkben élő emberek.
Milyen Isten lenne az, Aki azt kívánná, hogy szünet nélkül a jobb
hozza az áldozatot, a jobbnak az élete vétessen el, hiszen a jobb
életek elvételével a só kivonatik az életből; a gonoszak tönkre teszik, megölik, elhallgattatják az Isten akaratának betöltésére törekvőket. Nem Isten akarata ez! Az Isten akarata az, hogy az Általa elküldött, példás életet élő gyermekeire hallgasson a többi;
hogy olyan vezetőket válasszon az ember magának, akikre felnézhet, akiktől tanulhat, akik igazi példaképek a társadalom tagjai
számára, akik bátrak és igazi hősök. Ma pedig az erkölcsileg gyávák, a haszonlesők, a semmivel sem törődők kezén van a hatalom,
akik csak a mával törődnek, a jövő generáció mit sem számít nekik. Nem Isten akarata, hogy a Földön a gonosznak kedvező idők
jöjjenek, mert azok alkalmatlanok a magvetésre, alkalmatlanok a
szellemi fejlődésre. Az ilyen időkben az emberek többsége szellemileg visszaesik vagy a jobbik esetben stagnál. De ez nem Isten
akaratából történik, hanem az ember teszi ezt, az ember bűnös,
rossz természetével ad lehetőséget a rosszra; a gonosz lelkületű
ember ellopja a jó részére fennálló lehetőségeket és Isten áldásait,
amelyeket az igazak részére tart fenn, és maga felé fordítja azt.
Ma még megteheti, mert Isten, a szerető Atya egyformán esőt ad
jóknak, rosszaknak, igazaknak és gonoszaknak földjére. Amikor
azonban a termés beérik, az ember nem akarja a gonosz termését,
a rosszat elfogyasztani, hanem azt eldobja és helyette erőszakos
természetével utána nyúl az isteni áldásnak, ami az igazak földjén
termett. Hisz láthatjátok, hogy a ti világotokat nem az igaz,
őszinte, becsületes emberek irányítják; láthatjátok, mint választódik ketté az emberiség; népek, nemzetek, fajok, társadalmak osztódnak meg, kettéválnak az idők végezetére, mert az egyik az Isten akaratát, a másik a maga akaratát kívánja követni. Az ellentét
pedig kísért: „ha ezt teszed, ha így teszel, akkor neked adom e
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világot.” Hisz még az Úr Jézus Krisztussal is megpróbálta,
hogyne próbálná meg az emberrel! A szellemileg nagyok, a szellemileg erősek Krisztussal egyetemben elutasítják, mert tudják,
hogy e világon felül egy másik világ van és ők is oda készülnek
abba a másik világba, amelyikről az Úr azt mondotta, hogy „az
én országom nem e világból való.” De az emberiség többsége
hallgat az e világban lévő ellentétre, a többség nagyon is szereti e
világot, nagyon is jól akar itt élni, nagyon is erre a világra építkezik, mert azt hiszi, ha ma egészséges, ha ma hatalma van, ha ma
lehetőségei vannak, akkor holnap is úgy lesz. Az ellentét láttatja
ezt így vele, de ez óriási tévedés, mert Isten malmai ugyan lassan,
de biztosan őrölnek; ha ma az idő, az alkalom, és a lehetőség kedvez is a rosszra, ha az ember visszaél is a lehetőségekkel, és ezáltal másokat tesz tönkre, de az alkalom a rosszra éppen úgy tovasuhan, mint a jóra és akkor elvétetik tőle mindaz, amivel bírni
vélt, mindaz, amivel visszaélt. Emez pedig, aki szenvedett és nyögött a terhek alatt, akit kihasznált, akit bántalmazott, akit megszégyenített, akit rabságba küldött, az feltámad az életre, ő pedig
megy a halálra, mert e világi életével azt készítette magának.
Ezek a lelkek még hosszú-hosszú ideig nem lesznek megmenthetők.
Az isteni szeretet ugyan mindenkit a lehető legkevesebb szenvedésen keresztül akar megmenteni, de nem mindenkit lehet. Sőt,
mint tudjátok, a ma élők kétharmada már annyira átadta magát a
rossznak, annyira átitatta őket a gonosz elv, amitől nem tudnak
szabadulni és nem képesek felfogni, meglátni, és átérezni az isteni jót, az Isten akaratát, hogy ők már menthetetlenek. Elszabadult a gonosz és átszakította az Isten által felállított korlátokat,
amelyek jelzik még a fejletlen léleknek is: csak eddig mehetsz el,
ne tovább! És mivel a korlátokat, vagyis az erkölcsi törvényeket
lerombolta, úgy gondolja, bűnös eljárásaiban elmehet a végtelenségig. Ez azonban óriási tévedés, mert nem a végtelenbe köt ki,
hanem a bűn által létrehozott mélységekbe, szakadékokba. Azt
hiszi, hogy előre halad, közben lefelé zuhan; elhiszi, hogy az
egész világ az övé, közben elveszíti még a puszta létét is, sőt annak lehetőséget is, hogy utána évszázadokig, évezredekig, évmilliókig újra testet öltsön. Abban a tévhitben ringatja magát, hogyha
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gazdag, rosszul bánhat a szegénnyel, ha hatalmon van, akkor
visszaélhet ezzel a hatalommal, ha gonosz vágyak és indulatok
hajtják, akkor ostort vehet a kezébe és a másikon végigvághat.
Azonban, amennyit ő a rosszban, a gonoszban kiélt, a törvény is
annyit ad neki vissza. Nem mindig a Földön kapja vissza a roszszat, mert a törvény ereje igazából ideát hat. Miután a halál kivetkőzteti őt a fizikai testből, a földi élet nyújtotta eshetőségekből,
lehetőségekből, visszaadja azt neki a nemezisben, visszaadja abban a lázálomban, abban a gyötrelemben, amit földi életével készített magának.
Tehát a Föld lehetne a boldogság világa, nem kellenének olyan
emberek, akik - hogy úgy mondjam - a törvény durva munkáját
elvégezzék, de mivel ilyen lelkületű egyének nagy számban élnek
itt testben, ezek nem képesek mást cselekedni, mint amire benső
természetük indítja őket. Az isteni akarat, az isteni bölcsesség, ezt
a már meglévő rosszat is felhasználja, hogy azzal utat vágjon a
bűn rengetegében, hogy a szenvedések az embert odáig sajtolják,
hogy keresni, kutatni kezdje ezekből a szenvedésekből a kiutat.
Mihelyt rádöbben arra, hogy a szenvedésekből csak Krisztus által
tud kijutni, és arra törekszik, hogy az igazság és a szeretet törvényét betartsa, ha mindent Isten akarata szerint kíván betölteni, akkor megmenthető. Az ilyen embert Isten a legnagyobb veszedelmek közül, még az égő házból, még a forró kemencéből vagy az
oroszlán torkából is kimenti, miként azt tette a régiekkel, mert Istennél minden lehetséges. Ettől a pillanattól kezdve az embert
többé nem lehet megalázni, nem lehet megszégyeníteni. Igaz,
hogy a testi életét elvehetik, a testet meggyötörhetik, de odaát már
nem gyötrelem, már nem félelem, már nem felelősségre vonás vár
rá a törvény részéről, hanem nyugodt, békés, boldog állapot, amiből nem kell többé ide visszatérnie. Mert amíg vissza kell térni,
addig az ember mindig ki van téve annak, hogy rossz hatások érik,
hogy kísértésben lesz része, hogy elbukik és szenvedéseken, fájdalmakon, csalódásokon, betegségeken kell keresztülmennie. Lehet, hogy ideig-óráig a neki nem járó szenvedésekből is ki kell
vennie a részét azért, hogy példát mutasson, hogy megerősödjön,
esetleg azért mert segítségére volt valakinek a kereszt- hordozásában vagy egy olyan korban született, amikor a gonosz tombolt.
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Tehát, ha az ember ettől szabadulni akar, akkor az Isten akaratát
kell az életében megvalósítania, ami csakis alázatos lélekkel lehetséges.
Amikor az emberben nagyotakarás, hiúság él, amíg mindenkivel
szemben dominálni akar, amíg nem látja önmaga jelentéktelenségét, addig olyan helyzetek alakulnak ki körülötte, amelyek arra
hivatottak, hogy rádöbbentsék jelentéktelen voltára, hogy nem az,
akinek hitte magát, hogy még meglehet őt szégyeníteni, ki lehet
őt fosztani, tönkre lehet tenni, bántalmazni lehet. De mihelyt ezek
a nehéz helyzetek őt kicsinnyé, alázatossá és elfogadóvá tették az
Isten törvénye és akarata iránt, az isteni kéz abban a pillanatban
utána nyúl és kimenti őt azon körülmények közül, ha másként
nem, úgy hogy az Úr visszahívja őt a földi életből; ideát viszont
öröm, boldogság és megnyugvás vár rá. Testvéreim, gondoljátok
el, hogy akit ti Névtelen Szellem néven ismertek, mi mindenen
ment keresztül, csak abban a három testetöltésében is, amiről ti
tudtok. Az ő utolsó két testetöltése alkalmával a gonosz tőle is
áldozatot követelt és megsemmisítette az ő emberi életét; ideát
azonban hatalmas birtokai vannak; ideát minden felett rendelkezik és közvetlenül vehet át mindent a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amit átvesz az Úrtól, abból magának semmit meg nem tart,
azt mindenkor pazar kézzel szórta az emberiség közé az ő eszközén keresztül, hogy a lelketek és mindazok lelke, akik még a
könyveit, az ő tanításait ezekben az utolsó időkben kezükbe veszik, azok megelégüljenek, megépüljenek, azok bátrakká és szabadokká váljanak, mert hiszen isteni igazságot tartalmaznak, ami
szabaddá tesz benneteket. Ezek által az igazságok által már mint
emberek is békességhez juthattok, a földi élet után, és ideát tinektek is olyan szellemi hajlékotok és gazdagságotok lehet, amiben
örömötök telik, mert az itteni szellemi gazdagság százszorosan
több örömet ad a léleknek, mint a földi gazdagság. A földi gazdagságot el lehet veszíteni, a földi gazdagságért az irigyek megölhetik, a földi gazdagság féltése rettegésben tarthatja az embert,
de ideát, ami felett a szellem rendelkezik, az mind az övé, azt soha
senki el nem veheti tőle. És nem csak azok képviselnek szellemi
értéket, amivel itt csodálatos palotákat lehet építeni, hanem főképpen az jelenti a gazdagságot, amit a megvilágosodás nyújt,
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amellyel az Istenség misztériumában élhet a teremtmény és azzal
szünet nélküli összeköttetést tarthat fenn. Az ember pillanatokra
boldogságot érez, amikor az ima szárnyán képes egy-egy pillanatra összekapcsolódni az ő Atyjával, Istenével. Ideát, ha akaratban, érzésben, törekvésben azonos az ő Atyjával, Istenével, ez
egy szünet nélküli állandó, boldog érzületet ad neki. Ezzel ellentétben, akik a gonoszban tevékenykedtek, azok ideát szünet nélkül gyötrelmes, fájdalmas érzésekkel a lelkükben szenvednek,
amitől egy pillanatra sem tudnak szabadulni.
Voltatok már mindannyian letörve, voltatok úgy, hogy az élettől
is elment a kedvetek és csak szomorkodtatok és sírtatok és nem
tudtatok felemelkedni, nem tudtatok imádkozni, nem tudtatok
semminek örülni, nem volt kedvetek senkihez és semmihez és
már alig vártátok, hogy akármilyen módon, csak jobbra forduljon
sorsotok és jobban érezzétek magatokat. Nos, ideát ezen az állapoton változtatni nem lehet; az ezekben az állapotokban szenvedő
lelkek nem tudnak önmaguktól szabadulni, senki sem képes enyhíteni fájdalmaikat, ez az érzés velük van, mert bárkihez fordulnának egy kis irgalomért, egy kis könyörületességért, egy kis elnézésért, egy kis alamizsnáért, senki nem ad nekik. Akiket bántalmaztak, megöltek, kifosztottak, akiket megszégyenítettek, akiket tönkretettek, azok mind egytől-egyig bevádolták őket a törvény előtt. A törvény pedig nem ismer irgalmat! A törvény azt
adja, amit ő adott a törvénynek. Újra csak az Isten irgalmára szorul az ilyen lélek, de mivel Isten bölcs, nem fogja az ő gyöngyeit
a sertések elé dobálni, hogy azokkal újra visszaéljenek, hanem
megvárja, hogy megpuhuljanak a saját maguk által készített szenvedésekben, és a szenvedések elvégezzék rajtuk a munkát, lehámozzák lelkükről azt, ami érzéketlenné tette őket mások szenvedése iránt. Amikor a lélek felülete nyerssé válik, akkor már kezdi
érezni a fájdalmat. Isten az ő bölcsességénél fogva hagyja, hogy
fájjon és fájjon annak a léleknek, nem azért, mert nem ismer irgalmat, nem azért, mert örömét leli az ő teremtményeinek szenvedéseiben, hanem azért hogy végre a teremtmény megtanulja,
hogy amit tett az nem volt jó, és megtanulja, hogy nem szabad az
Isten által adott lehetőségekkel visszaélni, nem szabad a másikat
bántani; hogy ne tegye azt másnak, amit magának nem kívánna,
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hogy ami neki fáj, az másnak is fáj, hogy a rossznak csak rossz
lehet a következménye!
Amíg ez a rossz le nem ég a lélekről, amíg a rossz ki nem apad a
lélek forrásából, amiből az évezredeken át felbuzgott, addig mindig szenvednie kell; addig a lélek minden testetöltés után félve és
rettegve áll meg a törvény előtt, mert még mindig lesz elszámolni
valója. Addig újra és újra vissza kell ide térnie, hogy egyszer
végre majd felébredjen és többé ne a rosszat valósítsa meg életében, hanem megismerve Isten akaratát, Isten törvényeit, betöltse
azokat. Ha ezt teszi, akkor megszabadulhat a bűn rabságából, akkor szabad szellemmé válhatik és akkor boldog lehet. Ez testvéreim a cél! Ugyanis a szellemi öröm és boldogság a szabad szellemek fokozatánál kezdődik.
Ezt kívánom mindannyiótoknak a Krisztus-várás idején!
ISMERD MEG ÖNMAGADAT(*)
Zita médium által 2000. december 10.
Az én Atyám, Istenem nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket testvéreim!
Meggyújtom most nektek a második gyertyát az adventi koszorún, hogy a gyertya fényénél, a mai napon önmagatokat szemlélhessétek meg.
Advent első vasárnapján, az első gyertya meggyújtásakor igyekeztem megmutatni nektek, hogy az emberiségnek és minden bukott lénynek, milyen kibeszélhetetlenül nagy szüksége volt Isten
akaratának megismerésére. Éppen ezért vált szükségessé, hogy a
szerető Isten elküldje az ő Szent Fiát, mert ő képes volt közölni
az Igét, az Istennek akaratát a bukott emberiséggel, hogy megismerve azt, ne tegyen többé rosszat, hanem cselekedje a jót. Mert
csakis akkor történik meg és érvényesül Isten akarata e világban,
ha az emberek a jót cselekszik; akkor az történik meg, aminek
feltétlenül meg kell történnie, és az események világában az marad el, aminek semmiképpen nem szabadna megtörténnie.
A következő lépés az, hogy amikor az ember Isten áldozati bárányán, Krisztuson keresztül megismerte az igét, Isten akaratát, Isten igazságát, Isten szeretetét, akkor tegyen összehasonlítást az
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önmaga és az Isten akarata között. Nézze meg milyen tiszta, milyen fénylő, milyen áldozatkész, milyen szeretetteljes, milyen tökéletes a mennyei Modell, az Isten küldöttje, és milyen ő, aki elbukott, aki elfeledkezett az Isten törvényeiről; milyen ő a koldus,
az eltévedt, a tékozló fiú. Ismerje meg hogyan, miként, milyen
eszközök segítségével válhat majd újra Isten tiszta gyermekévé,
a menny teljes értékű polgárává.
Ehhez az szükséges testvéreim, hogy az ember olyan helyeket keressen fel, ahol az igét közlik az emberrel; szükséges, hogy ott
figyeljen, hogy hallja, hogy mit mond az Úr és szükséges, hogy
minden akadályt elhárítson az útból, amikor alkalom kínálkozik
ilyen helyre elmenni és akkor ne máshova menjen. Amikor pedig
részt vesz az igehirdetésen, ott a teljes összeszedettség szükséges
és mélységes hálaérzet a teremtő Isten iránt, amiért vele, a gyarló
emberrel szóba állt, amiért megkereste őt és elvezette az égő csipkebokorhoz, ahol közli vele, hogy mit hagyjon el és mit kell megcselekednie. Azután pedig szükséges testvéreim, hogy ezeken az
ismereteken keresztül megismerjétek önmagatokat. Tehát fontos
a helyes önismeret, aminek révén eljuttok gyengeségeitek, gyarlóságaitok, bűneitek beismeréséhez. Amikor idáig eljuttok, átérzitek, belátjátok, hogy miben és milyen sokat vétkeztetek. Vétkeztetek az Isten törvénye, az Isten parancsolatai és a szeretet ellen. Bűneitek tudatában kérjétek az Ő bűnbocsánatát, kérjétek,
hogy takarja el mindazt, amit az ég és felebarátaitok ellen vétettetek, hogy a bűnbánat és a teljes bűnbocsánat révén lelketek tisztává, hófehérré váljon, mint a frissen hullott hó. Váljatok szeplőtlenné, mert csak az ilyenek tudják tiszta szívvel szolgálni az Urat
és megnyugodni Isten akaratában.
Gondoljatok csak Máriára, Isten szolgálóleányára, aki szeplőtelen
volt. Ez a szeplőtelensége és az Isten akarata iránti engedelmessége tette őt alkalmassá arra, hogy a Földön is egyre több ember
lelkében, egyre több ember cselekedetében, Isten akarata valósulhasson meg, mert hiszen általa kapcsolódott össze a menny a
Földdel.
Kivetett világ volt ez a bolygó; halálra szántak világa, ahonnan
nem vezettek utak felfelé. Kiközösített világ, kiűzetett emberpár-
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ral, Ádám és Éva ivadékaival, akik mindenüket, amivel Isten valaha megajándékozta őket, elvesztették. Nem volt emlékezetük
Istenről, nem volt mércéjük, nem voltak lehetőségeik, csak a maguk bűnszomjas természete. Ezeknek a kiközösítetteknek végeláthatatlan időkig itt kellett volna vesztegelniük, ebben az ellentétes elvektől átitatott világban, amelyet bűneik hoztak létre. Itt
csak abban volt részük, amit önmagukból kihoztak: a mérhetetlen
sok rosszban és annak következményeiben, amelyek a nincstelenség, a szenvedés, a nyomorúság, a betegség és halál.
Azt gondolták, hogyha itt hatalomra tesznek szert, - amit erőszak
révén akartak megszerezni - akkor ezzel a hatalommal mások fölé
kerekednek, ami számukra majd azt jelenti, hogy másoknál feljebb vannak. Milyen keserves árat kellett fizetnie az emberiségnek e miatt a tévhit miatt, amikor új és új hatalmi mámorukban, a
bűnök egész sokaságát követték el. Mindezekből a bűnökből,
ezekből a gonoszságokból újabb súlyos következmények keletkeztek, és így nemhogy feljebb emelkedtek volna, hanem egyre
mélyebbre süllyedtek. Nem volt innen kiút, nem lehetett innen
visszatérni; mint egy óriási katlan égette, gyötörte őket és kiáltásuk és sírásuk nem hangzott fel Isten trónusához. A könyörülő
Isten figyelt ugyan, de ezekben a lentről jövő hangokban nem volt
beismerés és elismerés, t.i. hogy tévedtek, hogy helytelen gondolkodásuk miatt jutottak idáig, hogy tévútra, zsákutcába kerültek,
hogy maguktól képtelenek megtalálni az innen kivezető utat.
Olyan sötétséget, olyan tunyaságot, olyan tudatlanságot teremtettek maguk körül, hogy semmit nem voltak képesek felfogni, semmit nem voltak képesek megérteni, logikusan levezetni, nem voltak képesek rájönni semminek a nyitjára, nem találták a magasabb
világok felé vezető utat, a sötétségben nem találtak rá a világosságra, a káoszban nem voltak képesek rendet teremteni. Tehát beismerés hiányában a Teremtő nem volt képes segíteni rajtuk.
Mi a világosság? A világosság a fény szülöttje. Istenből, a Teremtőből sugárzik alá a teremtett világra; megvilágít minden homályt
és látóvá tesz minden teremtményt. A növény- és állatvilágtól az
emberek világáig minden igényli a világosságot, sőt minél magasabb rendű az élet, annál inkább igényli azt, annál inkább szük-
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sége van arra; annál inkább halálra ítéltnek érzi magát a világosság hiányában. A fény eredetét, hogy az hol, miből, hogyan keletkezik, mi oltja azt ki és mi lobbantja fel, hogy újra világítson
és biztosítsa az élőlények számára az élethez elengedhetetlenül
szükségeseket, — a tudósaitok sem tudják megmagyarázni.
A megígért küldött, az áldozatot hozni tudó, a Világ Világossága
fényt, ismeretet, tudást és melegséget hozott szeretete által a didergő, a fagyoskodó, a sötétségben élő emberiségnek. Közölte az
emberrel, hogy semmi sincs elveszve, még a legnyomorúságosabb, a legbetegebb, a legszegényebb, a leggyötredelmesebb állapotokban sem, mert íme Fiú támadt. A szerető, a gondoskodó
Atya elküldte az ő legkedvesebb Fiát, hogy a többieknek is világosságot gyújtson. Ennél a világosságnál megismerhetik a Teremtő üzenetét, az ő akaratát, és ennél a világosságnál megszemlélhetik önmagukat is. Nem szívesen tették ezt, sem a Krisztus
Urunk idejében élő emberek, sem a ma élők, amire úgy mutat rá
az Úr, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a sötétségben el lehet bújni, a sötétségben mindent megcselekedhet az ember, mert tévesen azt hiszi, hogy arra
soha nem derül világosság. Mivel sem a sötétségben véghez vitt
cselekedetei, sem a gondolatai, sem az érzései nem láthatók, elhiszi hogy azok soha nem válnak nyilvánvalókká. Azt hiszi, ha szavait az igazság köntösébe burkolja, ami tulajdonképpen hazugság, azzal megtéveszthet mindenkit. Ez tévedés és ezért az Úr új
és új fényeket gyújt az emberi értelem- és érzésvilágában, megtanítja gondolkodni, sőt tanítja őt szeretni is, aminek elsajátítására
már kevésbé képes az ember. Ennek oka azonban nem az Úrban,
az ő tanítási módszerében keresendő, hanem az emberben, aki azt
hiszi, hogy neki nincs szüksége a Mesterre, nincs szüksége a Teremtőre, mert ő maga is képes a saját életét elrendezni. Majdnem
minden emberben megvan ez a tévhit. Az ember pedig nem szeret
önmagába nézni, mert egy téves, egy torz, az igazságnak meg
nem felelő képet alakított ki magáról, amit semmiképp nem akar
másnak látni. Ezért nem szeret szemlélődni; ezért nem szeret gondolkodni és főként, ezért nem szeret önmagába nézni és az igaz-
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ság tükrét önmaga felé fordítani. Ezért azt inkább letakarja a hazugság fátylával, csak ne kelljen abba belenézni, mert a kép, amit
az igazság tükre tárna eléje, az az ő számára nem lenne tetszetős.
Ennek ellenére mégis szükséges, hogy az ember belenézzen az
igazság tükrébe. Ha ezt nem hajlandó megtenni önszántából, akkor az élet kényszeríti arra. Amikor utolérik a következmények,
amikor minden romba hever körülötte, amikor mindent tönkretett, amikor az új lehetőségeket is elpazarolta, akkor mégiscsak
bele kell néznie, hogy megláthassa mindazt, ami ezt létrehozta,
ami őt a békétlenség, a háborúság világába, a halál völgyébe juttatta.
A Földön mindig aratott a halál, egész embercsoportok, fajok, népek, nemzetek pusztultak ki, mert az ember nem fogadta el a törvényt, ami világosan megmondja: Ne ölj! Nem fogadta el, hogy
Isten mindenek fölött áll, hogy övé a hatalom és a dicsőség, hanem azokat magának akarta biztosítani. Tehát az élet egy idő után
mégiscsak eléje teszi azt a tükröt; ha nem a földi életben, akkor a
halál után, amiben meg kell látnia, hogy ki és mi ő, hova jutott;
meg kell látnia, mi a különbség önmaga és a mi Urunk, Jézus
Krisztus között. Az ember, minél előbb képes elismerni bűneit,
gyengeségeit, fogyatékosságait, annál előbb végetérnek szenvedéseinek napjai.
Mondom nektek, nemcsak így ünnepek táján, nemcsak Krisztusvárás és Krisztus születésének idején, hanem minden napon tartsatok önvizsgálódást, mert az szükséges. Az ember sajnálja az
időt és a fáradságot erre, és mint mondom, nem is szívesen szembesül önmagával. Nem meri a sebeket kinyitni, pedig szükséges
lenne, hogy a kelevények fölszakadjanak és azokból a gennyes
váladék kifolyhasson, hogy a seb kitisztulhasson és ezáltal a lélek
gyógyulása bekövetkezhessen.
Tehát minden este, vagy akinek alkalmasabb, minden reggel vizsgálja meg, hogy mit tett aznap vagy, aki reggel teszi, mit tett az
előző napon; mit mondott, hogyan viselkedett, mit érzett, milyen
érzések és vágyak ébredtek a lelkében és milyen gondolatokkal
foglalkozott. Akkor meglátja, hogy mivel sértette meg Isten törvényeit, mennyire ellene szegült, mennyire ellene mondott csele-
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kedeteivel és érzéseivel az igazság törvényének és a krisztusi szeretetnek. Be kell látnia, hogy önző, kapzsi, haragos, indulatos,
sértődékeny és haragtartó volt, hogy bosszúállás és megtorlás ébredt a szívében; meg kell látnia, hogy embertársait lekicsinyelte,
semmibe vette, önmagát különbnek, az élet értékeire érdemesebbnek érezte; meg kell látnia, hogy a nálánál gyengébb felfogású embertársaival, a nehezebben mozgóval, a bajokkal küszködőkkel szemben türelmetlen volt. Amikor az igazságot tanulmányozta egy közösségen belül, - zavarta, idegesítette és türelmetlenné tette, amikor valaki abból nem értett valamit és annak azt
aprólékosan el kellett magyarázni. Látta az emberek világában a
szenvedőket, a nélkülözőket mégsem kívánt a segítségükre
menni, mert sajnálta rá az időt. A képességeit pénzért, hírnévért,
dicsőségért, elismerésért akarta értékesíteni, mert úgy gondolta,
hogy azok révén előnyt szerezhet másokkal szemben, anyagi javakra tehet szert, és amikor sok van neki, akkor esetleg valamit
majd a szerencsétleneknek is odadob. Ki tette a templom perselyébe a legtöbb pénzt? A szegény özvegyasszony, mert a két fillérkéjével mindenét odaadta, amije volt.
Az ember pedig a sok-sok feleslegéből, - legyen az idő, képesség,
tudás vagy anyagi javak - nem hajlandó a kevesebbel rendelkezőn
segíteni. Áldozatot hozni még kevésbé akar. Ki akar a farkasok
közé menni, akik az etető kezet is megmarják, netán leharapják?
Ki akar azokkal az emberekkel jót tenni, akik legjobb szándéka
ellenére is gyanakvással néznek rá és önzéssel, érvényesülési
szándékkal gyanúsítják? Ki akar valamit is feladni abból, amit
végre megszerzett, ami úgy érzi, végre az övé. Pedig milyen
könnyen elveszítheti mindazt, amivel bírni vél! Itt a Földön talán
elsőnek érzi magát, mert az emberek felnéznek rá, vagy követik
az ő utasításait, de ideát könnyen lehet utolsó. Miért? Mert a törvény azt mutatja, hogy az indító szándék, amiért valamit megcselekedett vagy amiért valamit nem tett meg, nagyon is önző volt.
Mindenkor a maga érdekét tartotta szem előtt: szerepelt a nagy
nyilvánosság előtt, hogy láttassák valakinek; adott valamit, hogy
márványtáblába véssék a nevét, úgy mutatta, hogy megértő és
közben egészen máshol jártak a gondolatai, amikor a másikat
hallgatta; úgy mutatta, mintha együtt érezne a szenvedővel, de
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szíve kőkemény volt; szólhatta volna az igazságot, de elhallgatta
azt vagy hazugságot szólt, hogy mások előtt egy egészen más látszatot keltsen magáról, hogy jobban nézzen ki, mint amit az igazság tükre mutat róla.
Ha pedig eljut odáig, hogy önmaga előtt beismeri gyarló, gyenge,
netán beteges vagy bűnös tulajdonságait vagy hajlamait, akkor
még mindig nehezen teszi meg a következő lépést, hogy bocsánatot kérjen az ő Atyjától, Istenétől vagy attól az embertől, aki
ellen vétkezett. Ha pedig bocsánatot kér, a szavak üresen konganak, minden megbánó érzés és szándék nélkül. Tudniillik, aki valamit igazán megbánt, az mindent elkövet, hogy lehetőségein belül a másikat kiengesztelje, az általa okozott kárt megtérítse. Legyenek azok anyagi vagy erkölcsi vonatkozásúak: legyen az a
mások reménysége, szeretete, bizalma vagy anyagi értékei, azt
egyszer vissza kell adnia a megkárosítottnak. Mindezt az ember
nem rendezheti le magában azzal a gondolattal, hogy hát igen elvettem a másét, ez helytelen volt részemről, ezt nem kellett volna
megtennem, ez másképp is történhetett volna, dehát gyenge és
gyarló vagyok. Ezekkel a gondolatokkal csak önmagát ámítja.
Szükséges jelét adni annak, hogy elismeri vétkét és hajlandó a
kárt megtéríteni, hajlandó más emberré lenni.
Kilopják a világ szemét; kiürítik az államkasszákat, kirabolnak
népeket, nemzeteket, de vajon a beismerésig eljutnak-e a tettesek? Vajon törekszenek-e arra, hogy amit elvettek, azt kamatostól
adják vissza? Az ember csalódást okoz barátainak, testvéreinek,
férjének, feleségének, gyermek a szülőnek, szülő a gyermeknek,
de próbál-e valamit tenni, hogy azt helyreigazítsa? Nem. Azt gondolja, ami megtörtént, megtörtént, azon már úgysem tudok segíteni, inkább majd azt mondom, hogy nagyon sajnálom és ezzel
lefedi, elintézettnek tekinti az egészet. Vajon tanul-e valamit a
múltban elkövetett hibáiból, bűneiből? Nem tanult semmit. Ha az
élet holnap újból elébe hozza ugyanazokat a körülményeket,
ugyanazokat a lehetőségeket, az ember ugyanazzal a kapzsisággal
kap utánuk, ugyanúgy elveszi a másét, ugyanúgy szemrebbenés
nélkül hazudik, ugyanúgy az égő csipkebokor helyett más helyekre megy el, ahol testi igényeit minden vonatkozásban kielégítheti.
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Kik jönnek a Sínai-hegy lábához? Azok, akiket már nagyon megtaposott az élet. Itt az Úr szeretete bebalzsamozza, bekötözi, kitisztítja a lélek sebeit. Az emberre azonban jellemző, hogy amint
új erőhöz jut és csak némileg is gyógyultnak érzi magát, máris
újra elfelejti minden ígéretét, minden fogadkozását. Míg beteg
volt, szükségét érezte, hogy egy, két, esetleg három évig rendszeresen eljöjjön ide, azután megint hívják, várják, izgatják a világ
dolgai, és már unalmasnak tartja félórán vagy egy órán keresztül
hallgatni az igét, hallgatni a tanítást Isten akaratáról, szembesülni
önmagával, hogy ki és mi is ő. Ellenben nagyon is szereti az ember a dicséretet úgy az egyházaknál, mint itt a Krisztus iskolájában. Minden piciny, jó cselekedetéért elismerést vár az emberek
részéről és a mi részünkről is. Örökösen úgy forgatná a lelki oldalát, hogy mindig az az oldala legyen kívül, ami tetszetős.
Ezért van az, hogy az isteni Gondviselés csupán szeretetből, a léleknek minden földi élettel egy-egy oldalát helyezi az igazság vésője alá. Azért vannak a megszerzett jó tulajdonságok letakarva,
nehogy azok fényében csillogjon állandóan és az ember a satnya,
a megmunkálatlan oldaláról elfeledkezzen. Az életben azért kell
próbákat élni, hogy az ember előtt világossá váljék és tudatosuljon előtte mindaz, ami a körülmények, a próbák hatására kijött
belőle; ne szépítse, ne mondja, hogy a félelem, a bánat, a szegénység, a nyomorúság, a megalázottság vitte őt a bűnbe.
Az Úr az emberiség megmentéséért öltött testet, ennek ellenére
ok nélkül kigúnyolták, megalázták, meggyötörték, s még életét is
elvették. Az emberrel viszont minden okkal és céllal történik; a
cél pedig mindig a magasabb rendű, a cél mindig a fejlődés, a
feljebb jutás, a boldogság világának minél kevesebb szenvedés
árán való elérése. Az ok viszont már sokkal nehezebben érthető,
mivel a Földön nem mindig az történik, aminek meg kéne történnie; sőt a Földön legnagyobb részben nem az isteni akarat érvényesül. Tehát az ok lehet előző életbeli mulasztás, amelyben nem
tanulta meg a leckét, és a lehetőségeket rosszra használta, ezért
most a kemény fenyítésből kell tanulnia. Más esetben lehet, hogy
valakinek ebben az életében, olyan egyének is kerülnek a környezetébe, akiknek az nem lenne megengedve, akikkel különben
nincs is semmi köze. Ezek azért kerülnek oda, mert annál az
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egyénnél felfedeztek valamit, ami számukra kívánatos és azt szeretnék megszerezni tőle. Vagy előfordul, hogy az ember egyszerűen képtelen a saját helyzetének felmérésére; ilyenkor erős figyelmeztetéssel kell belenyúlni az életébe, hogy újra a hazavezető
útra tereltessék vissza.
Az ember téved, amikor azt hiszi, hogy minden házasság az égben
köttetik. Az emberre valaki hatással van, érzelmek ébrednek a
másik iránt, és hozzáköti a sorsát. Előfordul, hogy ezzel a lépésével magára veszi annak a másiknak a karmáját is. Ilyenkor ennek
az egyénnek az áldozatából áll fenn az a házasság vagy az a kapcsolat.
Népek, nemzetek fölött is időnként kimondatik az ítélet és mégsem mondható, hogy az karmája az egész népnek. Számtalan esetben előfordul, hogy egy nagyobb hatalommal rendelkező nép elkívánja a nálánál kisebb és gyengébb nép javait vagy országrészét
és Isten tervét, Isten gondolatát, Isten akaratát teljesen figyelmen
kívül hagyva elhatározza, hogy ő azt megszerzi, azt bekebelezi.
Gondoljátok, hogy a nagy Rómát, a nagy római birodalmat Isten
helyezte a választott nép fölé? Róma, hatalmánál fogva, ameddig
a szem csak ellátott, mindent provinciájává tett, mindent bekebelezett. Úgy gondoljátok, mivel ez emberi szándékból, uralkodási,
hatalmi vágyból, némely esetben tébolyból megtörténhetett, az
Úr azért jött, hogy ettől a járomtól megszabadítsa a népet? Az
Úrnak más célja volt az ő népével; az, hogy szellemileg felemelje
őket. Ha az Urat elfogadták volna, ha meg nem ölik, megint változik a kép; hatalmassá tette volna őket; Rómának sem lett volna
többé hatalma felettük.
Ezzel szemben, akik közülük Krisztust követték, az arénák porondjain végezték életüket, akik pedig nem fogadták el Krisztust,
hetven évvel az Úr halála után szétszórattak a világban. Gondoljátok, hogy a választott nép leszármazottjait, akik kétezer év óta
sem fogadták el Krisztust, nem a hatalmi vágy vezeti még ma is?
Gondoljátok, hogy azokkal, akik a Napból jöttek: a választott
néppel Istennek az lett volna a célja és akarata, hogy világuralomra tegyenek szert, nem pedig az, hogy megtanuljanak önmagukon, bűnös hajlamaikon uralkodni és képesek legyenek legyőzni a bennük lévő rosszat? És most, az idők végére beismerni,
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hogy mekkorát tévedtek és elfogadni Krisztust? Hisz az a cél,
hogy mindenki befogadja a krisztusi lelkületet, hogy mindenki
lelkében kivirágozzék a krisztusi szeretet, hogy ne válassza el embert az embertől a faj, a vallás, a szegénység vagy gazdagság állapota vagy az, hogy ki melyik ország polgára.
Testvéreim, még ti is, milyen sok tekintetben a test gyermekei
vagytok akkor, amikor azt tartjátok fontosnak, hogy külső szerint
kikhez és hova tartoztok, milyen családból származtok, kik a ti
ismerőseitek, vagy melyik országban születtetek. Külső tényezők
ezek! Érzelem szerint kell ahhoz a csoporthoz tartozni, ahova az
isteni Gondviselés kizárólag a lelki fejlődése érdekében helyezte
az embert. Ideát a külsőségeknek le kell hullaniuk a lélekről! Ha
ezektől nem képes szabadulni, ha továbbra is mindent ezeken keresztül lát, akkor egy második halálon kell átesnie, hogy az lefejtse róla azt a burkot, amit a tévhit, téves nézetei, megkötöttségei alkotnak körülötte. Ezek a téves elgondolások azok, amik ideát
a szférák világában bizonyos alakulatokat hoznak létre.
Gondoljátok, Krisztus láthatatlan egyháza abban az örök Rómában van, amit ideát a lelkek világában élők tévhitükkel létrehoztak? Vagy állíthatja-e egyetlen vallás is magáról, hogy az az egyedüli üdvözítő vallás, amikor tűzzel-vízzel a más vallásúak ellen
van? Mintha a külső forma juttathatná el az embert az üdvösséghez! Amíg valakinek szívében nem él a szeretetet, a másokkal
való törődés, a testvériség érzülete, addig az nem tartozik Krisztus egyházához, mégha spiritisztának vallja is magát.
Ismerjétek meg magatokat, mert elkövetkezett Istennek országa!
Ismerjétek meg magatokat és bánjátok meg bűneiteket, de bűnbánatotok olyan legyen, hogy az elvezessen benneteket arra az
elhatározásra, hogy Uram soha többé! Kérjétek az Urat, adjon
alkalmat arra, hogy képesek legyetek elsimítani, járhatóvá tenni
az utat ahhoz, akit megbántottatok, kihasználtatok, akiről hamis
tanúságot szóltatok. Hiszen azért adatik a földi élet, hogy itt megtanuljatok szeretetben, békességben élni egymással, s ha vétettetek egymás ellen, rádöbbenjetek vétketekre és azt kiigazítsátok,
míg az úton vagytok.
Ideát már késő! Ideát legtöbbször csak kényszer hatására néz a
bűnös lélek az igazság tükrébe, s akkor szánja-bánja az elpazarolt
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időt, alkalmakat és lehetőségeket, mert látja, hogy mindaz hova
vezetett, milyen ronccsá, milyen nyomorulttá, milyen szegénnyé,
milyen beteggé és nincstelenné lett. És akkor új alkalomért esedezik: Uram, csak még egy alkalmat adj nekem, csak még egyszer
próbálkozhatnék! S Isten, szereteténél fogva teljesíti minden próbálkozni kívánó, minden jóra törekvő gyermeke kérését; felruházza őt friss erőkkel és új körülmények, új lehetőségek közé helyezi őt. Annak ellenére, hogy a lélekbe beleírattak mindazok,
amik előző földi élete után ideát számára azt a sok gyötrelmet
okozták, mégis, amikor a Földön meglátja az ellentét káprázatát,
ismét áldozatul esik, ismét a káprázat nyűgözi le tekintetét és
megfeledkezik fogadalmairól, ígéreteiről és ismét csak elpazarolja a kegyelemből kapott drága időt, alkalmakat, lehetőségeket
és talentumokat.
Mennyi mindent mondtunk már nektek is testvéreim annak érdekében, hogy nálatok belátást és javulást érjünk el. Azt akartuk,
hogy felfigyeljetek a benneteket hazahívó szóra és benső lényeg
szerint ismerjétek meg Krisztus Urunk igéit és annak kivitelezésére törekedjetek, hogy ne mentegessétek magatokat és az okokat
ne hárítsátok másra; ne mástól várjátok a türelmet, a szeretettel
teli jóindulatot, segítő készséget, hanem ti tegyétek meg e téren
az első lépést. Ne legyen számotokra olyan sérelem, ami meg nem
bocsájtható, ki nem igazítható, ami benneteket arra késztet, hogy
a másik felé egy lépést se akarjatok tenni. Ahhoz, hogy a sérelmek
elsimuljanak, valakinek meg kell tenni az első lépést. Aki erre
képtelen, attól hiába várjuk, ezért tehát mindig a jónak kell áldozatot hoznia, mindig a jónak kell ezt az első lépést megtennie,
mindig a jónak kell szenvednie a krisztusi eszme győzelméért.
Istennek törvényei mindent regisztrálnak, mindent számon tartanak! Aki egy paránnyal is hozzájárul a jó terjedéséhez, - akár a
saját lelkében, akár mások lelkében annak jutalma nagy lesz a
mennyben. Aki pedig egy jottányival is hozzájárul az igazság elhallgattatásához, megmásításához, arculveréséhez, az igazság
képviselőinek bebörtönzéséhez, megöléséhez - mondom nektek jaj annak! Aki pedig ismerte az igazságot, de rátaposott arra, mondom nektek - jaj annak!
Aki pedig megtér, aki pedig megtér testvéreim! - az üdvözül.
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Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek!
A BŰNBOCSÁNAT MISZTÉRIUMA(*)
Zita médium által 2000. december 17.
Köszöntelek benneteket testvéreim a mi Urunk, Jézus Krisztus
nevében!
A mai napon gyújtsuk meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját, hogy annak fényénél közelebbről megszemlélhessük a bűnbocsánat lehetőségeit és annak csodálatos, lelket megváltó misztériumát. Beszéltem nektek arról, hogy sok minden megtörténik e
világban, valamint a bukott teremtmények világaiban, aminek
nem szabadna megtörténnie, aminek pedig feltétlenül meg kéne
történnie, mert az az Isten akarata, az viszont nem történik meg.
Beszéltem nektek arról is, hogy a földi ember mennyire nem ismeri az Isten akaratát, pedig az a törvényekben megörökíttetett,
és mennyire nem képes annak megvalósítására. Tehát szükséges,
hogy az ember, ha nehezen tanul is, mégis csak a közelébe jusson
Isten örök, megváltoztathatatlan igazságának és azt a maga életére kötelezővé tegye. Akármilyen nehezen megy ez az első időben, akármilyen nehéz neki a maga emberi, bűnnel átitatott természete ellen hadakoznia, mégis el kell jutnia arra a pontra, hogy
legyőzze önmagában a bűnt és ezáltal megszabadulhasson a bűn
következményeitől, a szenvedésektől, nyomorúságtól és a haláltól. Szükséges az embernek belátnia, hogy mindaz, amit cselekedett, ahogyan élt, az helytelen volt és az rossz eredményt hozott
úgy a maga, mint mások számára. Be kell látnia azt is, hogy Isten
csodálatos teremtett világában ezekkel a bűnökkel mily nagy káoszt és szenvedést teremtett, hogy aztán az ő számára is teljesedésbe mehessen Istennek ígérete, miszerint a Megváltó neki is
bűnbocsánatot hoz és ad, mert a szerető, a kegyelmes Isten minden megtérő gyermekének megbocsát.
De nézzük meg ennek előzményeit. Lehet-e a megtörténtet meg
nem történtté tenni? Amikor az ember a bűntől elvakulva elveszi
a másik ember életét, feltámaszthatja-e? Adhat-e új életet, teheti-
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e ezt meg nem történtté? Amikor önmagában a bűnt erősíti és ezáltal lelki és fizikai testét is beteggé teszi, meggyógyíthatja-e önmagát mindaddig, amíg bűnben leledzik? Ha fájdalmak, szenvedések elindítója volt az életben és ezáltal emberek sokasága szenvedett, gyötrődött, nélkülözött, meg nem történtté teheti-e mindazt? Amikor erőszakos emberek, a hatalom birtokában generációkat fosztottak meg a szabadságtól, s még annak lehetőségétől is,
hogy az Isten akaratának érvényt szerezzenek, mondható-e, hogy
az helyénvaló és jó volt? Lehet-e a hazugságokat elfeledtetni,
mintha azok meg sem történtek volna, vagy azt mondani, hogy
volt ugyan, de ma már nincs? Minden, amit az ember életbe hív,
akár érzésben, akár gondolatban, akár cselekedetben, az van, az
létezik; amibe ő beleadja életerejét, az él, az el nem pusztítható.
A rossz eredményei pedig egymással összeolvadva nagy területeken siralmas következményeket teremtenek, amelyek meg nem
semmisíthetők. Képes-e az ember a világban összetömörített gonosz érzéseket, vágyakat, erőket semmissé tenni, hogy azok ne
létezzenek? Hiszen azok élnek, uralkodnak és ordító oroszlánként
körüljárnak a világban és várják, lesik, hogy kit nyelhetnek el,
honnan szedhetnek újabb áldozatokat. Lehet-e az igazság törvényét megváltoztatni, és azt mondani, mától kezdve az nem igazság? Nem lehet testvéreim, mert akkor nem lenne törvény! Azért
törvény, mert az megváltoztathatatlan és az a legkisebb atomban
is él, van, létezik és uralkodik. Tehát nem lehet megváltoztatni.
Ha a törvényen sérelem esik, lehetetlen hogy azt a sérelmet ne
regisztrálná. Hogyan lehet akkor a bűnöket, - amelyek sérelmek
Isten igazság törvényén - jóvátenni? Lehet-e azt mondani, hogy
ami megtörtént, az nem történt meg? Nem lehet testvéreim!
Az ember önmagából semmi jót nem tud előhozni, amit annak
előtte nem az ő Atyjától, Istenétől kapott volna ajándékba. Mit
adhat hát akkor az ember az Istennek, az ő Megváltójának vagy a
törvénynek, amivel önmaga rendelkezik, ami az ő tulajdona
lenne? Semmit, mert nincs semmije. Tehát így, mivel a törvényt
nem tudja betölteni, azt nem képes kiengesztelni sem. Mert ahhoz
valami többletre lenne szükség, amivel ő nem rendelkezik. Tehát
olyan valakinek kell a törvényen esett csorbát kiigazítania, a hiá-
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nyokat, a keletkezett mélységeket kipótolnia, a magasra csúcsosodó hegyeket elhordania, akinek van miből adnia és ha örökösen
és szünet nélkül ad is, gazdagsága soha el nem fogy, és ő maga is
tökéletes egész, sértetlen és megváltoztathatatlan marad. Ez a mi
Atyánk, Istenünk! A törvényt azonban ő sem változtathatja meg,
azt ki nem térítheti eredeti irányából, mert a törvény a fejlődést
szolgálja. Ellenben, ahol hiányok keletkeznek, ott a magáéból,
szeretetből, szánalomból és kegyelemből kipótolhatja és kiegészítheti, vagy egy időre letakarhatja, hogy aki a törvény ellen vétkezett, az megtérjen, megerősödjön és tisztán álljon előtte, hogy
mit cselekedett. Ugyanis mindaddig, amíg valaki fel sem képes
mérni, hogy mit cselekedett és az milyen következményeket vont
maga után, addig annak érdekében nem lehet semmit sem tenni.
Tehát először is tisztába kell jönnie a törvényekkel, azután tisztába kell jönnie azzal, hogy milyen törvénytelenségeket követett
el. Amikor ez már tisztán áll előtte, akkor tudja felmérni vétkének
nagyságát. Addig hiába mondja neki bárki, hogy bűnös ember,
hogy vétkezett az isteni szeretet és igazság törvénye ellen, el sem
hiszi, mert magát igaznak, feddhetetlennek, bölcsnek, jónak
tartja, és csak a legkirívóbb bűnöket képes észrevenni, többnyire
azt sem magánál, hanem másoknál és így nem tudja lemérni, hogy
ténykedésével, milyen károkat okozott az Isten csodálatos, teremtett világában. Önmagától, világosság híján, semmit sem képes
meglátni. Kívülről kell a fénynek rávetődnie, kívülről kell valakinek észrevenni azokat a hézagokat, amiket a bűnös teremtmények
hoztak létre az élet folyamatosságában, hogy azokat a magáéból
pótolja ki. Ez a valaki a mi teremtő Atyánk, a szeretet Istene, Aki
az egész teremtett világmindenség szíve-lelke, értelme és központja. Mivel ő a mindenség központja, Belőle indul ki minden
jó, azért ő nem szállhatott le a bukottak világába! Hisz ő látja el a
világmindenséget mindazzal, amire annak szüksége van. Ő az, aki
a legjobban tudja, kinek, mire és mennyire van szüksége és ahol
többre van szükség, mert nagyobb foltok és sérelmek estek a törvényen, ott többet ad.
Tehát óriási tévedés, amikor az emberek azt hiszik, hogy az Isten
személyesen szállt le az emberek világába. Az isteni szeretet
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szállt le az ő szerelmetes Fiában, a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban, akinek élete teljesen különálló élet, Aki érzésben, akaratban, gondolatban az Istenben él, teremtett szellem. Az az állítás
sem állja meg a helyét, hogy egy Istenben három személy van,
mert az egy Isten oszthatatlan, tökéletes egész. Tehát csak akaratban, csak a törvényben simulhatnak Hozzá a teremtmények, a
Fiúk és a megszentelődöttek, a Szentlélek közösségébe tartozók.
A Fiúban hajolt le a bukottak világaiba, hogy oda világosságot
hozzon, hogy bűnbocsánatot hirdessen és bűnbocsánatot adhasson a bukott teremtményeknek, így az embereknek is. Azért bocsáthatja meg a bűnöket, azért van az, hogy amit megtart, az megtartatik, mert amit közöl az emberiséggel, azt az Atyától kapja.
Mint az Atya akaratát tökéletesen betöltő eszköz, az Atyával szünet nélküli, soha meg nem szűnő kapcsolatban áll, tehát képes a
hiányokat pótló erőket és világosságot közvetlenül az Atyától levonni és abból oda ad, ahol a bukott teremtmények sötétséget,
káoszt, vagy a törvény nem ismerése révén károkat okoztak. Tehát mintegy felméri az egész bukott világ sorsát, benne a bukottak
életét, azok hiányait, felelősségét, amivel a törvénynek tartoznak
és oda irányítja az ő ajándékait, ahol azt kérik, ahol annak szükségét érzik.
Vajon képes-e megérteni ezt az ember? Hogy, aki ölt, hazudott,
csalt, lopott, aki hamis tanúságot szólt felebarátja ellen, aki szüleit
nem tisztelte, aki az igazságot megtagadta, aki az Istenről megfeledkezett és istentagadóvá vált, az ha Krisztus révén megtér és
szakít bűneivel, tévelygéseivel, akkor azokról többé emlékezet
nem lesz? Nem neki a bukottnak, a bűnösnek kell kiegészíteni a
törvényen esett csorbát, hanem van valaki, aki őt felemeli, aki
tisztává teszi őt. Tehát ha Krisztus el nem jött volna, akkor a léleknek időtlen-időkig itt kéne vesztegelnie, mert a törvény ereje,
az ő bűnös tendenciái és természete a kárhozat világaihoz, a bűn
e világához kötik. És eljön az Úr és szelíd szóval mondja az embernek: „Menj el és többé ne vétkezzél.” Ha pedig többé nem vétkezik, bűneiről többé említés nem lesz. A törvény soha többé nem
mutatja se feléd embertestvérem, sem a teremtett világ felé, amit
elkövettél, sem azt, hogy mit és hogyan tettél tönkre bűneiddel,
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gonosz indulataiddal, gyilkos hajlamaiddal Isten csodálatos világában. Mert az Úr odaáll és mindenét odaadja érted és mindanynyiunkért. Azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet...
Én vagyok a feltámadás és az élet.” Ő a bukottak útmutatója, a
bukottak világossága, feltámadása és élete, Aki által innen, a bukottak világából újra a mi Atyánk csodálatos világaiba juthatnak,
ahol újra örömbe, boldogságba, békességbe, harmóniába, szeretetbe lehet részük, a hozzájuk hasonlók társaságában és ott emlékezés többé nem lesz a sötétség, a kietlenség, gyötrelmek világairól.
Millió és millió szellem fáradozik a bukott világok feltisztításán.
A törvény csak annyit kér az embertől ennél a munkánál a jövőre
nézve, hogy többé ne vétkezzék, hagyja el a bűneit, ne szennyezze
azokkal tovább a világmindenséget. De sajnos, amikor a törvény
egy kicsit nagyobb szabadságban részesíti az embert, úgy hiszi,
hogy minden újra szabad neki, és újból mindent elrongálhat és
újra mindent tönkretehet. Igaz, hogy mindenek szabadok, de nem
mindenek használnak! A törvénynek az a tulajdonsága, hogy azt
adja vissza, amit az ember kibocsát a világba. Miért kell az embernek szenvednie, gyötrődnie, nélkülöznie, csalódnia? Azért,
mert nem akar tanulni, mert nem akarja megérteni azt az egyszerű
törvényt, hogy a jónak jó és a rossznak rossz a következménye.
Ha pedig beérik a sok rossz, igazságos lenne-e, hogy a következmények mindazokra a világokra és azokra a teremtményekre nehezednének, akiknek ezen szenvedtető állapotok létrehozásához
semmi közük nem volt?
Az Úr Jézus Krisztusnak, Aki magát áldozatul adta, törvény szerint neki nem kellett testet öltenie és itt kivennie részét a sok szenvedésből, a halálból és mégis mindent elvállalt; magára vette a
szegénységet, a menekülést, a félelmeket és mindazt megbocsátja, ami mint emberi értelmetlenség, ostobaság, hatalomféltés,
erőszakosság mutatkozik vele szemben. Hogyan nyilvánul meg
ezzel szemben a bűnös ember? Adni képtelen, de elvenne mindent az Úrtól is; elveszi gyógyító erőit, elveszi még az életét is és
azzal a rosszal viszonozza azt, amit a törvény azok számára ír elő
és tart fent, akik a törvényt megsértették, akik önmagukban a
rosszat, a bűnt, a hazugságot tették valósággá, és azzal fertőzték
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az életet, azzal rongálták a maguk és mások életét, és az Isten csodálatos világait. Új és új elkülönítések válnak szükségessé, hogy
a törvény elválassza a kevésbé értelmeset az értelmesebbtől, a
jobbat a rosszabbtól, a világosabbat a sötétebbtől, és a gonosznak
ne legyen újabb lehetősége szenvedtetni a jobb, a helyesebb
irányt követőt és azt lehúzni a maga szintjére, és megrabolni
azoktól a lehetőségektől, amelyeket a mi Urunk, a Jézus Krisztus
a haladni vágyók részére ad.
Az Úr felajánlja a bűnök bocsánatát. Kéri az embert, és kér titeket
is, hogy térjetek meg, bánjátok meg és hagyjátok el bűneiteket,
mert akkor bűnbocsánatot nyertek. Az Úr irántunk tanúsított szeretetét talán a következő példával tudnám szemléltetni előttetek.
Képzeljetek el valakit, aki élete folyamán nagy hibákat követett
el, amiknek következtében komoly kárai, adósságai lesznek, s
meg kell ismernie a nincstelenséget, az éhséget, a hajléktalanságot, a nyomorúságot, a kelevényeket, a betegségeket. Egyszer
csak jön egy gazdag úr, aki azt mondja: „Nézd, én mindent kifizetek helyetted. Mától kezdve újra egészséges, újra fiatal és szép
leszel, erőidnek teljében, és gazdagságban élhetsz. Csak azt kívánom, hogy amit most adok neked, azt el ne játszad, hanem vigyázz rá, és szerezz azon magadnak még többet.” Vajon nem kellene hálásnak lennie a betegnek és szegénynek jótevője iránt? A
lélek ideát fogadkozik is, de amikor testet ölt megfeledkezik ígéretéről, és balgán ismét eljátszik minden új lehetőséget. A törvény, a nemezis okozta lelki gyötrelmek, a bűnbánat könnyei fölírják lelkének falára, hogy ne vétkezzék, hogy amikor újra testbe
jön, újra próbálkozhatik, emlékezzék az új lehetőségek között is,
és soha többé ne tegye azt, ami azt a temérdek szenvedést okozta
neki elmúlt földi élete után. Mégis, amikor az ember belép ebbe
a világba és az ellentét megkezdi ellene az ostromot, az ember
megfeledkezik minden fogadkozásáról, Krisztus nagy-nagy ajándékairól, az ő szerető Atyjáról, a fájdalmakról és szenvedésekről,
amelyek a túlvilági elszámoláskor érték, és újra eleven parazsat
gyűjt a fejére. Az ember a Föld legnehezebben érő gyümölcse; itt
sem nem lát, sem nem hall, és csodálatos értékeit, amit Krisztus
megváltó munkája révén kapott újra eljátssza, elfecséreli, felcse-
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réli ócska üvegdarabokra, mert abban lát értéket. Pedig testvéreim, kétezer esztendő óta mindannyian újra és újra próbálkoztatok; számtalan életben ismertétek meg Krisztus igazságát, Krisztus tanát és nagy-nagy szeretetből hozott áldozatát; számtalanszor
kért benneteket, hogy felejtsétek el a bűnt, ne áruljatok a bűnnel
egy gyékényen; számtalanszor közölte veletek, hogy megbocsáttattak bűneitek, menjetek el békességgel és többé ne vétkezzetek.
De mindaddig, amíg az ember ezt meg nem képes cselekedni, a
törvény Krisztus áldozata ellenére is, újra és újra arra kényszeríti,
hogy visszatérjen a Földre és újra próbálkozzon, mindaddig, amíg
megtérési kísérleteit végre siker nem koronázza. A teremtő Atya
mindent megtett a bukott világok és az ember érdekében. A mi
Urunk, a Jézus Krisztus is mindent megtett, ami csak megtehető
volt; a Szentlélek pedig e világban van, és a krisztusi világosságot
szétárasztja. Aki kopog, aki zörget, annak ajtó nyílik, aki kér az
kap, de az ember még arra is büszke, hogy kérjen. Nem láttatok
még olyan helyeket, ahol segíteni akarnak a szegényeken és szívesen adják azt, amit össze tudtak gyűjteni a számukra élelem
vagy ruha formájában, és mégis elégedetlenek, mégis hálátlanok
az emberek? Így van az ember Istennel is. Ne így add Uram, hanem amúgy; ne adj nekem betegséget, csalódást, szenvedést és
halált, hanem add, hogy mindenem meglegyen és megtérés nélkül
besétálhassak az örökéletbe; anélkül, hogy magamból bármit is
adnom kéne. Ha egyszer az Úr megváltott, legyen az egy olyan
megváltás, hogy én továbbra is tehessem azt, amit akarok. Nem!
Ez így nem lehetséges! Térjetek meg, és ha megtértetek meggyógyultok, ha megtértetek, megépültök, ha megtértetek, világosságotok lesz, ha megtértetek, nem kell e világba visszajönnötök,
ha megtértetek bűneitek megbocsáttatnak és véglegesen elmehettek innen. Nincs az a nagy mélység, amelyből fel ne lehetne emelkedni. Nézzétek meg Mária Magdaléna életét; az írás szavaival
hét ördög ment ki belőle, de amikor az Úr kimondta, hogy megbocsátattak bűnei, soha többé nem kívánta a bűnt, nem kívánta
mindazt, ami a bűnnel volt kapcsolatos, hanem hálás volt az Úrnak és nagyon szerette, amiért őt, a bűnöst megtalálta, felemelte,
új lehetőséget adott neki az életre. Az életre testvéreim!
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Azt mondjátok, hogy az élet nem nagy dolog, és én ezt nem fogadom el. Az ember addig bátor, addig beszél így, amíg fiatal, amíg
erős és egészséges. De kérdezzétek meg a halálra ítélt nagy beteget, kérdezzétek meg az évekig ágyban fekvőt, hogy így gondolja-e? Nagy és szent lesz számára az élet, amikor az veszélyben
van. Nem a földi élet utolsó pillanataiban, amikor már minden
lehetőség elfogyott, kell újabb hosszabbítást kérni, hanem amíg
az idő, a lehetőség és az alkalom ott van, addig térjetek meg! Ma
még itt van az idő, az alkalom és a lehetőség, de hogy a holnap
mit tartogat számára, senki sem tudhatja, senki sem garantálhatja.
Ma még biztonságban érezheti magát, de holnap mindenét elsodorhatja az ár. Ma még úgy érezheti, a világ tetején ül, de holnap
már alázuhanhat; ma még a tömeg felemeli, holnap már alászállíthatja; ma még egészséges az ember, holnap már temethetik.
Testvéreim, a ma a tiétek, tehát ma térjetek meg! Megtéréseteket
ne halogassátok!
Az Úr közeledik felétek; már csak néhány nap és megteríti számotokra az asztalt, hogy erőiben részesülhessetek. Felkínálja bűneitekért kihullatott vérét, hogy megépüljetek, megerősödjetek és
ellene tudjatok állni a bűnnek. Megbántátok igazán a bűneiteket,
a hibáitokat, a mulasztásaitokat, a nem törődöm, hányaveti gondolkodásmódotokat? Megbántátok, amikor alkalom lett volna a
jónak cselekvésére, de helyette kemény és hideg szívvel, az értelem túlzott mérlegelésétől indíttatva elmentetek a segítségre szoruló mellett? Nem voltatok irgalmas szamaritánusok, nem gondoltatok azzal, hogy ami ma neki, holnap nektek, és nektek is
majd jól esne, ha valaki letörölné arcotokról a verejtéket, sebeiteket megtisztítaná, ha a gondolatvilágotokból a kételyt elűzné. Isten a szeretet! Az Isten szeret benneteket és mindannyiunkat. A
mi Urunk, a Jézus Krisztus veletek marad e világ végezetéig és
ha igazán, szívből megbánjátok bűneiteket, az Úr megbocsátja
bűneiteket, de többé ne vétkezzetek! Úgy gondoljatok az elkövetkező ünnepekre, hogy Karácsony volt az a pillanat, amikor az Úr
e Földre tette a lábát és ezzel nyitotta meg azokat a kapukat a
számotokra is, amelyeket a hitetlenek hiába döngetnek, nem tudnak bejutni rajta, amíg a szenvedések, a hideg, az éhség, a szom-
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júság meg nem töri őket annyira, hogy imában kérelemmel fordulnak az Úrhoz, amíg be nem látják, hogy mekkora tévedés volt,
amikor a Teremtőről elfeledkeztek, amikor életükben fontosabb
és nagyobb jelentőségű volt a szórakozás, az utazás, az evés és
minden más, mint az, hogy megtérjenek és éljenek. Azt hiszik,
hogy élnek, azt hiszik, hogy az az élet, ahogyan a test embere él,
és közben életük a halálba torkollik. Az élet több az eledelnél és
az italnál; az élet több a szórakozásnál, az élet több mindennemű
üres fecsegésnél! Az élet Isten által biztosított lehetőség arra,
hogy az ember megtérjen, és az Úr elmondhassa neki, menj el és
többé ne vétkezzél; menj el, mert bűneid megbocsátattak. Ennél
nagyobbat nem mondhat, nem ígérhet, mi több, nem adhat senki
az embernek! Ezt adja a szerető Isten Krisztuson keresztül; megbocsátja bűneiteket és útra enged benneteket, hogy ezen az új úton
bizonyságot tegyetek arról, hogy az Úrnak tett ígéreteket megtartjátok, többé nem vétkeztek, és így belőletek is világító szövétnekek, világító lámpák lesznek, ti is példát mutattok azoknak, akik
ma még a bűn széles országútját járják, akik ma még nem ismerik
az ő Atyjukat, Istenüket és a Megváltó Krisztust. Példát nyújtotok
a családban, a gyermekeitek előtt, példát a munkahelyen, a vallásokban, a vallások külső keretébe kapaszkodó emberlelkeknek,
példát az egész hitetlen világnak.
Mert a hitetlen világnak példákra van szüksége! Látniuk kell az
embereknek, hogy a mélységből is fel lehet emelkedni, hogy érdemes a jót cselekedni, látniuk és érzékelniük kell, hogy egy megtért ember a maga szeretetével, jóindulatával, segítőkészségével
mit képes adni a bűnbe alámerült, gonosz világnak. Krisztus adta
a legnagyobbat, de akik Krisztusban megtérnek, azok ugyancsak
adni tudnak lélek szerint, szellemi igazságok szerint e világnak,
mert a példájuk nyomán mások is megtérhetnek, megépülhetnek,
és a bűnbocsánat ember által felfoghatatlan misztériumában részesülhetnek. Nézzétek át alaposan az életeteket, hogy az elmúlt
Úrvacsorától hova jutottatok, miben van egy kis javulás, mi az,
ahol stagnáltok és mi az, ahol visszaestetek. Fogadkozásaitokból
mennyit tartottatok meg. Vizsgáljátok meg jól beszédeitek, cselekedeteitek indítórugóit önmagatokban; nézzétek meg, még mire
visz rá benneteket a kísértés, a bennetek szunnyadó rossz és mi
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az, amiben már, ha nem is kimagasló, de némi eredményt elértetek. Még egy hét, és itt az emlékünnep; a csodálatos mennyei ünneplés kiárad e szomorú Föld lakói felé is. A menny és az angyalok csodálatos kara ünnepel, igazi nagy ünnep lesz a mennyben
és én szeretném, ha azokhoz tartoznátok, akik képesek lesznek
lélek szerint megünnepelni Krisztus születését.
Ne a testnek szánjatok ünneplést! Ne engedjétek, hogy a test kötelezettségei elvegyék időtöket és figyelmeteket a nagy csodáról,
ami Szent Karácsony éjszakáján Betlehemben megtörtént, amikor a menny a Földdel összekapcsolódott. A kapu tehát kinyílott,
az út ott áll, csak rá kell lépni! Bűneiteket meg kell bánni, fogadalmaitokat meg kell tartani és akkor bűnbocsánatban részesültök
és semmiről, amit cselekedtetek emlékezés nem lesz!
Isten kegyelme, áldása, békessége nyugodjon meg rajtatok a mai
napon és legyen veletek az ünnepek alatt, hogy az áldást, békességet és szeretetet hozzon a részetekre.
Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek!
AZ IGE TESTTÉ LETT(*)
Zita médium által 2000. december 24.
A Megváltó Jézus Krisztus nevében sok szeretettel köszöntelek
benneteket testvéreim!
Eljöttetek mindannyian a mi örömünkre és boldogságunkra, hogy
velünk, a pásztorokkal és a keletről jött bölcsekkel együtt köszöntsük és köszöntsétek a mi Urunkat, Aki megszületett Betlehemben. Megszületett az Úr az ígéret földjére azok közé, akik őt
évezredek óta várták, akik tudták, hogy ő hozza számukra a szabadulást, ő váltja meg őket a bűnből, a bűn szövevényeiből és
haza vezeti őket a boldogság és békesség világaiba, ahol a Nap
soha nem nyugszik le, és ahol minden teremtmény örök hálát és
dicsőséget ad - Isten után - Neki.
Igen, az egyszerű pásztorok eljöttek, mert felébresztette őket az
éj sötétjében az a nagy-nagy fény és világosság, amivel az angyalok körülvették őket. Minden ragyogott, szinte nappali világosság
támadt a mezőn, ahol tanyáztak; millió és millió fényes csillag
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sziporkázott és angyalok sokasága lepte el a mezőt, hirdetvén a
Megváltó születését. Azok az idők különös, csodálatos idők voltak. Az első, aki Isten üzenetét közvetítette, Gábriel angyal volt,
aki megjelentette Máriának, az Úr édesanyjának, hogy kegyelmet
talált Istennél. Mária által az egész Föld és minden bukott lény
kegyelemben részesült, Általa vált lehetségessé, hogy a megígért
Messiás eljöjjön és a világ és a benne élő bukott teremtmények
sorsa véglegesen és örökre megváltozzék. „Az Ige testté lett és
miközöttünk lakozék...” mondja az írás. Az ember nem tudja felfogni e nagy horderejű szavak értelmét. Az Ige Isten akarata, Isten
akarata az igazság, az igazság pedig az egész világmindenséget
fenntartó erő, amely a szeretetben nyilvánul meg. Az Ige az isteni
lényeg, az isteni akarat, az isteni igazság, az isteni szeretet. Az
isteni szeretet Krisztusban hajolt le e földi emberekhez, hogy
higgyenek és hitük által megigazuljanak. Az egyszerű pásztorok
voltak az elsők, akik hittek az angyalok beszédének: „nagy örömet hirdetünk nektek, ma született a világ megváltója Betlehemben... menjetek el ti is mindannyian, kivétel nélkül és adjatok tisztességet Neki...”
Nektek is, mindannyiótoknak kivétel nélkül szól az angyalok üzenete, hogy eljöjjetek ide és a mai napon tisztességet adjatok, örömötöket és hálátokat fejezzétek ki a mi Atyánknak, Istenünknek,
hogy ez a csodálatos esemény megtörténhetett: Fiú született e világra, Akit Jézusnak hívnak, Aki a megígért Megváltó, a Szabadító, a Békesség Fejedelme, a bűnbocsánat hirdetője. Igen, kivétel
nélkül eljöttetek ide a mai napon, hogy tisztességet adjatok Neki;
hogy lélekben velünk együtt ünnepeljetek! Eljöttetek... Éppen
úgy, mint a három keleti bölcs is, akik messziről - távol attól a
mezőtől, amely csodálatos volt a fénytől és a csillagok sziporkázásától - meglátták a Megváltó Keleten feltűnt csillagát. A csillag
vezette őket, minden éjjel előttük járt, és amely a számítások szerint megmutatta nekik, hogy hol, mikor kell a világ üdvözítőjének
megszületnie. A bölcsek megértették, hogy ilyen nagy dolog e világban még soha-soha nem ment végbe, és ezután sem fog ilyen
nagy dolog megtörténni. Isten legkedvesebbje: a legtisztább, a
legtökéletesebb, a szeretetben legnagyobb, az igazságot és az is-
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teni akaratot legjobban értő és ismerő leszáll a magasságok világából a mélységekbe, hogy megkeresse, megtalálja azokat, akik
aláhullottak. Leszállt, hogy hírt hozzon nekik a csodálatos világokról, hírt hozzon az isteni akaratról, hírt hozzon az igazság és
szeretet törvényéről, amelyet minden teremtménynek ismernie
kell azért, hogy azután azt az utolsó pontig a legtökéletesebben
betölthesse. A Megváltó leszállt a mélységek világába, ahol gonosz indulatú, hatalomvágyó és hatalomféltő, erőszakos, törtető
emberek élnek, akik az önmaguk dicsőségét keresik. Ez a dicsőség örökös bizonytalansággal, félelemmel és háborúsággal jár.
Mindenütt békétlenség honol, ami mindig többre vágyik, mindig
mást akar és emiatt nem tud az emberek érzésvilága megnyugodni. Ezért köszöntötte az angyal az egyszerű pásztorokat, akiktől távol állt, hogy hatalmat, dicsőséget akartak volna maguknak:
„dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön minden
jóakaratú embernek...” A pásztorok megadták Istennek a dicsőséget, tisztességet tettek a megszületett Megváltónak, lelkükben békességet éreztek, hálásak voltak, hogy Isten őket ilyen nagy és
csodálatos ajándékban részesítette. A világ nagyobb része mit
sem tudott a történtekről, a csodálatos pillanatról, amikor Krisztus
születésével a menny összekapcsolódott a Földdel.
Amikor az angyalok a pásztoroknak ezt hírül adták, ezáltal ők is
részeseivé váltak ennek a csodának. Ez a csoda megragadta egész
lelküket, hogy ettől a pillanattól kezdve, egész életükön át soha el
ne felejtsék azt a csodálatos és békességes pillanatot, amikor
megláthatták a nagy fényözön közepén Mária ölén a kisdedet,
akiről az angyalok mondották: „a világ Megváltója!...” És a Megváltó, a Szabadító szegénységben, hidegben, csupán az állatok leheletétől melegítve érkezett e világba. A pásztorok érezték, hogy
ők milyen gazdagok. Érezték, hogy bár ők tanulatlan, egyszerű,
írást nem ismerő emberek és íme, nekik jelentetik ki a világ Megváltójának születése. Érezték, hogy ezen az éjjelen az igazság és
a szeretet ölt testet; az az igazság és szeretet, amely nem keresi a
magáét, hanem lemond mindenről, áldozatot hoz azokért, akik elhagyták az atyai hajlékot. Néhány nappal később megérkeztek a
keleti bölcsek és ők is tisztességet adhattak a Megváltónak, lábai
elé helyezve aranyat, tömjént és mirhát; ezt adhatta a bölcseken,
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az isteni igazságot ismerőkön keresztül a Föld a Megváltónak. A
Föld lakói semmit sem adhattak a Megváltónak, még a későbbi
időkben sem, amikor Ő az ő szívüket és a lelküket kérte, hogy azt
átalakíthassa, abba békességet és megelégedést hozzon. A választott nép, az emberiség visszautasította ezt a békességet. És láthatjátok, hogy mivel a felkínált üdvösség, a felkínált békesség nem
kellett, azóta sincs békesség a Földön, nincs az emberi lelkekben
megelégedettség, mindig többre vágynak, mindig többet szeretnének markolni a Föld anyagi javaiból, hatalomból és a dicsőségből. Voltak, akik az elmúlt kétezer esztendő alatt megértek arra,
hogy a krisztusi békét befogadják, de a többség makacsul kitartott
amellett, hogy az anyag, a hatalom a maga akaratának az érvényesülése szükséges, hogy nincs szüksége Istenre és Isten küldöttjére, Aki oly mérhetetlenül és kibeszélhetetlenül nagy áldozatot hozott mindenkiért kivétel nélkül. Amíg egyesek élnek a lehetőséggel és az alkalommal és Krisztus jászolbölcsőjéhez találnak az egyszerű pásztorokkal vagy a keleti bölcsekkel, addig a
többség nem találja meg őt, mert nem is keresi, mert nem képes
meglátni a nagy csodát a csodálatos éjszakán, amikor az „Ige
testté lett...”
Szent Karácsony éjszakája az első pillanat, az első lépés ahhoz,
hogy Isten és ember között a kiengesztelődés megtörténhessék.
Az Ószövetség napjai lejáródtak, a büntető Jehova fogalma helyett kiábrázolódik a szerető, a bűnbocsánatot adó isteni arculat
Krisztuson keresztül. Ezzel a pillanattal megköttetik az Újszövetség, amelyre azután a vérszerződést, a vérrel való megpecsételést
Krisztus kihullott vére jelenti. Akik isznak az ő véréből, akik élnek az ő itthagyott parányaival, azok lélekben megerősödnek.
Remélem testvéreim, hogy a néhány nappal ezelőtt magatokhoz
vett krisztusparányok lélekben, szellemben, igazságban, fizikai
erőnlétben titeket is megerősítettek, hogy továbbra ne tévelyegjetek, hanem felismerjétek és megismerjétek az Igét, amely érettetek és mindannyiunkért testté lett és közöttünk lakozott. Az Úr
testének ezen parányai veletek, emberekkel maradnak egészen e
világnak végezetéig; de veletek marad Krisztus lélekben és Igazságban is. Az Úr veletek marad szellemben is egészen az utolsó
napig, amikor már nem test szerint születik meg e világra, hanem
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szellemként jön e Földre, hogy megítélje az embereket. Az Úr
megítéli, hogy kiért volt érdemes ezt a kibeszélhetetlenül nagy
áldozatot hozni, kik lesznek azok, akiket Magával vihet, akiket
felmutathat a mi Atyánk, Istenünk előtt, mint megmentett, mint
megkerült századikat.
De szomorúan kell az Úrnak bizonyságot tennie azokról is, akik
az elmúlt kétezer esztendőben az időt, az alkalmat, a lehetőségeket, a testetöltéseket helytelenül használták fel; nem ismerték fel
az Igét, az isteni lényeget, a krisztusi elvet, eszmét; nem mosták
meg a lelküket a Bárány vérében és ezért Krisztus kénytelen lesz
ezt mondani: „távozzatok tőlem, nem ismerlek benneteket...”
Krisztus felismerése nem annyiból áll, hogy az ember a karácsonyi ünnep alatt elmondja, hogy Krisztus megszületett, vagy szép
karácsonyi énekeket énekel, vagy elmegy a templomba - esetleg
évente csak ezen az egy ünnepen. Nem ennyiből áll!... Krisztust
közelről kell megismerni; Krisztust be kell fogadni az emberi
szívbe, a lélekbe, hogy Karácsony szent éjjelén ott is megszülethessék. Minden alkalommal, amikor eljöttök ide, hogy tőlünk tanuljatok, vagy velünk együtt ünnepeljetek, szükséges, hogy azt a
piciny kis ajtót, ami a lélek és a szellem között van, amely a misztérikus lényeget elzárja az anyagi, a világi, a külső emberi élettől,
megnyissátok. Szükséges, hogy beengedjétek oda a hírt hozó angyalok szavát, az elküldött szellemek oktatását. Szükséges, hogy
azt megszívleljétek, azon keresztül megtanuljátok, hogy mi a téves és mi a biztos dolog, mi a helyes és mi a helytelen, mi az
igazság és mi a hazugság, mi a krisztusi szeretet, amely az áldozatban csúcsosodik ki és mi az önző szeretet, amely az embernek
kedvező ugyan, de a lélekre nézve semminemű eredményt nem
hoz.
Évtizedek óta jövünk közétek, elhozzuk számotokra a krisztusi
Igét; magasztaljuk, dicsérjük, dicsőítjük Krisztust, imádjuk a mi
Atyánkat, Istenünket, felkészítünk benneteket a lélek ünneplésére, Krisztus várására, meggyújtjuk nektek az adventi koszorún
az első, a második, a harmadik és a mai napon a negyedik gyertyát. Meggyújtjuk az adventi gyertyákkal együtt a lelketekben a
világosságot, emberközelségbe hozzuk a Világ Világosságát, a
mi Urunkat, a Jézus Krisztust, hogy Általa nektek is, a miénkhez
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hasonló békés, boldog és kiegyensúlyozott életetek lehessen. Ezzel a világossággal felvértezünk benneteket azokra az időkre,
amelyek ezután következnek be a számotokra, hogy amikor színt
kell vallanotok az Úrról, akkor erkölcsileg bátrak legyetek és ne
féljetek. Mint ahogy nem féltek Krisztus tanítványai sem életüket
adni az Úrért, mint ahogy nem féltek életüket adni az első keresztények, majd később mindazok, akik helyesen ismerték meg a
Krisztus által elhozott isteni igazságot. Akik Krisztus szellemi
egyházához tartoznak, akiknek homlokán van a jel, azokra
mondta az Úr: „új idők következnek, amikor az én nevemért gyűlölni fognak benneteket...”
Szeretném, ha azok a kis gyertyácskák: a kékek, a fehérek, a rózsaszínűek és a sárgák, amelyeket az Úrvacsora alkalmával itt
mindannyiótok részére kiosztottunk, mindannyiótok kezébe adtunk, felmelegítené a szíveteket, olyan érzéseket és gondolatokat
hozna a felszínre bennetek, amelyekkel méltóan és lélekben lesztek képesek ünnepelni Krisztus születését.
Azt mondottuk nektek, hogy ezek a kis gyertyácskák veletek maradnak, amíg csak éltek. Sőt, ezek a gyertyácskák ideát megvilágíthatják nektek a halál folyosóját, hogy az ne legyen olyan sötét,
kietlen, félelmetes, bizonytalan és hogy lehetőleg minél gyorsabban a végére érjetek és itt azzal a nagy-nagy világossággal találkozzatok, amely Krisztus jászolbölcsőjéből, a kereszten függő
Krisztusból, a feltámadott Krisztusból, a szellemi Krisztusból
árad felétek és rátok. Krisztus világossága átmelegíthet benneteket, elvezethet benneteket egy olyan világba, ahol dicsőség hangzik a mi Atyánknak, Istenünknek, és békességet érez minden lélek. Imádkozzatok testvéreim azokért, akik a nagy zsibvásárban
nem hallják az angyalok szavát, akik hirdetik nekik Krisztus születését. Imádkozzatok azokért, akik a bűn kábulatában még mélyen alusznak. Imádkozzatok azokért, akik ma még utolsók, hogy
elsők lehessenek. Imádkozzatok minden ember megtéréséért,
hogy Krisztus áldozata sokak részére ne maradjon még hosszú
időre hiábavaló.
Imádkozzatok azért is, hogy bennetek a krisztusi szeretet munkálkodhassék. Mert szüksége van a világnak olyan eszközökre, ame-

41
lyeket Krisztus képes felhasználni áldozatra, szeretetre, békességre, jószándékra, türelemre. Szüksége van a világnak rátok, akiket Krisztus képes felhasználni, hogy azokat, akik az út porában
vannak, felemelhessétek, sebeiket bekötözhessétek, hogy ők a ti
életeteken, példátokon keresztül kívánatosnak érezzék azt, hogy
Krisztus által megépülhessenek. Sok ember hangoskodik, hogy
ha Krisztus nincs az életében, ő akkor is boldog, megelégedett, és
nagyon is képes élvezni az életet. De Krisztus nélkül nincs igazi
öröm, igazi megelégedettség, igazi boldogság, és főként nincs tartós boldogság. Mert amit a Föld nyújt, az ma van, és holnap nincs,
a Föld csak ideiglenes boldogságot adhat. Ha az ember valamit
elért, ami után vágyott, máris más után vágyakozik, de akik Krisztus után vágyakoznak, azok Krisztusban kiegyenlítődnek, Krisztusban megbékélnek és Krisztusban örömet és boldogságot élveznek. Krisztusban boldogságot élveznek mindazok, akik Krisztuséi lettek: a Névtelen Szellem, a Nap Szellem, a Szürke Szellem
- akiket ti ezen neveken ismertek - és az a sok száz, sok ezer és
sok millió, akik előttetek jártak, akik fényt hoztak a Földre, akik
a világ sói lettek, akik erejüket az igazság melletti kiállásért a mi
Urunktól, a Jézus Krisztustól nyerték.
Krisztus karácsony éjszakáján csak egy piciny gyermek volt a
bölcsőben, de szellemben óriás, szellemben hatalmas, szellemi
erőben senki Hozzá nem mérhető! Ő az egész bukott világ megváltásának művét elvégezte, mindent Önmagából adott, Önmagából áldozott, Önmagából hozott ki! Ezért tudta azokat a csodákat
is megcselekedni, hiszen az Ő isteni erejének engedett a szél, engedett a haragos tenger, engedett a betegség, engedett az ördögök
egész légiója. Krisztusnak engedett még a halál is, amely e siralomvölgyben nagy úr volt mindaddig, amíg Ő e világra Karácsony szent éjszakáján meg nem született. Azóta a halál már nem
olyan félelmetes rém, mert a halálból, a kárhozat világaiból vissza
lehet térni a mi Atyánkhoz, Istenünkhöz.
Tőletek függ, rajtatok múlik mindez... az áldozat értetek is elvégeztetett...
Isten legyen mindannyiótokkal e Szent ünnepen! Isten veletek!
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KARÁCSONYI LÁTOMÁNY(*)
Zita médium által 2000. december 24.
Mi is nagyon örvendezhetünk a mai napon, hiszen bennünket is amint látom - angyalok látogattak meg arany és ezüst szegélyű,
hófehér ruhákban... különösen kettő csodálatos... az egyik keletről, a másik nyugatról tart felénk...
És most közel hoznak egy nagy és régi könyvet... nagyon régi,
nagy könyvnek látszik... most lapozni kezdenek benne... ez a
könyv azokat az eseményeket rögzíti meg, amelyek az Úr és a
Szentcsalád életéből valók, hogy mit adott a Föld Máriának, Józsefnek, az isteni kisdednek és a hatalmas Megváltónak, Jézus
Krisztusnak...
Főleg régi festmények - közöttük falfestmények is - kifejezik azt,
hogy akik ezeket alkották, milyen érzések és gondolatok hatották
át őket, mielőtt alkották ezeket... tehát mielőtt a Földre jöttek és
miután távoztak innen, akkor is összekötötte őket az alkotásuk a
krisztusi elvvel és eszmével...
Nem vagyok művészlélek, de a szépet szeretem... és ezek az alkotások csodálatosak... ahogyan a könyv lapjain össze vannak állítva a képek, olyanok, mintha élők és elevenek lennének... nem
tudom másként mondani ezeket, mert nem tudom visszaadni,
amit látok... hasonlítanak Feszty: A magyarok bejövetele körképéhez, amit odahaza láttam... ezek éppen úgy plasztikusan kiemelkednek a könyvből és annyira élethűek és annyira valóságosak, hogy egy egész korszakot, vagy az életnek egy-egy pillanatát
tökéletesen tükrözik vissza...
Ez azért van, mert nemcsak a művész elgondolásai alapján jöttek
ezek létre, hanem a képek mögött a valóság van, a történtek vannak... azok az érzések, gondolatok, az elv és eszme, amit Krisztus
képvisel... amit Mária képvisel... a védelem, amit József ad... a
gyermek, amit reprezentál... a 12 éves ifjú a templomban, amit
kifejez... csodálatos... én nem tudok erre szavakat találni és én a
képzőművészet terén sem vagyok járatos... de mindenesetre néhány képben Michelangelo művét vagyok képes felfedezni... és
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közöttük a magyar Munkácsynak a képét is... de vannak itt olyanok is, amiket nem ismerek...
Itt valaki azt mondja nekem, hogy ilyennek kell lennie a Föld művészetének, amely az élet valóságát, az abban lévő hitet, reménységet, isteni gondolatot, akaratot, elvet, eszmét képviseli, amire,
ha csak rátekint a szemlélő, a lelkét magasra emeli...
Jaj, még ezt is meg kell mondanom... az egyik angyal a figyelmemet ide irányítja... ennek az alkotóját sem ismerem, de ez a Krisztus kép, ami itt, nálunk a falon van, benne van ebben a nagy
könyvben, mint értékhez a krisztusi elvet, eszmét sugározza magából... különösen a homlok, a szemek, a nemes vonalú orr, a
száj, amely nem mond pillanatnyilag semmit, de mégis beszédes,
és ezen keresztül hangzottak azok a gyöngyszemek, amelyekkel
az Úr tanította mindazokat, akik az övéi lettek...
Csodálatos művek, értékek vannak ebben a könyvben, amelyet
még mindig lapozgatnak... de már egyre távolabb és távolabb viszik tőlem... és a helyét egy aranyosan szitáló köd fogja be... és
újra sok-sok gyertyácska lángol fel, és - igen - látom már, a mai
vasárnappal a negyedik gyertya lángja is fellobbant...
Most már csak magunkat látom, minket, egyszerű pásztorokhoz
hasonlatos embereket... vagyis én szeretném, ha olyanok lehetnénk lélekben, amilyenek az egyszerű pásztorok voltak...
Milyen szomorú a Föld és a mi életünk is a szellemi világosság,
a szellemi fények nélkül... most, hogy ezek a fények már kezdenek innen eltűnni és csak ez az aranyköd szitál, mennyivel kevesebb hangulatot, mennyivel kevesebb érzést hordoz, mint amikor
az angyalok ezeket a lapokat, ezeket a csodálatos művészi alkotásokat nekem megmutatták...
Azt gondolom, nagy szükségünk van a szellemvilág világosságára, erejére, melegségére, amely Krisztusból árad a didergő, sötét, szegény földi világra...

