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BEVEZETÉS(*) 
 

A gondolkodó emberek keresik a jelen kor felgyorsult eseményeinek, 

az egyre több áldozatot szedő háborúknak, az egyre erősödő természeti 

csapásoknak a magyarázatát, illetve okait. A clevelandi Magyar Szellem 

Kutatók Társaság gyülekezetében szellemi vezetőink több alkalommal 

oktattak ezen jelenségek okairól, az elkövetkezendő időkről és bekövet-

kező végítéletről. Ezekből az oktatásokból válogattunk össze. Az első 

részben az Atya, Fiú és a Szentlélekről, majd a Szentlétek, illetve az 

Evangéliumi Spiritizmus munkájáról szóló tanításokat közöljük. Utána 

az erők működéséről, hatásáról és a világ jelen helyzetéről szóló ma-

gyarázatokat közöljük. Végül pedig az utolsó időkben való helytállás-

ról és a végítéletre való felkészülésről szóló tanításokból mutatunk be. 

Reméljük, hogy a közzétett oktatások hozzásegítik a kedves olvasót a je-

len események megértéséhez és a végítéletre való felkészülésre. 

 

Cleveland, 2004 december 

A kiadók 
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ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEK(*) 
 

Az én Atyám, Istenem nevében szeretettel köszöntelek benneteket 

testvéreim! Hallgattam a tegnap esti beszélgetéseteket, és ma eljöttem 

közétek, hogy nagyon vázlatosan megpróbáljam elmondani, hogyan is 

értendő mindaz, amit tegnap este nem értettetek. Mert lényegesnek és 

fontosnak tartom és tartjuk mindannyian, akik oktatunk, tanítunk és ne-

velünk benneteket, hogy a lehető legjobban és az igazsághoz legközelebb 

állóan megérthessétek mindazt, ami az igazság fényénél a látókörötökbe 

kerül. Szükséges lenne, hogy otthonotokban rendszeresen és alaposabban 

foglalkozzatok a Szentírással, de különösen olyan kérdésekkel, amelyek 

az alapkijelentésekhez tartoznak. Mert ezek képezik a krisztusi igazság-

nak és Isten akaratának az alapját és ezek azok, amiket maguk a vallások 

is igyekeznek megérteni és helyesen felfogni. Természetesen, mivel a 

Szentlélek nem tud mindenkit kellőképpen befolyásolni, megvilágosí-

tani, ezért mindenki elgondolásába, az igazságról alkotott véleményébe 

tévedések, emberi elgondolások is belekerülnek. Az egyikébe több, a má-

sikéba kevesebb. Amikor a hívő ember egy munkának vagy egy feladat-

nak nekifog, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében kezd 

hozzá; amikor egy embert eltemetnek, akkor ugyancsak az Atyának, a 

Fiúnak és a Szendéteknek a nevében engedik utolsó útjára és imádkoznak 

érte vagy szentelik be. Tehát a hívő embernek mindent az Atyának, a 

Fiúnak és a Szentléleknek a nevében kell megcselekednie és őket kell 

kérnie ahhoz, hogy a segítségére és támaszára legyenek. Az Atya terem-

tette a világot; az Atya kezdettől fogva a teremtmények Atyja, tehát 

öröktől fogva van. Istenből indul ki minden élet, Hozzá siet és Hozzá tér 

vissza minden.  

Tehát Isten öröktől fogva van, örökké lesz; Istennek nincs kezdete és 

vége. Az Atya egyedül létezett - csak így tudom mondani - mielőtt bármi 

lett volna; minden, ami lett, Általa, az Ő teremtése által lett. Amikor azt 

mondjuk, vagy ti azt mondjátok, hogy Isten, azaz az Atya a kezdet és a 

vég, akkor ez nem az Istenre, nem az Atyára, hanem a teremtményekre 

értendő. Tehát a teremtmények részére Isten a kezdet és a vég. A teremt-

ménynek van kezdete és vége, és a teremtmény részére Isten a kezdet és 

a vég. Isten mindannyiunk teremtője, Nála nagyobb, hatalmasabb, töké-

letesebb, mindenhatóbb, igazságosabb, szeretetteljesebb nincs és nem lé-

tezik az egész világmindenségben. Isten teremtette a Hozzá hasonló 
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lényeket, akik intelligensek, tiszták voltak, csodálatos tulajdonságokkal, 

isteni gondolattal és érzéssel felruházva. De ez a gondolat és érzés még 

nem volt kiteljesedve, tehát nem voltak tökéletesek. Isten kisugározta az 

Önmaga teremtő erejét, az Ő lelkét és akkor az élettelen semmi „van”-

ná, valósággá lett. Isten szellem, és mert a Maga képére és hasonlatossá-

gára teremtette a teremtményeit, tehát azok is szellemek. Isten szellem, 

lélek és olyan finom anyag, hogy nem is lehet anyagnak nevezni, hanem 

fénynek, ősvilágosságnak. Isten lelke volt az élet maga, és ebből az élet-

erőből, az Ő lelkéből öntött ki az élettelen semmibe, ami ezáltal élővé és 

valósággá lett. Isten első teremtményei, fiai az elsődök, a messiások. Is-

ten - emberies szóval mondom, és ahogyan a Szentírás megörökíti - fiakat 

teremtett. Tehát a teremtő Isten az „Atya” és az Ő első teremtményei, az 

Ő fiai, a „Fiú”. Ezek a fiúk az Ő akarata szerint működtek és tökéletesed-

tek az igazság és a szeretet törvénye által.  

Az Atyának ez a két erős törvénye áll a teremtmény részére: az igazság 

ismerete, hogy az igazságot ismerve, el ne tévedjen, és a szeretet törvé-

nye, ami a teremtményt az Atyjához, a Teremtőhöz és többi fiakhoz, az 

ő testvéreihez, a többi teremtményhez fűzze. Mert ez a szeretetérzés ad-

hat neki örök boldogságot. Az a fejlődési folyamat, hogy a teremtmények 

a tökéletességüket elérjék, megindult és a teremtmények egyre csodála-

tosabbakká, fényesebbekké, tökéletesebbekké váltak. De ezek az intelli-

gens és csodálatos teremtmények Istentől szabad akaratot is kaptak. 

Azért kapták, hogy ne robotok legyenek, akik gépiesen követik az isteni 

akaratot, hanem a maguk intelligenciájával, a maguk szeretetével felfog-

ják, érezzék, és tisztán álljon előttük, hogy akaratukkal miért akarják kö-

vetni és megvalósítani az isteni nagy tervet a világmindenség részére, és 

hogy ez nekik milyen boldogságot ad. De a szabad akaratban nagy-nagy 

veszély is rejlik, mert az a tévgondolat támadhat a teremtményekben, 

hogy nem szükséges Istentől függeniük, hanem ők maguk is istenekké 

válhatnak. Ebben a periódusban nem volt még Szentlélek. Volt az Atya, 

a Teremtő, és voltak az Ő teremtményei, az elsődök, az Ő fiai. És volt 

Istennek a lelke, és ez volt az isteni lélek, amely mindent magába olvasz-

tott. Amikor a teremtmények a tökéletességüket elérték, beolvadtak az 

isteni lélekbe, de továbbra is külön egyedek maradtak, hatalmas, nagy 

világossággal, intelligenciával és birodalommal - nem tudok jobb kifeje-

zést használni - amit ők a maguk elgondolásaikkal, érzéseikkel benépe-

sítették. Tehát az egészet átfogta és befogta Istennek a lelke. Mivel bukás 
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történt, azáltal ellentétek, mélységek és magasságok keletkeztek, ami a 

térnek is a kezdete volt.  

A bukás következtében, azáltal, ahogy egyik teremtmény a másiktól 

elkülönült, azáltal, hogy nem a kijelölt utat követte, hanem más úton pró-

bálta a maga boldogságát elérni, a bukott elsődök fokozatilag lejjebb ke-

rültek, nem ugyanazon a szinten maradtak. A mélységek és magasságok 

keletkezése, a tér kialakulása miatt - nem tudom ezt sem pontosan, em-

berileg kifejezni - szükségessé vált, hogy a mélységek és magasságok 

áthidalására Isten új, másodteremtményeket teremtsen. De ez más 

időben - ekkor még nem volt idő; nem tudom magamat jobban kifejezni 

- és más helyen, és nem ugyanazon a szinten történt, mint az elsődök 

teremtése. Tehát a bukott elsődöknek, akik a mélységből - ez persze ma-

gasabb volt a mostani mélységeknél - fel akartak emelkedni, belátták té-

vedésüket, volt hova visszakerüljenek: a másodnapokba, ahonnan azután 

megint fokozatosan elérhették az első napokat, ahol a nem bukott elsődök 

Isten akarata szerint éltek. A másodteremtmények szintén megkísértet-

tek; nem önmagukban támadt a gondolat, mint az elsődökben támadt a 

gőg, hanem megkísértettek a már mélységekbe hullott elsődök által. A 

másodteremtmények között is voltak, akik elbuktak, és voltak, akik Is-

tenhez, az isteni akarathoz hűek maradtak. Ez volt a Szentlélek keletke-

zésének pillanata - csak így mondhatom, bár ez sem fedi a valóságot - 

mert ekkor alakult ki egy olyan szellem réteg, amely felfelé törekedett. A 

Szentlélek akkor keletkezett, amikor a bukottak vissza akartak jutni 

az eredeti állapotukba, újra az isteni akarathoz szegődtek, újra Isten tör-

vényében akartak munkálkodni, és ezáltal megszentelődtek.  

A Szentlélekhez különböző rendű és rangú szellemek tartoztak asze-

rint, hogy kik, milyen mélységeket értek el, vagy mikor fordultak meg, 

vagy amíg buktak, milyen téves vagy bűnös tulajdonságuk alakult ki, 

vagy mennyire sötétedtek el értelmileg - tehát az intelligenciájuk - és 

menynyire hűltek ki érzelmileg. Ennek alapján a Szentlélek közösségé-

ben különböző rendű és rangú szellemek voltak, de a jellemző tulajdon-

ságuk mindig az volt, hogy megfordultak és újra a törvénnyel együtt mű-

ködtek; tehát újra elismerték, hogy Isten az ő teremtőjük, belőlük soha 

nem lehet olyan valaki, mint az egy igaz Isten; hogy ők mindig függő 

viszonyban vannak a teremtő Istennel; hogy nekik el kell ismerniük ma-

guk felett Isten erejét, hatalmát, megtartó erejét, mert Isten megtartó ereje 

nélkül tovább hullanának. Ekkor alakult ki a világlélek. A világlélek 
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nem azonos az Isten lelkével és nem azonos a Szentlélekkel. A világlélek 

az életnek az a tárháza - hogy így mondjam - vagy a tengere, amibe 

mindenki a maga lelkületéből, a maga élettel telített lelkéből azt adja 

bele, ami benne van; és amikor merít, azt meríti onnan, amiről azt hiszi, 

hogy neki arra szüksége van. Így tehát a világlélekben jó és rossz, téves 

és igaz, szent és szennyes érzések egyaránt bent foglaltatnak. A világlé-

lekből meríteni lehet, sőt kell, különben megszűnik az élet, és a világlé-

leknek valamit vissza kell adni. Isten lelke az isteni szellem körül lévő 

életkonglomerátum. A Szentlélek a megfordult, újra a törvényt kö-

vetni akarók és követők csoportja, akik tévedtek, megtapasztalták a bű-

nösebb, anyagiasabb világokon való életet, de megfordulva, feltisztultak. 

A Szentlélek segíti mindazokat, akik még nem döbbentek rá, vagy leg-

alábbis nem kellő mértékben döbbentek rá arra, hogy mit is cselekedtek, 

amikor Istennel szembehelyezkedtek és továbbra is megmaradtak bűne-

ikben.  

Az ilyen ellenszegülő szellemek részére alakultak ki a másod napok 

után a harmad napok, negyed napok, ötöd napok és hatod napok világai. 

Elképzelhetitek, hogy a Földön, a ti emberi világotokban, milyen ható-

erőt képvisel a Szentlélek ereje és a Szentlélek munkássága; hogy a hatod 

napokban milyen nagy szükség van arra, hogy akik megfordultak, akik 

Isten törvényköreiben munkálkodnak, akik „megtért fiak”, azok a maguk 

tapasztalata alapján - mert ekkor már különbséget tudnak tenni jó és rossz 

között - mennyire segíthetik azokat, akik még mindig a bűn széles or-

szágútját járják. A Szentlélek világosság, a Szentlélek megismerés. Te-

hát a Szentlélek két fontos tulajdonsága a világosság és a megismerés. 

Amikor első pünkösdkor a tanítványok Szentlelket vettek, megvilágo-

sodtak és megismerésre jutottak el. Az ember a világosságot úgy képzeli 

el, hogy ahol világosság van, ott valaminek égnie kell, tűznek kell lennie. 

Mózes az égő csipkebokorban - égő csipkebokornak mondja - hallotta 

meg az isteni hangot. Felfogni nem tudta, hogyan lehet, hogy valami ég 

és mégsem ég el. Isten világossága volt abban, amely Mózest megvilá-

gosította a további teendői felől. A tűz, mint a Szentlélek tüze, jelkép a 

megvilágosodásra. Mint ahogy a tűz megvilágosítja a sötét égboltot, 

vagy egy kissé eltúlozva, nappali fényt hoz az éjszakába, ezen mód vilá-

gosíthatja meg - most már beszéljünk a Földről - a földi embert a maga 

tudatlanságában. Az ember az egyre mélyebbre való zuhanással, a hatod 
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napok e kis sárgolyójára való jutásával elveszítette minden ismeretét, te-

hát ezért szükséges a Szentléleknek az ismereteket, a megismerés tudo-

mányát adnia.  

Ezért mondta a mi Urunk, a Jézus Krisztus: „elküldöm néktek a Szent-

lelket, aki minden igazságra elvezérel benneteket.” Mert a sötétben bo-

torkáló emberi léleknek a megismerésre van szüksége, hogy a megisme-

rés által megvilágododhassék; és mihelyt megvilágosodik, a széles or-

szágút mellett megpillantja a keskeny utat, a szoros kaput, amely az életre 

vezet. Lehet-e fontosabb, lehet-e csodálatosabb, lehet-e reményteljesebb 

látománya az embernek, mint az, hogy neki, aki a haláltól retteg, hogy 

akinek újra és újra halált kell átélnie, feltámadhat az örök életre? A Szent-

lélek munkája mindig belefolyt az emberi életbe. De igazán naggyá, ha-

talmassá akkor lett, amikor a messiások rendjéből - a messiások azok, 

akik az elsődök közül soha nem buktak - egy, a szeretetben legjelesebb, 

Krisztus, a Földön megjelent. A szeretet maga az élet, mert Isten szere-

tetből teremtette az Ő teremtményeit, tehát a szeretet képesíthet valakit 

arra, hogy más életéért áldozatot hozzon. Tehát ezért Krisztus, a soha 

nem bukott elsőd, az élet fejedelme lejött erre a Földre, hogy a megváltás 

művét elvégezze. A messiásoknak, a tisztán maradt elsődöknek nem az 

volt az eredeti hivatásuk, hogy megváltsák a világot; nem volt mitől meg-

váltani, amíg nem volt bűn, amíg minden tiszta volt. De a bukás után - az 

Írás így mondja: „e világ fundamentumának, vagyis az anyagi világ fun-

damentumának felvettetésekor megígértetett a Megváltó”, aki a megvál-

tás művét véghezviszi. Nem voltatok biztosak abban, hogy a mi Urunk, 

a Jézus Krisztus tartozik vagy nem tartozik a Szentlétek közösségébe? 

Jézus, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, egy galamb képé-

ben szállt Rá a Szentlétek, és az égből e szózat hangzott: „ez az én sze-

relmetes Fiam, Őt hallgassátok.”  

Tehát abban az értelemben, hogy a Szentlétek Isten akaratának a kivi-

telezője a bukott világokon, akkor Krisztust a Szentlétekhez tartozónak 

vehetnétek. De Krisztus nem tartozik oda, mert a Szentlétek - mint mon-

dottam - a bukottakból tevődik össze; azokból a bukottakból, akik meg-

tértek és Isten akaratához és Isten törvényéhez visszatértek. Krisztus soha 

nem bukott; tehát Ő felette áll a Szentléleknek, több a Szentléteknél. 

Amikor Keresztelő Jánost megkérdezték, hogy ki ő és ki az Úr, azt fe-

lelte: „ő volt, mielőtt én lettem... és én nem vagyok méltó, hogy az Ő sa-

ruit megoldjam..” Keresztelő János a Szentlélek közösségében élt és a 
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Szentlélek közösségéből született e világra, hogy bizonyságot tegyen az 

Úrról; hogy egyengesse az Úr előtt az utat, és hogy felhívja az emberek 

figyelmét a megtérés szükségességére. Hirdette, hogy tartsanak bűnbá-

natot, mert elközelgett Isten országa, vagyis eljön az Úr, Aki Isten kül-

dötte, Aki a bűnbocsánat nagy lehetőségét hozza. A bűnöket Krisztuson 

kívül senki nem bocsáthatta meg - ebben akadtak meg a zsidók! - csak 

Neki van az a hatalma, hogy megbocsássa. Tehát úgy viszonyul a Szent-

lélek közössége a mi Urunkhoz, vagyis a tisztán maradt elsődök, a mes-

siások rendjéhez, mint ahogyan viszonyult Krisztus Keresztelő Jánoshoz. 

Tehát Krisztus több, nagyobb volt, mint János, Krisztus már volt, mielőtt 

János lett. Mondtam nektek, hogy az elsődök előbb voltak, amikor még 

Szentlélek nem volt, csak Isten lelke, ahogy kiáradt a világra. A Szentlé-

lek az egyénesült, teremtett szellemeknek az a nagy-nagy csoportja, akik 

megtértek és mindenképpen, minden ismeretükkel, erejükkel a mi Atyán-

kat, Istenünket akarták és akarják szolgálni.  

A Szentlélek kitöltetett a világra és mindazokat a kellékeket, amik 

szükségeltetnek az embernek és a bukott világoknak a megtérésére, a vi-

lágba adják. Amíg Krisztus a világban volt, addig a Szentlélek nem az 

embereken munkálkodott, hanem Krisztusnak szolgált. Ezért történt, 

ahogy az Írás mondja: „angyalok jöttek és szolgálták Őt”, vagy amikor 

fent a hegyen megpillantotta a három kedves tanítvány, hogy az Úr vala-

kikkel, csodálatos lényekkel beszélget. Tehát ezek a szellemek Őt szol-

gálták, a nagy munkát, a megváltást segítettek elvégezni. De Krisztus 

maga volt, aki kiválasztotta a tanítványait, Ő maga volt, Aki megszentelte 

e világot; Ő maga volt, aki az áldozatával utat nyitott a mennyből a Földre 

és azt nyitva hagyta az idők végezetéig, hogy akik keresik az Ő igazságát, 

Igéit - az Ige Isten lényegét és akaratát jelenti - azok ezen az úton vissza-

térhessenek, amíg a menny kapui be nem zárulnak. Tehát a menny kapuit 

az Ő áldozata nyitotta meg, tartja nyitva és teszi lehetővé erről a Földről 

és minden anyagi világból a magasabb világokba való visszatérést. Ami-

kor Krisztus a feladatát a Földön elvégezte Isten akarata szerint - és Isten 

teljes megelégedésére - akkor Neki már nem volt itt tovább miért időznie; 

ekkor ígérte meg a Szentlelket. És miután Ő eltávozott, azután követke-

zett be a csodálatos pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Beszél-

tetek arról, hogy a Szentlélek valóban tüzes nyelvek alakjában áradt-e ki 

a városban lévő szent életű, vagy Krisztus által megszentelődött emberi 
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lelkekre, azaz az Ő tanítványaira? Igen, ezt a megvilágosodást tüzes nyel-

vek jelezték: akik Szentlelket vettek, azok feje felett mint láng materiali-

zálódott, tehát ez éppen olyan látható volt az ott lévő emberek számára, 

mint ahogy Mózesnek látható volt az égő csipkebokor, vagy az Egyip-

tomból kijött minden zsidónak és velük együtt kijött gyülevész népnek 

látható volt a tűzoszlop, amely éjjel és nappal előttük járt és mutatta az 

utat. Ezek a tűzjelenségek mindenkor az ott lévő Szent Szellemek segítő 

erejét szimbolizálják.  

És ez testvéreim, a valóságban is megtörténhetik, hogy aki Szentlelket 

vesz, annak a benső, lelki világa áttüzesedik, úgy ahogy említettétek La-

urentiusról, hogy az ő egész lelke, vagy mint Pál apostol lelke tűzben 

égett az Úrért. Krisztus a halála után a legalacsonyabb mélységekbe - 

„szállá alá a poklokra” - is elvitte a reménységet, hogy nincs örök kár-

hozat, hogy a tékozló fiúk nincsenek örök időkre kiközösítve; hogy min-

denkinek alkalom és lehetőség nyílik arra, hogy a mélységekből a ma-

gasságokba emelkedhessék. Ehhez az emelkedéshez úgy, mint a kezde-

tek kezdetén, ma is, a mélységekből - csak hogy most már sokkal na-

gyobbak a mélységek és a differenciálódások - a magasságokba való be-

jutás lehetőségét, a mennybe vezető utat Krisztus nyitotta meg. A Szent-

lélek munkálkodik, a Szentlélek terelgeti a bukottakat megvilágosodás, 

az ismeretszerzés és a bizonyságok által. A Szentlélek magyarázza meg 

a Szent Írásban a kifejezéseket, hogy a szavak mit takarnak, mi a mon-

danivalójuk, mi a mögöttük lévő lényeg. Egyszer, régen már beszéltem 

nektek arról, hogy az igazságnak, és annak leírásának, a Szentírásnak a 

megértésének - a földi ember számára - négy szintje, mélysége van. A 

legtöbben csak a külső szavakat értik, még az első szintű mondanivalót 

és lényeget sem képesek kibontani abból, nem is beszélve a második, 

harmadik vagy negyedik szintről. A Szentlélek nem feltűnő módon, de a 

régi időkben is bizonyos fokig működött. Azért történhetett meg - ezt 

megint csak példának mondom - hogy Buddha, aki nem keresztény volt, 

képes volt a megvilágosodásra. A megvilágosodáshoz a Szent Szellemek 

megvilágosító tüzére és erejére van szükség, tehát bár az erő ott van a 

világban, azt az embernek magához kell tudni vonzania.  

Mint ahogy tegnap valaki említette, nem mindegy, hogy az Úrvacsora 

alkalmával mennyire képes valaki a tiszta erőket magához vonzani, vagy 

milyen erővel képes áthatolni a bűn rétegein, hogy imája elérje Isten zsá-

molyát. Ugyanígy nem mindig és nem csak a Szentlétektől függ, hogy 



12 

 

kik, hogyan, milyen mértékben világosodnak meg, hanem az egyéntől is 

függ, mert az egyik tüzet fog, a másik nem fog tüzet; az egyik megvilá-

gosodik, a másik nem. Hiszen egy iskolán belül is differenciálódások 

vannak, pedig a tanulók ugyanazt a tananyagot, ugyanazt az igazságot - 

ha már a ti iskolátokról van szó - tanulják. Tehát ahányan vagytok, any-

nyifélék vagytok; és különben is, az egyik ember elfogadóbb, mint a má-

sik. Az egyik ember visszautasítóbb, mint a másik, és ezért lehet az egyi-

ket jobban delejezni, vagy legalább is befolyásolni, hogy a delej jobban 

hasson rá. Ezért lehet nekünk is, mint eszközt az egyiket jobban felhasz-

nálnunk, mint a másikat - és most nem médiumokról beszélek, hanem 

minden emberről - ahogyan a sugallatainkra, intéseinkre, figyelmezteté-

seinkre az egyik fogékonyabb, befolyásolhatóbb, mert elfogadóbb lelkü-

letű; az egyikről minden lepattan, a másik mindent magába szív, mint a 

szivacs. Persze-persze, aki olyan, mint a szivacs, hogy mindent magába 

szív, annak szükséges az értelmi kontrol; nem lehet az ember minden 

iránt egyformán elfogadó. Ezért fontos a hit, amiről hallottatok. Minden-

kinek van valami hite, mindenki hisz valamiben. Aki önmagában hisz, 

hogy neki minden sikerülni fog, az emberi sikereket fog elérni. Aki tisz-

tában van azzal, hogy milyen gyenge, milyen gyarló, milyen könnyen 

elesik, milyen könnyen téved, az már egy kissé alázatosabb és Istenre 

bízza életét és dolgait.  

És az is szükséges, hogy az ember az alázatos hitén keresztül tájéko-

zódni tudjon, hogy mit fogadhat el, miben hihet, melyik útra léphet; ami-

kor választási lehetősége van, melyiket válassza: mi az, ami az életre 

visz, és mi az, ami a halálra; mi az, ami a test emberét erősíti, és mi az, 

ami a szellemi embert. Ha az ember ezt nem tudja, akkor meg kell tanul-

nia. Megtanulhatja életek sorozatán át a tapasztalataiból, amiket leszűr és 

elraktároz, mert ő maga is megpróbálta; és megtanulhatja a következmé-

nyekből, amik rázúdultak, hogy azok rosszak voltak. Vagy ha valaminek 

a következménye jó lett, abból megtanulta, hogy az ok jó volt. Tehát meg 

lehet így is tanulni. De okosabb és bölcsebb dolog, ha az ember a lelkét 

Istenre bízza, Isten pedig elküldi számára a Szentlelket és a „Szentlélek 

minden igazságra” elvezérli. Tehát tudni fogja, hogy mi az igazság és mi 

a hazugság, mi a jó és mi a rossz, mit kell elvetnie és mit kell megtartania, 

mi a fontos és mi a fontosabb, mi a lényeges és mi a lényegtelen. Mert ha 

az ember ezeket nem tanulja meg, akkor botorkál, akkor élhet hosszú év-

tizedekig, elérheti akár a száz évet is, de nem jelenti azt, hogy lelkileg 
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gyarapodott volna. Kik halnak meg korán? Akik a helytelen úton járnak, 

mert balgák, és az isteni kegyelem meggátolja, hogy több kárt okozzanak. 

Vagy akik a helyes úton jártak és hamarabb bevégezték a feladatukat. 

Mert nem az idő a tényezője annak, hogy kinek mennyi lesz a tudása, 

milyen mértékben világosodott meg, hanem az az isteni jóra nyitott, el-

fogadó lelkülete. Az isteni jót nem adhatja egyik ember a másiknak, mert 

a másik ember sem rendelkezik azzal, hacsak azt az emberlelket, mint 

eszközt, a Szentlélek fel nem használja, hogy a jó jusson érvénybe azon 

alkalmakkor, vagy azon helyzetekben. Az a cél, hogy mindannyian a 

Szentlélek eszközéivé váljatok!  
Mert ha a Szentlétek eszközeivé váltok, akkor nem a magatok akaratát 

valósítjátok meg, hanem az isteni akaratot, mert a Szentlétek az isteni 

akarat megvalósításához segíti az embert. Például mondom, hogy amikor 

valaki kábítószerrel él és attól meg akar szabadulni, kinek a szavát fogja 

inkább elfogadni, azét-e, aki azt sem tudja, mit beszél, mert csak újságból 

vagy könyvből olvasott arról, hogy milyen rettenetes állapot az; vagy egy 

olyan valakiét, aki maga is abban a szenvedélyben gyötrődött, megjárta 

a poklok-poklát, és a maga tapasztalata által el tudja mondani, hogy mit 

élt át, és abból Isten segítségével hogyan tudott kiszabadulni. Tehát az, 

aki mindezt tapasztalta, jobban tudja segíteni azt, aki még a szenvedély-

nek, vagy bűnnek hódol, hogy azt kisegítse onnan és szabaddá tegye. Hát 

így van ez a Szentlélekkel is. A Szentlétek azért tudja az emberekben a 

kisebb-nagyobb megtérésüket elősegíteni, mert valaha ő is bűnt kóstolt, 

tehát azok a szellemek, akik abban élnek, tudják miről van szó, milyen a 

lélek betegsége. És tudják, hogy ők mivé lettek, amikor Szentlétekké vál-

tak, amikor megszabadultak azoktól az állapotoktól, nyomorúságoktól és 

bűnöktől és ismét Isten útjára léptek, Isten akarata szerint élnek és máso-

kat is ehhez akarják hozzá segíteni. Ezért nem lankad a mi erőnk, ezért 

jövünk minden kudarc ellenére is - ne haragudjatok, hogy ezt mondom, 

de sok esetben ez így van - újra és újra vissza hozzátok. Ezért jövünk 

minden tanévben, szeptemberben, hogy újra felgöngyölítsük a szellemi 

világ és az anyagi világ között a függönyt, hogy oda beláthassatok és a 

mi tapasztalatainkat, ismereteinket, megvilágosodásunkat, megtérésein-

ket érzékeljétek, hogy ezáltal ti is megtérjetek, mert „az idő közel van”. 

A kegyelem és a szeretet Istene, a Megváltó Jézus Krisztus és a Szent-

lélek kereső, kutató és lelkesítő ereje világosítson meg benneteket, 
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adjon nektek békességet, józan értelmet, szerető szívet, hogy eljuthas-

satok ti is oda, ahova Isten kegyelméből - csakis Isten kegyelméből! - én 

is, mi is, jelentéktelen kis szolgák, már eljuthattunk! Isten legyen mind-

annyiótokkal! Isten veletek! 

 

KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében! Ha valaki különleges képességekkel rendelkezik, arra az emberre 

azt mondjátok, rendkívüli ember. A mi Urunk, Jézus Krisztus volt a 

legrendkívülibb: egész élete rendhagyó volt, minden többi ember szü-

letéséhez, életéhez, halálához és a Földről való eltávozásához viszo-

nyítva. Fénycsóvás üstökös jelezte az égen a jöttét, és akik tudtak ol-

vasni az ég jeleiből, mint a Kelet mágusai, azok pontosan tudták, kinek a 

csillaga az. „Láttuk feltűnni az Ő csillagát” - mondták Heródesnek. 

Rendkívüli jelek kisérték az Úr születését égen és Földön, hiszen azon 

az éjszakán angyalok egész sokasága lepte el a mezőt, ahol a pásztorok 

tanyáztak, és fizikailag is megjelenve a pásztoroknak, nagy örömet hir-

dettek nekik, hogy azon az éjszakán megszületett a világ Megváltója. 

Rendkívüli volt testvéreim az is, hogy az Úr szűztől született, és az is, 

hogy Máriának angyal jelentette az Ő születését. Az Úr teste nem 

olyan volt, mint az emberi test. Igaz, hogy a fizikai teste kiképeztetett, de 

amíg az embernek sokféle teste van, mint például az ok test, a vágy test, 

a kauzális test, a perisprit, amely mind a bukás, a bűnbeesés következ-

ményeként jött létre, addig a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál mindez nem 

található. Mindazon erőket, amelyeket a szeplőtelen, teljesen tiszta és a 

tökéletesség állapotába beérkezett szellemére vett testöltésével, harminc 

földi esztendő alatt a Benne lévő isteni jóval semlegesítette, megtisztí-

totta, ragyogóvá, romolhatatlanná tette. Mert a bűn, a bűn rétegei teszik 

romlandóvá mindazok testét, akik vétkeztek, akik bűnt követtek el. Ő 

magára vette a világ bűneit, pedig Ő bűntelen volt, ezeket a magára 

vett bűnrétegeket koncentrált akaraterővel áttisztította, és mire taní-

tani kezdett, semmi tisztátalan, semmi romlandó nem volt Benne.  

Ezenkívül, amíg a földi ember a teremtett szellemnek csak a fele, ad-

dig Ő soha nem lépett ki a duális egységből, tehát ezért is rendkívüli 

volt az Ő születése, és már ezért sem kapcsolódhatott össze itt semmi-



15 

 

képpen egy elfogadó női fél erőivel. Tehát nem lépett ki a duális egység-

ből, de Istentől rábízott nagy feladatának elvégzése érdekében az adó fél 

dominált földi életében, miközben az elfogadó félre jellemző tulajdonsá-

gok is szünet nélkül hatást gyakoroltak a domináns adó részre. Ezért tu-

dott minden erőssége mellett is gyengéd lenni; minden hatalma mellett 

alázatos lenni: ezért tudott nemcsak az aktív erőkkel hatni, hanem önma-

gában a passzív erőkből olyan erő mennyiséget egy lencsébe gyűjteni, 

amely e nagy feladathoz szintén szükségeltetett. Inkarnációja alkalmával 

nem kebeleztetett be a testbe úgy, ahogyan ez a földi emberrel történik: 

Ő mindenkor megmaradt tudatos, éber szellemnek, Aki szünet nélkül 

kapcsolatban állt, benne élt és hatott az Őt környező szellemi világra és 

képes volt onnan szüntelenül hatásokat átvenni. Még az alacsony szfé-

rák lakói is rögtön felismerték Őt, mert hiszen szellemi szemekkel 

nézve annyira feltűnő, annyira nagy világosság, annyira nagy erők hor-

dozója volt. Ezért voltak képesek még a megszálló lelkek is meglátni Őt 

és könyörögtek Neki, hogy ne kínozza őket, holott semmit sem tett elle-

nük, csupán a Belőle kisugárzó szellemi világosság és erő hatott rájuk 

ilyen fájdalmasan, szinte felbontóan; erőinek ezt a bontó hatását érezték, 

amely megrémítette és félelemmel töltötte el őket. Tudták, hogy a Belőle 

kiáradó erő teljesen megbéníthatja őket és a következő pillanatban az ön-

tudatuk teljes elvesztése következhet be.  

Amerre az Úr lépett, amerre mozdult, amerre kezét kinyújtotta, 

amit pillantásával végig simogatott, minden, minden a Belőle ki-

áradó életerőt és fényözönt érezte meg, mi több, gyorsan elnyelte azt, 

mint a sötét ruha a Nap sugarait. Mindezek szünet nélkül, pillanatról-pil-

lanatra történtek körülötte. Még az álom ideje alatt is, amikor rövid időre 

a testétől jobban elhúzódott, szünet nélkül az egész környezetére vibráló, 

éltető hatással volt, aminek senki és semmi - még a kövek sem - voltak 

képesek ellenállni. Mert ami Vele kapcsolatba került, amit megérintett, 

abban megindult az élet pezsgése, ott gyorsabbá vált a még holtnak tűnő 

anyag molekuláinak mozgása, lebomlási folyamata, hogy a kemény 

anyag, mint a szikla is, engedelmeskedjék Neki. Mit gondoltok, mi hen-

gerítette el a hatalmas, nagy sziklát az Ő sziklasírja elől? A feltáma-

dott Krisztusból áradó erő. Mit gondoltok, hogyan elevenedett meg az Ő 

halálra gyötört fizikai teste, hogyan támadhatott az fel? Csakis úgy, hogy 

a szelleméből szünet nélkül áradó tiszta és koncentrált életerő átmosta, 

átjárta fizikai testének minden parányát, minden atomját. Azonban ennek 
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a feltámadt testnek parányai, atomjai már nem úgy tevődtek össze, mint 

halála előtt, hanem a feldúsított életerő következtében viszonylagosan 

nagy hézagok és távolságok keletkeztek közöttük és testének sejtjei mint-

egy felduzzadtak. Tehát már nem lehetett annyira sűríteni azokat, hogy 

ugyanannak lássék, mint azelőtt. Ez az oka, hogy tanítványai nem ismer-

ték fel Őt a feltámadása után. Ez a test már akármelyik pillanatban atom-

jaira bomolhatott, mert Krisztus életerejénél fogva tartotta azokat egybe, 

arra a negyven napra, mialatt megmutatta magát az elárvult apostolok-

nak, a tanítványoknak és a szent asszonyoknak.  

Képes volt tömör eledelt is magához venni, de annak emésztése és 

feldolgozása természetesen már nem ugyanúgy történt, mint annak előtte 

és főleg nem úgy, ahogyan az az embereknél történik, hanem mindaz, 

amit Magához vett a fénytestén keresztül, minden salakanyag visszama-

radása nélkül azonnal élő-eleven erővé, fénnyé vált. Ebben a feltámadt 

testben élt feltámadása után még negyven napig kizárólag azért, hogy 

a tanítványait megerősítse, bizonysághoz, és letagadhatatlan meggyőző-

déshez juttassa, hogy azoknak különböző titkos utasításokat adjon az el-

következendő feladatokra, munkájukra nézve, és levonja számukra a 

Szentlelket, hogy az az elkövetkezendő pünkösdvasárnap, egy helyen 

koncentráltan hasson. Azon a jeles napon nemcsak a tanítványoknak és 

apostoloknak adott erőt és hatalmat, hanem mindazoknak, akik akkor ott 

jelen voltak, azok is mind, kivétel nélkül láthatták a nagy csodát, a Szent-

lélek tüzes nyelvek alakjában való leszállását azokra, akiket szétküldött 

a világba, hogy az Általa elvetett igét megerősítsék, az emberi lelkekben 

a bűnt gyomlálják, hogy az a mennyei mag ötszörös, tízszeres, esetleg 

ötvenszeres termést hozhasson. Mindazok, akik az apostolok és a tanít-

ványok környezetét alkották, saját nyelvükön hallották, hogy kinek mit 

mond, mit hirdet a Szentlélek, hogy hogyan tesz bizonyságot a mi Urunk-

ról, az Isten Fiáról: hogy Ő az, Akit vártak, Ő az, Akiről jövendöltek, Ő 

a megígért. És hogy ezután nincs más feladatuk, mint a régieket nem 

ugyan lerombolni, hanem azokra, mint alapra építeni az újat, a Krisztus 

által közöltet és megtalálni az utat, amelyet születésével megnyitott és 

Önmaga után a földi világ lakói részére nyitva hagyott. Amíg az Úr el 

nem jött, addig a magasabb szférák zárva voltak a földi világ lakói 

előtt; földi ember nem juthatott feljebb a harmadik szféránál.  
Tehát ott mindenki megrekedt és nem juthatott feljebb, amíg a mi 

Urunk, Jézus Krisztus születésével, életével, halálával, feltámadásával és 
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mennybemenetelével olyan változásokat nem eszközölt az ég és a Föld 

között, a szellemi és az anyagi világ között, hogy ott út, híd épüljön ki, 

amelyen a legmélyebbre bukott is hazatalálhat. Amikor elérkezett feltá-

madása után negyven napra az Ő eltávozásának ideje, azért tudott az ég 

felhőiben eltűnni, mert mint mondottam, ez a test nem fizikai test volt 

többé, tehát fluidikus voltánál fogva azt alakíthatta, szétszedhette, és an-

nak szellemesített parányait visszaadta azon régióknak, ahonnan azokat 

testbeöltözésekor vette. Bizonyságot, teljes meggyőződést szolgáltatott 

árván maradt tanítványai részére azzal, hogy íme, halála után még negy-

ven napot velük töltött és erősítette őket az Írások magyarázatával. Végül 

látniuk kellett, ahogyan az ég felhőiben eltűnt, de ugyanakkor Ígéretet is 

kaptak, hogy úgy jön el ismét, ahogy a szemük láttára mennybeszállt. 

Tehát újabb bizonyság ez a tanítványok előtt arról, hogy a test halála után 

csodálatos szellemi világok vannak, ahova Ő is eltávozott, ahonnan jött 

és ahol élni fog mindaddig, amíg újra meg nem mutatja Magát az ég fel-

hőiben, hogy Ítéletet mondjon a Benne hívők, a jóra törekvők és a gono-

szok felett; hogy az Általa megnyitott és nyitva hagyott kapun mindenki 

visszatérhessen azokba a világokba, ahova a krisztusi igén keresztül ké-

szítette magát; azokba a hajlékokba, amikről szintén beszélt az Ő tanít-

ványainak. Akik pedig nem az Ő útját járták, azok az Ő második eljöve-

telekor sem léphetnek be ezen a nyitott kapun keresztül, hanem termé-

szetüknél fogva le kell süllyedniük az elkárhozottak fokozatára egy egész 

örökkévalóságra.  

Idő és tér csak azok részére létezik, akik ezekben az alacsony világok-

ban rekednek, de mihelyt a fejlődésükre szánt időterminus alatt Krisztus 

igéjéből ők is megépülnek, akkor az ő számukra is megnyílik a kapu, 

megmutatkozik az út, az igazságnak útja, amelynek végén az élet Messi-

ása, a mi Urunk, Jézus Krisztus várja mindazokat, akik hittek az Ő be-

szédének, akik megtértek és ezáltal új életet nyertek az Ő áldozatának 

erejéből. Magasabb az ég a Földnél, magasabb a menny az égnél: a 

menny, ahol a mi Atyánk Istenünk lakik. Ezért mondjuk, hogy Krisztus 

Urunk eltávozása után nem az égbe, hanem a mennybe emelkedett - ami 

senki által meg nem ismételhető - hogy azután néhány napra rá eljöhes-

sen, kitöltethessék az Általa megígért Szentlélek. Vannak nyelvek és van-

nak vallások, amelyek a szellemet nem is különböztetik meg, hanem csak 

testről és lélekről beszélnek. A lélek élet; a szellem ennek az életnek az 
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ura és ennek az életnek a kormányzója. Ez vonatkozik az egyéni lé-

lekre és egyéni szellemre is, és a szellemek csoportjaira is. A megszente-

lődött szellemek sokasága kormányozza, parancsol azoknak az erőknek, 

amelyek megtisztultak, amelyek már beleolvadtak ebbe a szent és tiszta 

életáramlatba, a Szentlélekbe. A Szentlélek a Szent Szellemek soka-

sága, és ha egyetlen Szent Szellem, mint a mi Urunk, olyan hatalommal 

és képességekkel rendelkezett, hogy még a halál sem fogott rajta, feltá-

madt és a mennybe emelkedett, akkor elképzelhetitek, milyen szélvész-

nyi, milyen hatalmas, milyen tüzes ereje van a Szentléleknek, ami a Szent 

Szellemek közössége, és amely kitöltetett az első pünkösdkor a tanítvá-

nyokra, hogy Krisztus mennybemenetele után többé egy pillanatra sem 

érezzék magukat árváknak, hanem erősekké, harcképesekké váljanak, le-

győzzék önmagukban és a világban a bűnt, és Krisztuséhoz hasonló cso-

dákat vigyenek végbe: halottakat támasszanak, betegeket gyógyítsanak, 

az Igét hirdessék.  

Később az Igét az arra kijelöltek leírták, hogy az fennmaradjon az 

utolsó korszakra itt maradtak számára is. Ez a korszak lejáródóban, 

múlandóban van, ezért sietnetek kell! Mindazoknak, akik még itt 

vagytok ebben a világban, igyekeznetek kell Szentlelket venni, mert a 

Szentlélek az első pünkösd óta, szünet nélkül - ma is! - e világban van. 

Tehát, aki akarja - közületek is! - az veheti, az vonzhatja azt, arra kiárad-

hat Istennek Szentlelke, hogy megerősödjetek, hogy ellenállók és harc-

képesek legyetek a bűnnel szemben, legyőzzétek azt önmagatokban és a 

világban. Minden egyes alkalommal, amikor a rossz helyett jót adtok cse-

rébe, amikor a rosszat nem viszonozzátok rosszal, akkor a világban lévő 

rosszat győztétek le a bennetek élő és munkálkodó Szentlélek erejével. 

Amikor megütik a bal orcátokat és ti a jobbat is képesek vagytok odafor-

dítani; amikor elveszik a felsőruhátokat és önként odaadjátok az alsót is; 

amikor fáradságotokat képesek vagytok leküzdeni és a sebesült vándort 

egy mérföld helyett kettőre elkísérni, akkor mindez nem a magatok ere-

jéből, hanem a bennetek lévő Szentlélek ereje által történhet meg. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus élete is a Szentlélek munkája volt: Máriát a 

Szentlélek ereje árnyékolta be, a Szentlélek ereje indította meg az élet 

csíráját méhében. A Szentlélek szolgálta a mi Urunkat, Jézus Krisztust 

az élete harminchárom esztendeje alatt. Az Általa a világban hagyott 

Szentlelket kellett volna már nektek is vennetek, testvéreim! A Szentlé-
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lek mindenre képesíthet benneteket: elvezérel benneteket minden igaz-

ságra; ti is halhatatlanokká, az élet királyaivá válhattok; ti is bemehettek 

majd azokra a helyekre, amelyeket Krisztus elkészített azok részére, akik 

hittek az Ő beszédének, akik most, az utolsó időkben is hisznek az Ő 

igazságában, hisznek az Ő igéjének, és nem a világ felé tekintgetnek, nem 

a világban akarnak erősek, hatalmasak, legyőzhetetlenek lenni, hanem 

önmagukban akarják legyőzni a gyengeséget, a bűnt.  

Kitöltetik rátok is a Szentlélek újra és újra minden pünkösddel - 

a most elkövetkezendő pünkösdön is - azaz új erővel lát el benneteket, 

megerősít fogadalmaitokban, megerősít jószándékaitokban, segítőkész-

ségetekben, a bűn elhagyásában és az erények megszerzésében. Megerő-

sít benneteket a hitben, és ha eddig még nem éreztétek, akkor ezután 

érezni fogjátok, hogy Krisztus valóban Isten Fia volt, a megígért, az el-

küldött Messiás, és már nem várható más. Ő eljött és elhozta az Isten által 

felkínált új szövetséget, amelynek lényege a bűnbocsánat: annak közlése, 

hogy az Atya nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bű-

nös megtérjen, és Krisztushoz hasonlatosan feltámadhasson, és új élete 

lehessen. Ezt kívánom a mai napon én is nektek, amikor egyben búcsú-

zom tőletek azoknak nevében is, akiknek már nem lesz alkalmuk szólni. 

Lassan-lassan összehúzzuk azokat a függönyöket, amelyeket felhúztunk 

a szeptemberi nyitó üléseteken; lassan-lassan becsukjuk azokat a kapu-

kat, amelyeken keresztül beáradhattak a bizonyságok a ti életetekbe, a mi 

jó szándékunk, a mi segítőkészségünk, erőnk, az időnkénti megvilágosí-

tásunk és az ég harmatjai, amik Krisztus ajándékai a részetekre. Titeket 

az Úr külön-külön kiválogatott, összegyűjtött az élet különböző kö-

rülményei közül az Ő iskolájába, miként ezt tette az Ő tanítványaival. 

Titeket is elhívott, hogy kövessétek Őt! Előttetek megy, értetek is szen-

vedett, nektek is elküldte a Szentlelket, hogy a Szentlelken keresztül 

megvilágosodhassatok, megerősödhessetek és méltókká válhassatok a 

„Krisztus követője” névre! Isten legyen mindannyiótokkal!  

 

(Megáldja a gyülekezetet:)  

Az Ő áldása, szeretete, békessége áradjon ki rátok, nyugodjék meg 

rajtatok és igazgassa életetek útját minden napon, hogy le ne térjetek az 

útról, amelyet Krisztus mennybemenetelekor nyitva hagyott számotokra 

és mindazok számára, akik ismerik az Ő hangját, akik hallgatnak az Ő 
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szelíd szavára, akik felveszik a keresztjüket, és úgy követik Őt! Isten le-

gyen mindannyiótokkal! Isten veletek! 

 

KRISZTUS ÁLDOZATA - AZ EMBER ÉLETE ÉS HALÁLA(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim az Úr, a Jézus Krisztus nevében! 

Az isteni parancsolat a régieknek így szólt: „a hetedik napot megszen-

teld...” ez az isteni parancsolat azóta is minden egyes emberléleknek szól 

e Földön, kiegészítve azzal, hogy az ünnepnapokat is megtartsák. A ré-

giek más ünnepeket tartottak, de amióta Krisztus eljött, azóta a hetedik 

nap megszentelése mellett fontos a keresztény világ részére, hogy meg-

tartsa azokat az ünnepeket is, amelyek Krisztussal és az Ő munkájá-

val kapcsolatosak. Ezek az ünnepek két nagy ünnepkörből: a karácsonyi 

és a húsvéti ünnepkörből állnak. Ez Krisztus születésével, Karácsonnyal 

kezdődik és Karácsony után következnek azok az ünnepek, amelyek 

megemlékezések arról, amin Neki keresztül kellett mennie, hogy a meg-

váltás nagy művét elvégezhesse Isten akarata szerint. Krisztus fiatal ko-

rában bölcsességben és kedvességben növekedett, és már ekkor is igen 

nagy munka hárult Rá: hogy mire a harmincadik életévét eléri, addigra 

megszabaduljon mindazoknak a bűnöknek és bűnös tendenciáknak a kí-

sértésétől, amelyeket az Isten akaratától eltértek, a bukottak hoztak létre. 

Krisztus ezen ellentétes erőket feltisztította, hogy amikor a világ elé 

lép, akkor ezek az erők engedelmeskedjenek Neki. És Krisztus vállalta, 

hogy az emberek lelkéből továbbra is Feléje áramló rossz, ellentétes erő-

ket is feltisztítsa és ezáltal az embereket betegségeiktől, nyavalyáiktól, 

szellemi haláluktól megszabadítsa. Tudjátok jól, hogy Krisztus milyen 

gyanúsításoknak, megaláztatásoknak, majd szenvedéseknek volt kitéve; 

hogy a virágvasárnapi bevonulástól a nagypénteki gyötredelmes szenve-

désén keresztül, a kereszthalál áldozatán keresztül eljusson a feltáma-

dás nagy és dicső pillanatához.  
Ez a feltámadás szellemben, lélekben, igazságban és fizikai testben is 

megtörtént, és nem annyira az Úrért magáért, hanem, hogy az emberek 

lássanak, hogy az emberek a meggyőződésen keresztül hithez jussanak 

és ezáltal Isten igazságát töltsék be és Isten akaratát szolgálják. Krisztus 

a feltámadása után még 40 napig maradt az Írások szerint a földi világban 

azért, hogy mindazokat az erőket, amelyek az Ő megváltó munkája és 

feltámadása által tiszta, élő, eleven erőkké váltak, itt hagyja és minden 
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helyen pontosan, meghatározott törvény szerint szétossza és oda juttassa, 

ahol nemcsak abban az időkben, hanem az elkövetkezendő későbbi év-

századokban - helyesebben: az elkövetkezendő kétezer esztendőben is - 

a megtérésre kívánkozó emberek rendelkezésére álljanak; és hogy ezek 

az erők lélekben és igazságban őket megerősítsék és ezáltal az emberek 

a maguk tisztulását, a maguk megtérését elvégezhessék. Ez alatt a 40 nap 

alatt az erők osztályozottan, pontosan, abban a mennyiségben és odake-

rültek és ott meg is tartattak - mint mondottam, az elkövetkezendő két-

ezer esztendőre - és ezek az erők azokról a helyekről el nem fogytak, 

hanem élő, eleven forrásként újra és újra felbuzogtak, hogy mindenki, aki 

ezekre a tiszta erőkre vágyik, meríthessen belőle. Krisztus a földi életé-

vel, minden munkájával és a feltámadásával óriási rést ütött az el-

lentét hálóján. És annak ellenére, hogy az ellentét a hitet akarja az em-

beri lelkekben megölni, a hívő világ részére nagy bizonyságtétel az Úr 

feltámadása. Sőt, a hitetlen világ is, ha előbb nem, utóbb kénytelen lesz 

mindazt elismerni, mindazt elhinni, mindazt elfogadni, amit a mi Urunk, 

a Jézus Krisztus az Ő feltámadásával bizonyított.  

Nem voltak sokan jelen, akik részesülhettek a mennybemenetel cso-

dálatos látványában, csak a tanítványok. Az Úr mennybemenetele az 

utolsó állomás, a nagy feladat utolsó állomása, a befejezés. Egyetlen do-

log van csak még hátra: hogy az Ő ígérete a Szentlélek elküldéséről be-

teljesedjék. Krisztus azért emelkedhetett fel a mennybe, mert mind-

azok az erők, amelyeket a Földre jövetelével magára szedett, teljesen 

megtisztultak, és mivel megtisztultak, ezért felemeltettek. Tehát mivel 

Krisztus a legmagasabb világok tiszta erőivel rendelkezett és eredeti ott-

hona a mi Atyánknak, Istenünknek a közelségében volt, ezért mindezeket 

a megtisztított erőket az Ő halálával visszaadta a magasságba, az Isten 

közelségébe. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni azt, hogy min-

den halálon keresztülment ember - tehát minden fizikailag meghalt em-

ber - annyi erőt, annyi szellemi erőt vihet magával a földi világból a saját 

otthonába, a saját szférájába, amennyit annyira megtisztított, amennyit az 

a szféra megkíván, amely szférába a meghalt ember lelke távozik. Ami-

kor egy földi ember meghal, akkor a halál törvénye először is a legsúlyo-

sabb, a legsűrűbb, a legbűnösebb tendenciákkal megterhelt erőréteget 

bontja le róla. Ezek az erőrétegek természetesen a szennyezettségüknél 

fogva nem alkalmasak arra, hogy ezeket az ember az ő lelki szférájába, 

az ő lelki hajlékába magával vigye. Krisztus maga volt képes az erőit, 
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mint illanó olajokat szétszedni, de az embernél a természettörvény bontja 

le ezt a réteget. Természetes temetkezés esetén a földbe temetik az em-

bert szó szerint is értve - és a földben, a temetéssel együtt indul meg a 

test és a lelki erők bomlása, ahogy ott a minősítési törvény szétszedi és 

különböző - már akkor nem fizikai, hanem lelki - erőrétegekbe helyezi el 

a különböző lelki erőket.  

Abban az esetben, ha az embert elhamvasztják, végeredményben ak-

kor is porrá lesz a test, de ez a folyamat, az erőknek ez a minősítés szerint 

való szétszedése mesterségesen felgyorsul, és ebben a felgyorsult álla-

potban a lélek az érzékenységénél fogva - mivel ez súlyosan bele van 

préselődve az ő lelkivilágába - a maga tisztaságától vagy szennyezettsé-

gétől fogva kisebb vagy nagyobb fájdalmakat okoz neki. Tehát nem is 

annyira az égés folyamata az, ami ezt a fájdalmat előidézi, hanem ami-

lyen nagy sebességgel és gyorsan válnak ki és esnek szét ezek az erők a 

hő hatására. Na már most, amikor a minősítési törvény az erőkből valam-

ennyit feljebb enged - ez is megint különböző egyénenként - tehát azokat 

viheti át a túlsó partra a lélek világában a lélek magával, hogy ezekből 

rendezze az ő lelki hajlékát, amely már ott bizonyos erőkből felépült, 

vagy legalább is mint építőanyag az ő otthonában, az ő szférájában várják 

őt. Mert azok az erők, amelyek várják őt, azok szintén az ő előző testet 

öltései révén kerültek oda, amikor a halál, illetve a minősítési törvény 

ezeket átengedte. Tehát fontos, hogy egy ember az életéből, és minden 

leélt földi életéből mennyi erőt képes a minősítési törvényen keresztül 

az ő lelki otthonába eljuttatni, mert ez az építőanyaga - és azok milyen 

minőségűek. Tehát először is a mennyiség és azután a minőség határozza 

meg, hogy a lélek milyen nagy hajlékot építhet és hogy azt milyenné épít-

heti, úgy mint ahogy a Földön is többféle anyagból lehet építkezni. De 

ami a lényegesebb, hogy milyen anyagokat képes felhasználni arra, hogy 

otthona kényelmes, békességes, megnyugtató, szép, tehát az ő céljainak 

megfelelő legyen.  

Tehát testvéreim, minden halál alkalmával az ember is - hát így mon-

dom: hogy az ég felhőibe, vagyis a szférákba visz magával bizonyos 

anyagokat, de természetesen a sűrű anyagi teste, amely meghalt, nem tá-

madt fel, mint Krisztusnál, hanem a földben szétbomlik. A test bomlásá-

hoz is bizonyos feltételek szükségesek: amikor a test nincs eltemetve - 

mondjuk: erős hőség éri, vagy az állatvilág marcangolásának van kitéve 

- ez nehezíti a lélek elszakadását a testtől, még akkor is, ha a test gyorsan 



23 

 

bomlik. Mert nem az a lényeg, hogy végeredményben a bomlás folya-

mata milyen módon történik, hanem az, hogy minél több értékes elem 

választódhassék ki, mert ezek az erők, az értékes elemek veszik körül a 

lélek érzékeny felületét és megóvják a lélek érzékenységét a különböző 

fájdalmaktól vagy különböző szenvedésektől. Akiken viszont a minősí-

tési törvény nem képes egy halál alatt - tehát amikor a fizikai halál bekö-

vetkezik - lebontani azokat az erőket, amiknek a lebontása feltétlenül 

szükséges lenne a megkönnyebbüléshez, akkor azok addig képtelenek 

megkönnyebbülni, magukat jobban érezni, légiesebbnek érezni, nem 

annyira embernek érezni, emberies érzékenységgel és olyan vágyakkal, 

amiket csak az ember érezhet: hideget, meleget, éhséget, szenvedélyek 

kielégülése utáni vágyat stb. Hanem mindaddig ebben a szenvedésteljes 

állapotban időznek, amíg egy újabb halál be nem következik náluk. 

Rendszerint az újabb halál bekövetkezéséhez némi világossághoz kell 

jutniuk, vagy nagy-nagy szenvedések préselik ki belőlük azt, hogy azok-

tól a szenvedtető erőrétegektől szabadulni akarjanak. Az ilyen lelkek úgy 

mondják, hogy le akarnak vetkőzni, vagy úgy mondják, hogy kemény 

dolgokat éreznek magukon, vagy a megkötöttség állapotaiban érzik ma-

gukat.  

Tehát a halál lefolyása, a test felbomlása, a lélek állapota pontos tör-

vény szerint alakul és nem is olyan fontos nektek ezeket a törvényeket 

ismerni. Én most ezeket csak azért mondottam el, és ezért is mondjuk 

nektek gyakran, hogy tudjátok, hogy nektek már itt, a fizikai testben 

szellemi emberré kell válnotok! Azaz a ti jóakaratú próbálkozásotok-

kal, a bűntől való szabadulási vágyatokkal, erőfeszítésetekkel a bűn pán-

célját mindegy megrepeszthetitek és ezáltal ezek a rétegek gyorsabban, 

könnyebben és kevesebb fájdalom árán esnek le rólatok, és a fizikai halál 

bekövetkezése után teljesen le is válhatnak rólatok, tehát nem szükséges 

egy esetleges második, vagy harmadik halálon keresztül mennetek. A mi 

Urunknak, a Jézus Krisztusnak a feltámadása és mennybemenetele nem 

valami csoda volt, hanem egy magasabb rendű törvény szerint történt. 

Hiszen Krisztus, amíg ember volt, akkor is egy magasabb rendű törvény-

körben élt, egy magasabb rendű törvény ismeretével tette és cselekedte 

azokat, amik itt, a Földön az embereknek csodáknak tűntek. Ezek mind 

pontos törvény szerint történtek és ezek az erők, amiket magával emelt - 

tehát nem hagyott itt - ezek az erők elraktározva az Ő saját otthonában, 



24 

 

éppen úgy, mint az embernél elmondtam az előbb, a rendelkezésére áll-

nak. És majd annak idején, amikor Krisztus második eljövetele bekövet-

kezik, akkor is a rendelkezésére állnak ezek az erők, amelyek - hát így 

mondom: a földből vétettek, mert Ő földi anyától született, és még ha 

más és magasabb törvény szerint történt is az Ő születése - mivel a szü-

letéséhez szükséges erők innen vétettek, tehát Ő ezekben az erőkben fog 

eljönni. De ezeken az erőkön át fog törni az Ő nagy hatalma és dicsősége.  

Tehát Ő a saját természete szerint nyilvánul meg majd ezekben az 

erőkben, amelyek csodálatos pompával, csodálatos fénnyel fognak sugá-

rozni. Ezt az erő kisugárzást láthatják és észlelhetik majd azok, akik ezt 

a csodálatos jelenséget megérik, de még azok is, akik a szférák világában 

időznek. És az Úr dicsőséges megjelenésében láthatja meg majd a hitet-

len világ is - hiszen kétharmad rész ezért dobatik ki, mert az emberek 

nem tudtak igaz hitre szert tenni, és megmaradtak bűneikben - tehát a 

hitetlen világ előtt is nyilvánvalóvá válik mindannak a meglátása és meg-

értése, ami valóság; és nyilvánvalóvá válik Krisztus nagysága, ereje, ha-

talma, az Ő dicsősége és az Ő „minden hatalma égen és földön.” És az-

után még röviden arról is szólni kívánok, hogy mennyire fontos volt az 

Úr ígéretének a beteljesedése. Az Úr a mennybemenetele előtt mondta a 

tanítványainak, hogy menjenek vissza a városba és várják ki a városban 

az Ő ígéretének beteljesedését, vagyis a Szentlélek kitöltetését. Olvastá-

tok is és hallottátok is, hogy milyen nagy szüksége van az embernek a 

megtérésre, az átalakulásra, a hitben való megerősödésre, az igazság 

megismerésére, az igazság megértésére, az igazság élésére, de főképpen 

arra, hogy Szentlelket vegyen! Mert a Szentlélek bátorrá teszi az em-

bert, mert a Szentlelket vett embernek még félelmetes időszakokban is, 

tehát amikor a bíróságok elé cipelik, akkor sem kell félnie, mert a Lélek 

megmondja, hogy mit szóljon és hogyan viselkedjék és a hajszála sem 

görbülhet meg, ha azt Isten úgy akarja. Ha pedig nincs benne Isten aka-

ratában, akkor mindenképpen megerősíti Isten kegyelme az ilyen embert 

a Szentlélek erején keresztül arra, hogy a fájdalmakat, a nehézségeket, a 

gyötrelmeket, vagy akár a mártírhalált is elviselje.  

Mert bár az ilyen emberben előzőleg már a Szentlélek lakozást vett, 

és meg is tudta világítani és erősíteni, de még akkor is van esetleg bi-

zonytalanság, kétely vagy félelem benne. De a Szentlélek által a halál 

pillanatában megvilágosodik előtte az a másik világ és az a szellemi ott-

hon, amely őt várja és előtte teljes bizonyosság és valóság képeként áll 
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az - mert hát az valóság is - ami vár rá a jövőben. Tehát nem érzékeli 

annyira, nem fél annyira attól, ami előtt pillanatnyilag áll - már mint amit 

a gonosz emberek ellene elkövetni igyekeznek - hanem azt, ami ennek 

kapcsán az ő számára, mint csodálatos lehetőség a szellemvilágban fent 

áll. Szükséges - ti tudjátok, hogy szükséges -, hogy az ember víz- és 

tűzkeresztségben részesüljön! Ti tudjátok, hogy a Szentlélek vétele az 

igazi tűzkeresztség és szükséges, hogy ez a tűzkeresztség átjárja valóban 

keresztény szellemmel az embert. De szükséges az is, hogy Pünkösdhöz 

közeledvén, vagy Pünkösd vasárnapján - abban az időben látható, de nap-

jaitokban láthatatlan - tüzes nyelvek alakjában az emberben élő pünkösdi 

tüzet, a benne égő Szentlelket újabb tűzzel táplálja, újabb tűzzel erősítse, 

hogy ezáltal az élete minden egyes évvel, minden egyes Pünkösddel erő-

sebbé és határozottabbá váljék a jóban, az igazban, Krisztus követésében. 

Mert minden, ami Krisztussal történt, minden, amin Krisztus keresztül 

ment, az az ember és csakis az ember és a bukottak érdekében történt.  

A tisztán maradtaknak, a tiszta világok lakóinak nem volt szükségük 

Krisztus mérhetetlen nagy áldozatára, nincs szükségük a Szentlélek vé-

telére sem, mert a Szentlélek közösségében élnek. A bukottaknak, így az 

embereknek van szükségük arra, hogy Pünkösd ünnepén új és új pün-

kösdi tüzekkel, lángnyelvekkel megerősítsék magukban a már egyszer 

vett tűzkeresztséget. A vízkeresztségben is tulajdonképpen nem a külső 

forma az, ami lényeges, hanem az, hogy a víz, mint közvetítő - úgy, mint 

a delejezésnél vagy a vallásoknál a szentelt víz, vagy mint az Úrvacsorá-

nál a kenyér és a bor - hordozója legyen azoknak az erőknek, vagy azok-

nak a Krisztus parányoknak, amelyek révén kereszténnyé - mármint arra 

az életre kereszténnyé - tud alakulni. Mert minden szellem, amikor mint 

csecsemő megszületik, végeredményben mindenét, amit megszerzett 

szellemileg, ott hagy; életeiről és a szellemvilágbeli életéről is elhomá-

lyosul az emlékezése és mint Krisztust nem ismerő valaki - tehát így is 

mondhatnám, hogy mint pogány - éri el a Földet. De nem pogány ő iga-

zán, csak olyan értelemben, ahogyan az ismeretek hiányával van, amikor 

e Földre jön. De mégsem okos és mégsem bölcs dolog piciny gyermeke-

ket, csecsemőket keresztelni, mert bizonyos tudat, bizonyos ismeret 

szükséges ahhoz, hogy ezeket az erőket az ember kívánja és óhajtsa, hogy 

ezekben az erőkben részesüljön.  

Azoknál, akiket fiatal korban keresztelnek meg, a bérmálkozás, a kon-

firmáció szolgálja azt, hogy a vízkeresztségben elnyert erőket maguk 
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előtt tudatosítsák, hogy ezeket szeretnék megtartani, hogy ezekben meg-

erősítést nyerjenek, és hogy életük további szakaszában ezek hatóerők 

legyenek. Tehát ilyen alapon a vízkeresztség is, a bérmálás vagy kon-

firmáció is, az Úr Szent vacsorája is, és a pünkösdi tüzek kitöltése is 

mind-mind új, tiszta erők elnyerését célozza! Erre az embernek vágy-

nia kell, ezt az embernek kérnie kell, ezt az embernek vonzania kell, en-

nél az embernek a bűneit meg kell bánnia és szent fogadalmat kell tennie 

arra, hogy ezekkel az erőkkel megerősödve a bűneit, ha nem is tudja el-

hagyni, de meggyengíti és lassanként leszámol velük évről-évre, testet 

öltésről-testet öltésre. Tehát az idők végére el kellett volna jutnia az em-

bereknek arra a szintre, hogy a megtérésük ezek révén - amit elmondtam 

nektek az erőkben való részesülés révén - bekövetkezzék. Tehát senki 

sem szólíttatik fel csak úgy hirtelen, és úgy, hogy időt és alkalmat, és a 

testet öltések sorozatát ne kapta volna meg a megtéréshez. Tehát - ha te-

szem föl - egy-egy élet csecsemőkorban, vagy fiatalon végződik, ez még 

nem azt jelenti, amit az ember lát benne, hogy nem adatott meg neki le-

hetőség arra, hogy megtérjen, hogy átalakuljon, hogy átváltozzék, hogy 

Krisztusban feltámadhasson. Mert az előző életei alatt, a hihetetlen 

mennyiségű idő alatt ezekre minden emberléleknek alkalma és lehető-

sége volt! Minden emberléleknek alkalma és lehetősége volt! Tehát újra 

csak azt mondhatom, hogy „Krisztus az út, Krisztus az Igazság, Krisztus 

az élet!” Krisztus az Úr a halál felett! Krisztusban kell az embernek 

már itt a földi világban feltámadnia, hogy azután a test levetése után a 

szellemvilágban is feltámadhasson az örök életre!  

Nagy-nagy tanulságok, de főképpen nagy-nagy reménységek vannak 

Krisztus minden cselekedetében, mindazokban a lehetőségekben, ame-

lyet születésével, tanításával, az Ige hirdetésével, szenvedésével, kereszt-

halálával, feltámadásával és mennybemenetelével megcselekedett. 

Mindezek az embernek új és új lehetőséget, új és új erőforrást, új és új 

bátorságra segítő erőt adnak. És ahogyan mondottam, végül, mint végak-

kordot, Krisztus teljesíti az ígéretét, hogy amikor Ő a mennybe ment, 

amikor Ő visszatért a saját hazájába, akkor a mozgósított, az elküldött, a 

kitöltetett és az utolsó időkre megígért szellemi mozgalom az embert új 

igazsággal, új céllal, új erővel lássa el. Ez a szellemi mozgalom, az Evan-

géliumi Spiritizmus Krisztus igazságát, a nagy isteni igazságot közel 

hozza az emberhez és megtanítja, hogyan kell először is értelmezni, 

majd megvilágosodni általa, és végül betölteni azt! Ez az, amiért Krisztus 
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született, amiért Krisztus szenvedett és meghalt: hogy az ember maga-

sabb, szellemi létállapotban folytathassa életét. Aki pedig ezt az időt, az 

elmúlt kétezer évet elpazarolta, ezeket az erőket hagyta maga mellett el-

folyni, ennek a mulasztásnak a súlyos következményét aratja, vagyis „ki-

dobatik a külső sötétségre, ahol lészen fogak csikorgatása.” Készüljetek 

nap-mint nap lélekben és igazságban a nagy napra, a Krisztusban való 

feltámadásra. Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek! 

 

KRISZTUS SZENVEDÉSE(*) 
 

Egy kedves női alakot látok... régies ruhában, amilyeneket a légi fest-

ményeken lehet látni a szent asszonyokról... nagyon kedvesen nyújtja a 

kezét felém - mindkettőt - és azt mondja nekem: „gyere testvérem, lépj 

néhány lépést, és akkor megmutatok neked valamit”... Nagy várost látok, 

sziklákon épült várost... kopár, sziklás terület, kevés a zöld... a város bel-

sejében, a kapukon belül vagyunk... mintha ez lenne a Vízkapu.., nem 

tudom miért, de mintha azt a nevet viselné... emitt pedig egy keskeny 

utcát látok: Via Dolorosa, ez van kiírva rá... itt egy törvény-házszerű épü-

let van és nagy, tágas udvara van... az udvarról kapuk nyílnak kifelé és 

ezek a kapuk nyitva vannak... Hihetetlen, micsoda tömeg tolong itt... el 

sem hinném, hogy ennyi ember elfér ezekben a szűk utcákban... min-

denki igyekszik az udvarba, hogy lássa a történteket... Itt látom most - és 

ez nagyon megrendíti a lelkemet... itt látom az Urat... már levették Róla 

a bíborköntöst, amit Heródes gúnyként adatott Rá... még sok ember ke-

zében vannak nádszálak, amikkel az Úr testére és fejére vertek... nem 

tudom, mi a neve, ilyen nagyon furcsa ostorszerű dolgokat is látok, amik-

nek a végén szögek vannak... ilyen ostorok vannak a római légióból ki-

rendelt katonák kezében..., ezeket használták az Úr megkorbácsolása-

kor... sok katonának van ez a kezében... ezeknek a szögeknek a feje nagy 

és ahogy ütik az Urat, a teste tele van kék foltokkal és véraláfutásokkal... 

a fejéről már levették a töviskoronát... egy katona fogja a kezében... és az 

Úron csak egy fehér vékony lepel van... nagyon meggyötörtnek és vé-

konynak látszik, szinte olyannak, mintha nem is testi ember lenne... az 

egyik katona most oda lép Hozzá és egy fekete köntöst ad a fehér lepel 

fölé és egy széles bőr övvel fogják át rajta ezt a fekete köntöst...  

Most ráteszik az Úr vállára a már elkészített, szálkás keresztet... nincs 
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simára legyalulva, hanem nagyon szálkás, kiszáradt fa ez, amiből a ke-

reszt van... nem teljes kereszt ez, csak a T alakú keresztnek a felső, víz-

szintes része... ezt kötik vagy próbálják rákötni az Úr vállaira, ami elég 

nehezen megy... Megindul ez a szörnyűséges menet... elől egy katona 

megy, a kezében ilyen ostorszerű valami van, ami azt a célt szolgálja, 

hogy a bámész tömeget az útból elterelje, és utat, helyet törjön ennek a 

szörnyűséges menetnek... Katonák következnek... utánuk a mi Urunk 

roskadozva... majd újra katonák... azután öszvér hátakon nagy, kövér, 

pompás díszbe öltözött emberek... úgy gondolom, hogy ezek az írástudók 

és farizeusok és a templom papjai... mint az araboknak, olyan turbán-

szerű, különleges fejdíszük van... utánuk, jobbról, balról a tömeg tolong... 

kiabálnak, ordítoznak, trágár szavakkal illetik az Urat... gúnyolódnak... 

rettenetes nagy a fejvesztettség... Most az egyik, az Úrhoz közelálló ró-

mai katona elfogja ezt a férfit - bár nem túl erős férfi - és kényszeríti, 

hogy a keresztet vigye... vita támad a katonák között és az Úr tovább 

viszi, amíg végül összerogy... nem segítik fel, hanem ütlegelni kezdik... 

de mivel az ütlegeléssel nem sokra mennek, ezért most mégis csak meg-

ragadja két erős katona a hóna alatt és felrángatja... rövid a távolság, de 

olyan nehézkes az egész menet... elsősorban a tömeg nem nagyon tisztul 

a katonák elől, másodsorban elölről, oldalról, hátulról a tömeg tolako-

dik... mindenki az Úr felé törekszik... a katonák nem tudják a rendet tar-

tani és azokkal a szöges ostorokkal - flagellum, vagy minek mondják - 

próbálnak a tömeg között utat törni...  

Most látom, már harmadszor is - elesett az Úr... most a katonák látják, 

hogy nem tud a Golgotára eljutni, és ezt az embert - akit eddig is kísértek 

- kényszerítik, hogy az Úr helyett vigye a keresztet... nagyon meg van 

hajolva az Úr és felemeli a jobb karját, hogy az arcáról a vért és a verej-

téket letörölje... most egy asszony fut elé és egy kendőt lesz az arcára... 

és ahogy a kendőt leveszi az Úr, látom, milyen szenvedésteljes a pillan-

tása, de van benne valami hála és köszönet az asszony felé, hogy ezt meg-

tette... az asszonyba csúnyán belerúgnak... és az asszony mindenképpen 

igyekszik ezt a kendőt, mint egy zsebkendőt, apróra összehajtani és ez 

alá a nagykendő alá, amit visel, elrejteni... most már nem is látom őt... 

Már látom, hogy ideérkeztek... itt van a vége ennek a Via Dolorosának... 

és most balra, ahogy elfordulunk, itt van a Golgota, a Koponyák hegye... 

de igazán nem is hegy, csupán egy nagyon jelentéktelen kis dombocska... 

És most látom, hogy itt a kereszteknek a hosszabbik szára már be van 
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ásva a talajba... nagyon kiabálnak... nem értem milyen nyelven, zsidóul 

vagy arámi nyelven... a kísérőm azt mondja, hogy az a nyelv nem azonos 

azzal, amit a mi Urunk beszél, az Úr arámi nyelven szólt... Most megkez-

dődik... jaj... jaj... már kezeit átszögezték... ráteszik ezt a keresztfát a föld-

ben álló hosszú keresztrészre.... nem tudom, mi ez... ja, már látom... az 

áldozatnak az alsó teste ér oda, valószínűleg azért, hogy egy picit az ál-

dozat testsúlyát tartsa, hogy ne teljesen a kezeken és a karjain legyen a 

teljes súly... most a lábait keresztbe teszik és most azokat is átszegezik... 

Elfelejtettem mondani, hogy azt a fekete köntöst levették Róla... a kato-

nák leültek és maguk mellé tették és az a fehér lepel, ami alatta volt, azt 

is lehúzták Róla és köréje csavarták, csak az van rajta... de a teste... bor-

zalmas... én azt hittem mindig, hogy a kereszt sokkal magasabb... nem... 

majdnem, hogy az áldozat lába csak ennyire van a földtől... (a médium 

mutatja) könnyen le lehetne lépni róla, ha oda nem lenne szegezve... és 

most egy létrán valaki felmászik és az Úr fejére teszi azt a töviskoronát, 

amit ez a katona a törvényházból hozott... most egy táblát is tesznek a 

keresztre, fehér táblára pirossal van a felirat: I.N.R.I. (Immánuel Nazare-

nus Rex Iudeorum - Názáreti Jézus a zsidók királya)  

A két latrot is nagyon hamar a keresztre juttatják... a harag, a szitok 

nemigen enyhül, csúnyán kiabálnak az emberek: „ha Isten Fia vagy, 

szállj le a keresztről... másokat megmentett, magát menteni nem tudja...” 

ezeket inkább érzem, hogy mondják, mert nem ismerem ezt a nyelvet, 

amit itt össze-vissza ordítoznak... a katonák ide letelepedtek, nincs már 

semmi dolguk... itt kell bevárniuk, amíg az áldozatok meg nem halnak... 

Itt vannak az asszonyok, akik távolról követték őket... itt vannak - úgy 

gondolom - a tanítványai... kitűnnek a tömegből, más a ruházatuk és az 

ábrázatuk, más az a megdöbbent és az a szomorú kifejezés az arcukon, 

mint a tömegén... ez a nagyon szép arcú, finom csontú, apró kezű nő, ez 

lehet Mária, az Úr édesanyja... érdekes, hogy a saját lélegzésemet jobban 

hallom, mint az Úrét... de most... most hangosan sóhajt és megint csak 

úgy érzem inkább, hogy azt mondhatja: „elvégeztetett...” Jaj!... Istenem... 

micsoda vihar van... mindenki rohan, amerre tud... Micsoda?... most lá-

tom ezt, észre sem vettem eddig... itt a túlsó oldalon, nem is olyan messze 

innen, egy sírkert van... olyan hófehérek ezek a sziklába vájt sírok, hófe-

hérre vannak meszelve... ezeket most az ünnepekre meszelték, mondja az 

én kísérőm... nekem azt juttatja eszembe, hogy az Úrnak milyen csodá-
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latosan találóak a hasonlatai, amikor azt mondotta a farizeusokra: „olya-

nok vagytok, mint a fehérre meszelt koporsók: kívül fehérek, de belül 

minden undoksággal telve”... úgy látszik, hogy a kovásztalan kenyerek 

ünnepére ilyen hófehérre meszelik a jeruzsálemi sírokat... ez lesz majd 

az Úr sírja... Már látom is, hogy elült a vihar... leveszik az Úr testét a 

keresztről... elviszik a sírkertbe... balzsamozzák, vagy mit csinálnak, kü-

lönböző olajokkal kenegetik... csókolgatják, mosogatják, tiszta gyolcsba 

csavarják, úgy, mint az egyiptomiaknál láttam... a fejét, mindenét sűrűn 

becsavarják gyolccsal... most ezt a nagy sziklát a sír szája elé tették...  

Nem időrendi sorban látom a dolgokat... olyan innen, mint amikor a 

filmről ide-oda irányítják a nézők figyelmét... látom, hogy a sírt még le 

is pecsételik, nagyon biztosak akarnak lenni abban, hogy a sír fel ne tö-

rettessék... Itt leülök és szemlélődöm kissé, mert ez egy domb vagy ma-

gaslat... innen belátom Jeruzsálemet... igen gyorsan sötétedik, igazából 

nincs is világosság... már talán éjjel is van?.. ki tudja?., én itt ülök és 

valamire várunk az én kísérőmmel, ezzel a kedves női lélekkel... azt 

mondja: „várjuk, és ti is várjátok az Úr feltámadását”... Jé, ez a kép ne-

kem ismerős... évekkel ezelőtt itt, ezen a helyen már ezt a képet láttam... 

Belátok a sírba... és azt látom, hogy a sírnak a mennyezetén egy ilyen pici 

kis - mint egy 25 centes - világos fény támad... úgy mint amikor a fény 

valahol vibrálni kezd... és ez a fény egyre növekszik és növekszik... kint 

sötét van, de itt bent hihetetlen nagy világosság lett... és most valami 

mozdul a gyolcsban... és ezt a kendőt - ami nem az, amivel a test van 

betakarva, ez a kendő az Úr fejét borította - az Úr kezdi lebontani a fejé-

ről... és mintha felülne, összehajtja ezt a kendőt és odateszi... olyan elvi-

selhetetlenül nagy a fény, hogy nem tudom ezt nézni, és én itt már hosz-

szabb ideig már nem maradhatok és nem szemlélődhetek... De gyönyörű 

reggel lett, minden él, minden virág sarjad... az éjszaka a halál leheletét 

viselte magán, most pedig minden él, minden megújhodik és a világosság 

egyre nő... Feljött a mi napunk! Mert a mi napunk az Úr, a Jézus Krisztus! 

Feljött a mi napunk az égre, hogy beragyogja az egész világot az Ő igaz-

ságával, amelyért kereszthalált halt. Ez a feltámadás vasárnapja: Húsvét 

vasárnapja! 
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A „HEGYEN ÉPÜLT VÁROS” TEMPLOMA (*) 

(látomány) 

 

Újra látom a templomot, amelyet már láttam, a hegyen épült városnak 

a csodálatos nagy templomát... éppen úgy nyitva vannak az oldalai és 

éppen úgy a tornya aranyködbe és ezüstködbe vész, mint ahogyan én ezt 

már láttam... Tele van a nagy templom részben emberekhez hasonló cso-

dálatos ünneplő ruhákba öltözött valakikkel, másrészt tele van angyalok-

hoz hasonló lényekkel... az emberekhez hasonlók alacsonyabban, a pa-

dokban és a templomhajóban helyezkednek el, az angyali lények maga-

sabban és lebegve egy magasabb síkon vannak... nem mindegyiknek lá-

tom tisztán az arcát, mert messze vannak tőlem... de mindenesetre sokan 

vannak, zsúfolásig megtelt a templom... Csodálatos az ének, a zene... 

minden hang összecsendül... és minden hang, amely az emberféle lények-

ből és még inkább az angyalokból árad, olyan csodálatos, hogy azt nem 

tudom nektek elmondani... az egész olyan, mint amikor az ember a temp-

lomba bemegy és ott Krisztus életéről stáció képek vannak... ehhez ha-

sonlóan a templom elejénél, ahol minden arany, ezüst és kékes fényben 

játszik, szünet nélkül peregnek a Krisztus életével kapcsolatos legapróbb 

mozzanatok... Különböző boltíves beugrások vannak és egyesek ezek 

felé mennek, ha Krisztus életének egyes szakaszait alaposabban szeret-

nék megnézni vagy tanulmányozni... A nagy oltárnál Krisztus születése 

játszódik le a legcsodálatosabban... természetes nagyságban látszik Má-

ria, a kisded Jézus, József, a pásztorok, az angyalok... és jól, részletesen 

lehet látni a Kisdednek minden kis megmozdulását, arcának kedves mo-

solyát, szemének tiszta pillantását, és az egész testéből áradó - csak így 

mondhatom: delejhez hasonló, mert nem egész átlátszó, hanem olyan 

kissé tejes, delejhez hasonló - csodálatos erőt... és a Belőle áradó erő min-

denkire kisugárzik és ettől mindenki oly nagy-nagy békességet, örömet 

és földöntúli - csak így tudom mondani - boldogságot érez... és rájuk van 

írva és valahogy érződik is, valahogy fel lehet fogni ezt a nagy- nagy 

örömüket és békességüket... és onnan ez a békesség és örömérzés kiterjed 

azokra az emberféle lényekre is, akik itt a templomhajóban vannak...  

Ez a kiáradó érzés olyan, mint amikor - mihez hasonlítsam? mint ami-

kor befüstölnek valamit - de ez olyan nagyon finom, hófehér füst... ez a 
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füst szó nem is illik rá, mert a füst az sötétebb, inkább mint amikor töm-

jéneznek, úgy árad Krisztus jászolbölcsőjéből ez a finom, csodálatos 

arany, ezüst köd - csak így tudom mondani - és ennek nagyon finom illata 

van... És ahogy hozzám is elér, kissé részeggé tesz - ezt sem tudom jól 

kifejezni, mert a részegség alatt az ember mást ért - de ez olyan részeggé, 

olyan könnyűvé tesz... olyan habkönnyűvé tesz, mint amikor egészen ki 

tudok húzódni a testemből... olyan, mint amikor az embernek nagyon 

szép álma van... olyan, mint amikor az ember egy nagyon szép, csodála-

tos helyen időzik és onnan nem akar visszatérni, ott olyan nagyon-nagyon 

jól érzi magát... pedig én csak itt a bejáratnál állok és igazából nekem itt 

nincs helyem, le sem ülhetnék... Itt valahogy mindenkinek meg van a he-

lye, hogy hol kell ülnie, úgy mint nekünk meg van a helyünk, hogy hol 

ülünk... és én csak egy külső szemlélője vagyok ennek a csodálatos lát-

ványnak, de a hangulat, az itt hullámzó érzések, ezek a magasrendű erők, 

ez a - nem tudom kifejezni - felhangoltság rám is hat, engem is befon és 

nagyon meg vagyok tőle hatódva... nem látok tisztán, nem látom tisztán 

az arcokat sem, és nem látom tisztán ezeket az arany köd mögött lévő 

dolgokat sem... akármennyire próbálom, mintha le lennék cövekelve, 

nem tudok ezekhez a bolthajtásokhoz sem eljutni, hogy oda menjek és 

megnézzem Krisztus életének eseményeit... de mégis igen nagy kegy, 

igen nagy kegyelem ez testvéreim az Úrtól, hogy itt megállhatok és így 

ezeket szemlélhetem... És most valaki itt a hozzám közeleső helyről ide 

jött és azt mondja: „nézd, adok neked még külön is ezekből az erőkből, 

nem azért, hogy megtartsd, hanem hogy ébredésed után a sok fájdalom-

mal, betegséggel, erőtlenséggel küszködő testvéreidnek add majd át...” A 

csengők is csengenek, a harangok is szólnak, énekelnek is, zenélnek is... 

és mégis összhang van, még sem nyomja el egyik hang a másikat, még 

sincs zavarodottság, hanem minden a legnagyobb tökéletességgel csen-

dül össze és folyik egyik hang a másikba... Most azt mondja, hogy men-

nem kell innen... és elbocsát engem... 

 

AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS(*) 
 

Az én Atyám, Istenem nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket 

testvéreim! „Vigyázz reánk Édesanyánk, angyaloknak királyné asz-

szonya...” (ezt énekelte a gyülekezet...) Semmire nincs nagyobb szük-

sége az embernek és az emberiségnek, minthogy vigyázzon rá valaki az 
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égiek közül, mert ha nem, akkor el van veszve; akkor nagyon elhagyatott, 

akkor nem tudja, mit kell tennie, és akkor soha, de soha nem juthat be az 

öröm és a boldogság világaiba. A spiritizmus egyidős az emberiséggel: 

mindig voltak olyanok a földi világban, akik vissza tudtak emlékezni 

azokra a régi időkre, amikor még nem a földi világ volt az otthonuk, és 

voltak olyan emberek, akiknek meg volt az a képességük, hogy a szel-

lemvilággal összekapcsolódjanak és onnét álmok, intések és figyelmez-

tetések révén átvegyék mindazt, amire az embereknek, az emberiségnek 

szüksége volt. Hol erőteljesebben, hol gyengébben jöttek a magasabb 

szellemvilágból az intések és figyelmeztetések, hol újra és újra jeleket 

adott az ég a Földnek, hol pedig hallgatott az ég. Az új időknek, a modern 

korszaknak spiritizmusa itt, Amerikában kezdődött azokkal a szellemi 

kopogtatásokkal és jelenségekkel, amelyeket a Fox nővérek tapasztaltak, 

és azután innen futótűzként terjedt széjjel a világban, Angliában és egész 

Európában is. Először csak unaloműzésként, érdekes újdonságként, szó-

rakozásként foglalkoztak vele, azután a jelenségek és a bizonyságok ha-

tására egyre többen komolyan vették a szellemvilágból kapott ismerete-

ket, tanításokat, intéseket. És végül eljutott az emberiség ahhoz a pont-

hoz, amiért valójában újra megnyilatkozott ilyen erőteljes formában a 

szellemvilág: hogy az ember a kapott megbizonyosodások és tanítások 

révén megtérjen és a megtérése által örök élete lehessen!  

A spiritizmus és a Szentlélek Kijelentése nem azonos, hanem azt is 

mondhatnám, hogy két különböző dolog; bár egy tőből származik, de 

kétféle. A spiritizmus magába foglalja mindazokat a fizikai jelenségeket 

és ismereteket, amelyek a másik világból, tehát a nem testben élők vilá-

gából származik. A spiritizmus minden okkultat, minden jelenséget 

magába foglal, és az a célja, hogy az ember, aki hitét vesztette, az isme-

retek, valamint a bizonyságok révén felfigyeljen arra, hogy nem csak a 

testi lét, nem csak az anyagi világ létezik, hanem a testi életen túl van egy 

másik világ is és ebből a másik világból származik minden, ami ezt az 

anyagi világot létrehozta, amely ezt az anyagi világot mozgatja, amely 

ezt az anyagi világot életerővel, ismeretekkel látja el. Ez a másik világ a 

valóság és az igazság világa, minden innen indul ki és ide tér vissza, ez 

az örök; az, ahol ti éltek, a múlandó; ez az állandó, az pedig az örökös 

változásnak, átalakulásnak kitett világ. Mert szükséges, hogy az ember 

átalakuljon, szükséges, hogy a láthatatlan világból tudást szerezzen, mert 

csakis a szellemi ismeretek és a tudás révén juthat előbbre és alakíthatja 
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át az ő kátyúba fulladt, bűnben gyökerező és a bűn következményeiben 

élők világát. Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek Kijelentése 

sokkal több, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság, mert magas 

világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja 

meg e szerencsétlen és bűnben élő világnak. A Szentlélek Pünkösd nap-

ján töltetett ki az emberekre és azóta van a világban és a világban marad 

egészen e világnak végezetéig. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a látha-

tatlan világnak egy sokkal tökéletesebb megnyilatkozása.  

Ha a Szentírást tanulmányozzátok - és remélni vélem, hogy ez a ti 

szellemi táplálékotok napról-napra - akkor láthatjátok, hogy a Szentírás 

ezekkel a magasrendű szellemi megnyilatkozásokkal van tele. Tehát 

mutatja ennek a másik világnak a létezését, és hogy minden onnan ered. 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus is, valamint előtte a médiumlelkek és fő-

képpen a prófétalelkek is erről a világról és ezeknek a világoknak a tör-

vényeiről tesznek tanúbizonyságot és közlik, hogy az embernek mit kell 

tennie, hogy ezeket a törvényeket megismerje, elsajátítsa és betöltse, 

mert csakis ezek ismeretével és betöltésével juthat el az ember a maga-

sabb, tisztább világokba. A régi időkben testvéreim, voltak olyan képes-

ségekkel rendelkező emberek, akik a szellemvilág különböző forrásait 

ismerték; némely esetben kitűnők voltak a képességeik, de az ismeretei-

ket az alacsonyabb rendű lelkek világaiból merítették. És voltak már a 

régi, a réges-régi, és a régestelen-régi időkben is olyanok, akik ismerték 

a magasabb rendűt, és ehhez a magasabb rendűhöz kapcsolódtak és kap-

csolták azokat is, akiknek érdekében fáradoztak és munkálkodtak azért, 

hogy azoknak is tudomása lehessen mindezekről a dolgokról. Voltak régi 

kultúrák, ahol a Mária kultusz már meg volt, bár azokban az időkben Má-

riát mint az Úrnak, a Jézus Krisztusnak az anyját nem ismerhették, mert 

Krisztus még nem jött el, még nem volt e világnak a polgára. Ezek a kul-

túrák lassan elmúltak, eltűntek a Föld színéről, és más, sötét korszakok 

jöttek, más és más „béres lelkek” kezébe kerültek mindezek a titkos igaz-

ságok, amelyek már akkor is, főképp keleten léteztek és így azután az 

emberiség életére és az új kultúrákra újabb és újabb sötétség borult.  

Miért? Mert az átlagember, a tömegember, a testi ember mindenkor - 

nem csak ezekben az új időkben - „jobban szerette a sötétséget, mint a 

világosságot.” Mert a sötétség alkalmas arra, hogy az ember a bűneinek, 

undokságainak hódoljon, hogy minden gonosz és bűnös dolgot cseleked-

jék, és a hazugságával azon van, hogy a nyomokat eltüntesse, lefedje, 
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nehogy azokra világosság derüljön és mások is tudomást szerezzenek az 

ő undokságáról. De bármennyire is igyekszik az ember a fényt, a világos-

ságot letakarni és száműzni a maga életéből, a világosság újra és újra Is-

ten akarata szerint ezeken a sötét világokon újra és újra, új és új lelkekben 

felvillan. És ahol felvillan, megvilágítja az utat. Úgy mint a villám fényé-

nél is, ha csak pillanatokra is, de láthatóvá válik a környezet. Ha pedig a 

villámlások sűrűek és gyakoriak, akkor már egészen jól lehet látni. De 

miként a villám veszedelmes az emberre nézve, mert nemcsak pillanatnyi 

világosságot ad, hanem ahova becsap, ott nagy-nagy károkat is okozhat, 

ugyanígy, ha az ember ezt a tüzet, ezt a világosságot, amely a magasabb 

rendű világokból felvillan, nem tudja kellőképpen felhasználni, akkor 

ugyanilyen veszedelmet és halált hozhat rá. Mert a szellemvilág sokféle-

képpen megnyilvánulhat és éppen annyi kárt tehet, mint amennyi jót. Is-

ten eredeti célja az volt, hogy jót tegyen ezzel a sötétség világaiban, de 

az ember, mivel a szellemvilág törvényeit nem ismeri, és mivel - mint 

mondottam - jobban szereti a sötétséget, a világosság ellen cselekszik és 

ez azután nagy-nagy veszedelmeket hoz rá. Az ember, az emberiség 

hosszú évezredekig, évtízezredekig, és tízszer tízezredekig nem volt haj-

landó nagyobb mértékben meglátni és elfogadni ezt a nagyobb világos-

ságot. 

Nem mintha a ma élő ember értékesebb, különb, több lenne a régmúlt 

idők embereinél, vagy a régi kultúrák embereinél, de mindenesetre mie-

lőtt a nagy, hatalmas átalakulás bekövetkezik, újra szükségessé vált, hogy 

az ember ne csak tapasztalatokat szerezzen a láthatatlan világból, hanem 

onnan most már olyan ismereteket és meggyőződéseket is szerezhessen, 

amelyek őt, ha kell, az utolsó pillanatban ragadják magukkal és emelik 

fel a kárhozat világa felé süllyedő világból a magasabb világokba. Az új 

szellemi mozgalom, az Evangéliumi Spiritizmus is ezt a célt szolgálta 

egy nagyon-nagyon régi, egy nagyon-nagyon öreg nemzet kebelében, 

amelyet Madzsarnak hívtak. Ez a nemzet és ez a nép hosszú időkön 

keresztül megőrizte a Mária kultuszt és a szellemvilág ismeretét. Így a 

jelenben mindazok közül, akik még ma is létbe hívattak, mert teljes szel-

lemi fejlődésüket még nem végezték el, tehát a „maradék”-hoz tartoznak, 

egy, a világ által jelentéktelennek mondott és látott legmagasabb rendű 

kis csoportban - a Föld szempontjából mondom ezt - napvilágot láthat-

nak. És ebben a csoportban láttak napvilágot ezek a legmagasabb rendű 
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szellemi igazságok, kijelentések, amelyek Krisztus legelvontabb, legne-

hezebben érthető és még inkább legnehezebben megvalósítható részeire 

is világosságot derítettek. Ezek a szellemi igazságok voltak és vannak 

hivatva arra, hogy e világ a világégés bekövetkezése előtt ezeket a régi 

ismereteket új variációban és új megvilágításban láthassa meg. Mária, 

Buddha és Laurentius ez a három szellem az, aki Magyarhonban eze-

ket az igazságokat, ezeket az alapkijelentéseket, ezeket a nélkülözhe-

tetlen Isteni Kijelentéseket, a Szentlélek Kijelentését lefektette, lecö-

vekelte.  
És bármi történjék is Magyarhonban, bármi történjék is a világban, 

ezek lecövekeltettek és semminemű vihar vagy orkán meg nem semmi-

sítheti. Bár a szél elhordhatja, mert a szélnek az a tulajdonsága, hogy a 

gyümölcs magvait széthordja a világba, hogy ahol megfelelő, előkészített 

és befogadó talajra talál, ott gyökeret eresszen és végső soron gyümölcsöt 

teremjen. Így tehát a szelek elhordhatják a szellemi igazságokat, a Szent-

lélek Kijelentését, sőt szükséges is lenne, hogy elhordják onnan. De a 

kiinduló pont, a Szentlélek Kijelentésének a forrása ez a hely, ez az öreg 

nemzetség; így is mondhatnám: ez az öreg törzs, ez az öreg fa, amely 

még mindig új hajtásokat hoz. A mi Urunk, a Jézus Krisztus távozása 

utáni időkben a Rómából kiindult vallás a Mária kultuszt és Mária tiszte-

letet ismerte és követte. Persze ez később megint csak a „béresek” kezébe 

került, és ezért csak a Mária kultuszt és a Mária jelenségeket fogadja el 

és ismeri el, azaz ebből a mi világunkból, a magas szellemvilágból eredő 

egyéb jelenségeket, és a Szentlélek Kijelentését nem hajlandó megvizs-

gálni, dokumentálni és elfogadhatónak nyilvánítani. De mégis, ezen a 

valláson belül is, és itt is, ott is, amott is, a világban és más nemzeteknél 

is vannak a Szentléleknek kisebb eszközei. Ezek olyanok, mint „rő-

zsetüzek” a villám fénye mellett, amelyek bár nem úgy világítanak mint 

a villám, de mégis némileg érzékeltetik a szellemvilág munkáját, a szel-

lemvilág megnyilvánulásait, és a szellemvilág óvó, féltő, intő és tanító 

kijelentéseit. Az utolsó időkben Mária, mint a Szentlélek Kijelentésé-

nek az első tagja a „Mária jelenségekben” többször figyelmeztette az 

emberiséget, mindig feltételes módban: ha az emberiség így, úgy, amúgy 

át nem alakul, meg nem változik, a jelenségekben jelzett súlyos követ-

kezmények kikerülhetetlenül bekövetkeznek.  

A másik ismert alakja a Szentlélek Kijelentésének Buddha; 

Buddha, ami annyit jelent, mint megvilágosodás. Mert szükséges, hogy 
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a sötétségben élő emberiség megvilágosodjék. Bár a mai emberiség nem 

hiszi, hogy sötétségben él, mert a felvilágosodás és megvilágosodás kor-

szakaira és a tudományára hivatkozik, mégis azt mondom, hogy szellemi 

szempontból még a briliáns értelmű emberek is sötétségben élnek. Ezért 

jelentkezik az első időkben a Névtelen Szellem, illetve Péter apostol 

Buddha név alatt, mert előző inkarnációjában Buddha volt. Egyébként 

ezzel a névvel le akarja cövekelni és bizonyítani akarja azt, hogy lénye-

gesek és számottevők lesznek az utolsó időkben a Keleten tisztán meg-

őrzött isteni igazságok is. Ezek a Keleten tisztán megőrzött igazságok 

természetesen nem azonosak azzal a széles körben elterjedt vallási néze-

tekkel, amelyekben a keleti tömegember hisz és reménykedik, mert óriási 

tévedéseket tartalmaznak. A Keleten tisztán megőrzött igazságok azok, 

amelyeket a nagybetűs „mesterek”, mint megvilágosodást kapták meg Is-

tentől és az emberi, testi énjük teljes legyűrése által és a testi ember vá-

gyaitól megszabadulva képesek voltak és képesek még ma is ezeket tisz-

tán megőrizni. Tehát ez a Buddha név erre is utalást jelent, hogy azután 

ezt a magasrendű szellembölcseleti tudományt „Névtelen Szellem mun-

kái” összefoglaló cím alatt, mint csodálatos értéket, mint a tenger mélyé-

ről életek veszélyeztetése árán felszínre felhozott gyöngyszemekkel a vi-

lágot, főként a nyugati világot megkínálja.  

A mi Urunk, a Jézus Krisztus igazsága a legelső, a legmagasabb 

rendű forrás, hiszen ahogyan Ő mondotta: „én és az Atya egy va-

gyunk...” (János 10:30) tehát Ő közvetlenül az Atyától kapja, az Atyától 

veszi, mert Ő egy az Atyával. Ehhez társulnak a Keleten tisztán maradt 

igazságok, és a nyugati világ részére kapott és fenntartott Névtelen Szel-

lem szellembölcseleti tudománya és ismeretei. Ennél a három ismeretnél, 

igazságnál, kijelentésnél nincs nagyobb és nem létezik nagyobb e világ-

ban. Egyébként a hármas szám lényeges szám ma is a világmindenségben 

is és a Földön is. Tehát megkapta a régi kor és a régi korral egészen a 

világ végezetéig az új kor is a mi Urunk, a Jézus Krisztus igéit és igazsá-

gát. És megkapta Kelet azt, amire érett volt. Amit ma Keleten láttok, az 

csak bizonyos fokú éretlenséget jelöl, a testi ember nagyot akarását je-

lenti. A testen nem a bűnöktől való szabadulásával akar uralkodni, hanem 

a természeti erők legyőzésével - gondoljatok csak a fakírokra. A mai 

nyugati világ elzüllött és dekadenssé vált, és megint csak nem fogadta 

be ezeket a gyöngyszemeket, ezeket a csodálatos igazságokat, mert „job-
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ban szerette a sötétséget, mint a világosságot.” Ellene volt annak a nép-

nek, annak a nemzetnek, amely a Harmadik Isteni Kijelentésnek, az 

Evangéliumi Spiritizmusnak a bölcsője volt. Megtapodtatott az az ország 

és még meg fog tapodtatni! De jaj annak, aki ebben a megtapodtatásban 

részt vállal és aki azon van, hogy „a világosságot a véka alá rejtse!” La-

urentius, mint a Szellemi Kijelentések harmadik tagja, vértanúságot 

szenvedett az Úrért és máglyán megégették.  

A tűz nem ártott szellemének, mert egész lelki világossága, egész lelki 

beállítottsága, egész lelke lángban égett az Úrért, és ez a láng erőteljesebb 

és magasabb rendű volt, mint az a tűz, melyet alágyújtottak. Ez a tűz je-

lentős erőt képvisel ma is a Szentlétek munkájában és a Szentlélek Kije-

lentéseiben. Nem annyira a szellembölcseleteivel, mint inkább a lelkéből 

kisugárzó lelkesítő tűzzel, mert akik Szentlelket vettek, azoknak a lelke 

is tűzben, lángban és szünet nélküli lelkesedésben él. És ezáltal, akik a 

környezetükbe kerülnek, átveszik ezt a lelkesedést és ennél a tűznél ők is 

világossághoz, fényhez juthatnak, és megláthatják az életben azt a lánc-

szerű összekapcsolódást, amely az okot az okozattal, az okot a következ-

ménnyel, az akciót a reakcióval összeköti. És megláthatják, hogy az élet 

nem csak a bölcső és a koporsó közti időre korlátozódik, nem csupán a 

testi ember élete fontos, nem csak az a fontos, hogy a testi ember ezen 

rövid időszak alatt jól éljen és kielégüljön. Nem, egyáltalán nem ez a fon-

tos! Tudniillik, a földi világon nem lehet elhatárolni és nem lehet külön 

választani az okot a következményektől, a bűnt a szenvedéstől, a dicső-

séget a megaláztatástól, a szabadságot a rabságtól. Mert a Föld az egyik 

oldalon minden szépet és gyönyörűséget kínál, de ehhez hozzá van kötve 

mindig ennek az ellenkezője is. Nem véletlen a tömegnyomor, nem vé-

letlenek mindazok a háborúságok, gyilkosságok, nyomorúságok, ame-

lyek a világban vannak, hanem a bűn egyenes következményei. És ha 

valami szépet, boldogítót és felemelőt élvezhet az ember, akárcsak röpke 

pillanatokra is, az mind annak a következménye, hogy valaki áldozatot 

mutatott be a mi Atyánknak, Istenünknek az oltárán.  

A mai világ nem egy bírónak az ítélete alapján pusztul el, hanem ter-

mészetes következményeként mindannak, ahogy és amint az ember a ke-

zére adott isteni dolgokkal bánt. Mert Isten elküldte a tűz szellemét, el-

küldte a víz szellemét, elküldte az Ő lányait, fiait, prófétáit, Krisztust, és 

mindegyiket megkínozták, mindegyiket meggyötörték, mindegyiket el-

pusztították, mindegyiket kifosztották. Mindenkitől, aki valami jót adott 
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a világnak, mindenét elvették. Semmit nem értékelt az emberiség, amit 

Isten ingyen!, ingyen!, ingyen kegyelméből kapott és mindennel visz-

szaélt! Nem értékeli az emberi életet sem - vagy vitatkoznátok velem, 

hogy igen? - nézzetek szét a világban, mennyit ér az embernek - óh, nem 

a maga! - a mások élete. A mai világban nincs már semmi, amire azt 

mondja az ember, hogy szent, hogy fejet hajthatna, vagy ami előtt térdet 

hajthatna. Sőt, nem tud már térdelve imádkozni sem, kényelmes karos-

székben álmodozik, mindenütt járnak a gondolatai, az érzései, de nem 

olyanok, amikkel a mi Atyánkhoz, Istenünkhöz akár kéréssel, akár hálás 

köszönettel, vagy tisztelettel kellene fordulnia. A tisztelet, mint ilyen, ki-

halt a világban, mert mindenki azon van, hogy a másikat hogyan tudna 

megrágalmazni, hogy tudná lejáratni, hogy tudná meghazudtolni, hogy 

tudná mindenét elvenni és mindenétől megfosztani. A természetes élet 

járulékaitól megfoszthatja egyik ember a másikat, elveheti a létlehetősé-

gét, elveheti az életét, a vagyonát, a tárgyait, a dicsőségét, bármit. A szel-

lemi javakkal már nincs ilyen könnyű dolga, mert a szellemi javak „adat-

nak, akinek adatnak” és van, akinek van, és „van, aki valamivel bírni vél, 

de még az is elvétetik tőle, amivel bírni vél..”  

Mert nem elég mondani: „van nekem valamim”, hanem rendelkezni 

kell felette. Ez mindennemű erényre is vonatkozik, tehát ezeket nem 

„bírni” kell, hogy türelmes vagyok... békés vagyok... jó szándékú va-

gyok... segítőkész vagyok... önzetlen vagyok...” hanem valóban rendel-

kezni is kell ezekkel az erényekkel. Amivel így az ember rendelkezik, azt 

senki emberfia tőle soha el nem veheti, az az övé, azért megdolgozott, és 

ki mivel dolgozik, olyan porral hinti tele magát, és onnan, attól az esz-

métől, vagy attól az Igazságtól, vagy hazugságtól kapja és veszi majd a 

bérét. A szellemi dolgok Istentől származnak és Istené; és Isten adja az 

emberiségnek. Isten nem személyválogató, hogy az egyiknek adja, a má-

siknak nem, hanem az ember az, aki alkalmassá vagy alkalmatlanná válik 

arra, hogy az isteni ajándékok részeseivé válhassék, hogy az isteni aján-

dékok hordozóivá válhassék, hogy az isteni ajándékokkal kellőképpen 

bánni tudjon és hogy azokat a maga és az Isten céljainak érdekében he-

lyesen használja fel. Mit mondottam, úgy a régmúltban, mint a jelen idő-

ben az ember ezeket az ajándékokat Isten ingyen kegyelméből megkapta, 

megkapja és a jövőben is megkaphatja, vagy megkaphatná. Az, hogy a 

jövőben ezek az ajándékok egyre kevesebb emberlélekbe hullanak bele, 

azért lesz, mert az ember elzárkózik a maga bűnös természetével az isteni 
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ajándékok elől, amik nem mások, mint a Szentlélek ajándékai. Tehát mi 

ebből a tanulság testvéreim?  

Az, hogy az ember ne arra legyen büszke, hogy hol látta meg a napvi-

lágot, hogy milyen nyelvet beszél, hogy milyenek a körülményei, hogy 

milyen országnak a lakója, vagy elnöke, vagy vezetője. Az szükséges, 

hogy az ember egyre alázatosabb legyen, mert az kell ahhoz, hogy az 

isteni ajándékok részeseivé válhassék. Amit egy ember, egy nemzet, 

vagy egy piciny kis csoport - mint a tietek - a szellemi igazságok meg-

valósítása érdekében tett, azt senki attól az embertől, nemzettől vagy 

csoporttól el nem veheti! Elvitathatja, sárral megdobálhatja, mondhatja, 

hogy az nincs, mondhatja, hogy az nem is létező dolog és minden csak 

maga a fizikai lét és a testi ember. Mondhatja ezeket, de ettől még az nem 

válik valósággá. Nagy, óriási nagy azoknak az emberlelkeknek a csaló-

dása, akik ámították önmagukat, és még nagyobb a baj, ha másokat is 

ámítottak azzal, hogy az anyagi világban, a földi világban nincsen maga-

sabb rendű, hogy nem folyik ebbe bele Isten kegyelme, hiszen Isten 

nincs. Testvéreim, azt mondom nektek, hogy azok az emberek is, akik 

különben jó indulatúak, jószándékúak és sok szép nemes tulajdonságuk 

van, de ha az igaz hit híján vannak, akkor a test halála után igen nagy 

bajba kerülhetnek! Mert a Földön, ebben a létben, ebben a világban va-

laki dolgozhatik egy ilyen gyönge hitű emberért, oda állíthat a Gondvi-

selés az ilyen mellé egy erősebb emberlelket, ez az emberlélek támogat-

hatja, példát nyújthat neki, segítségére lehet, imádkozhatik érte.  

De elmúlnak szeretett testvéreim, ezek a napok, és ha a gyönge hitű 

ember ez alatt az idő alatt, amíg valaki ott állt mellette és a segítségére 

sietett, lélekben, szellemben és hitben meg nem erősödött, ideát nem daj-

kálja a törvény, ideát nem állítanak újabbakat melléje, hanem ideát elha-

gyatva az van neki, amit megszerzett. Pontosan az van neki vagy nincs 

neki, amit megszerzett, vagy nem szerzett meg. Nem azt mondom, hogy 

az ilyen elveszett - nem gonosz, csak elveszett - emberlelkekért nem nyúl 

utána az isteni végzés. De egy ideig eltart, amíg az igazság törvénye el-

számoltatja, mert a lehetőségeket és az alkalmakat, amiket a földi élet 

adott neki, annak az egyénnek, aki melléje állíttatott, a segítségét nem 

használta fel. És mivel az idő rövid, itt már nem igen lesz lehetősége arra, 

hogy valaki abból a homályból vagy abból a sötétségből kivezesse. Ezért 

mondjuk nektek, hogy nem sok idő van arra, hogy ti a Földön, a hiúság 

vásárában adjatok, vegyetek, kereskedjetek, önmagatokat cicomázzátok, 
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hogy a lelketek javát és a testetek javát is keressétek, egyszerre két úrnak 

akarjatok szolgálni! Látjuk, hogy az ember részére nem egyszer fonto-

sabbá válik a világ, a világi kötelezettségek, a családi kötelezettségek és 

nem tudom még mi minden. Ahogy az Írás mondja: „házat vettem, nem 

mehetek... feleséget vettem, nem mehetek”, azaz nem ad az ember elég 

időt önmagának arra, hogy megismerje önmagát, hogy az érzés - és 

gondolatvilágával foglalkozzék, nem ad elég időt arra, hogy a Szent 

iratokat tanulmányozza, hogy Krisztus igazságának benső lényegét 

megismerje.  

Mert elfordítja figyelmét a világ, mert fontosnak tartja, hogy itt meg-

jelenjék, ott előadást tartson, amoda kiránduljon, az anyagi dolgait in-

tézze. És minél inkább intézkedik, annál jobban belekeveri magát a testi 

élet gondjaiba: „ez meg van, most így lesz... ha az meg van, akkor majd 

amúgy lesz... most ilyen gondjaim vannak, most olyan gondjaim van-

nak.” A gondok, a bajok, a betegségek, a fájdalmak, a szomorúságok, 

akármennyire ügyeskedik is az ember és akármilyen magas polcon ül is, 

mégsem fogják elhagyni. Hogyan lehet mindezektől megszabadulni, test-

véreim? Semmi esetre sem úgy, ahogy az ember gondolja, hogy majd az 

értelmével kidolgozza, hogy olyan társadalmat építsen, olyan gazdasági 

életet vagy jólétet hozzon létre, olyan egészségügyi rendszert hozzon 

létre, ami által az életet meghosszabbíthatja és boldoggá teheti. Amit ed-

dig még a tudományotok feltalált, annak mindnek súlyos következménye 

is volt, illetve olyan kárt és szennyezést okozott, amelyeket e világ, a Föld 

nem tud megtisztítani és kiegyenlíteni. Ha az egyik oldalon a gazdagság 

megnövekedett, vagy egy ország, egy nemzet, egy földrész gazdag, erős 

lett, a másik oldalon annál jobban nőtt a nyomor. Ha az egyik oldalon az 

emberek a jómódban már azt sem tudták, mit egyenek, mibe öltözködje-

nek, milyen palotában lakjanak, milyen ékszereket rakjanak magukra, a 

másik oldalon a mindennapi betevő falat, vagy az időjárás viszontagságai 

ellen egy kis kuckó sem ált rendelkezésükre. Ha egyik oldalon az ember 

a tudományával felhasználja az elektromos hullámokat és számító gépe-

ket alkot, a másik oldalon a kidobott, használhatatlan holmi mindazzal a 

higannyal és egyéb mérgező anyagokkal a természetet megfertőzi, meg-

mérgezi, és emberek ezreinek és tízezreinek az életét veszélyezteti. Mert 

mint mondom, a jó a rosszal mint következmény össze van kötve. Ha az 

ember mindig a jót igyekeznék megvalósítani, akkor a jónak csakis jó 
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következménye lehetne. Sőt, gondoljatok csak egyetlen gonosz, rosszin-

dulatú emberre, aki egy jószándékú, egy bizonyos fokig jóindulatú, eset-

leg vallásos családban mennyi fájdalmat zúdít anyjára, apjára, testvére-

ire, a szomszédokra, a környezetére, ahol dolgozik, ahol megfordul.  

Vagy gondoljatok arra, hogy egyetlen tömeggyilkos, egyetlen ember 

- gondoljatok a XX. századotokra! - hány és hány millió ember életét 

csonkítja meg és teszi tönkre. Gondoljatok arra, hogy egyetlen ember re-

pülőre felszállva hány és hány bombát dobhat le és hány és hány város 

és emberélet lesz a tűz martalékává; gondoljatok Drezdára!! Emberi dol-

gokat sorolok fel nektek, hogy megértsétek, hogy egyetlen embernek 

bűne, gonoszsága milyen gyötrelmeket hoz emberek tízezreire, millióira! 

Mivel lehet mindezt megállítani? Azzal, ha az ember elismeri Istent, 

megismeri Isten akaratát, Isten törvényét, amely a szeretet. Ismeri-e az 

ember a szeretetet? vagy csak elcsépelt szóként mindenre használja, min-

denre alkalmazza, még arra is, ami a legvadabb nemi ösztönöket éli ki? 

Az ember nem ismeri Istent, nem ismeri Isten törvényeit, nem ismeri ön-

magát, nem ismeri a szeretetet és az igazságot, csak egy igazság létezik 

neki: a maga igazsága, az önzés igazsága; csak egy szeretet létezik neki: 

a helytelen önszeretet, ami miatt minden másnak pusztulnia kell e világ-

ból. Ezért lenne olyan hihetetlenül nagy szüksége az embernek arra, hogy 

a Harmadik Kijelentést, a Szentlélek Igazságát, a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus igazságát megismerje, hogy felfigyeljen a Mária jelenségekre. 

Testvéreim, a Szentlélek Igazsága, a Harmadik Kijelentés letagadha-

tatlanul a világban van! Miért nincs angol, német, francia, orosz nyel-

ven? Mert nincs rá igény! Mert ha igény volna rá, a mi Urunk, a Jézus 

Krisztusunk a „kövekből is fiakat támasztana”, azaz minden módon az 

igényeket kielégítené.  

De ha netalán „támasztana is fiakat” a „próféta nem próféta az ő ha-

zájában” azaz az ellentét hívei mindent elkövetnének, hogy ahol a Szent-

lélek tüze fellángol, ahol világosságot gyújt az isteni igazság, ott a Szent-

lélek közvetítőit megtapodják, börtönbe csukják, elhallgattassák, pusztít-

sák tűzzek, vassal, az országuk kiárusításával, mindennel. Értitek ti ezt, 

szeretett testvéreim? Értitek, ami a világban van? Értitek, hogy mindez 

azért van a világban, mert koldusruhában jár, koldusruhába kényszerült 

ez a nagy, ez a hatalmas, ez a csodálatos Igazság, a Szentlétek Kijelen-

tése. Ennek az igazságnak az alapja már régi korszakok, kultúrák, nem-
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zetek életében megvolt, de mivel az emberek ezeket betemették, nem kö-

vették, ezért szétszórattak a világban. Mi szóratik szét - nem az ember, 

hanem a Gondviselés által! - a világban? Az egyik esetben a Gondviselés 

szétszórja az embert, népeket és nemzeteket akkor, ha azok a magasabb 

rendű célokat, magasabb rendű követelményeket, magasabb rendű hiva-

tást - legyen az ember, vagy nemzet - az alacsonyabb rendűbe fektették 

bele: ez a Gondviselés által való szétszóratás. A másik esetben szétszó-

ratnak emberek, népek, nemzetek és megindul a népvándorlás, mert az 

ellentét szórja szét azokat, akiknek egy a munkájuk, egy a feladatuk, egy 

a kötelességük, egy a hivatásuk a mi Atyánktól, Istenünktől. Az ember 

azt hiszi, hogy ha a földi életében 10, 20 vagy 30 évvel tovább élhet vagy 

tovább uralkodhatik, ő a győztes, de én azt mondom nektek és az Úr is 

mondotta nektek: „ha az egész világot megnyeri is az ember, mégsem ő 

a győztes.” Azért nem ő a győztes, mert e világot nyerte meg, és e világ 

az ellentété.  

Azok lesznek a győztesek, akik „a nap hevét állják”, akik az igazságot 

keresik, kutatják, zörgetnek, kérnek, akik nem lanyhulnak az igazság ku-

tatásában és az önmaguk megtérésén való munkálkodásban. Igen, ezek 

diadalmaskodnak, mert bemehetnek az én Atyám, Istenem örökébe. 

Lenne még sok-sok mondanivalóm, amelyet mind felhozott az, amit ma 

és ezekben az időkben én is e világból megláttam, amit az emberi szívek-

ben és emberi lelkekben megláthattam, de most nincs erre idő és alkalom. 

De mindenesetre kivehettetek annyit a beszédemből, hogy Isten igazsága 

és a mi Urunk, a Jézusunk Krisztusunk igazsága a fontos, nem a régi ko-

roknak az igazsága, nem más népeknek az igazsága. Mert balga dolog azt 

hinni, hogy ami kiválasztott nép, aki kiválasztott ember volt valaha, az 

az is marad, mert ha az maradt volna, akkor nem szóratott volna szét a 

világban. Mert a kiválasztódás egy privilégium, azt meg lehet kapni, és 

el lehet veszíteni aszerint, hogy az ember hogyan, miképpen bánik azzal. 

Aki Krisztust nem fogadja be, aki Krisztust megöli, aki Krisztust vissza-

utasítja, arra nem mondható, hogy Isten gondoskodása alatt van, illetve 

Isten védelme alatt továbbra is a kiválasztottságot élvezi. Vagy rátok for-

dítva a szót, azzal, hogy az isteni Gondviselés benneteket itt összegyűj-

tött, vagy beleszülettetek ebbe az Igazságba, nem jelenti azt, hogy ideát 

is kiválasztottak lesztek. Ezt a kiválasztottságot csak akkor érhetitek 

el, ha úgy éltetek ezekkel az ismeretekkel, tudással, tapasztalatokkal, 
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megbizonyosodással, hogy ezek segítségével legyőztétek emberi, bű-

nös természeteteket! Különben soha sem lesz a meghívottból választott, 

vagy ha választott volt is egy ideig, mondom, cselekedetei, beszélgetései, 

gondolkodása, érzése révén ezt a kiválasztottságot elveszíti és nem tart-

hatja meg magának. Mára talán ennyit, búcsúzom tőletek. Isten áldását, 

Isten békességét, Isten szeretetét kívánnám szétszórni közöttetek, hogy 

megszentelődjetek, hogy bölccsé váljatok, világossághoz juthassatok, 

aminek révén hazataláltok ez alatt a rövid idő alatt, ami még hátra van. 

Isten legyen mindannyiótokkal. Isten veletek! 

 

AZ UTOLSÓ IDŐK MENTŐHAJÓJA(*) 
 

Az én Atyám, Istenem nevében sok szeretettel köszöntelek benneteket 

a mai napon. A XIX. század második felében elindult a nagy óceánjáró 

hajó. Hol közel, hol távolabb járt a partoktól, de mindenesetre kereste 

azokat a lelkeket, akik megmenthetők. Ez az óceánjáró nem azzal a céllal 

indult el, hogy az embereknek szórakozást nyújtson, hanem azért, hogy 

azokat az emberlelkeket, akik S.O.S.-t kiáltanak, felszedje, megmentse, 

és ha majd egykor az óceánjáró hosszú útját befejezte, átszállítsa őket a 

másik partra, ahol béke és nyugalom vár majd rájuk, ahol nem kell fél-

niük többé, hogy a vízbe esnek, hogy az óceán hullámai elragadják, elso-

dorják őket és az óceán hullámai között kell elpusztulniuk. Kijelölt volt 

az út, kijelölt volt a kormányos, és kijelöltek voltak mindazok, akik fel-

adatot és munkát vállaltak és teljesítenek ezen a nagy hajón. Valaha so-

kakat felszedett, kimentett és biztonságba helyezett ez a nagy hajó az 

óceán vízéből, később azonban egyre nehezebbé vált a mentés. Manap-

ság úgy látszik, hogy szinte lehetetlen kimenteni a vízből a fuldoklókat. 

Pedig most, az utolsó időkben megnőtt azoknak a száma, akik az óceán 

vízében halálfélelemtől eltelve, össze-vissza csapkodnak maguk körül és 

érzik, hogy a maguk erejéből nem érhetnek partot. Azután olyanok is 

vannak, akik a maguk erejében bíznak és nem tudják felmérni a rájuk 

leskelődő nagy veszedelmet, nem tudják felmérni, hogy a part messze 

van és nekik fogytán van az erejük és ha még tudnak is úszni, a partot, 

ahol a békesség szigete várná őket, nem tudják elérni. Ezen az óceánjáró 

hajón már hosszú idő óta a Névtelen Szellem a kormányos. Ő látha-

tatlan az emberi világ számára, de mégis ott van és felkészültségénél 
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fogva, ismeretei révén képes felismerni a veszélyes helyzeteket, és pon-

tosan tudja, mi a tennivalója. Ismeri a célt és az irányt, tudja, hogy merre 

kell a hajó kormányát fordítania, hogy ez a hajó, azaz a Harmadik Kije-

lentés célhoz érjen az élet óceánjából felszedett rakománnyal.  

Sokakat kimentett, sokakat felszedett, sokakat lámpással látott el, akik 

később azután ebben a nagy embert mentő, lelket mentő munkában az ő 

segítőtársaivá lettek. A legfontosabb a mi Eszter testvérünk, akin keresz-

tül közvetlenül adhatta utasításait és akire olyan lámpást bízhatott, amely 

erős fénnyel világította meg a hajó körüli sötét hullámokat akkor is, ami-

kor az emberiség történelmében - különösen ebben a lejáródott XX. szá-

zadban - mindent az istentagadás sötétsége lepett el, és nagyfokú sötétség 

borult ennek következtében az emberi lelkekre, valamint az élet óceán-

jára. A Névtelen Szellem Eszter által sok mindent adott az utolsó kor 

gyermekeinek, amivel felvértezte őket, és tanította őket az élet óceánjá-

ban való úszásra, előrelátásra, helyzetismeretre. De az emberek közül 

csak kevesen fogadták el a segítséget, mert csak kevesen voltak képesek 

felismerni a veszélyt, ami rájuk leskelődik. És íme, a porsátor, amely 

Eszter lelkét takarta, összeomlott, és nem lehetett tudni, hogyan lesz to-

vább, ki vagy kik veszik át a kormányos utasításait és mi történik 10, 20, 

25 esztendő múlva. De az Úrnak mindig voltak, vannak és lesznek esz-

közei, akik szolgálják Őt, így az, ami 25 évvel ezelőtt vagy azelőtt még 

bizonytalannak látszott, mára élő valósággá vált. Harminc, negyven vagy 

ötven évvel ezelőtt nem lehetett megmondani, hogy mi és hogyan fog 

történni, nem tudta volna az ember megmondani, de a mi Atyánk Iste-

nünk akarata, ha előbb nem, utóbb érvényre jut minden istentagadás, 

minden hazugság, minden hamisság, bálványimádás, önzés és erőszak 

ellenére is!  

Az emberek az élet nagy óceánjában keresik a szárazföldet, keresik a 

biztos támpontot, a biztos talajt a lábuk alatt, de az Isten szerető gondos-

kodásából alááramló világosság ellenére sem képesek ezen a téren ered-

ményt elérni. Mert az emberek önmagukra hagyatkoznak, azt hiszik, 

hogy ők tudják, mit csinálnak; azt hiszik, hogy az önmaguk erejéből is 

megmenekülhetnek és semmi bántódásuk nem eshetik. Hányan és há-

nyan bíztak ebben, és hányat és hányat elsodort az óceán vize ebben a 

XX. században, amely történelmetek egyik legvéresebb korszaka volt. 

Nézzétek meg a háborúkat, a forradalmakat, a teljes és abszolút hatalom-

mal rendelkezők emberirtásait, a tudomány tévelygéseit és tévedéseit, 
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amelyek szintén áldozatokat szedtek. Nézzétek meg a természetet, ame-

lyet az emberi kapzsiság tönkretett: erői fellázadnak és az emberek ma 

még nem látják azokat a félelmetes erőhullámokat, amelyek mindenhon-

nan elindultak feléjük, hogy elérjék őket, és összecsapjanak a fejük fölött, 

elnyeljék őket és a mélységbe sodorják alá! Még egy utolsó lehetőség-

ként a hajó a reflektorfényével újra körülpásztázza az élet óceánját, hogy 

megtalálja a megmenthetőket! Vannak, akik szeretnének feljutni erre a 

hajóra, de nem azért, hogy az ott uralkodó rendnek engedelmeskedjenek. 

Ennek a hajónak értékes a rakománya és itt nem lehet különböző emberi 

érdekek és akaratok szerint azt tenni, amit az emberek akarnak, mert tör-

vénytelen megmozdulásaikkal veszélybe sodorhatják a hajót; tehát itt na-

gyon is nagy fegyelmezettségre van mindenki részéről szükség.  

Ennek ellenére mégis vannak, akik anélkül, hogy az Úr, vagy a kor-

mányos szólítaná őket - elfeledve, hogy könnyen válhatnak elsőkből utol-

sókká - elsőségre törekszenek. Az önmaguk dicsőségét keresik, nem az a 

törekvésük, hogy a Harmadik Kijelentés nagy igazsága őket lélek szerint 

emelje fel, hanem hogy az emberi énjüket tegye naggyá. Ezek a nagyra 

törtetők másokat is magukkal vonszolnának erre a nagy hajóra, de senkit 

sem lehet a szabad akarata ellenére odakényszeríteni, mint régen a gálya-

rabokat. Senkinek sem lehet mondani, hogy itt a helyed és neked itt kell 

maradnod, mert az ember ezzel nem válik megmenthetővé. Csakis az vá-

lik megmenthetővé, aki érzi, hogy bajban van, látja, hogy sötétedik és a 

sötétben nagy hullámok közelednek feléje; aki érzi, hogy millió veszede-

lem leskelődik rá, hogy erői fogytán vannak, és ezért azon van, hogy el-

érje a hajót. Tehát már csak itt-ott találhatók azok a kicsiny és jelenték-

telennek látszó csoportok, ahol kellő komolysággal veszik az élet óceán-

jában történteket. Itt-ott a vallások is felfigyelnek erre a hajóra, de túl 

kényesek ahhoz, hogy ennek a hajónak a lélekmentő feladatát elismerjék: 

nem tartják eléggé kivilágítottnak, eléggé díszesnek; nem tartják olyan-

nak, ahol a szórakozások felé is lehet fordulni; nem ismerik el, hogy erre 

nekik is szükségük lenne. Pedig ebben a nagy homályban az embernek 

minden világosságra szüksége lenne és fel kellene figyelnie, vajon hon-

nan is juthatna világossághoz?  

Tudniillik a világosság nem jöhet a mélységből, mert a mélység tulaj-

donsága a sötétség, az elzártság; a fény mindig csak magasabb világokból 

és megvilágosodott emberlelkekből áradhat a környező világra. A vilá-
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gosságot kell hát keresnetek, a világosság fiaivá kell válnotok, hogy eb-

ben az egyre zűrzavarosabbá váló helyzetben felismerjétek a rátok 

leskelődő veszélyt, felismerjétek és elvégezzétek munkátokat! Azon-

ban a munkátok és feladatotok elvégzéséhez is világosságra van szüksé-

getek, mert a sötétben nem látja az ember, hogy hova lép, mit csinál, mi-

hez nyúl, és hogyan nyúljon ahhoz, ami a kezébe adatott és rá bízatott. A 

világ fiai nem a világosságot kedvelik, szeretik és keresik, hanem magát 

e világot; ezt a világot úgy, ahogyan van. Pedig ezt a világot pont a világ 

fiai: az önzők, a paráznák, az erőszakosok, a törtetők rontották el és tették 

tönkre. Amit ma a világban láttok, az annak az eredménye, ahogy az em-

ber a dolgokhoz hozzányúlt, ahogy az ember kigondolt és kivitelezett kü-

lönböző ideákat, elveket. A világ fiai is óceánjárókat építenek maguknak 

elveikkel és eszméikkel, de ezek nem nyújtanak biztonságot számukra az 

élet óceánján, mert a hajó eresztékei hibásak és beengedik a tisztátalan 

áramlatot, ami előbb-utóbb elnyeli őket. Számukra a hangsúly a látszat 

megőrzésén van. Ha valami rossznak tűnik, akkor - mert jobban szeretik 

a hazugságot, mint az igazságot - a hazugságot az igazság köntösébe öl-

töztetik; például a gyűlöletet, az irigységet úgy tüntetik fel, mint értékes 

érzést, amivel - úgymond - népüket, fajtájukat mások fölé emelhetik.  

Mindenképpen igazolni akarják, hogy az a jó, az a kívánatos, ami Isten 

előtt elvetett, amit nem lehet a túlsó partra szállítani, amit nem vihet be a 

hajó a béke szigetére. De mivé is lenne a béke szigete, ha oda olyan em-

berek érkeznének meg, akiknek az érzésvilága felbolygatott, akikben 

nincs békesség, de annál nagyobb bennük a kielégíthetetlenségig menő 

türelmetlenség és izgalmak utáni vágy? Ezek az emberek földi életük fo-

lyamán próbálkoztak ezzel az elvvel, azzal az elvvel; ezzel az eszmével, 

azzal az eszmével; mindennel, csak a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk esz-

méjével nem, Akinek akaratából ez a nagy óceánjáró az emberek meg-

mentésére elindult. Ezek az emberek vakon hitték, hogy a holnap olyan 

jövőt hoz, amely boldogságot eredményez a számukra. Az ember építke-

zése semmis. A múlttal kellett volna felépítenie a jelent - és nézzétek 

meg, hogy milyen lett ez a jelen! A jelennel kellene építeni a jövőt és az 

ember már a jelenben is minden jót csírájában megfojt, mindent lerom-

bol: lerombolja Isten szent templomát a saját lelkében is, és a mások lel-

kében is. És egyre jobban törekszik arra, hogy tudásával, ismereteivel, 

tudományával, Isten tagadásával felépítse a „Bábel-tornyát”, és elhiszi, 
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hogy azzal megközelítheti mindazt, ami a számára mindeddig elvont, el-

takart és elzárt világ volt. Bábel tornya összeomlott a régi időben és össze 

fog omlani a jelenben és a jövőben is, és maga alá temeti mindazokat, 

akik hogy Istent túlszárnyalják, részt vettek annak építésében.  

A bábeli zűrzavar mindenütt megtalálható ebben a világban; az embe-

rek többsége nem érti és nem is akarja megérteni a másik szavát; egyik 

sem akarja átérezni és megérteni a másik hiányát és szükségletét; senki 

sem akarja hallani a halálsikolyt és azt, hogy nagy a veszedelem; senki 

sem akarja hallani a félrevert harangok kongását. Valamikor a harangszó 

imára hívta össze az embereket és azok a kis falutól a nagy városig ösz-

szegyűltek az Isten házában, hogy imádják Istent, hogy lélekben és igaz-

ságban, az érzések szárnyán felemelkedjenek és hozzákapcsolódjanak az 

Ő Atyjukhoz, Istenükhöz. Akik így tudtak imádkozni, akik minden gond-

jukat, munkájukat, lényeges és kevésbé fontos dolgaikat félretették ami-

kor a harangszó felhangzott és elmentek, összegyűltek az Isten templo-

mában Isten imádására, azok már mind elmentek, azok már mint érett 

kalászok mind betakaríttattak a mennyei csűrökbe. Manapság pedig félre 

kell verni a harangokat, hogy az emberek érezzék a veszélyt, amely rájuk 

leskelődik, amely elodázhatatlan, amely be fog következni. Az emberek 

semmi jelentőséget nem tulajdonítanak a félrevert harangoknak, pedig a 

vihar szele már meglegyinti őket. A szellemi ember érzései olyanok, mint 

a lágy szellő, amely lágyan fodrozza a sima tó vizét és úgy érzi benne 

magát az ember, hogy érdemes és jó élni, hogy szép és csodálatos az élet. 

Azonban manapság az ember érzésvilágából nem szellő lengedez, hanem 

erős szél, amely lassan-lassan orkánná fajul, ami házakat dönt össze, ha-

jókat süllyeszt el és gyökerestől csavar ki fákat. Az ember uralhatná és 

megállíthatná ezeket a vad indulatoktól fűtött, erőszakos, szenvedélyes, 

gyűlöletteljes, önző érzéseket és sajnos mégsem teszi.  

Olyan embereket választ kormányosnak e világban, akik nem értenek 

a kormányzáshoz; olyan embereket választ, akik veszélyesek és félelme-

tesek, akik egyáltalán nem ismerik az irányt, akik vakok és csak önma-

gukban bizakodók. Ezek az emberek öt év múlva, tíz év múlva, némely 

esetben pár év múlva kimutatják a foguk fehérét és nyilvánvalóvá lesz, 

hogy mi történik azokban az országokban, ahol ők jutnak hatalomhoz. 

Sok esetben pedig azok, akik okosoknak, erőseknek, nagy népnek kép-

zelik magukat - erőszakkal és sokszor anyagiak latbavetésével - kis né-
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peknél olyan embereket segítenek uralomra, akiket azok soha nem kíván-

tak maguknak. Ezek azután tönkreteszik annak a kis népnek a széphez, a 

jóhoz való ragaszkodását, amivel a jobbnak megvalósulásán és megvaló-

sításán fáradozott; tönkreteszik, lerombolják lelki értékeiket, amikre mi 

még építkezhettünk volna vagy építkezhetnénk a jövőben. Testvéreim, 

abban a kicsiny, a világ szempontjából teljesen jelentéktelen, kiszolgál-

tatott kis országban (Magyarország) ez az óceánjáró még mindig képes 

emberi lelkeket menteni, hogy azután később - Isten akaratából - ezek a 

megmentettek mentsék, már nem csak ott, hanem máshol is azokat, akik 

még megmenthetők. Hihetetlenül nagy szükség van azokra a köny-

vekre, amelyek a Szentlélek Kinyilatkoztatásait tartalmazzák, mert 

ezek embermentő feladatra rendeltettek!  

El is végzik ezt a feladatot azokon, akik odafigyelnek, akik tanulni 

kívánnak azokból, akik bölcsebbé kívánnak válni és képesek emlékezni; 

mert fontos, hogy az ember emlékezni tudjon arra, hogy ha mélységekbe 

zuhant is, ha a jelenben szenny veszi is körül, ő Isten teremtménye. Nem 

az értelem emlékezik - hiszen az agy legkisebb megbetegedésével az em-

ber emlékezőképessége teljesen kitörlődik - hanem a lélek. Szükséges, 

hogy lehulljon az ember szeméről a hályog, szükséges, hogy egykor éle-

teinek sorozatai teljesen tisztán álljanak előtte, mint amikor a szobák kö-

zött az ajtót kinyitjátok és a szobák egész sorát láthatjátok. Az embernek 

emlékeznie kell, hogy honnan jött és miért. Mi a Gondviselés célja vele, 

mi a rendeltetése, miért van itt a világban, mit kell elérnie. Akik nem 

tudják a régi, boldog paradicsomi idők sejtelmeiben megfüröszteni lel-

küket, azoknak vágya nem más, mint nap-nap után kielégíteni testies kí-

vánságaikat, ami még szennyesebbé teszi őket. Mert egy percig ne 

higyjétek, hogy ha a lélek egy kis része megtisztult, de újra beszennyezi 

magát a bűnnel, akkor a tiszta részt elkülönítheti és az nem fog beszeny-

nyeződni. Nem lehet a lélek egyes részeit elkeríteni, mert a léleknek élő 

állaga van, amelyben úgy a jó, mint a rossz elvégzi a maga értékes vagy 

értéktelen hatását. Nem járhat az ember két pallón, nem lehet ennek is, 

annak is eleget tenni! Ti magatok is úgy szoktátok megítélni, hogy nem 

jellemes, nem gerinces ember az, aki a szeretetre hivatkozva mindenki-

nek a kedvére akar tenni, aki mindenre bólogat, hogy a másikat meg ne 

sértse. Elvek és eszmék kormányozzák a világot.  

Ha pedig ellentétes elvekkel és eszmékkel vannak telítve az emberek, 

akkor hogyan lehet azt mondani, hogy ennek is, és annak is igaza van; 
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ezt is szolgálom és azt is; ebből is, és abból is kiveszem a részemet? Ha 

az ember így cselekszik, semmiképpen nem tud előbbre jutni és tisztábbá 

válni. Testvéreim, Isten kegyelméből hatalmas, nagy igazságot kap-

tatok! Isten kegyelméből, mint mondom, abban a kis országban még le-

hetőség van arra, hogy az igazság fénye tovább áradhasson. A mag ott 

vettetett el, a mag ott kelt ki és hozott gyümölcsöt. A gyümölcs magvát 

azután el lehet ültetni a világ bármely részén, ahol az emberek egy ilyen 

fát akarnak nevelni, egy ilyen fának a gyümölcséből akarnak táplálkozni 

és jóllakni. De akármerre nézünk, akármerre fordulunk, látható, hogy az 

ember nem akarja az égi gyümölcsöt, nem akarja az égi fényt, amely ezt 

a gyümölcsöt érlelhetné. Mindenütt azt látjuk, hogy azok a téveszmék 

érnek el sikereket az embereknél, amelyek nem javára, hanem kárára 

lesznek az egész emberiségnek. De nem csak lelkileg okoznak kárt, ha-

nem még fizikailag is, mert mindent elpazarolnak, semmit nem osztanak 

be; azt is elveszik, amiért meg sem dolgoztak, mindent elhasználnak, még 

azt is, ami komolyabb célokra adatott és mindenütt hiányok mutatkoznak 

úgy az anyagiakban, mint az érzésekben. Megszaggatódnak a szeretet-

szálak és mély ékek kerülnek ember és ember, nép és nép, nemzet és 

nemzet közé; mindenki mindenkire haragszik, mindenki mást okol, min-

denki mástól várná, hogy tegyen valamit a jónak érdekében.  

Azokról, akik áldozathozatalra képesek, mindent leszednének, leszag-

gatnának. Ha az ember csak a mának él és feléli a vetőmagot is, akkor 

számíthat-e a jövőre, lesz-e akkor jövőre termés és lesz-e akkor mit le-

aratni? Ha az ember ma pazarol és mindent felhabzsol, nem törődve sem 

a másikkal, sem a holnappal, csak önmagával, a jelen lehetőségeinek ki-

használásával, akkor bosszút fognak állni rajta a felkorbácsolt természeti 

erők. Igen! Mert amit egyszer elprédált az ember, az nincs! Ami nincs, 

azt pedig nem lehet elővenni! Tehát meg kell tanulnia az embernek azt, 

hogy mi az, amikor nincs. Hiába szeretné, hogy ez, az, amaz legyen, 

nincs, mert eltékozolta. Sajnos még annyi eszük sincs e világ gyermeke-

inek, mint a Szentírásban említett hűtlen sáfárnak, hogy kigondolnák, ho-

gyan menthetnék a maguk életét, hogyan és miből fognak élni, hanem 

eltékozolják mindazt, amit az isteni kegyelem ingyen nekik adott és reá-

juk bízott. Eltékozolják azokat az erőket, a földi életet, a lehetőségeket, a 

körülményeket, ismereteket, amelyeket Isten az ember kezére adott, hogy 

az ember megtanulja ismerni a jót, különbséget tudjon tenni jó és rossz 

között, hogy a jót valósítsa meg, a jóért tudjon lemondani, akaratereje a 
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jóban acélosodjék, hogy képes legyen a jóért áldozatot hozni, és hogy 

idejében felismerje, mire van szüksége és így tudja a jövőt a maga szá-

mára biztosítani.  

Törődnek ma az emberek a jövővel, amikor a kasszákat kiürítik, ami-

kor az értékeket elprédálják, amikor az új generációt a szemétdombra 

dobják? (elhagyott gyermekek) Na, de ez az új generáció erős a rosszban 

és nem hagyja magát. Ez az új generáció a törvény ellenére is megszületik 

és ellene fordul azoknak, akik ezt a rosszat a világba hozták és e rosszat 

a Földön, e világon megvalósították. Óh, az emberek visszaforgatnák 

majd az idő kerekét; óh, szeretnék majd, ha más szelek fújnának, de az 

eseményeket megfordítani már nem lehet! Így nevelted gyermekeidet? 

Lásd, mivé lettek! Utcára dobtad leányaidat? Nézd meg, mi jött létre 

azokból az erőkből, amelyeket ők összevegyítettek a sátán konyhájában! 

Elfeledkeztél Isten igazságáról? Nézd meg, hogy kiknek a hátán csattan 

majd az ostor! Nézd meg, hogy kiket ment fel, kiket emel fel a földi tör-

vény! Építsetek csak új és új börtönöket drága pénzen és neveljétek a 

gonoszt nagyra, erősre, hatalmasra, hogy fogja majd felfalni az új gene-

rációt! Így, ezzel a nagy jótékonykodással akartok emberi lelkeket meg-

menteni? Ott akartok elnézők lenni, ahol nem lenne szabad, és ott vagy-

tok kérlelhetetlenek, szigorúak, büntetők és mindent tönkretevők, ahol 

Istennek céljai és értékei vannak? Kívánom nektek, hogy titeket ez a nagy 

óceánjáró megtartson, hogy egyikőtöknek se jusson eszébe lelépni erről 

a hajóról; megfeledkezni arról, hogyan és miként mentett ki benneteket 

az isteni Gondviselés az élet szennyes hullámaiból és hozott fel erre a 

hajóra!  

Kívánom, érezzétek át, hogy nektek is mivel kell hozzájárulnotok, mit 

kell adnotok, mivel tartoztok az életnek azért, amiért az Isten gondoskodó 

kegyelme felszedett benneteket és gondja van reátok! Csak azt ne mond-

játok testvéreim, hogy Istennek nincs gondja reátok! Mert láthatjátok ezt, 

ha összehasonlítjátok a magatok életét azok életével, akik sokszor jó 

szándékuk, Isten hitük ellenére is kénytelenek azok között a körülmények 

között élni, amiket a gonosz indulatú emberek szabadítottak a világra. 

Mondtam már nektek, hogy ti beírattatok az Élet könyvébe! Mond-

tam már nektek, hogy akik beírattak az Élet könyvébe, azokat az Úr a 

pokoli állapotokból is kimenti. Megkérdeztétek-e már magatoktól, mi 

minősít titeket erre, mivel kell rendelkezzetek, hogy az Élet könyvébe 
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beírattatást nyerjetek? Mondottam már nektek, vigyázzatok és imádkoz-

zatok, hogy kísértésbe ne essetek! Imádkozzatok azért is, hogy révbe ér-

jetek, hogy megmeneküljetek! Az elmúlt vasárnap emlékeztetőül felírtuk 

nektek ezen iskola falára, hogy csak az menekülhet meg, aki mindvégig 

kitart és aki mind végig kitart, csak az üdvözül! Isten legyen mindannyi-

ótokkal! Isten veletek! 

 

INTELMEK A „MARADÉK”-NAK(*) 
 

(Gyula testvér megnyilatkozása odaátról – Trombitás Gyula, a gyü-

lekezet alapítója 1916-ban és vezetője 1969-ig, a haláláig) 

 

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunkban, a Jézus Krisztus-

ban! Itt állok meghatódva, hogy hozzám és hozzátok - igen testvéreim, 

hozzátok is! - az Úr, a kegyelmes Isten ilyen jó szándékú volt, ennyire 

törődött veletek, megkeresett benneteket és összegyűjtött az Úrnak, a Jé-

zus Krisztusnak hófehér zászlaja alá. Csak nézek, csak nézek és mereszt-

getem a szememet... hol is van az én népem? hát csak ennyien lennétek? 

hát csak tényleg ennyien lennétek már?... így elfogyatkoztatok?... és így 

megbetegedtetek? és így megöregedtetek?... vagy részben hozzájárul a 

hanyagság is?... Mert némely esetben úgy beszéltek, hogy nem az számít, 

hogy minden alkalommal és minden vasárnap itt vagytok-e, hanem az, 

hogy hogyan éltek. Csakhogy testvéreim, ahogy rendezitek dolgaitokat, 

abban is találok kivetnivalót: értem alatta, amit legfőképpen az igazság, 

és így én sem hagyhatok jóvá. Nagy-nagy szüksége van mindannyió-

toknak kivétel nélkül erre az igazságra! Ne szépítsétek a dolgokat! Át-

néztem, átlapoztam az iskolai naplótokat és annak alapján azt kell meg-

látnom, hogy nemcsak mindig komoly betegség tartott távol benneteket 

ettől a helytől, hanem egyéb, elhárítható okok miatt is hiányoztatok. Azt 

mondom: addig éljetek, testvéreim az Úrban, a Jézus Krisztusban, addig 

éljetek ezzel a lehetőséggel, amíg számotokra fennáll! Mert ma még 

egy csoportot képeztek, ma még összetartoztok, ma még biztosra veheti-

tek, hogy vasárnap és a zárt köri ülésetek tagjai csütörtökönként is eljö-

hetnek. De majd amikor jönne az ember, de nem jöhet, akkor minden 

elmulasztott alkalmat és elmulasztott pillanatot keserű könnyekkel sirat 

majd meg.  

Megnéztem azoknak életét is, akik Magyarhonban a mintakörköz, a 
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nagy körhöz tartoztak, hogy ők is milyen nagy-nagy hiányérzettel küsz-

ködtek akkor, amikor az az istentelen rendszer megvonta tőlük azt a le-

hetőséget, hogy minden egyes kitűzött alkalommal összejöhessenek és a 

szellemvilággal összeköttetést létesítsenek. Azt látom és tudom, hogy 

amikor bajban vagytok, amikor a szellemi orvosnak a tanácsára, az áldá-

sára, vagy a szellemi delejre van szükségetek, akkor ide fordultok és itt 

vagytok. Nehogy félreértés essék, hogy én ezeket most előttetek hangoz-

tatom el, akik itt vagytok. De mindegyikőtöknek, jelenlévőknek és nem 

jelenlévőknek egyenként és külön-külön meg kell néznetek, hogy min-

den egyes alkalomkor, amikor elmaradtatok innen, valóban nagyon 

komoly és súlyos okotok volt-e erre? Nagyon jól tudjátok, hogy én min-

dig nagy szigorúsággal vettem még azt is, ha egy kicsit késtetek erről a 

helyről, meg azt is, ha az ülés megkezdése előtt negyed órával nem fog-

lalta el mindenki a helyét, hanem még kint időzött az előcsarnokban. Na-

gyon jól tudjátok, hogy mennyire fontosnak tartottam, hogy az iskolaév 

kezdetétől a zárásig, Pünkösd csodálatos vasárnapjáig, a Szentlélek ki-

töltetésének ünnepéig egyetlen egy se engedje meg azt magának, hogy 

igazolatlanul - mármint a szellemvilág előtt igazolatlanul - két vagy há-

rom alkalomnál többször hiányozzék. Mert nem lehet ennek a helynek 

valaki örökké csak a vendég tagja, mindig csak úgy látogassa ezt a helyet, 

mintha vendégülésre jönne ide. Mert mit olvastatok, szeretett, kedves 

testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban? Azt olvastátok, hogy „van nekem 

hétezer emberem, akik nem hajtottak fejet Baálnak.”  

Az egy igaz Isten kijelentése ez... ők a „maradékok”, akik nem hajtot-

tak fejet Baálnak, vagyis nem hajtottak fejet annak az istennek, aki a vi-

lágiasság istene, aki a világban van, akitől az emberek világi dolgokat 

kértek és akinek a világi dolgokért hódoltak. Tehát erre a „maradék”-ra 

és csakis erre a „maradék”-ra számíthatott az egy igaz Isten ezen a Föl-

dön, hogy az Ő szent céljainak megfeleljenek és az Ő kezében eszközzé 

váljanak. Hiába volt régen és hiába büszke és gőgös manapság az ember 

arra, hogy kiválasztott, és hiába gondolja, hogy a kiválasztottak és a ki-

választottság jogait élvezheti. Bizony nem így van. Nem a tömeglélek 

választatik ki, nem az a „maradék”, még akkor sem, ha ahhoz a néphez, 

ahhoz a fajhoz, ahhoz a nemzethez, vagy ahhoz a csoporthoz, mint a tié-

tek is, tartozik. A szívben, a lélekben kell ennek a kiválasztottságnak 

megfelelni úgy, hogy az ember lelkében égjen az a tűz, álljon az az oltár, 

ami senki és semmi által nem romboltathatik le, amely még csak meg 
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sem inoghat. És úgy, hogy az ember mindennap gondoskodik arról, hogy 

arra az oltárra az áldozatot felteszi és hagyja ott elégni. Hányszor kell 

megmondanunk, hogy sem szülő, sem gyermek, sem család, sem 

senki nem lehet előbbre való az ember előtt Istennél! Mert Isten a te-

remtőnk, Isten mindannyiunk Atyja, Isten az, aki mindannyiunkról pilla-

natról-pillanatra, napról-napra, óráról-órára gondoskodik.  

És ha a teremtő Isten velünk ezt nem tenné, akkor mindannyian el-

vesznénk. Mert akiről Ő a tekintetét és gondoskodó, áldó kezét leveszi, 

annak nincs többé élete: az látszik élni, mégis halott. Már pedig Krisztus 

azért küldetett el, hogy mindannyian a halálból megváltassunk az életre, 

hogy mindannyian kivétel nélkül megváltassunk az örökéletre. Minden-

kit, akik már ebből a kis csoportból ide kerültek hozzánk, akiket kiszag-

gatott közületek a halál, megnéztem és megvizsgáltam. Megvizsgáltam, 

hogyan boldogulnak itt, ebben a világban egyedül. És azt kell monda-

nom, hogy bizony szép számmal vannak olyanok, akik nehezen vannak. 

Pedig nem kellene ennek így lennie, hogy azok, akik Istennek ezt a cso-

dálatos, nagy-nagy, hatalmas, fénylő, mindent megvilágosító igazságát 

megismerték, ideát ne találják meg a helyüket, hogy ideát ne tudják a 

munkájukat elvégezni, hogy ideát szünet nélküli segítségre szoruljanak, 

hogy ideát mástól várják azt, hogy a munkát, amely rájuk háramlana, se-

gítsék nekik elvégezni. Minden megadatott nektek! Több nem adatha-

tik testvéreim, egy földi embernek, mint amennyiben titeket részesí-

tett a Gondviselés! Ha erőre van, vagy volt szükségetek, megkaptátok; 

ha a hitben meginogtatok, erősítést nyertetek; ha betegek voltatok, min-

dig gyógyító erőkkel láttattatok el; ha szomorú szívűek voltatok, megvi-

gasztaltattatok; ha valakit elszólított közületek az isteni rendelkezés ide-

átról, mindig hírt kaphattatok róla, sőt nem egyszer ő maga is emberi sza-

vak által adhatott tudomást arról, hogy elérte a túlsó partot és hogy itt 

hogyan megy az ő élete.  

Szomorú kép ez testvéreim, de szomorú kép ez a mai világról is, hogy 

amikor még ez a csodálatos, nagy, szent Igazság a világban van, hogy 

amikor Angolországban, Franciaországban, Németországban, itt Ame-

rika földjén és nem is beszélve arról, hogy Magyarhonban is élnek a „ma-

radékok”, élnek olyanok, akiken keresztül még valaki hozzákapcsolód-

hatnék a nagyobb, a szentebb igazsághoz, hogy ezzel a maga megtérését 

segítse elő, az emberek teljesen érdektelenek. Az embereket mindig min-

den inkább érdekelte és érdekli, mint a maguk szellemi megmenekülése, 
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a maguk átalakulása, a saját beérkezésük azokba a világokba, amelyekről 

az Írás azt mondja: „a megmentettek, a megmenekültek világa.” Nem az-

zal van baj, hogy az Igazság nincs e világban, hanem a közömbösséggel, 

a világiak utáni vágyódással és a világi dolgok szeretésével. Igen testvé-

reim, mint ahogyan olvastátok, a választott nép között élt az Úr, a Jézus 

Krisztus, közöttük élt Mária és József, közöttük éltek mindazok, akik 

Krisztus Földre jövetelekor szintén eljöttek, hogy a munkát segítsék. De 

az emberek mindezt nem ismerték fel; az embereknek minden más fon-

tosabb volt. A beszédből, a viselkedésből, a cselekedetekből, a megnyil-

vánulásokból nem ismerték fel azokat, akik Isten küldöttjei voltak, élü-

kön a mi Urunkkal, a Jézus Krisztussal. A próféták panasza vagy Illés 

panasza miért hangzódott el? Csakis azért, mert az Isten embereit sem 

ismerték fel, vagy, ha felismerték, üldözték őket és az életükre törtek. Az 

emberek mindent kiforgattak, hogy ne kelljen hallani az igaz szót, hogy 

ne kelljen hallani az isteni szózatot, hogy ne kelljen odafigyelni a Szent 

dolgokra.  

Mert féltek és meg voltak ijedve, hogy az „igazság kötelez” és akkor 

valamit fel kell áldozni abból, amihez hozzászoktak, amit szerettek, ami 

a napjukat kitölti. És a jelen korban is az emberek egy héten egyszer, 

Isten szent napján, amit a parancsolat előír: „a hetedik napot megszen-

teld”, sem tudnak eljönni és dicsőséget adni Istennek; nem tudnak a test-

véreikkel dicsőítő hálaéneket zengeni, mert minden fontosabb a világban: 

ház, gyermek, minden. Azt mondják: „házat vettem, nem mehetek... fe-

leséget vettem... ezt csináltam... odamentem... ez is kell... mert ember va-

gyok még..” De aki emberré lett, annak is örökéletű szellemmé kell át-

alakulnia. Meddig akartok testvéreim, meddig akartok még ti is e vi-

lágban időzni? emberekké lenni? újra és újra e világra születni és e vi-

lágnak hódolni? Az idő hihetetlen gyorsasággal múlik. Látnotok kell az 

idő múlásának figyelmeztető jeleit, látnotok kell, hogy fiatalt, öreget visz 

el közületek és ismerőseitek közül a halál; látnotok kell, hogy az élet mi-

lyen véges; látnotok kell, hogy ez mennyire a változások világa. Mire 

vártok testvéreim? mire vártok testvéreim? Nem egyszer meg vagytok 

ijedve, ha innen elhangzik a szó, hogy már csak esetleg 30 év van hátra, 

meg vagytok ijedve az elkövetkezendő nehézségektől, meg vannak a szü-

lők ijedve, hogy gyermekeikre, unokáikra, milyen szomorú sors vár. De 

mit tettek, de hogyan éltek az elmúlt évezredeken keresztül? hányszor 

öregedtek meg? hányszor haltak meg? és haltatok meg ti is test szerint?  
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És a test halála után a lélek nem szabadult fel, a lélek a földi életével 

nem épített magának olyan szellemi hajlékot, amely maradandó lehetett 

volna, amely megelégedést, megelégedettséget és békességet adott volna 

neki, ahol olyan szellemi értékek fogadták volna és várták volna őt és 

titeket is, hogy ne kelljen többé erre a világra visszajönnötök. Eljönnek 

testvéreim majd azok az idők, amikor úgy érzitek, hogy bárcsak már 

megrövidítené az isteni Gondviselés azokat a napokat. Mert boldogtalan 

lesz, óh, óh, nagyon boldogtalan lesz a földi ember! A földi ember min-

den tudományával, minden ismeretével, minden háborúskodásával, min-

den területszerzésével, mindennel a maga boldogságát akarja elérni és 

nem ér el boldogságot: egyre nagyobb boldogtalanságot hoz önmagára is 

és erre a szerencsétlen, szomorú világra is. Nem kellene ennek így lenni, 

hiszen Isten mindent megadott az embernek: hirdette a próféták által 

Krisztus eljövetelét, hirdette a mi Urunk, a Jézus Krisztus által a szent, 

szellemi testvériséget - amit ti fel sem tudtok fogni - megajándékozta a 

Szentlélekkel a földi világot és az ember mindezt nem veszi figyelembe, 

mindent parlagon hagy. Nem vet ott, ahol vethetne, aki pedig nem vet 

testvéreim, az nem is arathat; aki pedig nem arathat, annak nincs miből 

élnie a hét sovány esztendőben. Nagy igazság ez!..  

Megváltoztathatatlanul nagy igazság ez! Tehát az embernek a földi 

életével vetnie kellene jó magot jó földbe, hogy azután dús termést arat-

hasson. De vet helyette konkolyt. Az isteni Gondviselés pedig olyan 

hosszútűrő, hogy a konkolyt is hagyja nőni az aratásig. És az ember té-

vesen elhiszi, hogy a konkolynak is joga van az életre, a konkoly erősöd-

hetik a búza, a gabona rovására, a konkoly is felvetheti büszkén a fejét és 

a Nap felé fordíthatja, mintha a Nap érte lenne és őt sütné. De eljő! de 

eljő a nagy aratás! Kiküldettek az arató munkások, eljő a nagy aratás és 

a konkolyt olthatatlan tűzzel megégetik! Ti az én népem vagytok, szí-

vembe fogadtalak benneteket... nincs nap, hogy mindannyiótokért kér-

lelő imát ne bocsátanék az én Atyám, Istenem felé... hogy védjen meg 

benneteket a kísértéstől... védjen és óvjon meg benneteket olyan dolgok-

tól, amikben gyengéknek bizonyulnátok, amikben még nem tudnátok 

helytállni! Eljött hozzám a minap egy magas szellem. Nagy-nagy kitün-

tetésnek és megtiszteltetésnek vettem, hogy az én szerény lelki hajlékom 

ajtaján bekopogtatott hozzám és azt mondotta nekem: „nézd, ezt a tar-

solyt” - és kinyitotta előttem a tarsolyát és megmutatta – „mi mindent 

adhatnék én még neked és a te népednek... mi mindent adhatnék még a 
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te népednek, hogy felkészüljenek, hogy átalakuljanak, hogy ideát szép 

szellemi hajlék várja őket...” De újra és újra dolgokat elő kell vennünk, 

újra és újra dolgokat meg kell ismételnünk, mert ha nem tudják megcse-

lekedni, akkor az azt jelenti, hogy nem értették meg, nem figyeltek fel 

rá.”  

Mert nem értelmileg kell azt befogadni, nem úgy kell gondolkodnia 

egyes testvéreknek ebben a gyülekezetben, hogy a másik azt nem érti és 

bizonyára ő megérti, és azért hangoztatják újra és újra, mert a többi nem 

érti. Nem testvéreim, nem a megértésről van itt szó! Arról van szó, hogy 

nem tudjátok megcselekedni! Arról van szó, hogy amikor választani kell, 

akkor először a testi embert igyekeztek kielégíteni! Arról van szó, hogy 

csak akkor tudtok teljes szívvel és teljes lélekkel a ti Atyátok, Istenetek 

felé fordulni, amikor bajban vagytok! De szeretnétek-e testvéreim - tőlem 

is azt kérdezte ez a magas rangú, nagy vendég - ha minden napotok fáj-

dalomban, betegségben, nehézségben, csalódásban, anyagi gondokban 

merülne ki? ugye nem szeretnétek? Az lenne szükséges, hogy az égre 

emeljétek a szemeteket és onnan várjátok a szellemvilág üzenetét, ne pe-

dig a ti emberi okoskodásaitok révén akarjatok az élet zavaros tengerén 

eligazodni, mert rossz irányba fordultok és rossz irányba haladtok. Néha 

pedig nagyon megelégedettek vagytok, hogy jól elintéztétek dolgaitokat 

a világban, hogy eleget tettetek itt is, ott is; hogy senki nem mondhatja 

rátok, hogy ide nem mentetek el, azt nem csináltátok. Mert az a fontos 

nektek, hogy az emberek mit hisznek, mit gondolnak rólatok. Vajon azt 

is olyan fontosnak tartjátok, hogy a ti teremtő Atyátok milyennek lát ben-

neteket és rólatok hogyan vélekedik? vajon életetek minden pillanatában 

meg mernétek-e mutatni a teremtő Atyátoknak, ami bennetek van? vagy 

még sok takargatni valótok, leplezni valótok van Isten előtt, önmagatok 

előtt és mások előtt? cifrábbnak, szebbnek akartok látszani? úgy akartok 

beszélni, mintha valami nagy értéket képviselnétek?  

Nos, fel kell készülnötök arra, hogy ideát a törvény minden taka-

rót, minden mentséget - értsétek már meg, minden emberi mentsé-

get! - lehámoz rólatok és meg kell szégyenülnötök Isten előtt, mások 

előtt, önmagatok előtt, ha nem építettétek ki önmagatokban az Isten 

templomát. A hiteteket úgy a nehézségeknek, mint a könnyebb időperió-

dusoknak erősíteni kellene! Nem meginogni, nem bizonytalankodni! 

Mert a „maradék” nem ingott meg és nem bizonytalankodott, és még erő-

szakos követelésre sem hajtott fejet Baálnak, a világ istenének. Nem ti, 
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nem is a régi zsidóság, főleg nem a jelenkori zsidóság Isten kiválasztott 

népe, hanem - jól figyeljetek! - azok, akik megtartják az Ő parancsolatait! 

Azok a kiválasztottak, azok a „maradékok”, azokra lehet számítani, 

azokra lehet munkát bízni, azokat lehet eszközként felhasználni, azok 

tudnak önmagukon és másokon is segíteni. Akikben ez nincs, azok szünet 

nélkül segítségre szorulnak, új és új terhet raknak azokra, akik már 

amúgy is több vagy nehezebb terheket cipelnek. Minden embernek - ne-

kem is - megrettent a lelkem, amikor a halál szele meglegyintett, amikor 

a halál egészen közel került hozzám. Meglegyintett, de tudtam - nem 

mondhatom, hogy Ábrahám hitével - de tudtam és éreztem, hogy létezik 

a szellemvilág, létezik és van az én Krisztusom, Aki eligazítja az életemet 

minden hibám és gyarlóságom ellenére is. Mert hittem Benne és hittem 

az Ő beszédének, mert minden erőmmel, lelki, szellemi erőmmel azon 

voltam, hogy titeket is, mindannyiótokat az én Uramnak Istenemnek, 

mint értékeket, mint megmentetteket fel tudjalak mutatni! Nem tudom, 

előre néztek-e? nem tudom, gondoltatok-e rá, hogy mi lesz itt, hogy lesz 

itt öt év múlva, tíz év múlva? Mindent az isteni Gondviselésre kell bízni, 

az igaz, de tudnotok kell, hogy mennyire véges az életetek! 

Öt év múlva, tíz év múlva ide szállíttattok testvéreim, és az elszá-

molás nagy-nagy, nehéz, fárasztó állapotain keresztül kell menni 

mindannyiótoknak! És csak akik a „maradék”-hoz soroltatnak, azoknak 

lesz itt jó dolguk. A Névtelen Szellemnek, Laurentiusnak, Allan Kardec-

nek, Adelmának és a többi nagy médiumnak, és a Szentlélek könyveinek 

nagy tisztelője voltam. Mindezek azért adattak, hogy épüljetek belőlük. 

Mindezek a „maradék”-nak szólnak. De aki lélek szerint nem tudja eze-

ket befogadni, aki lélek szerint nem tudja ezeket asszimilálni, aki a sze-

retetben nem tud gyarapodni, aki nem tud másnak megbocsátani, aki nem 

tud türelmes és elnéző lenni és sorolhatnánk a többi erőit, az nem a „ma-

radék”! Az olvashatja reggeltől estig ezeket a könyveket, sorakozhatnak 

polcain ezek a könyvek, az nem a „maradék”! Nem szólom le a valláso-

kat, de aki nem tudja felmérni és meglátni a különbséget a vallások kí-

nálta igazságok és a Szentlélek Kijelentései között, az szintén nem „ma-

radék”, mert hát „nincs szeme a látásra.” Persze, hogy a vallások is azt a 

feladatot kapták, hogy emberi lelkeket mentsenek, és persze, hogy a val-

lásoknál is van igazság, ezt senki sem kívánja elvitatni tőlük. A megért, 

meggyógyult búzaszemek még talán be is érkezhetnek - már úgy értem, 

az utolsó időkre itt maradottak közül - mert a többiek a kévékkel már bent 



59 

 

vannak itt, a mi világunkban. De ti kihullottatok a kévékből! de ti, elhul-

lott búzaszemek, akikre rátapostak kint a tarlón, ti csonka-bonkák vagy-

tok, nektek erre van szükségetek! ti ne mondjátok, hogy a vallásoknál is 

ezt mondják, meg azt mondják, az nem adott volna kellő bizonyságot a ti 

gyenge hitetek felerősítésére.  

Csonka-bonkák vagytok! Egyes oldalatok fejlett, de van fejletlen ol-

dalatok is, ezen a fejletlen oldalatokon kell dolgoznotok, meg kell halla-

notok a szavunkat, meg kell hallanotok, amit innen közlünk veletek akár 

kérés, akár határozottabb felszólalás formájában. Ha eljöttök ide műtét 

előtt, eljöttök ide betegségetekben, ha feltűnő módon nem is delejeznek 

benneteket, az égi permet reátok hull. Akit betegnek, gyöngének látok, 

akinek a szívében félelmet látok bármi okból, kérem az én Uramat, hogy 

gyógyító, vigasztaló, békés erőkkel lássa azt el. Nekem ti a családom 

vagytok! én szerettem és szeretem, és tiszteltem és tisztelem a szüleimet 

és az én Pali testvéremet, de a szellemi családom ti vagytok! Én el tudtam 

volna a világban helyezkedni... nekem az Úr ügyes kezet adott... megél-

tem volna anélkül, hogy egy szót kellett volna beszélnem ezen az idegen 

nyelven, ami nekem gondolkodásban és mindenképpen idegen volt... én 

a magam két kezével meg tudtam volna élni... de mit tett volna az, ha lett 

volna egy nagy házam, lett volna egy asszonyom? Többet jelentettetek ti 

nekem! többet jelentett nekem ez az igazság!.. Amikor én ezt az igazsá-

got megismertem, nem magamnak akartam, titeket akartalak része-

síteni benne, hogy értsétek, hogy szeressétek és ezáltal átalakítsa ez 

az igazság a ti életeteket is! Igen, én tettem megszorításokat az életem-

ben, többet, mint amiket ti kívülről láttatok nálam és most mégis azt lá-

tom, hogy még többet tehettem volna. És most látom, hogy azt a bizonyos 

hiúságot, amely a lelkemben élt, jobban lecsiszolhattam volna.  

Nem egyszer, néhányszor már kitártam előttetek a lelkemet, beismer-

tem előttetek fogyatékosságaimat, gyengeségeimet azért, hogy tanulja-

tok, hogy érezzétek át ti is, hogy ne gondoljatok magatokról sokat, mert 

az ember nagyon pici és nagyon jelentéktelen valaki a szellemi hatalma-

sokhoz, a prófétalelkekhez, az angyalokhoz, a szellemi vezetőkhöz ké-

pest... nagyon kicsi, nagyon jelentéktelen valaki! Ahogy azok bírják a 

nap hevét... ahogy látják, hogy nincs javulás, és mégis újra és újra csinál-

ják és évekig, évtizedekig nehéz helyeken őrt állnak! őrállók ők, és tá-

mogatói azoknak, akiknek „maradék”-ként még itt kell a Földön önma-
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gukért, de leginkább másokért a harcot megharcolni. Szívem minden ér-

zésével szeretlek benneteket, aggódom értetek! várom az átalakuláso-

tokat; várom, hogy elhagyjátok mindazokat, amik a testi embernek még 

kedvezőek! Igen, várom azt is, amikor a szellemvilág ajtajai ilyen alkal-

makkor megnyílnak, hogy akkor itt ti oldott sarukkal megálljatok! És 

minden egyes alkalommal, mielőtt innen elmaradnátok, gondoljátok 

meg, jól teszitek-e. Ti tudjátok azt, hogy én hány évtizeden keresztül 

minden vasárnap itt álltam ezen a pódiumon, ami azért volt, hogy onnan 

a hangomat halljátok és az arcomat lássátok. És ahogy bejöttem, körülte-

kintettem, mindenkire ránéztem, hogy figyelmeteket - nem magamra! - 

hanem az általam felolvasott igékre fordítsam. És más miért nem teheti 

meg, hogy eljöjjön hetente egyszer vagy kétszer, amikor Isten kérése, Is-

ten igazsága és Isten ereje permetezhet be benneteket? Sok kérésem 

lenne, de azt hiszem, már így is többet mondtam, mint amit elbírtok és 

elviseltek. Talán majd egy másik alkalommal! A kegyelem Istene kegyel-

mezzen nektek, a szeretet Istene erősítsen az egymás iránti szeretetben, 

hogy igazi, valódi testvérei lehessünk egymásnak, mi is, akik már eljöt-

tünk innen közületek, és ti is, akik még együtt vagytok, az Úrban, a Jézus 

Krisztusban! Isten legyen mindannyiótokkal! 

 

SZÜRKE SZELLEM OKTATÁSA(*) 
(A gyülekezet szellemi vezetője 1948-tól napjainkig) 

 

Köszöntelek benneteket, testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében. Mindannyian elhullott kalászok vagytok! És nekünk mindany-

nyiunknak a földig kellett hajolni, hogy titeket a hitetlenség tarlójáról 

összeszedjünk, összegereblyézzünk. Istenem, Istenem, mennyi sok mun-

kába, kibeszélhetetlenül sok munkába és időbe került részünkről, hogy 

titeket megkeressünk, megtaláljunk, összevezéreljünk a mi Atyánknak, 

Istenünknek szent akarata szerint! csonka-bonkák, koldusok gyüleke-

zete! Sokan voltak és még ma is „sokan vannak a meghívottak, de keve-

sen a választottak.” Mert a meghívottak népes hada nem találja meg a 

helyét az igazságban, mert az ő gondolkodásmódjuk: „házat vettem, nem 

mehetek... feleséget vettem, nem mehetek…” Ezért említette nektek a 

vasárnapi oktatótok, hogy a nagy, erősnek látszó gyülekezetek sem áll-

hatják majd meg a helyüket és szétesnek a romboló, a pusztító viharban. 

Mert sok-sok hajszálrepedés látszik rajtuk és ezeket a hajszálrepedéseket 
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az ő értelmetlenségük, az ő szívük keménysége, a köztük levő meg nem 

értés, az erős kritika, a mindenben való megbotránkozás okozza, mert 

önmagukat feddhetetlennek tartják. De még a papjaikat is kritikusan né-

zik, és azok emberi gyarlóságai miatt annak az egyháznak a Krisztustól 

kapott igazságát is elutasítják. És ti, testvéreim, a csonka-bonkáknak pi-

ciny, jelentéktelen gyülekezete, vajon ti az Úr előtt hogyan állhattok 

meg? Kiküldött bennünket az Úr, hogy betereljünk benneteket a lakodal-

mas házba a meghívottak helyett, akik földi elfoglaltságaik miatt vissza-

utasítják a mennyei meghívást.  

Kiküldött bennünket az Úr, hogy a csonka-bonkákat, az útszéli koldu-

sokat összeszedjük, összetereljük ebbe a piciny iskolába, a mi Urunknak, 

a Jézus Krisztusnak iskolájába, hogy itt a Szentlélek hétről hétre, évről 

évre, évtizedről évtizedre eljöjjön közétek. Itt a Szentlélek azért dolgo-

zik, hogy felébressze a lelketekben a megismerés, a hit utáni vágyat, 
hogy a meggyőződéseken keresztül, a mi nehéz, keserves, fájdalmas 

munkánk által egy kis hithez juthassatok és ennek a hitnek az ereje meg-

mutassa nektek a hazavezető utat. Azért, hogy ti ne legyetek hasonlók a 

világi emberekhez, a közömbös emberekhez, vagy azokhoz, akik az egy-

házaknak csak a külsőségeit töltik be. Azért dolgozunk, hogy ti mások 

legyetek: olyanok, akik megtértek, hogy élhessenek! Azért dolgozunk, 

hogy ne legyen a lelketekben közömbösség, nemtörődömség, túl nagy 

jóllakottság az iránt, amit itt felkínálunk nektek és hogy ne vegyétek túl 

biztosnak azt, hogyha így volt ez tíz, húsz, ötven, hetven éven keresztül, 

akkor így lesz majd ez holnap is. Mert testvéreim, mindennek ideje va-

gyon, még Isten hosszútűrésének is. Tehát nem mindegy, hogy az ember 

a drága időt, a jó megvalósítására, a jó megtanulására, a jóban való le-

vizsgázásra adott időt, az adott alkalmakat és az adott lehetőségeket ho-

gyan és miként használja fel. A testi ember javára-e vagy a szellemi em-

ber javára-e? Mindenből, amit akár a világ, akár a világ Megváltója, az 

Úr, a Jézus Krisztus felkínál, lehet választani. Mindent felhasználhat az 

ember a maga hasznára, vagy elutasíthatja és nem él az Istentől adott le-

hetőségekkel és alkalmakkal.  

Vigyázzatok testvéreim, nehogy ti is a kívülállókhoz soroltassa-

tok! Vigyázzatok testvéreim, hogy ti ne olyanok legyetek, mint az egy-

házakhoz tartozó közömbös réteg! Vigyázzatok, hogy ti ne olyanok le-

gyetek, mint voltak hajdan Izrael gyermekei, akik beképzeltek, büsz-
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kék voltak arra, hogy ők a kiválasztott nép! Azt hitték, hogy a kivá-

lasztottság örök időkre szól. Azt hitték, hogy ők jobbak, többek, külön-

bek, mert Isten kegyelme, Isten szeretete megkereste, vezette, oktatta, ta-

nította őket, hogy rajtuk keresztül Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ad-

hassa e világnak. És mégis milyen kevesek, milyen hihetetlenül kevesek 

ismerték fel azt az időt, amikor Ő eljött az emberiség megváltásáért. És 

milyen kevesen ismerték fel az Ő szavában a szerető Atya gondoskodó 

szeretetét, a szerető Atya szavát, a nagy Isteni Igazságot. Milyen kevesen 

tértek Krisztushoz, milyen kevesen értették meg, hogy az a lényeg, hogy 

megtérjenek, és a bűneiktől megszabaduljanak. Így hát az idők folyamán 

Izrael meg nem tért gyermekei az ellentét eszközeivé váltak. Igazi „világ 

fiai” lettek: hatalomra éhesek, és ez a hatalmi éhség tébollyá fejlődött és 

erősödött bennük és ma is makacsul ragaszkodnak ahhoz az óriási téve-

désükhöz, hogy a megígért Messiás még mindig nem jött el. És ma is úgy 

hiszik, hogy az, aki valóban a Messiás, az Isten küldötte volt, a mi Urunk 

a Jézus Krisztus, csak egy ember volt, legfeljebb egy próféta volt, vagy 

némelyek szerint csak egy közönséges csaló volt. Így elutasították Isten 

igéit, Krisztus feltámasztó erejét, azt az alkalmat és lehetőséget, hogy az 

Ő szent vére által megtisztulhassanak, megtérhessenek és ezáltal élhes-

senek. És ezek miatt e világ romlására lettek.  

Vigyázzatok, testvéreim - mindannyian külön-külön! - nehogy ti 

is a nagy Igazság ismeretében és birtokában önmagatoknak, a gyü-

lekezet bármely tagjának, vagy a világnak a romlására legyetek! 
Mert amit bele adtok a világba, az benne van. Az a ti kézjegyeteket, az a 

ti arcotok belenyomott képét viseli magán. Azt hiába akarjátok letagadni, 

hiába akarjátok másra hárítani, nem lehet. És amint tudjátok, a megtör-

téntet nem lehet meg nem történtté tenni. Sok esetben felégetitek a szen-

tebb, a nemesebb érzéseiteket, az értékesebb dolgokra kapott energiáito-

kat olyasmire, amiből másoknak is és nektek is csak károtok van, vagy 

még inkább károtok lesz. Mert amikor valamit kezdtek, amikor valami 

elindul, még egészen piciny kis valami. Azután ahogy a piciny kis hógo-

lyó legurul a hegyről és mindig több és több hó tapad hozzá és a végén 

falvakat elsodró lavinává válik, úgy a kis rossz is mindent elsöprő lavi-

nává lesz. Ezért mondottuk, ezért mondjuk nektek, hogy vigyázzatok 

az érzéseitekre, vigyázzatok a gondolataitokra! Soha ne engedjétek el-

lanyhulni azokat az őrálló érzéseiteket, amikkel megszűritek és képesek 

vagytok kirekeszteni mindazokat, amik a világból csapódnak hozzátok 
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megpróbáltatás vagy hatások formájában, vagy mások gyengesége miatt. 

És figyeljétek mindenkor azt is, milyen érzéseknek, milyen vágyaknak, 

milyen gondolatoknak adtok helyet önmagatokban, és azokat hogyan, 

miképp erősítitek meg olyan mértékekig magatokban, hogy azután a kis 

haragból nagy harag legyen, a nagy haragból nagy indulat legyen és a 

nagy indulatból esetleg gyűlölet legyen. Az a gyűlölet, amelyet manap-

ság e Föld mutat.  

Az emberek szívéből, az emberek lelkéből - legalábbis a nagy részü-

kéből - kihűlt, kihalt a szeretet. Megmaradt az erőszak, a gyűlölet és min-

den olyan csúnya tulajdonság, ami miatt hiába volt az ember meghívott, 

hiába hajoltak le az égi kezek, hogy mint csonka-bonkát vagy mint útszéli 

koldust betereljék, besegítsék a lakodalmas házba, kint reked. A pusztító 

vihar - így mondom, mert az lesz! - a pusztító vihar az ajtó előtt van! 
A nap már nem olyan fényesen ragyog az égen, mert ahogy az Igazság 

napja, vagyis Krisztus alakja, Krisztus nagysága elhomályosodik az em-

beri szívekben, az emberi lelkekben, az emberek érzésvilágában, az egy-

házakban - és igen, az ilyen kis gyülekezetekben is, mint a tiétek! - azon 

módon, lassan-lassan a fizikai Nap is elhomályosul és vérbe borul. (Máté 

24:29) De az emberiség a fizikai jelenségekből sem képes megérteni, 

hogy ez mind-mind az idők jele, és hogy azok az idők, a pusztító vihar 

ideje közel vagyon. Igen, voltak, akik kimaradtak ebből a gyülekezetből. 

És nem gondolnám, hogy azért, mert itt nem kapták meg azt a szellemi 

táplálékot, amire szükségük volt, vagy amire éheztek és szomjúhoztak. 

És nem azért maradtak ki, hogy ha kopogtak volna, nem nyitottunk volna 

nekik ajtót, ha zörgettek volna, nem vettük volna észre, ha hangosan ki-

abáltak volna, ne hallottuk volna meg és ne adtunk volna választ arra, 

ami bennük, mint nagy kérdőjel felmagasodott, hanem emberi gyarlósá-

gaik miatt. Igen, emberi gyarlóságaik miatt maradtak el erről a helyről, 

amely szent. És ma is előfordul és előfordulhat, hogy egyesek azon gon-

dolkoznak, hogy talán jobb lenne ezt a helyet elhagyni. Mi soha senkit 

akarata ellenére vissza nem tartottunk és a jövőben sem lesz szándékunk! 

Szabadok vagytok! szabadok! És ez a nagy mező nagyobb szabadságot 

adhatna, biztosíthatna a számotokra, mint amit ti az emberi érzésvilágo-

tokkal ki tudtok tapogatni.  

De nem mi vagyunk, nem mi leszünk a vesztesek, hanem azok, akik e 

helyről elmaradnak vagy elmaradtak. Azt mondottam, hogy ez a hely 
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szent! Nem ti teszitek szentté, higyjétek azt meg nekem, embertestvé-

reim. Még csak nem is a ti érzéseitek, gondolataitok, vágyaitok, céljaitok, 

törekvéseitek teszik szentté. Az Úr kegyelme, az Úr ereje, az Úr igazsága, 

ami rajtunk, kis jelentéktelen szolgákon keresztül lesugározhat és lesu-

gározhatott a múltban is érdemtelenül rátok és erre a kis gyülekezetre, 

teszi szentté. Az évtizedek során sok mindenre figyelmeztettünk ben-

neteket, sok mindenre kértünk benneteket, néha gyengédebb, néha erő-

teljesebb szóval! De ez olyan testvéreim, mint a jó szülő dolga, aki ugyan 

mindent megtett vagy megtesz, hogy a gyermekeit megtarthassa az egye-

nes, az erkölcsös, az igaz úton, de a gyermeke mégis letér arról. Nehéz 

eldönteni - különösen az embernek - hogy ki mennyire felelős a rossz 

útra téréséért. Ezt az dönti el úgy nálunk, mint az embernél is, hogy mi-

lyen mértékben felelt meg valaki a munkának, a megbízatásnak. Amikor 

valaki a másikat megbízza valamivel, kérelemmel vagy bármivel, akkor 

a lényeg nem az, hogy akit megbíztak vagy akik a megbízatott környeze-

tét alkotják, mit gondolnak, hogy a megbízatást hogyan kellene elvé-

gezni. Az a fontos, hogy az ember ne a saját, hanem annak az illetőnek 

az érdekét nézze, akitől azt a megbízatást kapta.  

Ezért mi is a mi Urunk, a Jézus Krisztus érdekét nézzük, azaz amilyen 

szándéka van az emberi lelkek megmentése érdekében. Nektek is mindig 

azt kellene néznetek, ahogy eljártok, ahogy viselkedtek, ahogy cseleked-

tek, ahogy megnyilvánultok, ahogy egy feladatot elvégeztek, hogy az an-

nak a megelégedésére legyen elvégezve, akitől arra a megbízást kaptátok. 

Szigorúbbaknak kellene lennetek önmagatokhoz, hogy minél keve-

sebb legyen minden vonalon a mulasztásotok! Mert az önmagatok éle-

tében, a családi életetekben, a testvéri, a rokoni kapcsolatotokban, a test-

véri kapcsolatotokban - értem alatta a szellemi testvériséget, nem merem 

mondani, hogy a Krisztusban való testvériséget! - a szeretet szálaival való 

finom vagy kevésbé finom bánásmódotokban, esetlegesen a hozzánk 

való kapcsolatotokban nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogyan azt a 

ti emberi énetekkel elgondoljátok, elképzelitek és szeretnétek. Ahhoz, 

hogy némileg is helyesen tudjátok a magatok feladatát, munkáját elvé-

gezni, hogy némileg is helyesen tudjatok embertársaitokkal és főleg 

azokkal a testvéreitekkel bánni, akikkel egy gyülekezetbe tartoztok, a lel-

ketek legbensőbb érzéseire kellene hagyatkoznotok. Mert ne mondjátok 

nekem, hogy nagyon jól érzitek magatokat olyankor, amikor ennek a 
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belső hangnak ellenére mondotok, tesztek meg valamit. Vagy amikor va-

lamire még nem érett az idő vagy az alkalom, vagy nem is nektek szól a 

megbízatás és ti beavatkoztok.  

Ki tudná megmondani, miért? haszonért? lelkesedésből? feltűnési 

vágyból? Csak az tudja, aki azt így, úgy vagy amúgy megteszi. Hát bi-

zony, kevesen vagytok! Hát bizony, nagy szükség lenne arra, ami va-

sárnap is elhangzott, az összetartó, a megértő szeretetre közöttetek! 
Mert bizony a szélben is nehéz megállni, ha széthúzás van, de még in-

kább nehéz lesz, amikor a vihar már tombolóvá és pusztítóvá válik. Néz-

zétek csak meg szeretett testvéreim, az a Budapesti kör hogyan vált az 

ellentét játéklabdájává. Nézzétek csak meg, hogyan hurcolták meg a 

Névtelen Szellem eszközét, Esztert még a világi bíróságon is. Én jelen 

voltam ott, mikor Anna testvéretek és ez a jelenlegi eszköz, akit most 

használok, beszélgettek, és ez az eszköz bizonyos fokig hitetlenkedett az-

zal szemben, aki tapasztaltabb, idősebb, és igen, annak idején sokkal jobb 

emberismerő volt, mint ő. Azóta már ő is sok mindenre rájött, sok min-

dent megtanult, és bár keserves tapasztalatok árán, de bizonyos fokig már 

ő is jó emberismeretre tett szert. De amikor teljes jó szándékkal és jó 

akarattal az idősebb, a bölcsebb eszköz figyelmeztette a fiatalt egyes test-

vérek gyengeségére, nem akarta azt elhinni. Ma már elhiszi, mert tapasz-

talhatta. És amikor annak az idősebb eszköznek meg voltak a maga ne-

hézségei a gyülekezetben lévő testvérek emberi természetéből fakadó 

szándékok, akaratok miatt, ez az eszköz nem hitte, hogy az lehetséges. 

Azt gondolta, hogy azok a megpróbáltatások a gyülekezeten kívülről tör-

téntek, és azok azért történhettek, mert azok a kívülállók nem beavatot-

tak, nem ismerik ezt a nagy-nagy, fénylő igazságot. Nem így van!  

Anna testvéreteknek is, Eszternek is a csoportja volt a megpróbáltatá-

sára. És íme, ennek az eszköznek is. Tehát így állnak a dolgok. Ha viszont 

ez a helyzet, akkor nem lehet egyetlen egyikőtök sem biztos abban, hogy 

ezeknek a nagy igazságoknak a hatására már nem téved és már jól és 

helyesen látja a dolgokat. Mert a lánc mindig a leggyengébb láncszemnél 

szakad el és a megpróbáltatás mindig onnan jön, ahonnan az ember a leg-

kevésbé várja. Az ellentét mindig ott hatol be, ahonnan az ember valami 

jobbat, valami nemesebbet, valami szeretetteljesebbet tételezett fel, és az-

után csalódnia kell. De nem jó sem a csalódásokat, sem a haragot, sem 

az indulatot, sem a sérelmet az embernek magában hordoznia vagy dé-
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delgetnie. Nem, az embernek különösen egy ilyen szellemi gyülekezet-

ben ezeken túl kell tennie magát, és mindazokat a szálakat, amelyek el-

szakadtak, gondos kézzel újra kell szövögetni. Nem szabad a hálón azo-

kat a lyukakat meghagyni, hanem újra a szeretet finom szálaival át és át 

kell szőni, hogy a gyülekezet, az egység megmaradhasson, hogy az egy 

cél felé való törekvés lehetséges legyen, hogy a gyülekezetben ne legyen 

első és utolsó, ne legyen kivetett és ne legyen felemelt és magasztalt. 

Szükséges, hogy a gyülekezetben minden egyes tag alázatos lélekkel 

örüljön annak, hogy az Isteni kegyelem napja rásüt, hogy az Isteni 

kegyelem érdemesnek tartotta őt, hogy ebbe a gyülekezetbe bevegye, 

hogy az égő házból hajánál fogva kirántsa, hogy megadja azt a lehetősé-

get - mindannyiótoknak mondom testvéreim, kivétel nélkül, az eszközt 

is bele értve! - hogy Isten ingyen kegyelmén keresztül ennek a nagy és 

szent Igazságnak az ismerői és tanulói lehettek.  

Szükséges, hogy a gyülekezetben minden egyes tag alázatos lélekkel 

örüljön annak, hogy az isteni Gondviselés a kegyelem szálait vonja kör-

étek, hogy megóv benneteket, számon tart benneteket, hogy újra és újra 

és újra elküld bennünket közétek, hogy egyetlen egyről mi még meg nem 

feledkeztünk sem nyomorban, sem betegségben, sem halálban, sem ín-

ségben, sem gazdagságban, sem jó módban, semmikor. Mert ránk bízott 

benneteket az Úr, mert nekünk adott benneteket az Úr, mert mind-

egyiketekről életben, halálban egyformán el kell számolnunk róla-

tok! Mi veletek vagyunk életetek minden napjában, és veletek leszünk 

életetek utolsó órájában is. És ha mi nem lennénk, ki segíthetne át ben-

neteket a nagy folyón, amely erről a parttól arra a partra segít átevezni 

benneteket? Tulajdonképpen senki nincs elhagyva kint, a nagy világban 

sem. Csak akinek nem kell a mi lenyújtott kezünk, aki megszokta, hogy 

a segítő kézre ráüssön, az előbb vagy utóbb egyedül marad. Az embernek 

kevés a türelme. A mi türelmünk több, de az igazán nagyoké még több. 

És örök példának a mi Urunk, a Jézus Krisztus türelme és szeretete álljon 

a világ előtt, aki az Őt bántalmazókért, az ellenségeiért imádkozott, hogy 

az Úr bocsássa meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Testvé-

reim, remélem, hogy ennyi igazságismeret után ti már tudjátok, hogy 

mit és miért cselekszitek azt, amit cselekesztek! Mert a cselekedeteitek 

mellettetek vagy ellenetek szólnak majd ideát. Nem mindegy, ó nem 

mindegy, hogy mellettetek vagy ellenetek szólnak! Sőt, az Igazság vilá-
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gában az érzéseitek, cselekedeteitek fel lesznek írva, mint a Földön a hir-

dető oszlopokra. Fel lesz írva az a könyörületesség, az a jószándék, az a 

szeretet, az a türelem, az a megbocsátani tudás, amivel valaki mellettetek 

volt, vagy fel lehet rá írva az is, amit valaki ellen vétkeztetek, és amit az 

nem tudott vagy nem akart nektek megbocsátani.  

Mert ha nem akart vagy nem tudott nektek megbocsátani, az a ti szá-

motokra mindegy, a lényeg az, hogy ellenséget szereztetek magatoknak. 

Már pedig az Úr azt mondja: „amíg az úton vagy, békülj ki az ellensé-

geddel.” tehát az ellenségből is barátot csinálj és nem megfordítva, ba-

rátból ellenséget. Ezek a hirdető oszlopok élnek, élő érzéseket mutatnak. 

Tehát vigyázzon minden ember, hogy ezek az oszlopok mit mutatnak, 

milyen érzéseket hordoznak iránta, vigyázzon, hogy mikor, mit jegyzett 

fel róla a nagy betűs Igazság erős, ható, létező törvénye! Mint mindenkor, 

ma este is, mindannyiótokhoz szólok és csakis azért mondom, amit mon-

dok, hogy megtartsalak benneteket ennek a nagy Igazságnak a számára, 

hogy megtartsalak benneteket testvéreim, annak számára, aki engem is 

elküldött: a mi Urunk, a Jézus Krisztus számára. Azért mondom, hogy 

megtartsalak benneteket a többiekkel együtt én is, a Szürke Szellem, 

akit annak idején ott, magyar Honban, fent a hegyen a Névtelen Szel-

lem jelölt ki. Igen! Ő rám bízta ezt a távolban lévő, messze, az óceánon 

túl lévő kis gyülekezetet, hogy az idők végezetéig megerősödjetek, meg-

tartassatok és üdvözölhessetek a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. Ezért 

vagytok tagjai ennek a gyülekezetnek, amely a mi Urunknak, a Jézus 

Krisztusnak az iskolája, és amely iskola belső körének ezen tanév első 

iskolaórája a mai nappal megkezdődött és számotokra megnyílt. Legye-

tek hálásak ezért és bizonyítsátok ezt a hálátokat azzal, hogy szorgalmas 

és jó tanulói lesztek és maradtok ezen iskolának. Látjátok, most már 

vágynának ilyen lehetőséghez jutni, mint ti, azok is, akik abban az isten-

telen és gonosz rendszerben nem juthattak ilyen módon lelki táplálékhoz. 

De amikor a lelki táplálék még meg volt, amikor a nap még fent volt, 

sok-sok mindent megrongáltak. Isten legyen mindnyájatokkal. Isten le-

gyen veletek. 
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A GYÜLEKEZETÜNK ÉPÜLETE (látomány) (*) 

Karácsony 

 

Ezen az épületen belül vagyunk, de az épület naggyá és magassá vált... 

eltűnt a mennyezet és a szabad eget látom... de mégis, ahol az épület te-

tejének és az épület falainak össze kellene érniük, ott a két sarokban, és 

itt, ahol a Krisztuskép van, egy-egy angyal áll... összesen hárman... az 

egyiknek fehér, a másiknak arany, a harmadiknak kékesen-ezüst ruhája 

van... Boldogan néznek le reánk... az egész hely csodálatosan szép, ün-

nepi díszbe van öltöztetve, és az egész épület arany és fehér... itt, ahol 

körülbelül a közepe van a teremnek, mintha sok ablakból és fényből álló 

torony emelkednék az ég felé... nem túl magas... az ablakai mögött 

mintha szellemi lények lennének... a torony tetején nem nagy, inkább ki-

sebb, csodálatosan hófehér, arannyal szegélyezett zászló leng - amilyen 

fehéret életemben sohasem láttam... a zászlót a magasból - talán az égből 

- enyhe szellő lengeti... A három angyal kezében zöld ág van és hangosan 

énekelnek: „dicsőség a magasságban Istennek és békesség a Földön a 

jóakaratú embernek.” Sajnos én ennek az éneknek nem tudom vissza-

adni a csodálatos a dallamát, de engem Beethoven IX. szimfóniájának 

egy részére emlékeztet... Most áldást hintenek reánk, majd egyszerre el-

halkul ez a csodálatos ének... csend van és nagy-nagy békesség... Az épü-

leten kívülről füzéreket szednek össze, melyek illatos fehér liliomokból 

és más gyönyörű fehér virágokból vannak összefűzve és ezeket úgy - 

mint Hawaiiban - a nyakunkba akasztják... a liliomok között kevés zöld 

is található... Búcsúzóul azt mondják: „menjetek el békességgel, az Úr 

békéjével.” Most visszatérnek a helyükre... oda... oda... és ide... ez a tá-

volság a Krisztusképtől a két sarokig egyenlőszárú háromszöget alkot és 

mi ebbe a háromszögbe vagyunk befoglalva, aminek a felső csúcsa a 

képre mutat... 

 

AZ ERŐK VILÁGA 
 

Szeretettel köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunknak, a Jézus 

Krisztusnak nevében. Az elmúlt nyilvános ülésetek alkalmával észrevet-

tük, hogy többen közületek a visszaforgó erők fogalmával nincsenek tisz-

tában. Nagyon röviden, vázlatosan, de a lényeget mégis belesűrítve a kö-
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vetkezőket mondhatom. Minden kiindulás forrása az egyetlen, a ha-

talmas, az örökkévaló Isten. Az ember fogalma Istenről helytelen és 

nagyon emberies; mint valami jóságos öregurat, vagy a tudás atyját 

emberi formában képzeli el. De Istent felfoghatjuk úgy is, hogy Ő az 

Ősvilágosság, minden világosság, minden csodálatos érzés, a legma-

gasabb fokú intelligencia kiinduló pontja. Isten teremtményei bár tisz-

ták voltak és a tökéletesség csíráját magukban hordozták, de nem voltak 

tökéletesek. Ennek a tökéletességnek az eléréséhez az erők iránya - ezt 

értsétek meg jól! - mind felfelé mutató volt. Tehát a teremtés pontjáról, 

ahol a szellemek megteremtettek, felfelé kellett volna rotálniuk, felfelé 

kellett volna haladniuk. Eddig a pontig visszaforgó erők nem léteztek. 

Amikor azonban a szabad akaratból kifolyólag a bukás létrejött, a bukás 

magával hozta az erők átváltozását, azok megsűrűsödését, irányainak 

megváltozását. Ezek a szellemekből kiáradó erők lehettek élet-princípiu-

mok, gondolat-princípiumok, akarat-princípiumok, érzés-princípiumok 

és mindazok a vágyak, amelyek őket valamely irányba vitték. Tehát 

ezeknek az erőknek az iránya a bukással megváltozott és lefelé ható 

erőkké váltak. Minél többen buktak, annál több ellentétes erő jött létre. 

Ezek az ellentétes erők a hasonlatosság törvényénél fogva egymáshoz 

vonzattak és nagy mennyiségű ellentétes tendenciájú erőt képviseltek.  

Amíg a felfelé ható erők spirálisan indultak ki és spirálisan hatottak 

felfelé, addig az ellentétes erők - nem tudom másképpen mondani - a for-

gószélhez, vagy a vízben lévő örvényekhez hasonlatosan lefelé vonzó, 

lefelé sodró állapotokat hoztak létre. Ha ma megnézitek a forgószeleket, 

a tengeri örvényeket, a mély tavak örvényeit, a gyors sodrású folyók ör-

vényeit, vagy légköri viszonyoknál a nagy tornádókat, mindenütt tapasz-

taljátok ezt az örvényszerű mozgást, amely ezt a sokfajta ellentétes fe-

szültséggel, elektromossággal telített erőt forgatja és egy pontban csa-

patja le. Tehát így tudnám közelebb hozni az értelmetekhez, hogy milye-

nek is ezek az ellentétes, visszaforgó erők. Azért nevezzük visszaforgó 

erőknek, mert ellentétesen forognak, ellentétesen működnek, ellentétes 

akaratot képviselnek a teremtő Isten akaratával szemben. Na mármost, 

ezek az erők az egész világmindenségben ahogy lefelé haladunk, na-

gyobb és nagyobb mértékben érvényesülnek. Ezeket az erőket észre lehet 

venni és ezeknek az erőknek a sodrását is meg lehet figyelni, sőt, ki is 

lehet számítani. Ezt úgy képzeljétek el, hogy például tengerpartokon, 

azok a bátor fiatalemberek, hullámlovasok, akik egyetlen deszkán állva 
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(surfboard) a víz színén maradnak az erős hullámok ellenére is, sőt, eze-

ket a hullámokat használják fel ahhoz, hogy ezek vigyék őket. A mágiá-

val foglalkozó emberlelkek hasonlatosak ezekhez: a visszaforgó erőkön 

- annak ellenére, hogy a sodrásuk nagy és mint mondom, örvényszerű - 

felül tudnak maradni és - így mondom - bizonyos ideig uralmat tudnak 

maguknak ezek felett az erők felett biztosítani. De ezek a hullámlovasok 

nem tudnak a végtelenségig a hullámok tetején megmaradni, és előbb 

vagy utóbb beleesnek a vízbe.  

Ugyanígy van azoknál is, akik a visszaforgó erők törvényeit kiismer-

ték és azok fölött egy ideig uralmat biztosítanak a maguk számára, de 

végül is ezek az erők legyőzik őket. Természetesen millió, sőt milliárd 

ember mit sem tud ezekről a visszaforgó erőkről, de nem tud azokról a 

fehér mágikus erőkről sem, amelyekbe ha valaki belekapcsolódik a hité-

vel, akkor azok felemelik. Úgy, ahogy a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk 

mondta: „ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, hegyeket mozgat-

hatnátok meg vele.” És ez valóban így is van. Mert aki a fehér-mágiával, 

vagyis az ő hitével, az Isten akaratához való engedelmességgel ezekhez 

a felfelé törekvő erőkhöz tud kapcsolódni, az a természeti törvények fe-

lett uralkodhatik. De mint mondom, úgy a fehér mágiáról, tehát a felfelé 

haladó erőkről, mint a fekete mágiáról, tehát a visszaforgó erőkről az em-

beriségnek csak egy nagyon kis hányada tud. Az emberek nagyon kis 

hányadának van meg az a képessége, a hatodik érzékszerve, hogy ezeket 

észrevegye és ezekhez az akaratával hozzákapcsolódjék. Sőt, még azt is 

hozzáteszem, hogy az embereknek a legnagyobb része - mondhatom ta-

lán, hogy a 90 százaléka - fél ezektől a titkos erőktől. Annyira fél, hogy 

- úgy mondjam - még a „hegy aljához” sem mer közelíteni, nem hogy 

figyelemmel kísérje a „hegy tetején” történő csodálatos és titokzatos dol-

gokat. Az emberek nagy része babonás, ostoba. Az emberek nagy része 

előítélettel van minden olyan dologgal szemben, ami vaskos emberi ér-

zékein kívül esik és ami a testi embernek nem hoz semmiféle előnyt. De 

mindettől függetlenül ezek az erők vannak, ezek az erők léteznek és ezek-

kel az erőkkel rendkívül csodás dolgokat, a tudomány által is megmagya-

rázhatatlan dolgokat lehet létrehozni. És ha már a visszaforgó erőknél 

tartunk, akkor egy rövid és a számotokra nézve tanulságos képet szeret-

nénk erről nyújtani nektek. (lásd „Látomány az erőkről” című közlést) 

Isten veletek. 
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LÁTOMÁNY AZ ERŐKRŐL(*) 
 

Ezt az egész dolgot úgy látom most, mintha repülőgépen ülnék... 

ahogy a repülőgép különböző magasságokat elér, más és más felhőtöme-

geken hatol keresztül... Vannak olyan sűrű felhőtömörülések, amikor 

semmit sem lehet látni - így mondom - sem égen, sem földön... tehát, ha 

alápillantok, nem látok sem házakat, sem erdőket, sem mezőket, sem he-

gyeket., és ha felfelé pillantok, akkor nem látok sem napot az égen, sem 

semmiféle fényt vagy világosságot... hol sűrűbbek, sötétebbek és feke-

tébbek ezek a felhőtömegek, hol kicsit ritkábbak és világosabbak, sőt 

időnkint a gépet is rázzák, aszerint, hogy milyen örvények vannak a re-

pülőgép körül... De ezeket csak hasonlatnak mondom, a valóságban ezek 

nem felhők, hanem a Föld körül lévő erőtömörülések, ezeket az erőtömö-

rüléseket emberi énemben még soha sem láttam... most viszont valamit 

megnyitottak bennem, hogy ennek a látására képes vagyok... Vannak az 

erők között - ezt talán úgy mondanám, mert ahhoz tudnám hasonlítani - 

alagutak... mert az erők körülöttem vannak és az alagutakon keresztül 

tudok hatolni ezeken az erőkön... Azután másutt olyasmit látok, mintha 

a szellemi világ a fizikai világgal összekapcsolódnék és ezekhez az ösz-

szekapcsolódó pontokhoz és is hozzárögzíthetem a magam akaratát... te-

hát, ha én most erősen akarom, akkor ezeket az erőket - de erősen kell 

akarnom! - képes vagyok kitéríteni... sőt, hasonlatosan a laser sugárhoz, 

bizonyos erőket magamhoz tudok vonni, másokat el tudok távolítani... 

Most, ha a Földre lenézek, íme, ez itt egy gazdálkodónak a területe... 

megtehetném, ha erre nekem engedélyem volna, hogy az itt látott egész-

séges fejős tehéntől magamhoz vonjam az akaratommal az erőket és a 

teje elapadjon... a magamnál tartott erőket, amik nem az én erőim, csak 

magamhoz vontam őket ettől az állattól, ennek a girhes tehénnek, ha 

akarnám, odaadhatnám... és nem azonnal, de látom, hogy rövid időn belül 

ez is egy egészséges, jól tejelő tehénné alakulhatna át...  

Vagy íme, itt vannak ezek az esőfelhők... ezek az emberek itt rimán-

kodnak csapadékért... nincs hatalmamban, de érzem ezeket az erőket és 

tudnék ezekkel az erőkkel bánni... ezeket az esőfelhőket három mérföld-

del odébb tudnám koncentrálni és azok ott összegyűlve nagy esőzést 

okoznának... De ezt meg tudnám tenni valami éles hanggal is... ha egy 

nagy haranggal harangoznék, a harangozás hangjának a hatására ezek az 
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esőfelhők itt okoznának esőt és nem amott... Sőt, meg is lehetne fagyasz-

tani az esőt ebben a magasságban, ahonnan most én szemlélem a dolgo-

kat és a jó idő ellenére is havazás következhetnék be... Vagy itt vannak 

például ezek a kapirgáló tyúkok... érzem, hogy az erőket az alagutakból 

ki tudom húzni... számomra ez érzékelhető valóság: az erőkkel azt tehet-

nék, ha engedélyem lenne, amit akarnék... tehát, ha akarnám, ezek a tyú-

kok itt sokkal több tojást tojnának, amazok pedig kevesebbet... de, ha így 

tenném a karomat és így tenném a kezemet (a médium mutatja) akkor elő 

tudnám idézni, hogy ez a tyúk például elpusztuljon... És vannak itt, amint 

látom, erők, amik bizonyos emberekhez vannak kötve... nem törvény sze-

rint, hanem - megint nem tudom másképp mondani - megtalálták az egek-

nek az erő-csatornáját, vagy úgy is mondhatom, hogy ezeknek az erőknek 

a forgását, és ők ezekkel együtt forognak... tehát nem nyeli el őket ez a - 

minek mondjam? - forgószél vagy örvény, hanem ők ezt nagyszerűen 

meglovagolják... és látom, hogy ezt nem törvényesen cselekszik, mert bár 

ismerik az asztrális világot és az erőket, de úgy nyúlnak bele ezekbe az 

erőkbe, ahogyan nekik nem lenne szabad belenyúlni, és ezekkel az erők-

kel bánni...  

Na most, nem látom tovább ezt a farm vidéket. Viszont látok itt egy 

előkelő épületet - így mondom, mert az... bőség, gazdagság látszik az 

egész épületen; valami páholy-félékből áll... a páholyok felépítése na-

gyon bonyolult és első pillanatra az én szellemi szemeim előtt sem válik 

nyilvánvalóvá... az is bonyolulttá teszi a dolgot, hogy az alsó páholyok 

nem tudják, hogy milyen törvény és milyen ismeret birtokában van a fe-

lettük lévő páholy... tehát nagyon titkos az egész... rétegesen helyezked-

nek el egymás fölött, de nincsenek egymással kapcsolatban... csak annyit 

közölnek az alattuk lévővel, ami a kivitelezéshez, amire fel akarják őket 

használni, szükségeltetik... Az egész nekem rendkívül idegen és félelmet 

keltő... valami gonoszság, szándékos, tudatos gonoszság van a legben-

sőbb páholyban - amit ők szentélynek hívnak... a legbensőbb páholyban 

ez a páholymester - vagy micsoda - óriási hatalommal rendelkezik... a 

hatalma ezekből a visszaforgó erőkből van, amelyek mindenütt ott van-

nak körülötte... nem fölötte, körülötte és alatta!... ezek adják ezt a nagy 

hatalmat neki... És vannak itt furcsa, régi fajta írások és rajzok... van, ami 

olyan, mint amit körzővel rajzoltak... és ilyen varázskörök is vannak itt - 

és szó szerint így van - hogy nemcsak az illető, aki a körben bent áll, 

hanem az erők, amik ebben a varázskörben benne vannak, fantasztikus 
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hatalmat képviselnek... de valahogy Krisztust, az Urat nem tudom érzé-

kelni ezeken a helyeken... Valami félelmetes ez, és a számomra olyan 

lehúzó, lenyűgöző... a lehúzó erők hatását érzem: mintha engem itt csi-

rizbe mártanának és ezáltal mintegy a magam egyénisége, a magam sza-

badsága, a magam gondolkodásmódja is itt veszélyeztetve van... és annak 

ellenére, hogy egy védőburok van rajtam, mégis érzem ezeknek az erők-

nek a nyomó, lenyűgöző, akaratot bénító hatását...  

Nagyon furcsa relikviák vannak itt és keresztet is több helyen látok, 

de mindenütt lefelé van fordítva a kereszt... milyen furcsa dolgot látok: 

mintha szeges ágy lenne... nagyon furcsán fog hangzani és nem is tudom, 

hogy biztosan így van-e, mert nem értem jól, de mintha Krisztus tanát, 

illetve magát az eszmét, amit Ő képvisel, tagadnák... mintha az lenne ide 

kifeszítve, és mintha erre időnként - arcokat, személyeket nem látok, csak 

kezeket - kalapáccsal rávernének... groteszk az egész és félelmetes, és 

komoly mennyiségű erő van itt koncentrálva... Ez itt - fényképeken és 

távolbalátón láttam csak - egy keleti utca... nem tudom pontosan, hogy 

hol vagyok, illetve mit látok... de itt meg fakírok vannak, akik lótuszülés-

ben ülnek... bámulatos az akaraterejük és ezzel az akaraterővel levitációt 

képesek előidézni... ahogy így lótuszülésben ülnek, a karjukat így, majd 

úgy teszik és mintegy felemelkednek ezekről az imaszőnyegekről... És 

úgy látom, hogy nagyszerűen ki tudnak helyezkedni a testükből, de ebben 

a kihelyezkedett állapotukban sem látják azt, amit én látok... egy zavaros 

erőtömeg veszi őket körül, amiben nem látják meg ezeket az alagutakat, 

ezeket a szálakat, amiket én meglátok... De az akaraterejük hatására fan-

tasztikus és az én részemre csodálatosnak tűnik, ahogy a testükön úrrá 

lesznek, ahogy kihelyezkedett állapotukban a legkülönbözőbb dolgokat 

tudják véghez vinni: felgyorsítják, lelassítják a szívműködésüket, egye-

sek teljesen leállítják, a légzésük, a pulzusuk a minimálisra esik... de én 

azért ezeknek a világához sem szeretnék tartozni...  

Na most, ha emberként látnám emezeket itt, akkor azt mondanám, 

hogy ez aztán a hókusz-pókusz... pedig nem az, csak én, mint ember lá-

tom így... most, ahogy látom, itt nagyon is jól ismerik ezeknek a dolgok-

nak a számtörvényét, és nagyszerűen bele tudnak ezekbe a számtörvé-

nyekbe nyúlni... itt ez egy teljesen ismeretlen és idegen világ a számomra, 

ahogy ők itt dolgokat kiszámolnak, ahogy ilyen furcsa dolgokat cselek-

szenek... Kis ruhadarabokat, hajszálakat összegyűjtenek, csomókba köt-

nek, maguk mögé dobják... a más emberek hangulatvilágát, érzésvilágát, 
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kedélyvilágát képesek megváltoztatni ezekkel a furcsa dolgokkal: szőr-

szálakkal, hajjal, foggal, a testen viselt holmikkal, tárgyakkal, amit az 

illető a feje alá tett, meg ilyesmikkel... Ezek nem az értelmi világra hat-

nak, hanem kimondottan az érzelmi világra, annyira, hogy a gyenge aka-

raterejű vagy a hit szűkében lévő emberek az érzésüket megváltoztatják 

más személlyel kapcsolatban... például azelőtt, akit az illető kedvelt, 

most határozottan ellenszenves és kellemetlen embernek érez... Itt, ezek 

fehér ruhájú emberek... azt hiszem, hogy az asztrológia világa... itt kü-

lönböző állat-képekkel, a Hold, meg a Nap viszonyával, valamint a csil-

lagok és más bolygók állásából raknak össze dolgokat, amikhez én szin-

tén nem értek... Érdekes, hogy a Hold ereje és fénye jóformán semmi és 

jelentéktelen a Nap erejéhez, fényéhez és világosságához képest... de 

most látom, hogy a Hold milyen erős hatással van a növények csírázá-

sára, sarjadására, a növény gyökérzetének alaposabb megkapaszkodá-

sára, a táplálék jobb felszívására, az óceánok és tengerek vizére... látom, 

hogy az apály és dagály magyarázata ebben van és hogyan húzódik vissza 

az apály ideje alatt a víz és hogyan keletkeznek emiatt ilyen nagy örvé-

nyek...  

Na, és modem kor ide, modern kor oda, látom, hogy milyen sok ember 

érzésvilágára és vágyvilágára van hatással a Hold... milyen kedélyválto-

zásoknak vannak kitéve aszerint, hogy a Hold fogyóban, növekvőben 

van, vagy éppen telihold van... és nem is kis számmal látok itt olyanokat, 

akiknek álmait is erősen befolyásolja a Hold; sőt az álomban való értel-

mes beszédet is - mert ez nekem nagyon is értelmesnek tűnik, ahogy ez 

az idősebb férfi beszél, mély alvásba merülve attól, ahogy a Hold az ab-

lakon keresztül erősen az arcába világít... Itt most olyan csodálatos és 

ismeretlen világ tárult elém, amit én, mint ember nem ismerek és amit én, 

mint ember sohasem láttam... És azt kell mondanom, hogy egyre jobban 

megfogja a lelkemet az, hogy milyen hatalmas, milyen csodálatos valaki 

a teremtő Isten, minden erők Forrása, minden erők Igazgatója, minden 

erők Ismerője, és íme, azt is látom, hogy minden emberlélek és minden 

teremtmény is össze van kötve vele az érzések szálán keresztül... A lélek 

legbensőbb, a legtitkosabb, a legrejtettebb világa ez! most értem meg azt 

is, hogyan értendő az, hogy Isten mindenható; hogyan értendő az, hogy 

Isten mindent tud... ezeken az erőkön keresztül velem, veletek, mindany-

nyiunkkal kapcsolatot tart fenn, és ez az erő, ami összeköt Vele bennün-

ket... Nem látom, hogy Ő hol van, csak ezt a szálat látom egy darabig, 
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amíg el nem tűnik ebben a nagy világmindenségben... olyan ez szá-

momra, mint ahogy a magzatot az anyához köti a köldökzsinór: ha ez a 

köldökzsinór elszakad, akkor nincs tápláléka a magzatnak, elpusztul... És 

mi is, mindannyian Isten ereje, Isten segítsége nélkül senkik, tehetetle-

nek, pusztulásra, halálra ítéltek vagyunk... az a tiszta erő, amely Tőle su-

gárzik ránk, az éltet... Amiket láttam, ott valami igen nagy szörnyűségek 

történnek, mert ezt a köldökzsinórt vágják el ezek az emberek, amikor a 

visszaforgó erőkbe kapcsolódnak bele... és bár mindegyik azt hiszi, hogy 

a felszínen fog maradni, lehet látni, hogy el fog pusztulni... lehet látni, 

hogy veszettség, őrültség, megszálltság és mindenféle szörnyűség fog eb-

ből rájuk következni, még akkor is, ha most bizonyos erőrétegeket és ter-

mészeti rétegeket uralnak... Na most, már újra repülök... újra gomolyog-

nak a felhők... mindjárt itt leszek, mindjárt leszállok.. 

 

AZ ÉLETERŐ FORMÁI(*) 
 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében sok szeretettel köszöntelek ben-

neteket testvéreim! Orvosaitok, tudósaitok, lelkészeitek, filozófusaitok, 

emberek, akik elmélkednek, vajon meg tudnák-e mondani, hogy mi az 

élet? Akárki elgondolkodik ezek felett vagy elvégez különböző kísérle-

teket, nem tudja megállapítani, hogy mi az élet. Nem tud életet adni és 

nem tudja megszüntetni azt. Mert ami élet adásnak vagy az élet megszű-

nésének látszik, az csupán a felszínen van, de a dolgok és az élet eredete 

sokkal mélyebbre nyúlik, mint ami az ember vizsgálódó szemei elé ke-

rülhet. Sajnos a mai világban a legtöbb embernek sem fogalma, sem ér-

zéke nincs a látható világ mögött lévőkről és történőkről, az élet mélyebb 

régióiról, azokról a különböző létsíkokról, magasabb dimenziókról, ame-

lyekben az élet sokkal nagyobb fénnyel, ragyogással, intenzivitással ér-

zékelhető és ahol rá lehet jönni arra, hogy az élet meg nem szüntethető. 

Az élet elpusztulhat, a bűn következményeként egyhangúvá, monotonná, 

nyomorúságossá, értelmetlenné, örvénylővé, félelmetessé, szegényessé 

válhatik, de ez is csak a felszínen látszik így, a valóságban az élet meg-

rendíthetetlen. Az élet központjához közel béke, megnyugvás és nyuga-

lom honol. Csak a felületes ember képtelen az élet mélységeibe való le-

merüléshez és az életet annak látni és úgy érzékelni, amint és ahogyan az 

van. Például, két madár van egy fán. Az egyik eszik, a másik nézi. Azt 
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gondolnátok, hogy az a madár, amelyik csak nézi a másikat és nem táp-

lálkozik, az elpusztul. A valóságban azonban nem így van. Mindkettőnek 

el kell pusztulnia, de az őket éltető életprincípium örök; mert az élet még 

szétforgácsolt állapotában sem szüntethető meg, hanem ezek az életprin-

cípiumok és életforgácsok újra összevonatnak és egy magasabb rendű 

élet részesei lesznek.  

Ahogyan az Úr mondja: „nem csak kenyérrel él az ember - már em-

berről beszél - hanem Isten minden igéjével.” És nem egyszer, de szám-

talanszor, aki Isten igéjével él, hosszan tartó, értékes és értelmes életet él, 

békességben önmagával, az ő Teremtőjével, a világgal és embertársaival. 

Aki viszont csak fizikai táplálékkal táplálkozik, látszik ugyan élni, de va-

lójában holt, betemették az élete központját azok a holt erők, amelyek 

bűnének következtében jöttek létre. Tehát mindaz, ami látható, az káp-

rázat, és mindaz, ami láthatatlan, az élő, eleven valóság, miként a mi 

Atyánk, a mi Istenünk is láthatatlan, és még sincs nagyobb valóság az 

egész teremtett világmindenségben, mint Isten. Az élet egyben erő is; az 

élet fenntartásához ugyanis erőre van szükség, és az életerő forrása Maga 

a teremtő Isten. Ez az életerő Tőle, Belőle szünet nélkül árad az egész 

teremtett világmindenségre. Ez az erő feltölti és dúsítja azokat az élete-

ket, amelyek belőle fakadtak. Tehát, akik a kapcsolatukat nem szakították 

meg Vele, azok szünet nélkül megújulnak, a magasabb rendű lét állapo-

taiban foglalnak helyet és üde fiatalság, szépség, csodálatos tulajdonsá-

gok hordozóik, akiknek nem múltjuk és nem jövőjük van, hanem mint 

Istennek, állandó jelenük van, élnek, léteznek. Az alacsonyabb rendű 

csak élni látszik, csak vegetál, vagy kárhozatba jut, amely a halálnak a 

legmélyebb és legsúlyosabb állapota, ahol az élet már csak pislákol és a 

lét tengerétől messze esik. A lét Istennél van, a lét boldogságot nyújt, a 

lét állandósult - így is mondhatnám - örök, boldogító állapot, visszatérés 

az egyhez, az Istenhez.  

Isten az oszthatatlan egy, az öröktől fogva lévő és az örökké lévő, a 

kezdet és a vég, az Alfa és az Omega. Az ember azt hiszi, hogy a kettő 

több, mint az egy. De hát amint mondottam, az Isten, a Teremtő egy és 

Nála nagyobb nincs, nem létezik; tehát a kettő nem nagyobb, nem több, 

mint az egy, mert a kettő a teremtmények szakadása révén lett és ha a 

kettő többnek látszik is, csak látszat. Nem más, mint a bukás által az egy 

teremtmény kettészakadása, kettéválása adóra és elfogadóra. Tehát gyen-

gülést jelent, mert minden az eredetinek már csak a felével rendelkezik. 
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A kettő a lázadás száma is. A három a továbbfejlődés száma, mert a 

kettészakadtból csak a hármon keresztül visz vissza az út az egységhez, 

az eredeti állapothoz. Tehát reményt fakaszt, a haladást szolgálja. Ami-

kor pedig az Isten, az egyes szám életre kelti a semmit, tehát a zérót, az 

10-es számmá lesz. Ebben az értelemben a tíz, a világmindenségben a 

teremtés száma. A számok sorakoznak és váltakoznak aszerint, hogy a 

teremtmények hogyan munkálkodnak, hogyan értették meg Isten akara-

tát, Isten célját, miben munkálkodnak, mikor térnek vissza és mit tartanak 

lényegesnek. Mert a munkálkodás után, a hat bukási korszak után el kell 

jönnie a hetediknek, amelyben minden megpihenhet, megnyugodhat, 

minden eredeti állapotába térhet vissza Istenhez. Így a hetedik nap a nyu-

galom napja, a hetes szám a megszentelődés száma is. Az emberi ha-

ladás száma azonban a hármas szám, ami az Atya, a Fiú és a Szent-

lélek által mindent dominál a Földön, mert Ők és csakis Ők vihetik 

előbbre a bukottak, az igazak világából aláhullottak életét. Valaha régen, 

a városokban a király volt a fő; és a nép, amely körülvette, volt hivatva 

arra, hogy a király parancsának engedelmeskedjék.  

A király olyan bölcs, olyan ismeretekkel rendelkező, olyan tiszta szel-

lemi erőkkel megáldott és misztikus tudományokban jártas valaki kellett, 

hogy legyen, aki a népet, a nemzetet bölcsen képes vezetni. A király és a 

nép között pedig ott volt a papság, akikre a lelkek bízattak, és az, hogy a 

királynak a legbölcsebb tanácsokat adják és általuk a nép megszentelőd-

hessék. Ezek az idők elmúltak. Akik később vezetőkké lettek, nem ezt a 

célt szolgálták és mindenütt, a számokban is újabb keveredések jöttek 

létre. Megjelent a négyes szám: az égi városba, az egységbe való tö-

rekvés száma. Az égi városnak négy kapuja van, négy évszakot hord 

magában és négy égtájra oszlik. Az égi városba egyszer mindenkinek el 

kell jutnia. Az ég és Föld között megjelent a „hegyen épült város.” He-

gyen épült város, mert a hegy csúcsa már érintkezik Istennek égi vá-

rosával. Az összeköttetésnek, amit az ember a Teremtővel megszakított, 

újra létre kell jönnie, de nem azzal az elgondolással, amit az önmagáról 

sokat képzelt, öntelt és gőgös ember hisz, hogy olyan tornyot építhet - 

mint régen Bábelben - amellyel megtisztulás nélkül elérheti az égi várost. 

Ezért ennek a toronynak le kellett omolnia; az embereknek pedig érte-

lemben és beszédben meg kellett zavarodniuk, mert olyat akartak csele-

kedni, amely Isten akarata ellenére volt. A régi városok a bűn városai 
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lettek és el kellett pusztulniuk: vagy az óceán mélye nyelte el, vagy tűz-

hányók lávája temette el azokat, mert lakóik szembeszegültek Isten tör-

vényeivel és nem hallgattak a hazahívó szóra.  

A hazahívó szó később a legnagyobb erővel a mi Urunkon, a Jézus 

Krisztuson keresztül szólt az emberiséghez, szólt minden bukotthoz ki-

vétel nélkül: hirdette, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten 

minden igéjével! Az Ige, amely a lényeget tartalmazza, azaz azokat az 

erőket, amelyek az élet továbbfolytatásához, a megigazulásához és az üd-

vösség állapotának eléréséhez szükségesek. Az anyag éppen ezért mú-

landó, mert ha abból az éltető erő, a szellem kivonul, semmivé lesz, ép-

pen ezért „ég és föld elmúlnak.” de Isten igéi örökkévalók, örökké 

tartók, örökértékűek, amik soha, soha el nem múlnak! Aki befogadja 

Isten igéjét, Istent fogadja be; aki Istent fogadja be, annak örök élete és 

boldogsága lészen! Az ember a Földön azt gondolja: fontos ez és fontos 

az... lényeges ez és lényeges az... fontos, hogy a nap 24 óráját ne hagyja 

kihasználatlanul... fontos, hogy az anyagban munkálkodjék és robotol-

jon... Pedig nem ez a fontos, hanem az, hogy szellemesüljön és ezáltal 

szellemesítse az anyagot is, amellyel kapcsolatba kerül, amelyet haszná-

latba vesz, amely jelenlegi, de múlandó hazáját és otthonát alkotja. Isten 

éltető ereje az egész teremtett világmindenséget áthatja, átjárja; a meg-

fertőzetlen természeti erők az éjszakák folyamán ezt lehelik ki. És ezáltal 

tisztul meg a Föld és annak atmoszférája, és tisztítólag hat rá mindaz, ami 

a természetből, a növényvilágból újra a talajba kerül. Nem úgy, mint az, 

amit az ember a laboratóriumaiban alkot, amivel még ha dúsítja is a ter-

mést, végső soron a talajnak és az egész atmoszférának a kárára lesz. Ami 

Istentől jön, tisztítja az életet; amit az ember alkot, amivel az ember köz-

vetlen kapcsolatba kerül, tönkreteszi és megrongálja.  

A teremtő Isten és az Ő hűséges gyermekei szünet nélkül építenek és 

alkotnak, a Tőle eltávolodottak pedig szünet nélkül rombolnak, mert a 

gonoszságot engedték nagyra nőni a szívükben. Az Isten országa szünet 

nélkül növekszik boldogságban, békességben, végtelenségben, csodála-

tos új és új szellemi formákat hozva létre. Ezek a formák a bűn fiai ré-

szére nem láthatóak, tapinthatóak, nem érzékelhetőek. A bukottak egyet-

len dolgon keresztül juthatnak csak némi kis enyhüléshez; azáltal a víz 

által, amelyről az Úr azt mondja: „örök életnek itala, az örökéletnek vize 

van nálam.” Ezt a vizet, az örök életnek ezt az italát itt hagyta és felkí-
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nálta, hogy az ember megerősödjék tőle, megtérjen és örökké éljen. Szük-

séges, hogy az ember minden egyes Úrvacsora után erősebbé váljék a 

bűnnel szemben, hogy akaratereje a jóban megacélosodjék, hogy szemei 

megnyíljanak, hogy meglássa a valóságot, az igazságot, hogy a dolgok 

mélyére legyen képes tekinteni és magát annak látni, aki és ami. Ha ma-

gát így képes szemlélni, akkor nagyot akarása, erőszakossága, önteltsége 

alább hagy, mert képes lesz felmérni, milyen nagy távolság van közte és 

a tisztán maradottak között; képes lesz felmérni a maga gyengeségét, 

erőtlenségét, betegségre való hajlamait és végső soron azt, hogy ha meg 

nem tér, kárhozat vár rá. A bűnnel megterhelt emberlélek nem ismeri fel 

helyét a világmindenségben; magát csupán csak egy csoportba, egy csa-

ládba, egy társadalmi rétegbe, egy nemzetbe tartozónak véli, és azon ke-

resztül szemléli magát. És ha az állapot, a hely neki tetszetős, akkor elte-

lik önmagával, mert azt hiszi, hogy ő milyen nagy és hatalmas, milyen 

nagy és csodálatos világot hozott létre a Földön. Pedig csak ajándékba 

kapta Istentől, hogy így szellemesítse önmagát és az anyagot. Az anyag-

nak is van lelke, mert életprincípiumok, apró életfröccsenések vannak 

benne és azok hordozzák azokat a tulajdonságokat, amelyek az életről 

leváltak.  

Az anyagot nem gyűjteni kell; az anyaggal az embernek nem körül 

kell vennie magát, hogy még önzőbbé, még követelődzőbbé váljék, mert 

így nem tud együtt érezni a másik fájdalmával, betegségével, szenvedés-

ével, nélkülözésével. Az anyagot, amit megfog az ember, szent tárgyként 

kell megfognia és kultuszként kell művelnie mindent e földi világban. A 

régiek tudták ezt és kultusz volt a földművelés: tudták, hogy mikor ves-

senek és mikor arassanak; tudták, hogy a Napnak és a Holdnak milyen 

fázisban kell lenniük ahhoz, hogy a mag el ne rothadjon a földben, és a 

csírázás erőteljesen megindulhasson. Kultusza volt a tisztálkodásnak is, 

amely nem csak a fizikai tisztálkodásra, langymeleg fürdőkben való he-

nyélésre szolgált, hanem okkal és céllal pontosan úgy és akkor történt, 

ami egyben a lelki tisztulásra is felkészítette, az ünnepre is felhangolta az 

embert. Mert a belső a külsővel és a külső a belsővel hoz létre egy oszt-

hatatlan egészet; és az egyik a másikra hatással van. De a lélek és a test 

kölcsönhatása elképzelhetetlen olyanoknak, akik anyagi világokat alkot-

tak, akik testben élnek. Sok-sok titkot ismerhetne meg az ember, ha lenne 

hite. Krisztus egyszerű szóval, egyszerű példabeszédekkel és a példá-
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jával tette az ember elé, mi a teendője, és az ember mégsem képes an-

nak megcselekvésére. Pedig amit Krisztus mondott, amilyen hasonlato-

kat használt, az szimbolizálja ezt a szellemi világot, amelyhez az ember 

benső, szellemi világának mindenképpen kapcsolódnia kell. Krisztus 

azért jött el, hogy összekapcsolja az ember legbensőbb, legszentebb, leg-

kevésbé megromlott világát a magasabb rendűvel.  

Ez azonban csak akkor történhetik meg, ha az ember a külső erőréte-

gein uralmat nyer, ha a nap huszonnégy óráját nem bűnös gondolatokkal 

és az anyagi élet fontoskodásaival köti le, hanem mennyegzői ruhájának 

az elkészítésén fáradozik. Mert a földi élet ismétlődéseiben és vándorút-

jain ezt a szellemi ruhát kell megszereznie, amely könnyű, mint a pehely, 

amely csodálatosabb, mint a legszebb csipke és amelynek illata varázs-

latos, amelynek ereje mindenütt keresztül hatoló, amelynek erejével pil-

lanatok alatt fényéveket járhat be, gyorsabban száguldhat, mint a gondo-

lat. De az ember gondolatai lassan cammognak, mert leterheltek. Minél 

szennyezettebbek valakinek az erői, minél inkább az anyag rabságában 

sínylődik valaki, annál lassúbb, nehézkesebb a gondolkodása, annál ne-

hezebben tudja felfogni - nem azokat a cselszövéseket és hamiskodáso-

kat, amelyek a földi élet tartozékai, hanem az Isten igéit. Isten Igéjének 

megértéséhez nem földi tudományra, hanem lelki tisztaságra van 

szükség! Ha az ember szívében nem áll ott az oltár, ha az oltáron nincs 

mindig égő áldozat, akkor ideát, a halála után a léleknek nem fényeskedik 

az örök világosság. Ha az ember a Földön nem él Isten Igéivel, ideát so-

vány, gyenge, beteg, erőtlen lélek lesz. Ha az ember nem issza az örök 

életnek italát, akkor ideát nem lesz élete. A régiek mannának hívták az 

ég táplálékát és ez olyan erőket hordozott, hogy amíg a választott nép a 

pusztában bolyongott, ez a manna éltette őket fizikai táplálékként is.  

Mielőtt a mi Urunk, a Jézus Krisztus a világba lépett, negyven napig 

időzött a pusztában étlen és szomjan és mégis élt, sőt, testileg-lelkileg 

felerősödve és felkészülve lépett ki az emberek elé tanítani és megtette 

első csodáját: a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta. A víz és a 

bor valaha szent ital volt, amit később az ember lehúzott a maga szintjére 

és szennyessé tett. Nemcsak a patakjait, forrásait, vizeit, óceánjait fer-

tőzte meg, hanem azt a benső folyadékot, nedvet, vizet is, amelyből a 

szervezete felépül. Tulajdonképpen ezek a nedvek azok, amelyek a be-

tegségeket sejtről sejtre hordozzák és beteggé teszik a szervezetet. A gon-

dolatok és érzések azok, amelyek szennyezetté tehetnek mindent, ami a 
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hatásuk alá kerül. Régen a bor nem részegítő ital volt, hanem az áldozat 

szent eleme; szent volt a csodatevő ereje az egységben. Van vallás még 

ma is, amely ezt a boráldozatot bemutatja anélkül, hogy gyökereit és in-

dító elemeit ismerné. Egyáltalán mindent, amit az ember magához vesz, 

magához veheti szent hevülettel, Isten iránti hálával, de magához veheti 

úgy is, hogy ítéletet eszik vagy iszik azzal. Tehát sok függ attól, hogy mit 

veszünk magunkhoz és hogyan. És sok függ attól, hogy mit adunk ki ma-

gunkból és hogyan, és milyen rossznak álljuk útját, hogy az tovább ne 

terjedhessen lélekről-lélekre. Tehát az embernek az akaraterőt addig és 

olyan mértékig kell fejleszteni, hogy ellene tudjon mondani a gonosznak. 

Mert igen, az ember minden fajta kísértések van kitéve és nem mindegy, 

hogy a kísértésnek melyik lépcsőfokán bukik el.  

Ezért tehát az ember figyeljen arra, hogy milyen vágyak, érzések, gon-

dolatok ébrednek fel benne; figyeljen arra, nehogy olyan érzések és gon-

dolatok erősödhessenek meg benne, amelyek nem az ő vagy a többiek 

magasabb világokba való visszatérésének a célját szolgálják. Az ember 

ne foglalkozzék olyan dolgokkal, amelyek őt nem a szent hevület, hanem 

a testi ember, a külső én megerősödése felé viszik. Mert „test és vér nem 

veheti örökségül Isten országát.” Az ember figyeljen oda, kinek mit 

mond és gondolja végig annak a hatását. Az ember ne beszéljen olyanról, 

aminek nem ismeri az előzményeit. A meggondolatlan szavak olyanok, 

mint a pontosan becélzott íj, ami ha valakit eltalál, halálos kimenetelű 

lehet. Aki pedig halált okoz, az halált arat, az a kárhozatot aratja a maga 

részére. Aki az anyagi világban visszaél a hatalommal, az előnyökkel, az 

anyagi javakkal, ismerettel, tudással és minden talentummal, az eleven 

parazsat gyűjt a fejére. Aki a kicsinyeket megbotránkoztatja, aki a bi-

zonytalankodókat a hitetlenség mezejére sodorja, jaj neki. Mert azért 

vagytok itt, hogy egymásnak hasznára, egymásnak örömére, egymásnak 

békességére legyetek; hiszen békességre hívott el bennünket és titeket az 

Úr! Azért vagytok itt, hogy megszentelődjetek, hogy ezután az élet után 

egy boldogabb, nyugodtabb létállapotba kerüljetek, és nem azért, hogy 

egymásra irigykedjetek, egymásról rosszat beszéljetek, egymásnak rosz-

szat tegyetek, hogy a természeti világot rongáljátok, hogy a nap huszon-

négy óráját olyan dolgokkal töltsétek meg, amelyek értelmetlenek, célta-

lanok és eredménytelenek.  

Nem, van ebből a világban már elég! Krisztus katonái, Krisztus cso-
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portjai, Krisztus egyháza szent, nemes és áldást hozó céllal vannak e vi-

lágban. Krisztus csoportjaira - bárhol legyenek e világon - gondja van a 

Szentléleknek, mert minket küldött el az Úr az első pünkösd napján és 

minket küld el a második eljővetele előtt is, hogy a tiszta szívűeknek, 

Istenhez hűségeseknek békességet, reménységet és erőt hozzunk és lá-

tóvá tegyük a vakokat. Sok fölöslegessel foglalkozik az ember, és ezért 

megközelíthetetlen a Szentlélek számára; sok olyannal tölti el az idejét 

még a 70, 80 éves ember is, amelynek semmi köze az örök üdvösséghez 

és a szellemvilágbeli békés állapotokhoz. Mennyi felesleges gondolat, 

érzés és vágy hullámzik át az ember lelkén anélkül, hogy megválogatná 

és útját állná annak, ami azok között helytelen. Nem azt mondom, hogy 

szünet nélkül imádkozzatok, de mondom, hogy minden nap! Nem azt 

mondom, hogy külsőleg legyetek szenteskedők, de szentelődjetek meg 

ezáltal az igazság által mindannyian; vegyetek Szentlelket és vegyétek 

magatokhoz Krisztus jegyeit! Nem azt mondom, hogy éjjel-nappal egy 

zsámolyon mormoljatok olyan imákat, amelyek csak szép szavakból áll-

nak! Hiszen még Péter sem volt képes azokban a kritikus órákban az ő 

Mestere mellett egyetlen óráig is virrasztani és imádkozni, amikor az Úr 

a félelemtől és bizonytalanságtól vért izzadott. De mennyit változott ő 

innen, az árulás pillanatától? Ez az éjszaka még ma is égő sebként ég a 

lelkén, pedig milyen utat tett meg ettől az éjszakától a mai Péterig: a Név-

telen Szellemig. Mindannyiótoknak meg kell ezt az utat járnia, hogy erő-

sekké váljatok, hogy a félelmekkel küszködőkből, a gyengékből, a buk-

dácsolókból, az imádkozni nem tudókból, a Krisztust háromszor megta-

gadókból erősekké váljatok, mint ő, a Névtelen Szellem!  

Közvetve a Névtelen Szellem a vezetőtök, mert engem és minket 

ide beosztott és munkával bízott meg. És nekünk Isten előtt, a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus előtt, a Névtelen Szellem előtt és a Nap Szel-

lem előtt felelnünk kell értetek! Ahány ember az évtizedek folyamán 

ránk bízatott, mindegyikért külön-külön felelnünk kell. Nektek önmaga-

tokért kell felelnetek és semminemű felelősséget nem háríthattok má-

sokra: „ezért tettem és azért tettem... másként nem tehettem...” mert any-

nyi szabadsága a legnagyobb rabságban élőnek is van, hogy a jót kövesse 

és a jó alapján a benső értékrendjét, és később az egész benső világát 

átváltoztassa és átalakítsa. Az idő néha nem kedvező erre; vannak idők, 

amelyek az ellentété, amikre azt mondjuk, hogy az az ellentét órája, mint 

volt az az éjszaka, amelyen elfogták az Urat. A ti életetekben is vannak 
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idők, vagy ha még nem voltak, majd lesznek idők, amelyek az ellentété 

és nem alkalmasak a jóban való tevékenységre, vagy a félelem gátol majd 

benneteket. De az idő múlik és változik, más idők jönnek és ebben a 

más időben meg kell mutatnotok azt, mivé lettetek Krisztus igazsága 

mellett, miként Péter, a tanítványok és az apostolok. Meg kell mutatno-

tok időnként szellemi értékeiteket, erőtöket, más esetben el kell takarni 

azokat, hogy az ellentét idő előtt észre ne vegye, ki ne foszthasson, vagy 

erős kísértés révén le ne dönthessen benneteket a lábatokról. Mert mint 

az előbb mondottam, az is fontos, hogy ki melyik lépcsőfokon bukik el; 

nem mindegy, hogy valaki már az első lépcsőn elesik, vagy csak később 

és nem mindegy, hogy lent marad-e a porban vagy feláll és tovább megy 

az úton. Nem mindegy, hogy leteszi és ott hagyja-e a keresztjét, vagy ha 

összeesett is alatta, újra felveszi és viszi azt tovább a Golgotáig, ahol bű-

nei a kereszten elvérezhetnek. Tehát erősödnötök kell lélekben a Krisztus 

igazsága által, erősödnötök kell az ima által, egymás támogatása révén, 

és eggyé kell válnotok, eggyé kell lennetek a mi Urunk, a Jézus Krisztus-

ban! Így legyen! Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek! 

 

A FÖLD ÁTALAKULÁSA(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim a mi Urunk nevében! Vannak az 

emberek világában olyanok, akik nagyon szeretik a feltűnést és szeretik 

felhívni magukra a figyelmet bármily áron. Sokan kiállnak az utcasar-

kokra, a város tereire, vagy ahol sok ember jön-megy és fennhangon, 

szinte kiáltozva hívják fel a figyelmet arra, hogy közeleg a világ vége; 

hogy a bűnöst büntetni kell, hogy százszorosán és ezerszeresen jaj a bű-

nösöknek - holott ők maguk is megtéretlen lelkek és legalább annyi bűn-

ben leleddzenek, mint akiket ők fenyegetnek. Tudnotok kell jól, hogy a 

Szentlélek munkásai mindezt nem cselekszik; és mi sem cselekedtük 

soha. És tudnotok kell azt is, hogy a Névtelen Szellem, aki a mi Urunk, 

a Jézus Krisztus megbízásából legelteti az Ő nyáját és az Ő juhait, amit 

mond, azt Krisztuséból veszi és mindenkor az igazságnak megfelelően 

beszél. Tehát ezért a Névtelen Szellem kijelentéseire éppen úgy építeni 

lehet, mint a mi Urunk, a Jézus Krisztus beszédeire. Ha ő mondja azokat, 

amiket ma este hallottatok a felolvasás révén, akkor éreznetek és tudno-

tok kell, hogy ezek a jövőben így is lesznek és így fognak bekövetkezni. 
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(Ülés előtt az „Újszövetség szellemi magyarázatá”-ból Lukács evangéli-

umának 21:20-38 részéről, a végítéletről olvastunk.) Nem akarom az idő-

töket nagyon igénybe venni, de szükségesnek érzem és szükségesnek tar-

tom, hogy mindenki tisztán lássa a felolvasottakat, és egyikőtök se men-

jen el innen úgy, hogy valamit helytelenül értelmezett, félreértett, vagy 

az igazságnak nem megfelelően rögzített meg. Testvéreim, valóban úgy 

van, hogy a tudomány bizonyítani fogja a lélek és a szellemvilág léte-

zését (lásd „Látomány a lélekkutatásról”).  

De ez csak az utolsó napokban fog megtörténni, amikor már nem lesz 

sok idő a vég bekövetkezéséig, Krisztus második, ítéletet mondó eljöve-

teléig. Akik akkor a bizonyságok hatására ezeket elfogadják - mert kény-

telenek elfogadni - az nem jelenti azt, hogy meg is térnek. El lehet valamit 

fogadni úgy, hogy valaki a bizonyságok hatására lélekben összeomlik, 

bűneit úgy bánja meg, hogy minden, amit ezután érez, gondol, vagy amit 

a cselekvések világában még véghez tud vinni, bizonyítsa is ezt. De a 

legtöbb ember nem ezért fogja elfogadni majd a szellemvilág létezését, 

mert hinni akar, hanem mert kénytelen, mert a tény letagadhatatlan, a 

napnál is világosabb lesz. Ugyanis azok, akik hinni akartak - még ha a 

hitben gyengék voltak is, vagy a hitüket elvesztették is - mielőtt a tudo-

mány ezt bizonyította, keresték és kutatták azokat a lehetőségeket és azo-

kat az igazságokat, amelyek hitre vezetnek és hitet megerősítő eszkö-

zökké válhatnak részükre. Ne feledjétek, hogy a Szentlélek utolsó időkre 

szóló kijelentése már kétszáz évvel ezelőtt a világba jött, hogy aki hinni 

akar, meggyőződésekhez és bizonyságokhoz juthasson, aki hitben 

gyenge, annak ideje legyen a hitben megerősödnie, és aki a hitben meg-

erősödött, az a hitének megfelelő gondolatokat, érzéseket termeljen ki 

önmagából és cselekedeteivel mindezekre rányomja a pecsétet. Akik 

csak a kényszerhelyzetben kénytelenek valamit elismerni, azok, mint 

mondottam, nem azért fogadják el, mert szeretnének megigazulni, vagy 

szeretnének megtisztulni és „fehérré lenni, mint a hó”, hanem, mert a tu-

domány feltalálásai és bizonyításai sarokba szorították őket.  

De lesznek olyanok - bár kevesen - akiket az utolsó pillanatban men-

tenek majd meg és szállítanak biztos helyre azok a szellemek, akiket a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus mozgósít. A második részhez, amit tárgyaltatok, 

röviden a következőket fűzhetem: A Föld az ehhez a naprendszerhez tar-

tozó bolygók anyagából gyúratott össze. Nem csak a bolygók anyaga, 
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hanem a szellemek is, akik a Földhöz kerültek, tulajdonképpen e nap-

rendszer többi bolygójának kivetett salakja. Ennek a salaknak itt ezen a 

Földön kellett és kell a tisztulását elvégeznie. Ez a Föld különös ke-

gyelmi állapotba került azáltal, hogy a mi Urunk, a Jézus Krisztus 

ezen a Földön élt emberi testben. Ha az idekerült szellemek a tisztulá-

sukat itt befejezték, akkor egyesek a nagy vihar után az újjáalakult Föld 

lakói lesznek, mások visszakerülnek azokra a bolygókra, amelyekről ere-

detileg kivettettek a salakkal; de ezekre a bolygókra már csak feltisztult 

állapotban lehet visszakerülni, hiszen eredetileg is azért vettettek ki on-

nan, mert az ottani mértéket nem ütötték meg. A Földnél van két alanta-

sabb bolygó: a Föld jelenlegi Holdja és a Merkúr, és mindkettőn az élet 

igen primitív, nehéz és fájdalmas. Ha ezekre, vagy ami valószínűbb, a 

kivetett új holdra kerülnek a kivetett szellemek, akkor viszont annak a 

fejlődési turnusához kell kapcsolódniuk.  

Mindenesetre a már meglévő Hold és a már meglévő Merkúr az új 

holdhoz viszonyítva feltétlenül előnyösebb helyzetben van és az ott testet 

öltött szellemek a fejlődés menetében előbbre vannak, mint az új holdra 

kidobatottak lesznek. Az, hogy ki hova kerül, Isten kezében van és kizá-

rólag Tőle függ. Tehát nem személyválogatás szerint. Előbb a törvény 

elvégzi a maga munkáját - ezekben az időkben a minősítési törvény kü-

lönös erővel lép működésbe és hihetetlen gyorsasággal osztályoz. Tehát 

a törvény szabja meg, hogy ki, hova kerül aszerint, hogy szellemi szem-

pontból milyen mértéket üt meg. Utána a kiválasztódás már kisebb mér-

tékű és teljes egészében Istennél van. Illetve, Isten megbízásából a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus mond e Föld lakói felett ítéletet, azaz „ítél eleve-

neket és holtakat.” Tehát a teremtő Isten után Krisztustól függ, hogy 

kikre mondja ki: „nem ismerlek benneteket”, és ezek kivettetnek, és 

kik azok, akiket az utolsó pillanatban még a megmentettek közé fel-

vesznek. A mélységekbe kivetettek hiába mondják a zsoltár szavaival: 

„a mélységekből kiáltok Hozzád Uram”, ezt a kiáltást az Úr nem hallja 

meg. Mert nagy a szellemi különbség azok között, akik az utolsó időkre 

elkészültek, és azok között, akik életeik egész sorozatával évszázadokon, 

évmilliókon keresztül, de különösen az utolsó kétezer esztendővel, a ke-

gyelem korszakával a kárhozatra készítették elő magukat. Mert az eljö-

vendő végítéletig kétezer esztendő állt minden embernek a rendelkezé-

sére, hogy megszerezze a lakodalmas ruhát; hogy megerősödjék hitben, 

reménységben és szeretetben és elfogadja a mi Urunkat, a Jézus Krisztust 
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megváltójának; és az az egész életén, cselekedetein, viselkedésén, tehát 

egész lelkületén meglátsszék.  

Aki igazán megbánja bűneit és akinek a törvény követelésével szem-

ben csak egy hajszálnyi jóra, csak egy kis lendületre van szüksége, tehát 

közel van a jót a rossztól elválasztó vonalhoz, ezt a pótlást, ezt a lendü-

letet a kegyelem Istene megadhatja a részére és a kivetetendők közül ki-

ragadhatják még az égi kezek. Figyelmeztetlek benneteket, hogy ti ne 

ebben reménykedjetek, hanem használjátok fel az időt hasznosan és he-

lyesen! Ne erre a bizonytalanra számítsatok, hanem időben gondoskod-

jatok biztos helyről magatoknak azzal, hogy úgy éltek, hogy a törvény 

helyesnek ítéli majd érzéseiteket, gondolataitokat, cselekedeteiteket, be-

szédeiteket és viselkedéseteket. Azért adatott az utolsó időkre a Szent-

lélek kijelentése, hogy akik gyengék a hitben, bizonyságokhoz jut-

hassanak! Az előző korszakokban is, és ma is az igazi tudósoknál nem 

hiányzott a hit; az igazi tudósok minél többet ismertek meg a tudomány-

nak abból a részéből, amellyel foglalkoztak, annál inkább meglátták és 

megtalálták a világmindenség Urát, a teremtő Istent; annál inkább aláza-

tosakká lettek lélekben, és ha voltak is téves feltételezéseik, úgy a tudo-

mány, mint a hit részére nagyot tettek. Akik pedig gőgösen, dölyfösen 

Istentagadók lettek azáltal, hogy a dicsőség a fejükbe szállt, azért amiért 

az ellentétet leborulva imádták és ezért az ellentét mások felett, az egy-

szerű emberlelkek felett hatalmat biztosított nekik, azoknak majd be kell 

látniuk a megtéretlen tömeglelkekkel együtt, hogy a tudomány letagad-

hatatlan bizonysággal mutatja a hitben élők igazságát. Ezeket kívántam 

hozzátenni. Isten veletek! 

 

LÁTOMÁNY A LÉLEKKUTATÁSRÓL(*) 
 

Valaki mutatni akar nekem valamit... Keleten, mint a megáradt folyó, 

amely nem fér el a medrében, úgy áradnak ki a különböző emberi igaz-

ságok... mint a megáradt folyó, úgy öntenek el új és új elgondolások, el-

vek és eszmék emberi lelkeket... Mindenkin sokkal jobban úrrá lett és 

lesz a nyugtalanság és a bizonytalanság érzése, mint ahogy itt én, vagy 

mi Nyugaton érezzük... Úgy látszik, hogy minden nagy változás Keletről 

indul ki! az emberi lelkek tele vannak várakozással és nagy-nagy féle-

lemmel tekintenek a jövőbe... Az a kiáradó folyó nemcsak az eszmei, 
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vagy - minek nézzem ezt - politikai változásokat mutatja és hirdeti, ha-

nem a lélekben és a szellemben végbemenő változásokat is... Bizonyos 

laboratóriumokban, amelyeknek vizsgálatai és kutatásai egyelőre - úgy 

nézem - titkosak, már megindultak a lélek létezésének, valamint a lélek 

állapotainak és a lélek különböző fázisainak vizsgálatai... már készítenek 

különböző méréseket arra nézve, hogy megmérjék a halál pillanatában a 

testből eltávozó lelket... Ez a valaki, aki mondta, hogy nézzem ezt a ké-

pet, mutatja nekem, hogy talán 80-100 kilométerre Moszkvától, ebben az 

intézetben a mérések már javában folynak... a hivatalos kormánynak 

nincs tudomása ezekről a dolgokról, ezeket különböző kutató orvosok 

végzik... A mérés alatt nem azt a súly mérését értem, mint hogy az állat 

vágott súlyban kevesebb, mint élve, hanem ez valami másfajta mérés, 

csak én ehhez nem értek...  

Mindenesetre ez olyan, mint amit én olvastam a könyveinkben, amit 

igyekszik most előttem megvilágítani és alátámasztani: tudniillik, hogy a 

lélek elválása a testtől a halál beálltakor regisztrálható és mérhető lesz... 

ezek valahogy a röntgen és a laser - persze én ehhez nem értek, csak úgy 

látszik nekem - együttes alkalmazásaképpen jönnek majd létre... Jé, de 

érdekes ez... hiszen ez a televízión beszél... ez a valaki ott, Moszkvában... 

nahát, még ilyet!.. Ez egy orvos, és oroszul beszél, amit én nem értek... 

csak valahogy a gondolatot némileg átveszem... és ő most arról beszél, 

hogy az emberben milyen kifürkészhetetlen és milyen óriási mennyiségű 

titkos erő rejlik, és hogy az erők összevonásával az egyetemes világ és 

önmagunk, a Teremtő és önmagunk, és embertársaink és önmagunk kö-

zötti viszony harmóniába hozásával olyan latens és lekötött erőket sza-

badíthatunk fel, amelyekkel egész életünket, gondolkodásmódunkat át-

formálhatjuk, átalakíthatjuk, sőt betegségeinkből is meggyógyulhatunk... 

Ez az orvost itt mindenki ismeri és mindenki tud róla... én nem ismerem... 

egyesek esküsznek rá, mert valami szeánszokon komoly gyógyításokat 

is folytat és mindenféle betegségekből, még a rákból is meggyógyít... 

ezek áldják, mindennemű levéllel, kérő és köszönő levéllel ostromolják... 

A másik rész valami sarlatánnak tartja és Rasputinhoz hasonlítja, és azt 

mondják, hogy Rasputin okozta Nagy-Oroszország vesztét a cárnén ke-

resztül, és ez is majd Oroszország vesztét okozza... 

Körvezető: A nevét nem tudod kivenni? 

Médium: Nem tudom, valamilyen tóhoz hasonlít... Káspirovszkij... 

valami ilyesmi... nagy darab ember, nyugodt arcvonásokkal és valami 



88 

 

békesség, határozottság, biztonság sugárzik belőle... Itt nagy változások 

várhatók... valahogy mintha Kínát látnám... most még áll... tespedt... le 

van fogva... De valami van a hegyekben... valami van, ami erőkben, ér-

zésekben - valahogy így látom - már onnan elindult... 

 

AZ ÉLET SUGÁRZÁS ÉS REZGÉS(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében. Nemcsak a lelkek és a szellemek világában van mindenen annak 

a képe, aki azt magából kitermelte, kisugározta, vagy létrehozta, hanem 

a földi világban is; a földi világban azonban ez a kép a test szemeivel 

nem látható. De ez nem jelenti azt, hogy az nem létezik. Szellemi sze-

mekkel nézve mindent, amit megfogtok, amihez hozzányúltok, amivel 

munkát végeztek, mindenen, amire érzéseiteket, gondolataitokat, vágya-

itokat irányítjátok és rásugározzátok, megjelenik a ti képetek. Ez a kép a 

lelkek világában tanúbizonyságot tesz rólatok, illetve lelki produktumai-

tok minőségéről; arról, hogy a világ részére mit hoztatok létre, a világba 

mit adtatok; hogy mindaz, amivel az élethez hozzájárultatok, az hasznos 

vagy haszontalan volt-e; hogy az Isten akarata szerinti vagy azzal ellen-

tétes volt-e? Minden, ami a Földön, vagy az egész világmindenségben 

él, az magából szünet nélkül erőket sugároz ki. Ezek az erők boldog-

ságot vagy boldogtalanságot hozhatnak azok részére, akikre ez a sugárzás 

irányul, vagy akik ebbe a sugárzó körbe belekerülnek. A legnagyobb, 

legtágabb körben a mi Atyánk, Istenünk ereje sugárzik. Isten, akinek 

anyagi kifejezése ősvilágosság, megnyilatkozik vibráció, mint erő által, 

és ősvilágosság, mint anyag által. János szavaival: „minden általa terem-

tetett.” (János 1:3) Az Istenből kiáramló ősvilágosság vibráció által élet-

tel telítette a semmit és előállt az élettel telített mindenség, miközben az 

ősvilágosság ódvilágossággá alakult. Más szóval, a semmi fénymoleku-

lák tengerévé változott át. Az anyagi és félanyagi világoknak, és minden 

naprendszer minden bolygójának is meg van a kisugárzása.  

Ezek az erők, ezek a sugárzások egymásra nagy hatással vannak; ezek 

a már meglévő és fennálló hatásokat felerősíthetik, mérsékelhetik, eset-

leg megszüntethetik. Kezdetben az erők tisztaságuknál és egyenszerűsé-

güknél fogva nagyobb világosságot, tudást és szeretetet hoztak. De ami-

kor a kisugárzott erőkben elváltozás történt, akkor már ezek nem adód-

hattak össze, mert mindegyik különböző fajtájú és minőségű volt, ezért 
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egymással szemben álltak. Tehát megütköztek egymással. Amíg a harc 

és küzdelem folyik, hogy melyik erő kerül ki győztesen, addig zavarok 

keletkeznek. A földi világban is úgy az embereknek, mint minden 

tárgynak, minden élőlénynek kisugárzása van, még annak is, ami holt-

nak és élettelennek látszik. Gondoljatok csak arra, hogy bizonyos fémek, 

bizonyos kövek, amelyek élettelennek látszanak, a belőlük eredő kisu-

gárzás következtében az emberre gyógyítólag vagy megbetegítőleg hat-

hatnak. Az értékes kövek az ember előtt azért értékesek, mert kevés van 

belőlük, nehéz megszerezni őket, különlegesek, csillogók és ebben látja 

annak értékét. Pedig az érték abban rejlik, amit a kisugárzás által a vise-

lőjére bocsát. Természetesen, ha a köveknek meg van ez a kisugárzó 

ereje, akkor mennyivel inkább meg van magának a Földnek az atmo-

szféra felé, az atmoszférának a Föld felé sugárzó ereje és a Földet körül-

vevő bolygóknak és főként a Napnak kisugárzó ereje is. Napsugár nélkül, 

mint tudjátok, nem létezhetnék élet a Földön.  

Kisugárzása van továbbá a fűnek, a fának, a virágnak, a mezők lilio-

mainak, tehát mindennek, ami a természeti világban él; kisugárzásuk van 

a különböző állatoknak és azok is hatással vannak a Föld életlehetősége-

ire és körülményeire, és ezek a kisugárzások befolyásolják az ember fi-

zikai állapotát, sőt nagy hatással vannak az ember érzelmi állapotára is. 

Keresettek a Földön azok a helyek, ahol több a napsütés, a fa, ahol dúsabb 

és élénkebb a természet, mert a természeti világ kisugárzása az emberre 

élénkítő, serkentő, gyógyító hatással van; az érzés- és gondolatvilágát 

megélénkíti és egész közérzete könnyebbé válik általa. De mivel a Föl-

dön a jó és a rossz keveredik a gondolatokban, az érzésekben és az emberi 

vágyakban, ezért nem lehet a Föld minden területén olyan kellemes az 

atmoszféra, hogy az ember ezen természeti erők által felüdülhetne. Mert 

pontos körfogások szerint meg van, hogy a kisugárzásokból létrejött erők 

hol csoportosulnak és csoportosulásuk szerint milyen hatást váltanak ki 

az emberben. Pontos törvények irányítják, hogy a légtömegek, valamint 

az óceánok vizének áramlásai szerint hol, milyen állapotok állnak elő a 

természetben; hogy pontosan hol, milyen mennyiségű csapadék keletke-

zik, hol, mennyi napsütés éri a Földet, vagy hol, milyen növények létle-

hetőségi feltételei vannak meg, vagy melyek azok, amelyek hiányoznak. 

A természet mindig próbál a fennálló körülményekhez alakulni.  
A természet által produkált sugárzásokat azonban az ember meg nem 
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változtathatja, csak bizonyos fokig befolyásolhatja azokat. Befolyásol-

hatja azzal, ahogyan ő a természethez viszonyul, amit ő a természeti vi-

lágban megváltoztat és amilyen érzéseket kisugároz minden élőlény felé. 

A legnagyobb hatású sugárzás a szeretet. A szeretet nemcsak a szelle-

mek kisugárzása, hanem a szellemek kisugárzása révén létrejött termé-

szeti világban is megtalálható. Minden élőlénynek az életmegnyilvánu-

lásához szeretetre van szüksége. Azokon a területeken, ahol nagyfokú az 

emberekben a gyűlölet, az indulat és a harag, a természeti világban, az 

erdőkben, a vizekben és a növényekben elváltozások jönnek létre: sokkal 

satnyábbak és életképtelenebbek lesznek. Az ember azt gondolja, hogy a 

laboratóriumban előállított különböző vegyszerekkel lehet a növényeket 

és állatokat növekedésre serkenteni. De ebben a növekedésben semmi 

köszönet nincs, tudniillik, ami nem a természet terméke, hanem a labo-

ratóriumokban előállított produktum, annak igen nagyfokú gátló erői 

vannak és ezeket az erőket képtelen feldolgozni az élő szervezet. Például 

bármilyen gyógyszert vesz az ember magához, annak mindig megvan a 

hátránya - ahogy ti mondjátok: megvan a mellékhatása - és ha valamire 

serkentőleg hat is, más területen a szervezetben rombol. A radioaktív su-

gárzásból is lemérhetitek, hogy annak milyen ereje van, hiszen az mér-

földekre hat, és hatása nem egy hónapig, öt vagy tizenöt évig tart, hanem 

meg sem merem nektek megmondani, milyen hosszú ideig.  

Tehát, amikor az ember azt hiszi, hogy a veszélyt elháríthatja magától 

azzal, hogy a radioaktív anyagokat eltemeti a sivatag homokjába, vagy 

az óceánok mélyére, nagyon téved, mert a sugárzás továbbra is fent áll és 

rombolólag hat minden szerves életre. Amikor az ember szervezetében 

fellépő különböző betegségek, különösen a rosszindulatú, daganatos be-

tegségek kezelésére sugárzást alkalmaznak, ugyanez áll fenn. Igaz, hogy 

ez a sugárzás megöli a rákos sejteket, de a szervezet egészséges sejtjeiben 

is kárt okoz, sőt, miután azt abbahagyják, a rombolás tovább folyik a 

szervezetben. Tulajdonképpen az élet az életerő szünet nélküli kisu-

gárzása. Az életerő koncentrációja a szívben van. Ezért hiába képzeli az 

ember, hogy az élő szívet képes lesz egy fém szívvel helyettesíteni, ez 

teljességgel lehetetlen, még ha annak mechanizmusa teljesen meg is felel 

a szív működésének, mert a fém ott olyan sugarakat bocsát ki, amiket a 

szervezet huzamosabb ideig képtelen elviselni. Tehát, ahogyan mondom, 

az erőknek a központja a szív; ezért mondja az Úr: „a szív teljéből szól a 

száj”, vagyis, ami a szívből kiindul, mint érzéskisugárzás, az hat az egész 
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szervezetre és a környezetre is. Van, amikor bizonyos szerveket kicserél-

nek - amik között a szív kicserélése a legveszélyesebb - egy más, élő 

szervezetből vett szervet alkalmaznak. Ennek hatására a szervezet műkö-

dése a szerv kisugárzása miatt bizonyos fokig megváltozik.  

Ezt természetesen tompíthatja az illető érzéseivel és gondolataival - 

ami a halhatatlan szellemtől függ - tehát lehet befolyásolni és bizonyos 

mértékig át lehet alakítani, de akkor is egy más erőkörbe kapcsolta az 

illető magát, amely az életére mindenképpen hatással lesz. „Mindenek 

szabadok nékem, de nem mindenek használnak.” Ha pillanatnyilag úgy 

tűnik is, hogy a szerv átültetés az ember részére valami hasznosat, élet-

hosszabbítást, valami könnyebbséget hoz hosszú távon, nem jelenti azt, 

hogy az a léleknek és a szellemnek is előnyére lesz. Bármiért, amihez az 

ember nyúl, felelősséggel tartozik a természeti világnak. Mert a természet 

pontosan elhatárolja, hogy kinek mit ad, mibe öltözteti, milyen formához 

juttatja, milyen erőrétegbe burkolja és ezért az embernek el kell elszá-

molnia. Mindenekelőtt arról, hogy azoknak az erőknek, amiket a termé-

szettől kapott, ne kárára, hanem előnyére legyen. Az embernek a termé-

szeti világot nem az uralma alá kell hajtania, nem lenyűgöznie, hanem a 

természeti világban megkötözött erőket kell felszabadítania. Mert ezek-

kel a felszabadított erőkkel - amelyek a szolgálatára lesznek - lesz képes 

ő is rendelkezni. Amit felszabadít a természeti világ megkötött állapota-

iból, az az övé, az fölött rendelkezhetik, és azzal világokat és birodalma-

kat alakíthat ki a maga természete, a maga képessége, a maga művészi 

hajlamai szerint. Amilyen nagyságú területet képes áthatni a saját erőivel, 

az mind az övé; amit értelmi képességével, érzelmi világával be tud fogni 

és át tud világítani, amibe életereje belefolyik, az mind az övé.  

Amiket viszont nem képes ezzel az életerővel áthatni, azok a részek 

holtakká válnak, először a széleken, azután mindig beljebb. Hasonló ez 

az emberi szervezetben a szív működéséhez: amikor a szív izmai már 

nem elég erősek, akkor a szívtől legtávolabb eső végtagokba már nem jut 

el kellőképpen a vér, aminek következtében üszkösödés áll be és azt am-

putálni kell. Tehát először is koncentrált erővel kell az egyénnek rendel-

keznie, azután ezt az erőt szükséges, hogy önmagából kisugározza. A ha-

tás az erők minőségétől függ: ha önmagából boldogtalanságot lehel, ha 

önmagából olyan érzéseket, életerőt, vágyakat, akaraterőt sugároz ki, 

amelyek a természeti világ szempontjából értéktelenek és használhatat-
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lanok, akkor maga körül a halált sűríti; ha pedig a kisugárzott erői örö-

möt, boldogságot, életpezsdülést okozóak, akkor azok mind a szolgájává 

válnak. A mi Urunk, a Jézus Krisztus az Ő mennyei képességeinél fogva 

tudott a tengernek parancsolni, a vízen járni, a halál törvényét Lázárban 

és önmagában legyőzni. Mindez csak az ember előtt tűnik csodának. A 

valóságban az Úr a tiszta erőivel, amelyeket kisugárzott a környezetére, 

megelevenítette környezetében még a holtakat is. Amikor a fügefát el-

szárította, nem fekete mágiával vitte véghez, hanem egyszerűen meg-

vonta az életerőt attól, aminek következtében az elszáradt. Amikor az el-

száradt kezűnek azt mondotta: „nyújtsd ki kezedet”, és az megépült, csak 

egyszerűen hagyta, hogy belőle egy bizonyos erőmennyiség rásugároz-

zék arra a kézre, aminek természetes következményeként bekövetkezett 

annak gyógyulása. Testvéreim, az ember addig él, amíg ez a sugárzás 

a lélek és a test között fennáll!  

Mindegyik egy-egy külön zárt világ, amit úgy kell elképzelni, hogy 

azok minőségbeli állapotuknál fogva egymásba vannak tolva, mint egy 

kihúzható távcső részei. Ez a mágneses kapcsolódás lélek és test között 

addig áll fent, amíg úgy a test, mint a lélek egyformán hozzájárul ehhez 

a sugárzáshoz. Ha a léleknek túl nagy a bánata, szomorúsága, ha az élet-

kedve túlságosan alászáll, akkor nem képes többé az erőt kisugározni a 

test felé és anélkül, hogy fizikai betegség állna fenn, ez a kapcsolódás 

lélek és test között megszakad és beáll a halál. Gyakoribb azonban az az 

eset, amikor a földi test megváltozott állapota miatt a test nem képes már 

a lélek felé sugározni azt az erőt, amely szükséges a test és a lélek egy-

másba kapcsolódásához, tehát ilyenkor is beáll a halál. Tehát, ha minden-

nek kisugárzása van, akkor nem mindegy, hogy ez a kisugárzás milyen. 

Ha az érzések és gondolatok is ilyen kisugárzó erők, akkor nem mind-

egy, hogy az egyik ember a másik felé milyen érzéseket és gondolato-

kat bocsát ki. Amikor valaki - ezt csak példának mondom - egy betegért 

imádkozik, nem történik más, mint hogy erőit, gondolatait és érzéseit az 

imában koncentrálva arra az egyénre irányítja, feléje sugározza, ami azt 

egyént megtalálja és kiváltja rajta a kívánt hatást. De ugyanígy van ez az 

átokkal is. Az átok sem más, mint jogos vagy jogtalan sérelemből 

származó gyűlöletes, haragos érzések kisugárzása a sérelmet vagy 

kárt okozó egyén felé. Ilyenkor még ha szavakba nem is öltözteti az em-

ber az érzéseit, rosszindulatú kívánalmait, hogy az illetővel mi történjék, 

azok arra hatással lesznek.  
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Csak akkor nem lesznek hatással rá, ha annak erősebb a hite a jóban, 

az igazságban, ha erősebb az Istenre, az Úr Jézus Krisztusra való hagyat-

kozása, mint emennek a rossz kívánsága. Nem kellene, hogy az ember a 

feléje sugárzó rossznak a játéklabdája legyen, hanem koncentrált élet- és 

akaraterejével le kellene küzdeni azt és semmilyen körülmények között 

nem lenne szabad annak helyet adni a lelkében. A legtöbb ember azonban 

nem képes erre az önvédelemre, nem képes a feléje irányuló hatások, erő-

sugárzások elől elzárni magát, mert nem is tudja, hogy mi annak a módja. 

A megtért embereket nem lehet megszállni! Megszálltság akkor kö-

vetkezik be, ha valaki védelem nélkül marad, mert nem hisz az igaz jó-

ban, nem hisz annak győzelmében és nem hiszi, hogy neki is van annyi 

akaratereje, amivel önmagát védeni képes. Ebben az esetben szabad utat 

enged az ember egy túlvilági ellenségének vagy haragosának, aki erő-

szakkal kiszorítja őt a test kötélékéből - más szóval hagyja magát a rossz 

által lenyűgözni. És ez azért van, mert még benne is a másikéhoz hasonló 

tisztátalan érzések, vágyak, gondolatok és erők vannak. A tisztátalan erők 

a természetüknek megfelelően tisztátalan kisugárzásokat vonzanak; ezek 

a tisztátalan erők hatnak arra az illetőre, aki mintegy kiszolgáltatja magát 

azoknak. Ha egy megtért embernek sem anyagi javai, sem világi hatalma 

nincs, akkor is százszor, ezerszer többet jelent a természeti világnak az-

zal, ahogyan él, gondolkozik, érez, amit belesugároz a világba, mint az 

az ember, akinek hatalma, magas pozíciója van, anyagi javai vannak, de 

a világba rosszat sugároz bele és mindennel, ami felett rendelkezik, a 

rossz érvényesülését mozdítja elő.  

Még ha valaki a hatalmával vagy az anyagi javaival nem is cselekszik 

feltűnő módon rosszat, de amit magából kisugároz, azzal az élet átkára 

van. A természeti világ tele van élettel, az ember alacsonyabb rendű test-

véreivel: növényekkel és állatokkal. A növény- és állatvilág hűséges az 

emberhez; a természeti világ nem szennyezi önmagát, hanem a szennyet 

is szünet nélkül tisztítja; a növényvilág az asszimilációval, az állatvilág 

pedig azokkal az érzésekkel, amiket természetes módon a világba belead. 

Ha pedig az ember részéről csak a legkisebb jóindulatot és jóakaratot ta-

pasztalja, mindazt százszorosan adja vissza az embernek. Aki viszont az 

állatot kínozza, megöli, aki a természeti világot pusztítja és szennyezi - 

akár úgy, hogy szennyező anyagokat bocsát bele, akár úgy, hogy érzése-

ivel teszi ezt - attól az állatvilág fél és tartózkodik, mert megérzi, hogy 

melyik a gonosz indulatú ember és melyik az, aki szeretettel fordul feléje. 
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Az állatot nem lehet becsapni; az állat valójában megérzi az érzések su-

gárzásából azok minőségét. Az állatvilág kitűnően érzékeli azokat az 

elemi lelkektől felkorbácsolt, természeti erőmegnyilvánulásokat is, ame-

lyek félelmetesek. Ezért amikor még a tudománynak nem voltak megfe-

lelő műszerei, állatokat alkalmaztak a veszély jelzésére. Az ember azokra 

a dolgokra sem képes érzékenyen reagálni, amik ma, most, itt, ebben a 

pillanatban történnek vele, holott az ember sokkal érzékenyebbé tehetné 

magát a mások fájdalmára, a mások szeretetére, a szellemvilág megnyil-

vánulásaira, intelmeire, figyelmeztetéseire, a közelgő vagy a fennálló ter-

mészeti csapásokra.  

Az ember mindezt érzékelhetné műszerek nélkül, mint a régi ember 

még képes volt erre, de mivel a tudomány a műszereket a kezébe adta, 

ma már erre sem képes. A régi embernek nem a tudománya volt nagy, 

hanem a lélek világában lévő ismeretei, mert lelkibb életet élt, még rea-

gált a természet intő figyelmeztetésére, még reagált a másik emberből 

feléje áradó érzésekre. A mai kor embere azt hiszi, hogy mivel a tudomá-

nyos eszközök a kezeiben vannak, minderre neki nincs szüksége. A nap-

nál világosabb lehetne az ember előtt a saját fizikai állapota is és előse-

gíthetné az önmaga gyógyulását, ha képes lenne megfigyelni szervezeté-

nek jelzéseit és lenne annyi önuralma, hogy amire a szervezet figyelmez-

teti, azt meg is tegye. Sok esetben ezek a jelzések mutatják meg, hogy ezt 

az ételt egye, erre van szüksége, emezt hagyja el, mert ez ártalmas a szá-

mára. Mivel azonban az illető ínyenc, mégis azt fogja elfogyasztani, ami 

teljes bizonnyal a kárára lesz. A földi világban - mivel nagyon alacsony 

bolygó - megengedett és természetes a hússal való táplálkozás, de ez nem 

jelenti azt, hogy az embernek „húst hússal” kell ennie. A húsevéshez ál-

latokat kell ölni; minden élet kioltásakor a halálsikoly pillanatában, úgy 

a vérében, mint minden egyes belső szervben, erőcsomósodások kelet-

keznek. Tehát az élet felé való boldog kitárulkozás, kisugárzás megfagy, 

megcsomósodik. Amikor az ember a megölt állat húsát fogyasztja, azzal 

magához veszi a halál pillanatában keletkezett érzéskisugárzásokat. Ez 

különösképpen vonatkozik a vér és a belső szervek fogyasztására. A hús-

evő állat is keményen fizet a természet törvénye előtt ezért a természeté-

ért; erről a természetéről az az állat nem tehet, mert egy olyan életprincí-

pium élteti, ami őt erre készteti, ennek ellenére a természettörvény rajta 

is behajtja ezt a tettét, mert egy másik ragadozó az ő élete ellen tör és őt 

pusztítja el.  
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Az ember azt gondolja, hogy a vadon élő állatokat nem szabad, nem 

kell és nem szükséges, hogy táplálja, mert azért vad, hogy a vadonból 

szerezze meg a mindennapi táplálékát. Ez így volt igaz mindaddig, amíg 

az ember a szűz területeket el nem vette az állatvilágtól. Az állatokat to-

vábbra is meg kell hagyni a vadonban, de amikor a táplálék a vadak la-

kóhelyének leszűkítése miatt nem adódik meg, akkor bizonyos fokig se-

gíteni kell őket, hogy az a faj ki ne pusztuljon. Az ember azt mondja, 

úgysem fog kipusztulni. Ennek ellenére nézzétek meg, immár hány és 

hány állatfaj lett kipusztulásra ítélve az emberi kapzsiság, önzés, nemtö-

rődömség vagy könnyelműség miatt. Vagy egyszerűen az ember nem 

elég óvatos, és szándéka ellenére is olyan károkat okoz a természetben, 

amelyek vissza nem fordíthatók és a természetben található értékek halá-

lát, megszűnését okozzák. Minél több faj pusztul ki, annál szegényebb, 

annál nyomorúságosabb lesz az élet a Földön; minél nagyobb területeket 

hódít el az ember nemtörődöm módon építkezéseivel azoktól az állat- és 

növényfajtáktól, amelyek ott éltek, annál nagyobb lesz a kár. Azok ki-

pusztulása után hiába szeretné, ha azok lennék, többé nem lesznek. Tehát 

a legnemesebb érzéskisugárzás a szeretet, amivel az ember a mérték-

telenségén uralkodni képes, mert szükséges, hogy ne csak a maga életé-

vel törődjék, hanem az egész környezetével. Elsősorban az embertársai-

val, azután mindazzal, amit Isten örökségül rábízott és ráhagyott. Mert 

egy ember se gondolja, hogy ő a természeti világért nem felel; egy ember 

se gondolja, hogy ha sportból vagy szenvedélyből állatokat öl, annak 

nincs következménye!  

Ne gondolja senki, hogy ha gonosz szándékkal van az állat iránt, 

amely az ő segítőtársa, hogy az ő öregségére ne jönnének vissza a szer-

vezetébe ezek az élet ellen való vétséggel keltett hatások fájdalmak, nya-

valyák formájában! Ez a természettörvényben így működik, amit én ki-

sugárzok magamból, amit én beleadok a világba, az előbb-utóbb vissza-

jön hozzám. Tehát éppen ezért testvéreim, rendkívül fontos, hogy mi-

lyenek az érzéseitek, a gondolataitok és milyenek a vágyaitok! Milye-

nek az érzéseitek a ti közvetlen környezetetek, a családotok, a baráti kör-

nyezetetek, a ti közösségetekbe tartozó testvéreitek, a nemzetetek, a ha-

zátok, és végső soron - mert Krisztus erre tanított benneteket - ellensége-

itek iránt. Az ellenség nem azért van, hogy ellenség maradjon, hanem a 

hamis gazdagsággal - amíg az úton vagytok - az ellenségből is barátot 

kell szereznetek! Nem is azért van az ember a Földön, hogy egyre több 
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ellenséget szerezzen magának, hogy azt az állatot, amelyik húsával, tejé-

vel, fizikai munkaerejével vagy bármivel az embert segíti, annak mind-

azért rosszat, gonoszságot, gyilkos ösztönöket adjon viszonzásul. Nem 

azért van az ember a Földön, hogy mindazt, amit az Úr tisztán adott örök-

ségül a részére: a csörgedező forrásban, a folydogáló patakban, a széles 

folyamban, az erdők sűrűjében, a mezők liliomaiban, az ég kékjében, a 

Nap életerőt hordozó sugaraiban, azt ember könnyelműen elfecsérelje és 

eltékozolja. A Földet összetartó természeti erők nem azért fognak meg-

rendülni, mert Isten talán az összetartó csavarokat majd meglazítja, ha-

nem azért, mert az ember a tudatlanságával, önzésével, rosszindulatával, 

erőszakosságával mindazt, ami fennáll Isten akaratából, amiért a Messi-

ások óriási áldozatot hoztak, hogy egy-egy anyagi vagy félanyagi világ a 

bukottakat hordozni legyen képes és ott a fejlődésüket elvégezhessék, 

tönkreteszik.  

Ami tönkrement, azt vissza nem fordíthatja az ember, hanem an-

nak súlyos következményét - tehát ennek az egész természeti világ-

nak szétesését - pusztító katasztrófaként végig kell élnie. Szükséges, 

hogy az embernek ezek a téves elgondolásai összeomoljanak. Szükséges, 

hogy egy egyszerűbb, egy becsületesebb, egy jobb szándékú embertípus 

kerüljön az új Földre, aki a Föld erejét, a természeti világ erejét nem teszi 

újra tönkre. Szükséges, hogy ezen az újjá alakult Földön paradicsomi ál-

lapotok uralkodjanak majd. Szükséges, hogy mindazok, akik a természet 

és embertársaik tönkretételében részt vettek, akik úgy embertársaikat, 

mint Isten igazságát és a természeti világot megrabolták, a nincstelensé-

get kapják, hogy újra tanulják megbecsülni azt, ami van, amit Isten ereje 

áthatott, amit Isten ereje átsugárzott, amit Isten ereje életerővel látott el. 

Mindazok, akik buktak és buktunk, abban a tévhitben voltunk, hogy ha 

Isten törvényeit semmibe veszik és vesszük, akkor is tudunk olyan dol-

gokat alkotni, amelyek a boldogságunkra szolgálnak. Nos, kézzelfogható 

bizonyság, hogy a bukott lény nem tudott olyat alkotni, ami boldogságot 

eredményezett volna, de alkotott olyat, ami úgy a maga, mint a természeti 

világ halálához vezetett. A halálból pedig nincs más kiút, csak a feltáma-

dás. A feltámadás pedig a bukottak részére csak a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus szeretetből táplálkozó, mindeneket megújító tiszta szellemi 

erőin keresztül lehetséges. Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egy-

szülött Fiát adta érte és Krisztus úgy szerette e világot, hogy a saját életét 

adta váltságul. Szeressétek tehát az önmagatok életét, a mások életét 
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és a természeti világ életét is úgy, hogy abból nektek szellemi előnyö-

tök és boldogságotok lehessen! Isten legyen mindannyótokkal, Isten ve-

letek! 

 

A MEGRONTOTT ERŐK SZELLEMESÍTÉSE(*) 
 

Az Úr, a Jézus Krisztus nevében köszöntelek benneteket testvéreim! 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus mondja: „nem békességet, hanem hábo-

rúságot hoztam.” A béke Fejedelme, a béke Messiása mondja ezt ön-

magáról. Vajon hogyan lehetséges ez, hogy Ő háborúságot hozzon az 

emberek világába? Úgy testvéreim, hogy a földi világ az ellentét világa, 

tele gonoszsággal, gyűlölettel, önzéssel, haraggal, kétséggel, Ő pedig ha-

talmas, fénylő és tökéletesen tiszta. Amikor személyében a tiszta, a jó és 

a fény e világba jött, akkor meg kellett, hogy ütközzék az itt található 

bűnnel, gonoszsággal és sötétséggel. Így is mondhatnám: egyszerűen, a 

puszta megjelenésével kihívta maga ellen az ellentétet anélkül, hogy bár-

mit is tett volna. Ugyanis az alacsonyrendű, a bűnnel terhelt nem bírja el 

a bűntelent, a tisztát, a jóban erőset. Mindenképpen le akarja győzni. A 

rossz, a gonosz, az Isten akaratával ellentétes akarat képviselői ugyanis 

továbbra is meg akarják őrizni hatalmukat és az általuk meghódított te-

rületeket, hogy oda a tiszta, a jó, a fény, az igazság be ne hatolhasson; 

mindez fellázítja, indulatossá teszi őket és ezért ellenállnak mindannak, 

amit a jobb, az igazabb, a tisztább képvisel. Tehát a háború, a harc meg-

indult a két elv, a két eszme között. Mivel a legjobb védekezés a támadás, 

ezért az ellentét támadásba lendül és mindent elkövet, hogy a jót még 

csírájában fojtsa el, hogy letakarja a fényt, a világosságot, azaz az Isteni 

igazságot. Ezért történt meg, hogy már az Úr születése pillanatában a 

Föld gonosz erői összeesküdtek és harcra készen álltak az Úrral szemben. 

Ezért kellett menekülnie, ezért nem volt nyugalma a tisztátalan erők kép-

viselőitől, akik a piciny, jelentéktelennek látszó testben felismerték a na-

gyot, a hatalmasat, az igazat, az Isten küldöttjét.  

Az ember azt hiszi, hogy amíg a test piciny, addig könnyebben elbánik 

vele, hiszen ezt napjaitokban is tapasztalhatjátok: az ellentét úgy gon-

dolja, hogy minél tehetetlenebb, minél gyengébb valaki, annál könnyeb-

ben elbánhat vele, tehát addig kell föléje kerekednie, amíg az erőssé, 

naggyá nem lesz. Ezért van az, hogy az ellentét mindenkor ellenállást szít 

az emberi lelkekben az Isteni jóval szemben. Arra akarja befolyásolni 
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őket, hogy az Úr Jézus Krisztust ne fogadják be lelkükbe, mert tudja, 

hogy akik a jót, az igazságot, a Krisztus eszméjét befogadják, azok felett 

elveszti a csatát és nem tudja többé legyőzni őket. Így tehát az embernek 

időben észre kell vennie, hogy a világban hol, kinél, merre lelhető fel a 

jó, az igaz, az Istentől való, és szünet nélkül résen kell lennie, hogy a 

meglátott, a megismert jót megszerezze és megtartsa magának. Ugyanis 

az ellentét részéről szünet nélküli a harc, hogy az embert megtévessze, 

hogy a jót, az igazat fel ne ismerje, meg ne lássa. Ennek érdekében az 

ellentét az igazságot elkendőzi, befeketíti, annak képviselőit meggyanú-

sítja, ellenük hamis tanúbizonyságot tesz; az igazságot mindenkor igyek-

szik a maga szája íze szerint formálni, és ezzel az igazságnak látszó, de 

átformált elvvel, eszmével megtéveszteni az emberiséget. A jót igen ne-

héz megismertetni és elfogadtatni a bukottakkal, így a földi emberrel is, 

mert emberi természete, lelki világa tele van rosszal, tele van tévedéssel, 

tévelygéssel és bűnnel. Így azután lelkének tárházából újra és újra rosszat 

hoz elő, azzal telíti környezetét, az egész természeti világot. Az isteni 

szeretetből folyó Gondviselésnek és kegyelemnek a munkája teszi lehe-

tővé, hogy a természeti világban felhalmozódott rosszat még a kicsordu-

lás előtt, még a telítettség elérése előtt rétegekként eltünteti a Föld leg-

felsőbb rétegéről, hogy az új generációknak lehetősége legyen a jó meg-

ismerésére, annak megkívánására, megkedvelésére és annak magukévá 

tételére.  

A Gondviselés a rossz elvektől megfertőzött erőket elfedi az óceánok 

vizével, a sivatagok homokjával. Ne feledjétek, ezek nagyon mélyen 

fekvő, elrontott, gonosz, de nem mechanikus erők, ezek telítettek a te-

remtmények érzéseivel, gondolataival, vágyaival, törekvéseivel. Tehát 

ezek eleven erők, amik például spiritiszta üléseken - anélkül, hogy szel-

lem lenne jelen - meg is nyilatkozhatnak. Amikor ilyen mélyre temettet-

nek ezek az erők, akkor a természettörvény addig tartja őket ebben a meg-

kötött állapotban, amíg a tiszta isteni erők hatására fel nem lazulnak és 

egy szinttel magasabbra nem emelkednek. Közvetlen a felszín alatt talál-

ható réteg mindig az előző generáció vágyai, elgondolásai, téves törek-

vései, tévelygései, tehát bűnei folyamányaként áll elő. De mint mondom, 

minél romlottabb erőkről van szó, az isteni Gondviselés annál mélyebbre 

szállítja azokat. Ha szellemi szemekkel láthatnátok ezeket a latens fekvő 

erőket, akkor azt kellene tapasztalnotok, hogy itt is pontos törvény és 

rend uralkodik. Tehát ezek az erők rendben nyugosznak, és az isteni 
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Gondviselés olyan erőket és annyit enged csak belőlük a felszínre jutni, 

amivel az új generációk - tehát azok az emberek, akik azt a kort, azt kor-

szellemet formálják - képesek megbirkózni. Ezért annak is ideje van, 

hogy mikor, milyen emberi lelkek ölthetnek testet. Mert akik valamit na-

gyon elrontottak, akik a világra nagy-nagy pusztításokat, katasztrófákat, 

félelmeket, háborút, gyötrelmeket hoztak, ezek a szellemegyedek évszá-

zadokra, esetleg évezredekre köttetnek meg erőikben.  

Ezt az állapotot hívjuk kárhozatnak. A kárhozatnak is különböző fo-

kozatai vannak. A szó szoros értelmében vett kárhozat mindig több ezer 

évre köti meg azokat a szellemeket, akik Isten rendjét, Isten világait tönk-

retették. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy az embernek az életében 

mekkora terület adatik, hogy azt elveivel elgondolásaival, nézeteivel, 

szándékával benépesítse. Tehát a legmélyebben fekvő erők ebben a kö-

tött állapotukban nagyon sűrűek. Ebből a kötött, sűrű állapotból csak na-

gyon lassan kerülnek át a magmába, vagyis a Föld izzón cseppfolyós köz-

pontjába, ahol ezek a megszilárdult erők némileg fellazulnak és veszíte-

nek tisztátalanságukból, de hozzá kell tegyem: nagy szenvedések árán. A 

szenvedést nem az erők érzékelik, hanem azok a lelkek, akik ezeket az 

erőket a kárhozat állapotáig sűrítették. Az anyag szellemesítése is vég-

eredményben ezen a folyamaton megy keresztül, de az anyag isteni se-

gítség általi tisztulása - ami szintén egy lassú folyamat - még mindig nem 

enyhíti a létrehozójának szenvedésteli állapotát. Az ebből való megköny-

nyebbülés számára csak akkor következik be, ha a lélek a kárhozat eme 

világából először egy nagyon sűrű és primitív anyagú bolygón testet ölt-

het. És mindaddig, amíg a testet öltés törvénye őt testbe nem szólítja, 

hihetetlen kínokat és gyötrelmeket él át. Azokban az állapotokban, ame-

lyekben megkötözve vannak a lelkek, képtelenek eljutni a megtérésre, 

mert elsötétült és tompa értelmük következtében képtelenek a tiszta gon-

dolkodásra. Hasonló állapot ez ahhoz, mint amikor ti is nagyon szenved-

tek és képtelenek vagytok a gondolataitokat összeszedni, vagy valami 

szebb, nemesebb dologra gondolni.  

A szenvedés leköti minden erőtöket, és csak arra tudtok gondolni, 

hogy minél előbb túljussatok a szenvedésen. Ennél sokszorosan megter-

heltebb az anyagba zárt, a kárhozatban élő lelkek állapota. Az anyag tisz-

tulása, az anyag forgása mindig sokkal lassúbb, mint annak a léleknek a 

fejlődésben való előrejutása, aki az erőket anyagba sűrítette. Amikor 

végre megtörténik a testet öltés, a testben a légzés által az emberlélek már 
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az anyag éteribb részével is kapcsolatba kerül és abból nagyon finom pa-

rányokat vesz fel. Isten szeretetéből történik, hogy a kövekben, a sziklá-

ban is megindul az élet: a napfény, az eső és a fagy hatására a sziklában 

hajszálrepedések keletkeznek, ahova befészkeli magát a moha, a fű és 

egy lassú, bontó folyamat indul el. Amíg az emberlélek a növény- és ál-

latvilágon keresztül az életnek egy finomabb részével kerül kapcsolatba, 

addig a belélegzett levegővel gáz halmazállapotú anyagot, az élet legéte-

ribb részét veszi magához. Amit az ember magához vesz - legyen az táp-

lálék vagy levegő - azt az ő természete, illetve szellemi fokozata szerint 

átdolgozza, és attól függően, hogy milyen érzésekkel, gondolatokkal, vá-

gyakkal, törekvésekkel, érzésekkel itatja át azt: ronthat vagy javíthat 

rajta. Azután mindaz, ami távozik a szervezetéből - az elhasznált levegő-

től kezdve a salakokig - magán viseli az ő arculatát, az ő egyéniségének 

jelét. Az ember a mai orvostudomány segítségével képes teljesen elvál-

toztatni a külső megjelenését. Egyet azonban képtelen megváltoztatni: 

azt a belső gént (DNS), ami tulajdonképpen az anyagban megmutatja, ki 

is ő.  

Ezt semmiképpen nem képes megváltoztatni! Ezért tudják például 

bűncselekményeknél a mai modern tudomány segítségével kimutatni, 

hogy valóban ki volt a tettes. Ezeket az emberi szervezetből kibocsátott 

erőket megint osztályozza a minősítési törvény, amely szünet nélkül úgy 

az anyagi világban, mint a halál utáni életben állandóan működik. Ezért 

mindenkor mindennek pontosan a maga helyére kell kerülnie; ezt szol-

gálja a hasonlóság törvénye, ami a hasonlót a hasonlóhoz utalja. Lássátok 

meg ebben is Isten törvényeinek csodálatos működését! Az emberekből 

kiáradó erők eredetét a legmagasabbra fejlett földi tudomány sem képes 

regisztrálni; azonban a természettörvény mindent a minőségének megfe-

lelően, hajszálpontosan a helyére tesz, mert megtéveszthetetlen és meg-

változtathatatlan. Az ember a hazugsággal sok mindent megváltoztat: ha-

misságot, hazugságot valóságként és igazságként tüntethet fel a kevesebb 

ismerettel rendelkezők előtt, de a természettörvényt becsapni nem lehet! 

A természettörvényt Isten alkotta és az Isten akaratából a fejlődést szol-

gálja. Aki nyíltan nem is vallja magát ateistának, de hitetlen, az is tulaj-

donképpen ateista és szemben áll a jobbal, az igazabbal, a nemesebbel. 

Krisztus azonban nem azért jött, hogy meghajoljon az ellentét előtt és 

hagyja magát leküzdeni az ellentét által, hanem azért jött, hogy bármily 

nehézség és áldozat árán is győzedelmeskedjék a rossz felett, és Benne 
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az élet győzedelmeskedjék a halál felett.  

Ha pedig az élet győzedelmeskedik, akkor van feltámadás, van lehe-

tőség, hogy a legelvetettebb, a legsűrűbb, a legbűnösebb tendenciájú erők 

is szellemiesülhessenek és feltámadhassanak az örökéletre. Ebben vi-

szont hinni kell! Mert aki ebben hinni nem tud, az képtelen önmagában a 

bűnös tendenciájú erőket felmorzsolni annak érdekében, hogy a magasz-

tos célt: a szelleme feltámadását elérhesse. A természettörvény viszont 

az anyagi világokon - mint a tiétek is - segíti az erők felmorzsolását. Azért 

mondja Krisztus, hogy itt mindent szétrág a moly, megemészt a rozsda, 

azaz mindennek az elemeire kell szétbomlania. Az ember mindabból, 

amit a földi életével épített, - legyen az gazdagság, dicsőség, hírnév vagy 

hatalom - semmit nem tarthat meg magának, mert a halál mindent elvesz 

tőle: a leggyönyörűbb, legnagyszerűbb építményeit is kikezdi a hanyat-

lás, az enyészet. Akármilyen tökéletesnek látszó társadalmi rendszert ho-

zott is létre az ember, az nem hibátlan, mivel az ember sem tökéletes. 

Elgondolja, hogy a szabadság a testvériség és az egyenlőség gondolata 

valami csodálatos dolog, csakhogy a Föld fokozatán, az ember tökéletlen 

voltánál fogva ezek a szépnek hangzó elgondolások megvalósíthatatla-

nok. Az egyenlőség az az állapot, amiről hiába is beszél az ember, mert 

az a Földön megvalósíthatatlan. Krisztus csodálatos tisztaságát, erejét, 

hatalmát, fénykörét nem lehet egy bukott szellemével összehasonlítani. 

Millió és millió árnyalata van a fejlődésnek, és a fejlődés útján szükséges, 

hogy a minősítési törvény az emberi lelkeket rátermettségük, képessé-

geik, erőnlétük alapján helyezze el az életben. Hiába akarnak az emberek 

egyenlőséget a társadalomban, a minősítési törvény regisztrálja és kimu-

tatja a különbséget. Nézzétek meg - hisz ismeritek a zártköri üléseitekből 

- a szenvedő szellemek állapotát, elhelyezkedését; megnyilvánulásaikból 

megérthetitek, miért alakultak ki a szférák.  

Mint mondottam, a minősítési törvény szétválasztja, hogy ki hova tar-

tozik és nem keveri össze a gonosz természetű első szféra lakóit a negye-

dik vagy ötödik szféra lakóival. Hiszen pont az a cél, hogy mindenki a 

maga természetének megfelelő helyre kerüljön. Az ember nem szereti az 

elkülönülést, a megbélyegzést, pedig a természettörvény elkülöníti a lel-

keket azok gondolkozása, érzései, beszédei és cselekedetei alapján. Az 

embernek azonban nem áll jogában másokat megbélyegezni, mások fe-

lett pálcát törni, mert ő maga is tévelygő bűnös, aki nem ért ehhez. Nincs 

joga azt mondani, hogy akinek itt biztosítja a természettörvény a lelki 
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fejlődésére a lehetőséget, azt innen emeljük ki és helyezzük oda, mert az 

ott fel sem ismeri azokat a lehetőségeket, amik annak a szellemi fejlődé-

sét szolgálnák. A szabadság veszélyes dolog azokra nézve, akik nem 

tudnak azzal helyesen élni, akik adott körülmények között felfuvalkodot-

tak lesznek és kiélik gonosz természetüket. Annak ellenére, hogy a sza-

badság széles hatáskört biztosít számukra, mégsem tudnak határt szabni 

bűnös természetüknek, így azután igen nagy bajt zúdítanak úgy önma-

gukra, mint a környezetükre. Hát igen, a testvériség fogalma az, ami leg-

inkább megvalósítható lehetne az emberek közt, ha képesek lennének 

egymást testvérüknek tekinteni az Úr Jézus Krisztusban. Azonban hiába 

beszélünk testvériségről, amikor a gazdag nem érzi testvérének a sze-

gényt, a szabadságban élő nem tekinti testvérének a rabot, az okos a ke-

vésbé értelmeset, a művelt a műveletlent - sőt, legyetek őszinték! - a leg-

több társadalomban a legtöbb férfi nem érzi egyenlő partnernek a nőt.  

A testvériség érzületének kialakulásához a megértés, a mások nehéz 

helyzetébe való belehelyezkedni tudás vezet, csakhogy pont ezzel áll a 

leggyengébben az ember. Éppen azért, mivel önző és a másikban nem 

testvért lát, arra törekszik, hogy azt kihasználja, azt megalázza, félreve-

zesse, hogy elvegye tőle azt, ami felett az rendelkezik. Gondoljatok csak 

a világhódítókra; értéktelen üveggyöngyökért milyen értékeket vettek el 

olyanoktól, akik nem voltak tisztában azok értékével, amik felett rendel-

keztek. Egyáltalán testvéreim, a Földön jelenleg folyamatban van a nagy 

rablás. Az emberek nem törődnek azzal, hogyha valamit elvesznek vala-

honnan, annak következtében ott hiányok keletkeznek. Az emberek nem 

tanúsítanak tiszteletet rég letűnt korok értékei, más nemzetek tulajdona, 

kultúrája, nemzeti kincsei iránt, hanem ha kell, erőszakkal elveszik azt a 

másiktól. Ami a felszínen van, tehát amit a természet nem rejt magában 

- legyenek azok bármi nemű értékek - azokat az emberek hamis okokra 

hivatkozva meg akarják szerezni maguknak. Ezek az emberek el akarják 

hitetni másokkal, hogy amit tesznek, azt nemes cél: az emberiség érdek-

ében cselekszenek. Ez azután az anyagért, a hatalomért, a téveszmékért, 

a tévigazságokért folytatott háborúkhoz vezet. Visszatérve az erőkre, 

vannak erőrétegek a Föld mélyén, amik még nem értek meg arra, hogy a 

Föld felszínére kerüljenek, mert a természet még nem tisztította át kel-

lően azokat. Ezek az erőrétegek nagy veszélyt rejtenek magukban, mert 

ha azokkal érintkezésbe kerülnek a lelkileg éretlen emberek, nagy próbá-

nak teszik ki magukat.  



103 

 

Tehát annak ellenére, hogy ezekhez az erőrétegekhez nem lenne sza-

bad az embernek hozzájutnia, önző, kapzsi természetétől indíttatva mégis 

kibányássza és felszínre hozza azokat, így az ember ezekkel kapcsolatba 

kerül, aminek következtében olyan érzések, vágyak ébrednek lelkében, 

amik felett képtelen uralkodni. Azután eljön az az idő is, amikor a rabló-

gazdálkodás következtében kimerülnek a Föld mélyén található energia-

forrásaitok és tudósaitok majd a légköri erőket akarják megcsapolni. 

Amikor azonban az ember az életnek ehhez az éteribb részéhez nyúl, az 

fogja a vesztét okozni. Tudniillik, az élet éteribb részéhez nem szabad 

avatatlan, szennyes érzésekkel és kezekkel nyúlni. Az éteribb rész szel-

lemibb parányokból tevődik össze, ezért az emberi léleknek bizonyos 

fokú tisztultsággal kell rendelkeznie, hogy ezekhez az erőkhöz veszély 

nélkül kapcsolhassa magát. Ha ezzel nem rendelkezik, akkor tisztátalan 

szándékánál, hozzá nem értésénél fogva olyan elektromos kisüléseket 

idéz elő, amelyek elképzelhetetlen fokú robbanásokat és ebből kifolyólag 

hihetetlen nagy rombolást fognak eredményezni. Tehát nagyon kellene 

ügyelnie az embernek arra, hogy mihez és hogyan nyúl, hogy azt mire 

használja fel. Így van ez a misztériumokkal és az isteni titkokkal is: amit 

az isteni Gondviselés bizonyos emberek szeme elől elrejt, annak rejtve 

kellene maradnia.  

Csakis a választottakra - nem tudok más szót rá találni - lehet miszti-

kus ismereteket bízni, mert azok nem élnek vissza azokkal, hanem a ma-

guk és embertársaik szellemi fejlődéséhez használják fel. Ha ezek a tit-

kok, ezek a misztériumok avatatlan kezekbe kerülnek, az ugyanannyi, 

mintha avatatlan kezekbe kerülne egy atombomba. Aki nem képes fel-

mérni, hogy bizonyos ismeretek alkalmazásával milyen károkat idézhet 

elő, az állandó veszélyt jelent úgy önmagára, mint másokra nézve. Ebben 

a nagy rablásban, ami ma történik, ez a harc - amiről azt mondtam nektek, 

hogy Krisztus nem békességet hozott - még inkább kiéleződik, de nem 

azért, mert Krisztus akarja ezt a harcot. Mit akar Krisztus? A jónak 

győzelmét a bűn felett, azt, hogy az ember megtérjen, feltámadjon és 

éljen. Mit ajánl ezzel szemben az ellentét? Az örökkévalók helyett a 

testies vágyak, a testies örömök gyors elérési lehetőségét. És mit akar a 

mai kor? A jövő nemzedék minden lehetőségét még ma felhasználni, 

felélni, elpazarolni, ellopni, mert a ma élők nagy része anyagimádóvá, 

anyagelvűvé lett, az anyag került érdeklődése központjába; az, hogy ab-

ból a maga részére miként tud a lehető legtöbbet felgyűjteni. Az anyagot 
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telíti az ember gonosz, rossz erőkkel, amikor azt rossz célok érdekében 

használja fel. Mik ezek a rossz célok? Világhatalom, érvényesülés, va-

lamilyen pozíció megszerzése és megtartása, Isten ellenes eszméknek az 

emberi lelkekben való megerősítése könyvek, folyóiratok, távolbalátó 

vagy rádió által.  

Tehát erők felett rendelkezni, mások felett uralmat gyakorolni, 

embereknek irányt szabni, embereket vezetni óriási felelősség! Krisz-

tus, „akinek hatalom adatott égen és földön”, Aki legtöbbet tudott, példát 

mutatott az embernek arra, hogy amivel rendelkezik, azzal miként kell 

szolgálnia embertársait. Ha az ember a testvériséget akarja megvalósítani 

a Földön, akkor legyen olyan testvére embertársának - fajra, nemzeti-

ségre, vallásra való tekintet nélkül - mint amilyen testvére a mi Urunk, a 

Jézus Krisztus volt a Földön élő embereknek, akiknek szeretetből, alázat-

tal szolgált. „Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szol-

gája”, mondja Úr. Megmosta tanítványai lábát, hogy példájával aláza-

tosságra és szolgálatra, felebaráti szeretetre tanítsa őket és mindannyiun-

kat. Kész volt még az életét is feláldozni a bukottakért. Nem átkozódott, 

nem bíztatott senkit háborúságra, hanem mindenütt a békességet hirdette, 

békességet sugárzott ki Magából, minden időkre példát állítván az embe-

riség számára. Nézzük meg a kérdést, miért is indít az ember háborút? 

Nem lehet a folyamatban lévő dolgokat úgy vizsgálni, hogy ne nézné 

meg az ember annak gyökereit és előzményeit, azt, hogy valami miért 

történik. Nem lehet a dolgokat a jelenben úgy nézni, hogy ne számolna 

azzal, hogy abból mi következik a jövőre nézve, mert a jelen alakítja a 

jövőt. Nem lenne szabad az embernek háborúra hangolni a tömegeket 

valami érdekében, ami az emberiség szempontjából a jövőre nézve nem 

lesz jó. Tudniillik, hiába gondolja az ember, hogy tengerekkel, hegyek-

kel, völgyekkel képes elhatárolni magát a világ más oldalán lévő gonosz-

tól és rossztól. Ez az elgondolás olyan, mintha az ember azt mondaná: itt 

húzok egy vonalat, azon innen a levegő az enyém, azon túl nem érdekel, 

hogy mi történik. Ugyanis új és új szelek fújnak, új és új viharok kelet-

keznek, amiknek következtében a levegő állandó mozgásban van, állan-

dóan cserélődik, és ezek a szelek és viharok különböző hatásokat hoznak 

magukkal, amik alól nem vonhatja ki magát az ember.  

Így nem szigetelheti el magát egyik ember másiktól, mert amilyen ha-

tást kibocsát feléjük, ugyanolyan hatás jön vissza hozzá; ugyanis az erő-
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szak erőszakot szül. A Föld a változások világa, ezért ezek között az örö-

kösen változó körülmények között az embernek mindig a lehető legtisz-

tábbhoz, a legmagasabb rendűhöz kell kapcsolnia magát, mert csak ezen 

keresztül képes fennmaradni. Minél szennyesebb valami, annál mé-

lyebbre süllyed és magával rántja, magával viszi azt, aki abban hitt, ab-

ban reménykedett, abba fektette bele erejét és idejét. Ezért nagyon óvatos 

kell legyen az ember a világban történő minden eseménnyel szemben. 

Arra vigyázzon az ember, hogy érzésben, gondolatban mihez kap-

csolja magát! Mivel Krisztus igazsága a legtisztább igazság, ha valaki 

nem is vallja meg ezt nyilvánosan, de belátja, hogy milyen áldásos ma-

gára és másokra nézve az önzetlen szeretet, a jóindulat, a segítőkészség, 

az áldozatkészség és ezeknek jegyében él, az a legjobbat teszi, mert ezzel 

lélekben felemelkedik, ezzel az anyagot szellemesíti. Miért fontos, hogy 

az anyagot szellemesítse? Azért testvéreim, mert a tisztább világokon a 

szellem a legfinomabb anyag, a fény által fejezi ki magát; tehát a szelle-

mesített anyag is képet ad a teremtményről. A szellemesített anyag fel-

emelkedik és magával emeli azt, aki ezeket a kötöttségében lévő anyaré-

szeket az ő áldozatával, jószándékával, szeretetteljes cselekedeteivel fel-

lazította.  

Az Úr még azokért is imádkozott, akik feszítsd meg-et kiáltottak, akik 

Őt keresztre feszítették. Az ember pedig a legkisebb sértésre vagy sére-

lemre is haragra, gyűlöletre, bosszúállásra gondol, hogy az illetőt meg-

szégyenítse, arról valami olyat mondjon, hogy az is megszégyenüljön. 

Ezzel a magatartásával az anyagot tömöríti, és a saját szabadságát koc-

káztatja. Az igazság az, ami szabaddá teszi az embert! Az igazság isme-

rete és élése révén képes az ember felszabadulni a bűn rabsága alól, 

és az anyagot szellemesíteni! A szabadságot nem lehet egyezmények 

aláírásával biztosítani az emberek számára, mert az emberben lévő go-

nosz természet az, ami a másikat megfosztja szabadságától. Tehát hiába 

ír alá két ország vezetője szerződést arról, hogy mit szabad és mit nem 

szabad, ha a két ország lakosságának többsége egymás iránt másként 

érez, annak mindig súlyos következményei lesznek. A következmények-

ről szólva - és ezt csak például hozom fel, mivel csak most történt - ami-

kor bombákat dobnak le egy szűkebb területre, ott rövidesen földrengé-

sek lesznek észlelhetők. A kötött állapotban lévő erők az anyaggal együtt 

elmozdulnak, ami valahol megint újabb anyagrészek elmozdulását idézi 

elő és létrejön a földrengés. Mindezt azért teszem elétek, hogy lássátok: 
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az ember minden cselekedetének következménye van. Értsétek meg, 

hogy az anyag nem egy holt valami, hanem szoros kapcsolatban van ve-

letek és azt fel kell szabadítani kötöttségéből, nem pedig sűríteni! Lássá-

tok meg, hogy az élet csak úgy tud diadalmaskodni a halál felett, ha abban 

szeretet van, mert a szeretet egyenlő az élettel és az élet egyenlő a sze-

retettel!  
Aki az élete folyamán csak gyűlöletet bocsát ki magából, az csak gyű-

löletet arathat, azt megtámadják mindazok az erők, amiket gyűlölködé-

sével indított útjukra. Mit gondoltok testvéreim, az utolsó időkben miért 

lesznek gyakoriak a földrengések? Miért lesznek tűzhányó kitörések, mi-

ért fog indulatosan, nagy robajjal és erővel támadni az emberre az óceá-

nok és tengerek vize? Azért, mert az ember rosszul bánik az erőkkel, azo-

kat megköti, nem engedi feltámadni; azokat szennyezi érzéseivel, gon-

dolataival, az egész életmódjával, feltalálásaival, gyártmányai mellékter-

mékeivel. Szellemi szemekkel már látható, hogy a természet mennyire 

telítődik a szennyel, hogy már csak néhány csepp kell ahhoz, hogy a ter-

mészet fellázadjon az ember ellen, aki ahelyett, hogy a természet feleme-

lésére lett volna, csúnya módon kihasználta, szennyezte, pusztította azt. 

Segítsen benneteket Isten ereje, Isten hatalma, Isten kegyelme, 

Krisztus Urunk békessége ahhoz, hogy lelketekben ne háborúság le-

gyen, hanem békesség! Ha pedig harcot hirdettek, hirdessetek harcot 

Krisztus Urunkhoz hasonlóan a bűn ellen, és pedig elsősorban a magatok 

lelkében lévő bűn, azután pedig a világban lévő katasztrofális mennyi-

ségű bűn ellen! Az én Atyám, az én Istenem békessége nyugodjék meg 

rajtatok! 

 

A TUDATOS ROSSZ KÉPVISELŐI(*) 
 

Uraim, Barátaim! Magunkban, a legbensőbb teremben vagyunk... 

Mindenki mást kint hagytunk az előcsarnokokban, kint hagytunk a külső 

páholyokban; minden zavaró dolog kint rekedt és most teljes figyelmet 

kérek... mindenki részéről teljes figyelmet... A tömeggel nem kell sokat 

foglalkoznunk; a tömeg idomítható állat. Idomítjuk úgy, hogy akik úgy 

helyezkednek el, hogy értelmük csillogásával, csillogtatásával írni tud-

nak, azok írni fognak. Akik a szó emberei, azok szavaikkal hajtják a vizet 

a mi malmunkra. Azt hiszem, ez mindenki előtt érthető és világos. Az a 

lényeges és fontos, hogy a jelszó: az „Isten halott” meginduljon. Ezt a 
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jelszót kell teljes mértékben és a legszélesebb körben terjeszteni. Tehát 

nem azt mondjuk, mint elődeink, hogy Isten nincs; azt mondjuk, hogy az 

Isten halott. Leghelyesebb, ha ezt minden írásunkban tömören és angol 

nyelven fejezzük ki, mert ez ma a világnyelv, ezzel tudjuk a legszélesebb 

körökben ezt, mint egy határozott, megfellebbezhetetlen valamit leszö-

gezni. Ennek a jegyében kell eljárnunk. Az a lényeges és fontos, hogy 

minden úgy legyen bemutatva példákkal, a Földön történő igazságtalan-

ságokkal, hogy még a legegyügyűbb ember előtt is természetesnek tűn-

jék, hogy ez a világ, ami állítólag Istennek a teremtettsége, nem tökéletes. 

Mert ha tökéletes lenne, akkor ugyebár nem történnék ennyi tökéletlen 

dolog; akkor ugyebár nem az igazak, az úgynevezett hívők szenvedné-

nek, nélkülöznének, nyomorognának, hanem azok az emberek, akik 

mindebben nem hisznek. Érthető, hogy miért van erre szükségünk, mert 

e nélkül a teória nélkül nem tudnánk győzedelmeskedni. Továbbá szük-

séges, hogy többé ne merüljön fel olyan kirívóan az ünnepek és a vasár-

napok kérdése sem.  

Szükséges, hogy akik jól élhetnek, azok összekeverjék a vasárnapokat 

a hétköznapokkal, azaz úgy éljenek, azaz úgy éljünk, hogy mindennap a 

pihenésnek, a felüdülésnek, a test élvezetének az ideje legyen. Mindazok, 

akik ezt nem engedhetik meg maguknak, az együgyűek világa pedig úgy 

érezze, hogy valamit kapnak, valami jót teszünk nekik, amikor gyárain-

kat, üzleteinket, boltjainkat ünnepnapon és vasárnapon is megnyitjuk 

előttük, mert lehetőséget kapnak, hogy ők is meggazdagodhassanak. 

Mert minden ember legbensőbb vágya, legalapvetőbb törekvése, hogy 

anyagilag megszedje magát és ezáltal többé ne legyen megkötve a nin-

csennel. Tehát mondjuk így: „állami érdek... társadalmi érdek... szükség 

van a termelésre... lehetőséget nyújtunk a munkásosztálynak, hogy meg-

szedje magát…” Hirdessük keleten, hogy a kelet és nyugat harcában 

szükséges, hogy nem maradhatunk le a nyugati demokráciák mögött. 

Fontos és szükséges, hogy a nyugati demokráciákban pedig arra hivat-

kozzunk, hogy a versenyben elsők és utolérhetetleneknek kell hogy ma-

radjunk. Ezzel a tömeg meg van fogva. Tudniillik, a tömeg nem lát az 

orránál tovább, a tömeg nem tud gondolkodni; a kommunikációs eszkö-

zeinken keresztül a tömeget - szószerint tessék érteni - agymosni kell. 

Szó szerint tessék érteni: keleten, nyugaton egyaránt, szünet nélkül ismé-

telni kell nekik: „ez a jó... ez az üdvös... ezt kívánja a jövő... ezzel építi 

ki ezt, ki azt...” Azután jöhetnek bele azok a hangzatos jelszavak, hogy 
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ezt, vagy azt, vagy amazt építjük vele. És a tömeg, ha sokat ismételjük 

neki, ha újságok lapjain ezt látja, ha a gazdasági kimutatásoknál ezt ol-

vassa, ha a nemzeti jövedelemre hivatkozunk, elhiszi.  

Hisz meglátja-e, hisz ért-e hozzá, hogy lemérje, hogy az elhintett mag-

vaink hogyan kelnek ki és hogyan erősödnek meg? Nem érti, nem tud 

távlatokban gondolkodni. Nagyon fontos, hogy az indító rugókat, az igazi 

okokat a legteljesebb titokban kell mindig tartani és egész mást kell mon-

dani, hogy mit, miért kell csinálni, és egész mást kell harsognunk, hogy 

minek milyen jó eredményei lesznek Ez számunkra fontos és számunkra 

nélkülözhetetlen. Külön kell foglalkoznunk a nőkkel; nagyon újkeletű a 

nő elhelyezkedése a társadalomban, és a nő rendkívül fogékony az új dol-

gokra. Egy kis békegalambot festve eléje, mindenre hajlandó, mert azt 

hiszi, hogy örökre megszabadul a háborútól és nem kell gyermekét attól 

félteni. Csakhogy háború nélkül nem élhetünk, mert hol pusztul el 

mindaz, amit termeltünk? A háborúban. És mi kell a háborúhoz? Nem én 

mondom, elődeink is megmondták: „pénz, pénz és harmadszor is pénz!” 

Tehát a háború - mondhatjuk így - szükséges rossz. Mi indítjuk el, mi 

profitálunk belőle, de nem a mi vérünk hullik, mert tudjuk, hogy mit csi-

nálunk, sőt azt is tudjuk, hogy mit mikor csinálunk. Ebben a legbensőbb 

szervezetben - azt hiszem, mindannyiunk előtt nyilvánvaló - gazdasági 

érdekeink vannak, de lényeges az is, hogy hogyan gondolkodunk. Azt az 

embert, akinek hite van, nem tudjuk, mint eszközt a magunk részére 

felhasználni! Abban az emberben nem kelthető fel elég erősen a jobblét, 

az anyagiak után való vágy. Mert vallása azt mondja, elégedjék meg a 

kevéssel; tűrjön, ha úgy hozza a sorsa és mindazért majd az Isten neki 

megfizet. Nos, hát ha örökösen erre az Istenre apellálunk, akkor komoly 

veszteségünk és kárunk lehet.  

Mindegy, hogy kelet, vagy nyugat, mindegy, hogy milyen nemzet, ez 

teljesen lényegtelen, csak az a fontos, hogy mit tudunk onnan kihozni, 

kisajtolni. Hogy erre a mai titkos ülésemre csak 13 jelenlétet engedélyez-

tünk, ennek is komoly és szimbolikus jelentősége van. A szimbólumok 

is komoly szerepet visznek titkos organizációnkban, komoly szerepet. 

Nemcsak azért, mert az ember a misztikumok felé vonzódik, ó nem csak 

ezért, hanem azért is, mert ezek mögött komoly erők rejlenek. Ezek mö-

gött - ahogy mindannyian tudjuk - komoly erők, erőforrások léteznek. És 

ezt az egész birodalmunkat - hogy csak szerényen fejezzem ki magamat 
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- úgy kell felépítenünk, hogy ezek az erők a mi rendelkezésünkre állja-

nak. Mondják, hogy az ember nem teheti végtelenségig, amit akar. Nos 

igen, ez fennáll, mert a halál ellen még egyelőre nem tudunk kellőképpen 

védekezni, de már ezen az úton is eredményeink vannak. És egy percig 

se képzeljük, hogy mindaz, amit ma az orvostudomány a számunkra le-

hetővé tesz, ez a kis embernek fog kedvezni. Nem, mert a jövőben sem 

lesz lehetősége és pénze ahhoz, hogy megvegye azt a szervet, amire szük-

sége van. Ez később egy egész új üzleti ággá fejlődhetik, ha igazán oko-

sak vagyunk. Azért apellálok újra és újra az értelemre, mert az értelem 

az, amivel mindent kontroll alatt lehet tartani. Sőt, az érzelmeinket is 

kontrollálnunk kell és rendkívül nagy szükség van arra, hogy legbensőbb 

körünk ezt teljes egészében belássa.  

Ezért kell újra és újra meggondolnunk, hogy még a kinti területeken 

bizonyos fokig hozzánk tartozóknak sem lehet mindent a tudomásukra 

hozni; de amit a tudomásukra hozunk, azt úgy kell tennünk, hogy azt 

higyjék, hogy bizonyos fokig megtanítottuk őket a mi gondolkodásmó-

dunkra. Tehát nekik nem lehet azt eladni, amit eladunk - az úgynevezett 

- hívőknek, vagy amit eladunk az általános tömegnek. Mert az általános 

tömeg nem tud gondolkodni, a hívők ostoba módon azt hiszik, hogy az 

az erény, ami az úgynevezett „Istentől való”, az úgynevezett „jó”. Ha a 

tömeg megtanulna gondolkodni és nem engedné, hogy az érzelem hatá-

sára, néha szenvedélyes kitörésére ezt a gondolkozását elveszítse, kérem, 

mi semmit sem tudnánk velük kezdeni. Mert akkor nyilvánvalóvá válnék, 

hogy mi egy kis csoport érdeke, és mi egy népnek, egy egész nemzetnek, 

egész Európának, egész Ázsiának az érdeke. Külön említhetem Afrikát, 

amin megint sok fog múlni, mert kiaknázatlanok még a nyersanyagai és 

nem építhetjük fel a magas technikával rendelkező társadalmakat nyers-

anyag nélkül. Tehát etetnünk kell a világot azzal, hogy ott, ami történik, 

helytelenül történik, mintha mi is azon az oldalon lennénk, de nem azon 

az oldalon vagyunk. Ezt a gondolkodásmódot és mindazt, ami ezeket a 

titkos erőket is - hangsúlyozni kívánom - úgy használja fel, ahogy az ne-

künk jó, el kell sajátítanunk. Mert ha erre képtelenek vagyunk, akkor 

megint az egész helyzetünket veszélybe sodorhatjuk. Lenne még néhány 

fontos javaslata kettőnknek, ezeket később írásban fogjuk benyújtani. A 

pihenő után pedig majd egyéb javaslatokat fogunk elfogadni. Hogy mivel 

kapcsolatban, az már hetekkel ezelőtt jelezve volt. Most mivel fáradtnak 

érzem magam, az ülésnek ezt a szakaszát berekesztem... 
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A médiumot más szellem foglalja el: 

Kedves embertestvéreim! A tudatos rossz egyik volt földi képviselő-

jének gondolataiba pillanthattatok bele. Ez rendkívüli idők jele már! A 

rendkívüli időkre való tekintettel engedtünk ilyen bepillantást ebbe! Mert 

a hívők seregei, az Istent szeretők el vannak foglalva azzal, hogy a meny-

nyegzői ruhájukat maguknak megszerezzék-, és mindarról, amit a tudatos 

rossz művel a Földön, csak csekély ismeretük és fogalmuk van. És kü-

lönben is, azok olyan titkos és a fekete mágia berkeiben lejátszódó dol-

gok, amiktől minden Istent szerető és Istent félő embernek tartózkodnia 

kell. A hatásait észlelhetitek, a hatásait láthatjátok, valamint azt is, hogy 

az isteni igazság hogyan szorul vissza egyre kisebb és kisebb területekre 

a Földön, és egyre kisebb lesz ez a terület a jövőben. A Föld nem az, 

aminek látjátok, mert a dolgok mögé emberi szemekkel nem lehet látni. 

Minden a láthatatlanból indul ki, a lélek természetéből jön elő. Az érzé-

seken és a gondolatokon keresztül felerősödik, és az abba belehelyezett 

érzések és gondolatok alapján azután megvalósulnak a dolgok a Földön. 

De a rossznak mindig szükséges a jó látszatát kelteni, mindig szükséges, 

hogy ezek az „ordasok báránybőrbe bújjanak.” De amikor önmaguk kö-

zött vannak - amikor szó szerint - az ellentét világát építik az önmaguk 

lelkében és a ti emberi világotokban is, akkor kibújik az ördögi láb ez 

alól a takaró alól, akkor meglátszanak az igazi érdekek és az igazi célok. 

A legveszélyesebb az egész földi világotokra nézve testvéreim, azok, 

akik fénylő, ragyogó értelmi képességeiket, gyors, frappáns gondolkodá-

sukat, megszerzett tudásukat, az emberi természetben való jártasságukat, 

emberismeretüket, pszichológiai és egyéb tanulmányaikat a tudatos rossz 

érdekében használják fel. Minden vonatkozásban veszélyt jelentenek az 

egész világra nézve; minden vonatkozásban szenvedést, fájdalmat, hábo-

rút, könnyet, nyomorúságot, forradalmakat hoznak az emberek világába.  

Minden vonatkozásban növelik a tömegek éhínségét, a tömegek nyo-

morúságát, a tömegek lelki elhalását, ami annyit tesz, hogy a lelket meg-

ölik, elveszik tőlük a hitet, elveszik tőlük a bizonyságot. Megcáfolják 

azokat az igazságokat, amelyek meg voltak örökítve; vagy kiforgatják 

azokat és ezáltal az emberek hit nélkül élnek, hit nélkül szűkölködnek, 

félelemmel vannak eltelve a jövővel szemben. Ezt a félelmet szándéko-

san fokozzák, hogy mindazt, amit akár a munka kincseinek elrablásával, 

akár a természet kihasználásával - ami a természet elszennyeződését 
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okozza - a maguk részére felgyűjtenek, megtarthassák. Ugyanakkor pá-

nikot is keltenek; félelmet idéznek elő, hogy tíz, húsz, harminc év múlva 

ennek következtében mi fog létrejönni. És teszik mindezt azért, hogy az 

emberek figyelmét teljes egészében arra tereljék, de ugyanakkor azt is 

bizonyítsák előttük, hogy az ember teljesen tehetetlen ezekkel a dolgok-

kal szemben. Ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy Isten nincs, tehát ez az 

Isten meghalt, ez az Isten többé nem törődik az emberrel, ebben hiába 

hisz és reménykedik, nem az fog történni a Földön, ami az Isten akarata, 

hiszen ami meghalt, ami elmúlt, ami befejeződött, amit megölt az ember 

az ő hitetlenségével, az fel nem támasztható. De akik igazán szeretik, 

akik igazán hiszik, akik igazán félik Istent és az Ő törvényeit, azok-

nak nincs félnivalójuk! Mert azok, ha az egész világ elpusztul is, ha az 

ég és Föld elmúlik is, ha mindent a tűz emészt is meg, azok az emberlel-

kek magasabb világokba emeltetnek.  

Mert ahogy az Úr mondja: „a testet megölhetik”, de az embernek a 

tiszta lelkületét, ami őt egy magasabb világba való bejutására képesíti, el 

nem vehetik; azzal ők semmit cselekedni nem tudnak, mert a hatalmuk 

kizárólagosan csak erre a világra, a földi világra korlátozódik. Ezért volt 

az, szeretett testvéreim, hogy amikor az Úr, a Jézus Krisztus erre a Földre 

lépett, akkor megközelítették Őt azok, akik az akkori korszakban az el-

lentét eszközei voltak emberi testben. Mert itt hatalma - mondhatnám, 

korlátlan hatalma - van az ellentétnek. De csak itt; és ha innen a szellem 

a test halála után távozik, akkor azon már semmi hatalmuk nincs. És itt 

is ez a hatalom csak addig lehetséges, amíg a kegyelem napja süt, amíg 

lehetőségük van a természetük kiélésére, amíg a teremtő Isten meg nem 

sokallja és azt nem mondja: „elég és vége és nincs tovább.” De addig 

hatalmuk van! Honnan veszik? Az emberből csapolják le, az emberből 

veszik el. Abból az emberből, aki nem lát tisztán: aki nem tudja, hova és 

mibe adja bele az erejét; aki nem tudja a jó és a rossz között a különbséget 

megtenni; akit meg lehet venni ígéretekkel, jelszavakkal, anyagi javak-

kal, jobb pozícióval. Az ilyen ember az, aki hozzásegíti az ellentétet ah-

hoz, hogy a Földön az ellentét akarata és hatalma érvényesüljön és ne 

pedig Isten akarata és Isten törvényei. De a rosszal szemben lehet, sőt 

szembe is kell szállni!  
Az embernek minden ismeretét, minden értelmi képességét, minden 

kialakuló erényét munkába kell szólítania ahhoz, hogy ellen tudjon állni 
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a rossznak. De a rossznak nem lehet rosszal ellenállni, mert akkor az be-

kebelezi az embert és azzal is sokasodik a gonosz a Földön. A rossznak 

csak jóval, az isteni jóval lehet és kell is ellenállni! Így kell tenni mind-

azoknak, akik a jó és a rossz közötti különbséget meg tudják tenni, akik 

ismerik a törvényeket és ezeket a maguk életére hajlandók alkalmazni 

akkor is, ha az nekik fájdalmas, nehéz és megalázó. Erre van szükség, 

hogy a jövőben bármit hozzon is az élet, bármi történjék is a Földeteken, 

a hitetek, a reménységetek és a ti Isten iránti szeretetetek megerősödjék. 

Úgy, hogy pontosan tudjátok, ki a ti Uratok, Akihez tartoztok; mit higy-

jetek, mit utasítsatok el; és mi az, ami megtarthat benneteket arra az időre, 

amikor minden elvész és salak elválasztatik. Figyeljétek a Szentlélek ki-

jelentéseit, figyelemmel olvassátok ezt a titkos tudományt - mert a ti ta-

notok is egy titkos, csodálatos tudomány - fúrjátok bele értelmeteket, ér-

zésvilágotokat. Ha így tesztek, akkor ez az igazság átalakítja, átformálja 

a gondolkodásotokat és akkor a pokol kapui - szó szerint értsétek: a pokol 

kapui! - sem vesznek erőt rajtatok. Mert akkor nem tömeglelkek vagytok, 

hanem egyéniségek, akik mindazt értitek, érzitek és élitek, amire benne-

teket ez a Harmadik Kijelentés, az Evangéliumi Spiritizmus akar kiok-

tatni, így legyen. Isten veletek! 

 

A FÖLDI ÉLET ÉS A SZELLEMI ÉLET(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében! Nézzük csak meg, boncoljuk csak szét mindazt, amiről olvastatok 

és beszélgettetek. Bizony, bizony mondom nektek, minden baj gyökere 

a bukott teremtményekben, és ha a Földről beszélünk, az emberben 

keresendő! Minden rossz az emberben fogamzik meg, az emberből indul 

ki és minden rosszat az ember szül a világra; az ember keseríti meg má-

sok sorsát, hogy azután a következmények törvénye szerint a keserűség 

hozzá is visszatérjen és neki is sok szenvedést okozzon. Tehát a legna-

gyobb baj az emberrel van, aki önmagáról egészen más képet alkot, mint 

a valóság; önmagával elnézőbb, mint embertársaival szemben. Jobbnak, 

többnek, értékesebbnek érzi magát és azt gondolja, hogy neki az életből 

több jár, neki alkalmakra és lehetőségekre van szüksége az érvényesülés-

hez, az előrejutáshoz. Kezdi az első vékony kis falat felépíteni azzal, 

hogy a másikról kevésbé jót, más esetben határozottan rosszat gondol, 

önmagával szemben pedig elismerő. A következő lépés az, hogy ő magát 
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jobbnak, különbnek, értékesebbnek tartja a másiknál, és nem akar elve-

gyülni, barátságot, kapcsolatot tartani azokkal, akiket kisebb értékűnek 

tart és lenéz. Olyan elkülönült társadalmi közösségeket, klubokat és szó-

rakozási lehetőségeket biztosít magának, ahova azok, akik szerinte nem 

érnek fel hozzá, be se tehessék a lábukat. Azután a közterhek viseléséből 

- úgy gondolja - kivonhatja magát, viszont annál súlyosabb terheket rak 

azokra, akiknek sokkal kevesebb van mint neki, akár lehetőségben, akár 

anyagi javakban vagy tehetségben.  

Azoktól, akik szerinte úgy sem tudnak okosan gondolkodni, igyekszik 

lehetőleg még többet elvenni. Ezek a dolgok hozzák létre az elkülönülést 

a gazdag és szegény, a tehetséges és a tehetségtelen, az okos és a kevésbé 

értelmes, az ügyes és az ügyetlen között, mert amivel az egyik rendelke-

zik, azt semmiképpen nem akarja megosztani a másikkal. Úgy gondolja, 

hogy a vagyona, a tehetsége azért van, hogy azon keresztül mások fölé 

kerekedjék, másokat kihasználjon, másokkal önmagát szolgáltassa, neki 

pedig korlátlan szabadsága legyen. Ha hatalomhoz jut - mert többeket 

ezen nézetében a maga oldalára állít - akkor ezzel a hatalommal kordában 

tarja vagy megfélemlíti azokat, akik nála gyengébbek, vagy vele szem-

ben alárendelt helyzetben vannak. Így, ezekből az érzésekből keletkez-

nek a különböző elvek, eszmék, különböző részletigazságok, amik azután 

az egész földi világot uralják és kormányozzák. Mert így igaz testvéreim, 

hogy elvek és eszmék kormányozzák a világot. Ami az emberben a fi-

zikai síkon, a fizikai létben megfogan, azt átviszi magával a szellem-

világba. A szellemvilág viszont nem alkalmas arra, hogy ott a lélek ezek-

től a tévigazságoktól, lelkeket egymástól elválasztó falaktól megszaba-

duljon, tehát a következő életében megint magával cipeli ezeket, még ha 

a lelkek világában ezekért megszenvedett is, ha meg is törte az erejét a 

törvény. A gyökereket még mindig táplálja a lelkében élő törvénytelen 

érzésekkel, gondolatokkal és amikor a földi világban kedvező talajba ke-

rül, azaz a lehetőségek megint kedvezőbbek a részére, mint a lelkek vilá-

gában, akkor újra felébred benne a vágy a dolgok megszerzésére és még 

erőszakosabb és gonoszabb módon igyekszik megszerezni azokat.  

Minden áron, minden eszközzel, ha kell hazugsággal, ha kell erőszak-

kal, fondorlattal, becsapással vagy gyilkossággal is, de meg akarja sze-

rezni azt, amire a vágy felébredt benne. Természetesen, akiktől akár a 

javakat, akár a hatalmat, akár a lehetőségeket el akarja rabolni, azok 
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mindezt nem akarják könnyűszerrel odaadni, ezért újabb és újabb viszá-

lyok és harcok keletkeznek, amelyek természetesen egyre mélyebb sza-

kadékkal választják el, most már nem csak az egyéneket, hanem népeket, 

nemzeteket és fajokat is egymástól. Azokat a fajokat, népcsoportokat, 

amelyek értelmileg elmaradottabbak, de a természethez közelebb állnak, 

sokkal könnyebb kihasználni. Így hát azokra a földrészekre, ahol ilyen 

emberek fejlődését biztosítaná a természettörvény, az értelmileg fejlet-

tebbek erőszakos módon benyomulnak, gyötrelmes rabszolgasorsra jut-

tatják őket és elrabolják a természeti kincseiket. Minél népesebb, hatal-

masabb egy ország, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy rátelepszik 

a nála kisebb népekre és járma alá kényszeríti őket. Nem lesz tekintettel 

azok emberi, erkölcsi és szellemi értékeire, hanem azon van, hogy min-

dent elvegyen tőlük és helyette rájuk erőszakolja az elgondolásait, ame-

lyekkel képes őket továbbra is hatalma alatt tartani. A természeti népek-

től pedig cserekereskedelemre hivatkozva elveszi, elrabolja az értékeket 

és helyettük értéktelen dolgokat ad oda. Gondoljatok csak azokra az 

időkre, amikor az újonnan felfedezett földrészeken az oda benyomulók 

értéktelen kis üveggolyókért, üveggyöngyökért, nem egyszer bódító sze-

rekért vették el az ott élők értékeit.  

Ugyanez a helyzet testvéreim, amikor az erőszakosabb országok be-

nyomulnak egy olyan területre, amely anyagi szempontból talán szegé-

nyebb, de ahol szellemi szempontból komoly értékek fekszenek. Ezeken 

a helyeken a kultúra, a magasabb rendű művészet hanyatlásnak indul, 

mert a benyomulók nem adnak lehetőséget ahhoz, hogy azon a népcso-

porton vagy nemzeten belül az értékesebb réteg továbbra is kitermelje 

magából a magasabb rendűt, amivel képes a saját fajtáját felemelni. He-

lyette szándékosan elsorvasztják az emberekben a szép, a nemes iránti 

érdeklődést, mert mindennek, csak művészinek nem mondható dolgok-

kal árasztják el az ott élőket. Mivel az értékesebb emberek ott még lehe-

tőséget sem kapnak a kibontakozásra, azért rövidesen a tömeglelkek már 

nem is igénylik az erkölcsileg jót, a szépet, és megelégszenek a lelki mos-

lékkal, amivel nap mint nap tömik őket. A technika vívmányaival rendel-

kezők - a gazdasági hatalom birtokában - természetesen nem a legértéke-

sebb, a legkelendőbb termékeiket helyezik el ezeknek a kicsiny, tehetet-

len, kirabolt és szegény országok piacán, hanem odaömlesztik mindazt, 

amit a gazdagabb országokban már nem tudnak értékesíteni. Természe-
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tesen erre a kicsiny népcsoportokon belüli intelligensebb réteg hamaro-

san rájön, akiknek ellenvéleményét minden eszközzel elhallgattatják. Ta-

lálnak is hamarosan olyan egyéneket, akik érdekből hajlandók kiszolgál-

tatni népük minden értékét.  

Az idegen hódítók ezek által az opportunisták (azok a politikusok, kik 

a körülményekhez alkalmazkodnak s csak a mindenkor elérhetőre törek-

szenek) által igyekeznek hatalmukat biztosítani és növelni, majd világ-

uralomra szert tenni. Aki nem hódol be nekik, azt ellenségként kezelik, 

de ugyanakkor a kisebb népek értékesebb rétege szintén ellenszenvvel 

viseltetik az ellenük irányuló manipulációik miatt. Ezáltal tovább foko-

zódik az elkülönülés, az ellenszenv és az igyekezet arra nézve, hogy va-

lami módon védjék, ami az övék. Mivel ezen idegen érdekcsoportok ré-

széről a terjeszkedés erőszakos módon történik, ezért az sok esetben el-

lenszenvet, haragot, később pedig irigységet kelt irántuk. A hatalom bir-

tokosai azt gondolják, hogy ezek a kis népek, kis nemzetek, kis országok 

számukra nem jelenthetnek veszélyt, mert ők erősek, hatalmasak, ezért 

bárminemű támadást képesek könnyen visszaverni. Ha a sajtó is a ke-

zükbe kerül, nem riadnak vissza a hazugság alkalmazásától valódi szán-

dékuk elkendőzése érdekében. Az eseményeket úgy állítják be, mintha 

azok a világbéke vagy más nemzetek felemelésének vagy szabadságának 

érdekében történnének, de a valóságban ez nem így van. Hatalmuk meg-

tartása érdekében a világ különböző részein gyújtópontokat létesítenek 

és tartanak fenn. Ezt az egymás szomszédságában élő kisebb népek 

múltra visszavezethető indulatainak szándékos felszításával érik el: val-

lási villongások, egymás országrészeinek megszerzése, mind-mind alkal-

masak a gyújtópontok ébrentartására, amiket érdekeiknek megfelelően 

lángra lehet lobbantani.  

Ez egyeseknek meggazdagodást, jólétet, még nagyobb hatalmat hoz, 

de a többség részére a rövid fellendülést visszaesés követi. Ez alatt az idő 

alatt, ebben a látszatos jólétben sütkérezhetik a nagy állam majdnem min-

den polgára, de amikor az állam alaposan eladósodik, a tűzhöz közel ál-

lók még gazdagabbak lesznek, az attól távolabb esők pedig elszegényed-

nek. Amikor egy-egy társadalmi rendszert felépítenek itt a Földön, az 

majdnem mindenkor a lelki fejlődés hátrányára történik. Hisz láthattátok 

a XX. században, hogy az ateizmus eszméje milyen károkat tett az emberi 

lelkekben. Természetesen a két párt rendszerben is két világnézet küzd 

az elsőségért. A valóságban mindegyik párton belül a legfelsőbb réteg 
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hatalmának további növelése és megtartása a cél. A Földön mindenütt 

az anyagiakért, országrészekért, hatalomért folyó küzdelem tapasz-

talható, amelyben mindig az erőszakosabb kerekedik a gyengébb, a ki-

sebb fölé. Ezáltal egyes országok, népek még szegényebbek lesznek, nem 

egyszer megfosztva nemzeti vagyonuktól. Ezt a folyamatot nem tudják 

még az úgynevezett gazdasági szakértők sem megállítani és a nagy adós-

ságok úgy az egyének, mint országok esetében csak tovább halmozód-

nak. Ezek között a körülmények között olyan dolgokat ruháznak fel ér-

tékkel, amiknek nincs valódi értéke. Mert valódi értéke van az aranynak, 

a gyémántnak vagy szellemi képességeknek.  

Amikor az adóságok túl magasak lesznek, amikor az ellentétek, a 

mélységek és magasságok, a hegyek és a szakadékok ember és ember, 

nemzet és nemzet, faj és faj között túl nagyra nőnek, ha a válaszfalak túl 

erősekké válnak, akkor újabb manipulációk révén azt ruházzák fel érték-

kel, aminek nincs valós értéke, mint például az értékpapír, ami mögött 

valódi érték nincs, csak a kapzsiság szülte spekuláció hajtotta fel annak 

árát egy időre. Ezek azonban rendkívül veszélyes dolgok a társadalomra 

nézve, mert földi viszonylatban minden mindennel szoros összefüggés-

ben van, és egyszer eljön az idő, amikor ezt a magas árfolyamot nem 

lesznek képesek ezen a szinten megtartani és bekövetkezik az esés, ami 

óriási veszteségeket fog okozni az egész társadalomnak, sőt az egész 

földi világnak. Annak ellenére, hogy az isteni Gondviselés annyi értéket 

helyezett el a föld mélyébe, annak ellenére, hogy a Föld megadja a ter-

mését, az emberekben élő kapzsiság következtében mégis csoportosan 

halnak éhen az emberek. Az ember ma már nem törődik a másikkal, 

magát tartja fontosabbnak, különbnek, jobbnak, érdemesebbnek; 
elválasztja magát a másiktól, bele sem képes helyezkedni a másik vilá-

gába, a másik nyomorúságos állapotába. Nem érdekli, hogy a másikkal 

mi történik, csak azzal törődik, hogy amíg ő a Földön időzhetik, jól él-

hessen. Amikor azonban az embernek a Földről távoznia kell, ugyan-

ilyen elkülönült világban találja magát. Itt azonban nem érvényesülhet 

a lélek erőszakos, bűnös természete; itt hiába akar manipulálni, hazudni, 

lopni, másokat kihasználni, nem lehet!  

Nem véletlen, hogy a Föld körül szférák keletkeztek, hiszen szüksé-

ges, hogy az ember elve, eszméje, ideája, elgondolása szerint rétegeződ-

jenek a halál utáni állapotok, hogy ott már ne lehessen összekeverni az 

ocsút a búzával, a jót a rosszal; hogy aki a Földön állta a nap hevét, aki 
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becsületes, őszinte és szorgalmas volt, aki az apró részleteket is kidol-

gozta és mindenben igyekezett az erkölcsi törvényeknek eleget tenni, azt 

itt az igazság törvénye megajándékozhassa a megérdemelt nyugalommal, 

békességgel és gazdagsággal. Az igazság törvénye szerint ugyanis itt 

mindenki azt aratja, amit a Földön vetett! Ezért azután itt is vannak 

befalazott, börtönbe zárt, odúkban meghúzódó, hajlék nélküli, nyomor-

ban élő lelkek, csakhogy az ilyen lélek százszoros, ezerszeres nagyítás-

ban éli át szenvedéseit. A földi nyomor, szegénység, éhség, a földi ki-

szolgáltatottság, a földi rabság testvéreim, semmi ahhoz képest, amilyen 

nyomorúság, rabság, szenvedés és gyötrelem itt vár azokra, akik az Is-

tentől kapott alkalmaikat, lehetőségeiket, képességeiket elvesztegették, 

elpazarolták arra, hogy az anyagi világban valami felett rendelkezhesse-

nek. Amikor az ember elvesz a máséból, ezzel kivonja magát a közösség 

terheinek viseléséből, különválasztja magát embertársaitól, aminek igen 

gyötrelmes és hosszantartó következményei lesznek ideát! Ha ti bepil-

lantást nyerhetnétek a legalacsonyabb vagy a Föld központja felé lévő 

szférákba, megértenétek, hogy miről beszélek. Nincs itt békesség, mert 

akik békétlenséget vetettek, most azt kell aratniuk; nincs itt gazdagság, 

mert aki a másét elharácsolta, azt vissza kell adnia a törvénynek. Az ilye-

nek itt szegényebbek és nyomorultabbak azoknál, akiktől elvették; nincs 

itt szeretet, mert önmagukat is, egymást is mélyen megvetik és gyűlölik, 

a másikban vélik felfedezni szenvedéseik okát.  

Ugyanakkor ezeken a helyeken megtalálhatók azok a férfi és női lel-

kek is, akik csak a vágyaik kielégítésének eszközét látták a másikban; 

ideát ezért rendkívül nagy gyűlölet lobban fel a férfi lelkekben a nő iránt, 

a női lelkekben a férfi iránt, mert egymást okolják súlyos állapotukért, 

úgy hogy a törvénynek kell ezeket a lelkeket különválasztania, különben 

a gyűlölet robbanáshoz vezetne. Testvéreim, azzal a sistergő gyűlölettel, 

amilyen gyűlölet él itt az ellenségekben, ti még nem is találkoztatok. Az-

után szinte égető a szégyene és a gyötrelme annak, aki a Földön, az ideig 

valóban, a változások világában odaadta az örökkévalót a múlandóért. 

Pedig ha örökkévaló értékekkel tért volna meg a szellemvilágba, akkor 

itt a szeretet, a nyugalom, a kiegyensúlyozottság, a lelki béke, a másikkal 

való megelégedettség állapota várt volna rá. Akik ilyen eredményt fel-

mutatni nem tudnak, akik üres kézzel térnek meg a földi világból, azokat 

ideát ízekre szedik, szinte felfalják annak a szférának lakói, ahonnan ezek 
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elindultak. Akik üres kézzel térnek meg a földi világból, ugyanazon szfé-

rákba kényszerülnek visszatérni - ha ugyan nem mélyebbre - mint ahon-

nan elindultak. Az ott élők pedig, mivel tőlük várták sorsuknak, helyze-

tüknek, állapotuknak jobbrafordulását és csalódniuk kellett bennük, ezért 

ellenük fordulnak, gyötrik, kínozzák őket. Az írás azt mondja: „ti innen 

oda és ők onnan ide nem mehetnek.” Mert az igazság törvénye áthatol-

hatatlan falakat, hegyeket, völgyeket, mélységeket épít a különböző szel-

lemi szférák közé; mi több, ebből kifolyólag keletkeztek a különböző fél-

anyagi és a sűrűbb anyagi bolygók is; és az egyik bolygó világából a má-

sikra véglegesen elmenni nem lehet.  

A tudomány állítja, hogy a Földről az ember más bolygókra is utazha-

tik, de téved. Soha nem fogja tudni megtenni! Ha létre is tudná hozni 

azokat a feltételeket, amikkel ezt megtehetné, ott huzamosabb ideig élni, 

munkálkodni, boldogságot érezni nem tudna az ember, mert hiányozná-

nak hozzá a szellemi kellékek. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, 

hogy az igazság törvénye okkal és céllal épít válaszfalakat a világmin-

denségben a különböző szellemi fokozatú szellemek közé. A cél pedig a 

javulás, a tisztulás, a megigazulás, a szellemi kincsek védelme, hogy azo-

kat el ne lehessen lopni, tönkre ne lehessen tenni, a magasabb rendű szfé-

ráknak az életét meg ne lehessen zavarni, és ott zavart, boldogtalanságot, 

káoszt ne lehessen kelteni. Itt a Földön pedig a fejlődést az szolgálja, ha 

egyik ember a másikban Isten teremtményét és a maga testvérét látná. Az 

Úr néhány szóban a lényeget fejezte ki, amikor arra utalt, hogy a Földön 

az ember feladta az, hogy ezeket a válaszfalakat - bármiféle gonosz érzé-

sekből épültek is fel - lebontsa a szeretet erejével, és ezáltal biztosítsa a 

fejlődést úgy az önmaga, mint embertársai részére. Ezért mondta a mi 

Urunk, Jézus Krisztus: „szeresd Istent mindenekfelett, felebarátodat, 

mint tenmagadat… és szeresd még ellenségedet is… és békülj ki a te 

ellenségeddel, amíg az úton vagy…” Tehát ne ellenséget szerezz magad-

nak, ne távolabb kerülj a te testvéredtől, hanem Krisztusban legyetek 

egymásnak igaz, szerető testvérei! Ez a feladat és ez a cél! Ha ezt elérné 

az emberiség, akkor a hegyek a tengerbe omolnának, a völgyek kitöltőd-

nének, a szakadékok megszűnnének és boldogság, megelégedettség 

lenne ezer és ezer esztendeig. Isten legyen mindannyiótokkal! Isten ve-

letek! 
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AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE(*) 
 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében sok szeretettel köszöntelek ben-

neteket testvéreim! A mi Atyánk, Istenünk környezetében csak állandó, 

örök jelen van; örök jelen, amelyben a teremtmények szünet nélküli bol-

dogságot, örömet és harmóniát élveznek. Mert a mi Atyánk, Istenünk 

közelében nincs idő, csak örök jelen! Ha a Földet, az idő és a tér világát 

nézitek, akkor láthatjátok a múltat, a jelent és a jövőt. Ez a három szoro-

san összefügg és összekapcsolódik: a múlt alakítja a jelent, és a jelen ala-

kítja és formálja a jövőt. A Földön a múltban sok-sok különböző kultúra 

virágzott; mindegyik kihozta magából a maga maximális jóját vagy rosz-

szát, tehát jó és rossz ismereteit, törekvéseit és ezek szabták meg, hogy 

milyenné formálódik a jövője. A jövő fájdalmassá alakulhat, mert a kö-

vetkezmények beérnek és a természetvilág pontosan azt adja vissza a lét-

rehozójának, ami belőle származott, tehát rosszra csakis rossz, jóra csakis 

jó feleletet ad. Az emberiség szellemi fejlődése igazán akkor kezdődött 

nagyobb iramban, amikor egy maroknyi népre, Isten kiválasztott népére 

építeni lehetett. Mindaddig, amíg a nagy népek közül, akik a Földet be-

népesítették, egy kis csoport nem került az élre, addig ez a gyorsabb fej-

lődés lehetetlen volt. Amíg egy kis csoport nem került az élre, hogy újra 

megismerje az egy igaz Istent, az Ő akaratát, az Ő törvényeit, addig nem 

lehetett komoly szellemi fejlődésről beszélni. De ezt a csoportot, az Úr 

kiválasztott népét a régmúltban, a nagyon régmúltban sok-sok kultúra és 

sok-sok népfaj születése, virágzása, élete és halála előzte meg.  

Honnan került a Föld színére Isten kiválasztott népe? A legmagasabb-

ról, amely ebben a naprendszerben a legmagasabb szellemi fejlődést kép-

viselte, vagyis a Napból. Napszellemek voltak ők, ennek bizonyos nyo-

maival és bizonyos emlékekkel a régmúltra, amikor a természettörvény 

még ennek a naprendszernek legmagasabb bolygóján, a Napon dajkálta 

őket és minden lehetőséget megadott nekik ahhoz, hogy ebből a naprend-

szerből elmehessenek. Akik hallgattak a hívó és figyelmeztető szóra és 

újra világossá lett előttük, hogy mit kell követniük és hova kell visszatér-

niük, el is kerültek a hatodik naprendszerek világából az ötödik naprend-

szerek világába. Akik továbbra is ellenszegültek, azaz egyre sötétültek 

akár értelmileg vagy érzelmileg, azok egy idő után itt, ezen a Földön ta-

lálták magukat. De nem mint Isten kiválasztott népe, legalábbis nem ab-

ban az értelemben, ahogy ma ti a kiválasztott népet ismeritek. Ugyanis 
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Atlantisz a múltja és a bölcsője mindannak a kultúrának és isteni remény-

ségnek, amely azután Izrael fiaiban és lányaiban egy jóval későbbi kor-

szakban valósulhatott meg. De még az Atlantisznál is régebbi múltra 

visszatekintve, Atlantisz népe is és azok, akik onnan a szörnyű kataszt-

rófa és pusztulás után kimenekülhettek, visszaemlékeztek egy még ré-

gebbi kultúrára, amelynek a neve Múlt volt, és melyet a mai régészek 

megláthatnak és ma Mú-nak - a Múlt neve lassan elmosódva, Mú-vá vál-

tozva - neveznek. Vajon melyik nép nyelve él ebben? Melyik nép nyel-

vében találjátok meg a régmúlt időkre emlékezve azt a szót, hogy Múlt? 

Ebben a Múlt-ban, vagy Mú-ban és a későbbi, atlantiszi korszakban az 

Istenben hívők létrehozták, felépítették először az önmaguk lelkében az 

Isten, azaz az Úr templomát, hogy később külsőben is megalakuljon a 

hatalmas, a jelenkorban hozzá nem fogható nagy város, az Úr városa.  

Melyik nép nyelvében találjátok meg azt a szót, hogy Úr és Úr városa? 

Ebből az Úr városából jött el a katasztrófa elől, időben, az isteni figyel-

meztetést meghallva, Ábrahám, a hit ősatyja. Ábrahámot ma már úgy is-

meritek, hogy ő és az ő leszármazottai alkották Isten kiválasztott népének 

a szellemi magvát. Ábrahám a hit ősatyja hitt Isten ígéretében, kialakí-

totta lelkében az Úr városát és ott oltárt épített az Úr részére, hogy áldo-

zatot mutasson be nap mint nap, soha nem felejtette el a múltat. Miként 

a bölcs ember a mai világban sem felejti el, hogy honnan jött, honnan 

erednek a gyökerei; hogyan épül múltjára a jelen és jelenére a jövő; hogy 

ami elmúlt, az elmúlt. De ami elmúlt, annak nem szabad úgy elmúlnia az 

ember életében, hogy ő abból ne legyen képes tanulságot levonni; hogy 

ne legyen képes - nem értelem szerint, hanem lelki sejtelem formájában 

- visszaemlékezni azokra az időkre, amikor még a magasabb világok 

minden védelmét élvezhette. Amikor a teremtmény a törvénynek ellen-

szegült, az isteni Gondviselés mindent elkövetett, nehogy szabadeséshez 

hasonlóan a magasságokból egyszerre mélységekbe zuhanjon, hogy a 

múlt pillanatok alatt eltűnjék előle. Lassan, fokozatosan, ölben hordozva 

vigyázott arra, hogy ez az esés ne legyen túl fájdalmas, hogy a teremt-

mény esése csak lassan, fokozatosan, lépésről-lépésre következzék be; 

hogy minden lépésnél új, figyelmeztető táblák legyenek a teremtmény 

szeme előtt. Az emberiség múltját sokan kutatták, sok mindenre rájöttek, 

de mivel azok, akik sötétebbre buktak, kevesebb világossággal rendel-

keztek, ezért ezeket a valóságokat csupán elgondolásoknak, teóriáknak, 

legendáknak, regéknek gondolták.  
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Pedig minden legendában és regében az igazság magva - igaz, hogy 

az ember részére feltörhetetlen magva - benne van, és a sötétebb, a ke-

vésbé világos értelműek mindenkor el akarták takarni, és mindenkor azo-

kat akarták nagynak, bölcsnek, igazságosnak, hatalmasnak, családfa sze-

rint régmúlttal rendelkezőnek beállítani, akik az anyagi világban, a tér és 

idő kötöttségében voltak képesek a testi ember számára eredményeket 

elérni. De az igazságnak, amely a múltban zárt magként pihen, mégis 

időnként a felszínre kell kerülnie. Sok mag nagyon mélyen szunnyad az 

idők méhében okkal és céllal, mert nem lenne célszerű a jelen kibonta-

kozásának érdekében, hogy a múlt igazságai az emberi szem elé tárulja-

nak, mert ezáltal ember és ember között még nagyobb szakadékok kelet-

keznének, mint amit a jelenkor bűnei hoztak vagy hoznak létre. Ugyan-

akkor vannak igazságmagvak, amelyek lassan mégis a legmélyebb réte-

gekből is a felszínre törekednek és az isteni igazság ereje és fénye - mint 

tavasszal a meleg napfény a felszínre csalja a magokat, amikben megin-

dul az élet és kikelnek - itt, ott, amott a múltból valamit megláttat az em-

berrel. És akkor az ember ezer és ezer és ezer éves álmokat törül ki a 

szeméből, csodálkozva néz körül, és a múlt, jelen és jövő között az ösz-

szefüggéseket megláthatja. Némely esetben megláthatja a történelmi 

vagy szellemi fejlődés szerepét az emberiség történetében azokban a kor-

szakokban, amelyekre az emberiség történelme kiterjed.  

De az emberiség történelme sokkal régebbre nyúlik vissza, mint 

amit akár tudományos, akár történelmi, akár egyéb vizsgálatok ré-

vén állítottak össze. Ezért az ember nem tudja, hogy az egészet hova 

tegye és mit kezdjen vele, de ébredezni kezd a lelkében az összefüggés 

megismerésére való vágy és érezni kezdi, hogy sokkal több az élet annál, 

mint amit itt e Földön a születéstől a halálig, a bölcsőtől a koporsóig lát-

hat; sokkal több a mit együnk, mit igyunk és mibe ruházkodjunk gondjá-

nál. A földi élet sokkal nagyobb titok, sokkal nagyobb érték, sokkal na-

gyobb céllal élhet - nemcsak azt mondom, hogy születhet, hanem élhet - 

a világmindenségben Isten rendelése, szándéka és akarata szerint. Az em-

ber a jelenben szétnézve, azt balgán gondolja, hogy „mindenek szabadok 

neki”, a múltat letagadhatja, mert a teleírt lapokat nem képes vaksi sze-

meivel olvasni, mivel azok ködbe vesznek, és messze esnek tőle; a jövő 

elé sűrű fátyol ereszkedik; a jelennel, bár minden alkalom és eszköz a 

kezében van, nem tudja, mit kezdjen. Az ember nem tudja, mit kezdjen 

önmagával a tér és az idő világában; nem tudja, hol keresse az ő Istenét, 
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Teremtőjét; nem tudja, mi a szeretet; nem tudja, honnan jön és hova tart, 

nem tudja, melyik úton kell járnia és nem tudja, hogy a nagy, hatalmas 

fényoszlopot, a mi Urunkat, a Jézus Krisztust kellene követnie.  

Az ember azt hiszi, hogyha valami nem tetszik neki, azt eltüntetheti 

és megsemmisítheti azáltal, hogy annak az életét elveszi, és akkor újra 

„szabadok lesznek mindenek neki”. Szabadok? Testvéreim, az ember 

egyre nagyobb béklyókat, egyre nagyobb és nehezebb bilincseket rak ön-

magára; egyre sűrűbb rétegekbe burkolja bele magát; egyre több hamis-

ságot, hazugságot, mint fegyvert vesz igénybe ahhoz, hogy ne kelljen lát-

nia a létező, az élő, a letagadhatatlan igazságot: azt, hogy nem ő a terem-

tett világmindenség ura, hanem senki és semmi ő, akinek az alázatosság 

ruháját - ahogyan ti mondjátok: szürke köpönyegét kell megszereznie. 

Az ember nem képes meglátni Isten és önmaga között a nagy különbsé-

get; nem képes meglátni azt a nagy változást, ahogy eltorzult, ahogy el-

butult, ahogy megszegényedett az egész lelki világa; nem tudja megér-

teni, hogy a tudás fájának gyümölcséből való fogyasztással nem nagyobb 

tudáshoz jutott, hanem degenerálódott. Az ember azt hiszi, ha azt 

mondja: „nincs Isten” - vagy modern szóval – „ateista vagyok”, akkor 

valami nagyot, hatalmasat mondott, felemelte önmagát és úgy gondolja, 

alászállította az értékét annak, aki úgy sem létezik. De Isten nélkül egy 

tapodtat sem juthat előre. Az ember azt hiszi, hogy mindent tud és nem 

képes életet alkotni; azt hiszi, hogy mindent meg tud gyógyítani és mégis 

mindig új és új betegségek jönnek, amelyekre nem találja meg a gyógy-

szert és a gyógymódot; azt hiszi, örökké élhet és közben vak, púpos, meg-

gyötört, elöregedett, agg testben kénytelen élni, némely esetben a halál-

hoz hasonló, mozdulatlan állapotban.  

Az ember azt gondolja, hogy befolyásolhatja az esőt, a vihart, a lég-

kört, megsokasíthatja a termést és egyre többen halnak éhen; azt gon-

dolja, népjóléti államokat hozhat létre és minden államban egyre na-

gyobb a szegénység és a pénz hiány; azt gondolja, hogy háborúkat visel 

mások ellen és ezáltal majd biztosítja önmagának és utódainak a világbé-

két, és soha nem volt ennyi össze-visszáság ember és ember, nép és nép, 

nemzet és nemzet között. Az ember azt gondolja, uralja a jövőt, és a je-

lennek sem ura; azt gondolja, uralkodhat mások felett, és képtelen ural-

kodni önmaga felett, a bűnös természete felett. Jobb lenne az emberiség-

nek, ha az eléje tartott tükörben, a természettörvényben meglátná a rút-

ságát, bűnösségét, tehetetlenségét és meglátná azt a jövőt, amely rá vár. 
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Mert nem az a jövő vár rá, ami várt az Úr városából kijött Istenfélő, Istent 

tisztelő, alázatos lelkű Ábrahámra és annak leszármazottaira, akik az ígé-

ret, a kiválasztottság gyermekei voltak. Igaz, hogy minden teremtett lélek 

ígéretet kapott a tökéletesség, az üdvösség elérésére, de ezt csakis akkor 

érheti el, ha a törvényeket betartja és az isteni akaratot véghezviszi. 

Mindaddig, amíg ennek ellenszegül valaki, amíg ennek ellenáll valaki, 

addig teljességgel lehetetlen. Isten látja, hogy egy-egy korszakban - 

amely különböző időterminusokat ölel fel - kik azok, akik egy bizonyos 

fokú beérkezettségig eljuthatnak, és mindent elkövet, hogy akiknek a lel-

kében ezt látja, azok a saját akaratukkal az Ő isteni akaratához simulja-

nak. De csakis azok tudnak az isteni akarathoz simulni, akik alázatosak, 

akik tudják, sejtik és érzik, vagy a Szentlélek megvilágosította őket, hogy 

a múltban súlyosan, kibeszélhetetlenül súlyosan vétkeztek Isten fennálló 

törvényei ellen, szívből megbánják bűneiket és mindent elkövetnek azért, 

hogy a mi Atyánk Istenünknél újra kegyelmet nyerjenek és ezen a ke-

gyelmen keresztül a kiközösített, a megátkozott világokból újra maga-

sabb, tisztább, boldogabb, fényesebb, tündöklőbb, Isten jelenlétét érző 

világokba kerülhessenek be.  

Az emberiség nem készül fel a jövőjére kellőképpen, pedig minden 

alkalom, lehetőség, a tudomány minden vívmánya, a természettörvény 

azon ismeretei, amelyek ezekhez szükségesek, megadatott neki, hogy 

hinni és reménykedni tudjon. De a világ mégis hit és reménység híján 

szűkölködik: soha nem volt ennyi depressziós, letört, rosszkedvű, hara-

gos, indulatos, kellemetlenkedő - amely a haragból származik - ember, 

mint manapság. Az emberiség nem hisz, nem remél, és ezért az Isten pa-

rancsolatára lenyújtott szellemi szálak nem tudják őt a magasabb vilá-

gokba emelni, megvigasztalni és a tévelygések sűrű, gomolygó ködét át-

világítani. Az ember nem tud - szószerint értsétek! - lélegzeni. És aki nem 

tudja a magasabb, éteribb anyagokból az életet magába lélegzeni és a 

szervezetében felhasználni, az holt, az nem él. Az ember nem követ és 

nem sziklát lélegzik be, hanem finomabb anyagot, a levegőnek a legérté-

kesebb részét, az oxigént. Ahogyan az ember belélegzi a levegőt és az 

oxigén átjárja és áttisztítja a vért, hogy élni tudjon, hogy megújhodjék, 

úgy kell szellemileg is lélegzeni, hogy ami a leglégiesebb, ami a maga-

sabb világokból jön, azt fogadja be, azzal tisztítsa át az egész benső erő-

világát. Mivel az ember ezt képtelen megcselekedni, ezért jövőtlenné 
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vált. Az emberiség olyan, mint az elvetélt magzat: nagy jövő váromá-

nyosa volt, megfürödhetett volna a légben, a napfényben, a lehetőségek 

világában, de elvetélt, nem él többé; egy burok, amely élni látszik, de 

valójában Istentől áthatott élet nincs benne és ezért ki kell vettetnie e ha-

todik naprendszer agyongyötört, megsűrűsödött, bűnnel telített világából 

is.  

Mi ad az embernek jövőt? A jövőbe vetett hite, reménysége, a mag, 

amelyet a jelenben vet el, hogy az a jövőben kikel, táplálja őt és az övéit 

és az ő nemzetségét. Ábrahám biztos volt abban, hogy amit az Úr ígért 

neki; amit az Úr az ő lelkébe beépített, megtartja még akkor is, ha a nagy 

várost, Úr városát a pusztulás miatt - ami a város bűne miatt következett 

be - el kellett hagynia. Ábrahám hitte, hogy az övéire Istennek gondja 

lesz és az ő nemzetségét naggyá, erőssé, hatalmassá teszi. Az ő nemzet-

sége tizenkét részre, nemzetségre oszlott annak alapján, hogy milyen ka-

rakterűek voltak a teremtmények és milyen eltorzulást okozott rajtuk a 

bukás. Ábrahám hitte, hogyha a nemzetségei félig is megtartják Isten pa-

rancsolatát, akkor visszamehetnek az idő és tér világából oda, ahol „idő 

és tér többé nem lészen”, és ahol örök a jelen. A tizenkét nemzetség időt 

és alkalmat kapott, hogy sokasodjék, hogy utódjaik legyenek és az utó-

dok is kihozhassák a lelkükből azt, ami a múltban a lelkükbe elvettetett. 

Istennek pontos terve volt arra, hogy milyen körülmények között tartja 

ezt a tizenkét nemzetséget: hol jobb sorsban, hol nyomorúságban, hol 

szabadságban, hol rabságban forgatta meg őket; hol királyokat adott ne-

kik, hol prófétákat; hol a testi embernek adott egy kis kedvezményt, hogy 

az életkedve alább ne hagyjon, hol a szellemi embert ostromolta, hogy 

megtérjen és éljen. Nem véletlenül, nem tévedésből került az ember és a 

tizenkét nemzetség e Földre; nem véletlen, ami történt velük. Ami történt, 

azért történt, hogy az eredményt kihozzák; hogy a múltban, a régmúltban, 

még a Mú idejében elvetett mag kikelhessen. Ami történt, azért történt, 

hogy később az új magvető elvethesse az új magot azokba az emberlel-

kekbe, amelyeket felszántott a nyomorúság vasekéje, hogy befogadják 

immár nem a szemet-szemért, fogat-fogért törvény félelmét, hanem a 

szeretet édes mézét, és hogy az új mag megerősödjék és eredményt hoz-

zon.  

Nézzétek meg, milyen eredményt hozott! Nézzétek meg, milyen ered-

ményt hozott a kiválasztott népnek, akik szőrös szívűekké váltak, akik-
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ben az önzés, a hatalomvágy, a világ uralása a fő eszme, ezért élnek, en-

nek érdekében cselekszenek. Nézzétek meg a nyugati keresztény embert, 

aki újra és újra arcul veri Krisztust, Akire hivatkozik, Akire azt mondja, 

hogy Ő általa vált kereszténnyé; ő már nem pogány, ő már nem zsidó, ő 

már keresztény. Holott ha ilyen keresztény, akkor pogánynak is és zsidó-

nak is nagyon satnya és nagyon gyenge. Mert ha az ember hagyná, hogy 

Krisztus vére, Krisztus ereje átjárja az ő holt tagjait, akkor megelevened-

hetnék; ha csak akkora hite lenne az Istentől ígért jövőben, mint a mus-

tármag, akkor hegyeket mozgathatna meg vele. De a mai emberiségnek 

nincs hite! A mai emberiség ezerszer, százezerszer hitetlenebb, mint a 

régi világ, a múlt embere, aki időnként a csodák láttára hinni volt képes. 

A mai emberiség a tudományával mindenféle, össze-vissza teóriát állít 

fel arra vonatkozóan, hogy a csodák hogyan és miként jönnek létre, de 

ezek a teóriák olyan messze vannak a valóságtól, az igazságtól, mint a 

Föld az égtől; mint a bukottak a tiszta szellemek seregétől; mint Lucifer 

a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Pedig valaha egy szinten volt Krisztus 

és Lucifer, ami a fény hordozóját jelenti, mert olyan nagy volt az ő fé-

nyessége. Nem Isten taszította el Lucifert Magától, hanem ő maga azzal 

a tévgondolattal, hogy ő nagyobb, hatalmasabb, fénylőbb a teremtő Is-

tennél és nem volt hajlandó elismerni, hogy ő Isten teremtménye; és néz-

zétek meg, hova hullott alá.  

És ugyanez a ma élő emberiség bűne: a saját képzelt - és itt már nem 

is valódi, mint Lucifer életében - önfényében tetszeleg. Azt hiszi, hogy 

nagyobb, hatalmasabb Istennél is; azt hiszi, hogy szép, amikor rút; azt 

hiszi, hogy igaz, amikor hamis; azt hiszi, hogy önzetlen, amikor önző. 

Azt hiszi, hogy az életet tiszteli, amikor az életet már magzati állapotban 

elpusztítja, és ha nem a fizikai test elpusztításáról beszélünk, ugyan hány-

szor öl és pusztít az ember azokkal az érzésekkel és gondolatokkal, ami-

kor másnak rosszat kíván, amikor mást megátkoz, amikor másokról rosz-

szat gondol és szeretné a másikat - ha nem félne - mindenképpen lese-

perni és eltüntetni. Ne mondja tehát az ember, hogy hatalmas és óriási 

léptekkel a XXI. századba lépett és a XXI. század majd csodálatos lesz a 

számára; és ne mondja azt, hogy új jövő vár rá és évmilliók lesznek még 

a Föld történetében, mert mindez nem következhetik be. A jelekből látnia 

kellene, a jelekből olvasni kellene tudnia, hogy ilyen jelen alapján csak 

gyötrelmes és katasztrofális jövő következhetik. Az embernek semmi 

mást nem ajánlhatok testvéreim, mint hogy térjen meg bűneiből, ezt 
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mondta Keresztelő János is az Úr fellépése előtt. A mai emberiségnek is 

ezt ajánlhatom, térjenek meg, mert az idő közel van! Térjetek meg test-

véreim, bűneitekből és vegyétek magatokra az alázatosság szürke köpe-

nyegét! Szolgáljatok másokat, mert ez alázatossá tesz benneteket! Ne 

sértődjetek meg, ne haragoskodjatok és indulatoskodjatok, mert az indu-

lat abból van, ha az ember kedvét, elgondolását vagy számítását áthúzzák 

és nem valósítják meg, vagy nem fogadják el.  

Legyetek alázatossá abban az értelemben, ahogy a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus az életével megmutatta minden ember számára. Krisztus az ég 

és Föld ura; Isten, a Teremtő ég és Föld urának tette Őt, Ő minden hatal-

mat megkapott égen és Földön. Krisztus ha akarta volna, minden ember 

meghalhatott volna, mint az elszáradt fügefa. De Krisztus az életért jött; 

Ő az élet Messiása, Ő az élet Fejedelme, Ő azt akarta, hogy a bűnös meg-

térjen és éljen. Minden embernek, a farizeusoknak és írástudóknak is, a 

homlokára vagy a porba írhatta volna bűneit, hogy egymás előtt és az Úr 

előtt megszégyenüljenek. Mégis hagyta, hogy bíráskodjanak Felette, az 

életére törjenek és a testét elpusztítsák. Mindenkit egyik pillanatról a má-

sikra egészségessé tehetett volna, leszállhatott volna a keresztről, a ter-

mészettörvény ismerete által olyan természeti jelenségeket és félelmeket 

produkálhatott volna, amelyek az embereket lelkükben rázta volna meg. 

De mindezt nem cselekedte, mert azt akarta, hogy az ember önmagától 

jöjjön rá arra, hogy amit a múltban és a jelenben alkot, tesz, cselekszik, 

megenged magának, az Isten előtt elvettetett dolog, és ezért megutálja a 

bűnt. Krisztus azt akarja, hogy az ember érezze át, hogy óriási tévedés 

volt Istennel szembehelyezkedni és Istenhez csakis alázatos és engedel-

mes lélekkel lehet közeledni. Mint ahogyan Ő engedelmes volt a teremtő 

Atya iránt egészen a kereszt haláláig. Mint ahogyan a régmúltban Ábra-

hám az egyetlen, szeretett fiát - ha a Teremtő azt kérte volna Tőle - képes 

lett volna feláldozni, mert tudta, hogy ha a Teremtő valamit kér, vagy 

parancsol neki, abból rá és az áldozatra nézve semmi rossz nem származ-

hat. Isten akarata szerint a por és hamu világából a halhatatlan, az örök 

szellemnek egy idő után ki kell emelkednie és el kell foglalnia a méltó 

helyét a teremtett világmindenségben.  

Persze ez nem megy könnyen, és rengeteg idő folyik le az élet óceán-

jába, amíg ez megtörténhetik azért, mert az emberek makacsok, a bukot-

tak makacsok és ragaszkodnak a maguk tévigazságához; makacsul kitar-
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tanak, hogy amit ők kigondoltak, amit ők megcselekedtek és cseleksze-

nek ma is, az helyes, az jó, az követendő, az igaz, az hozza meg számukra 

a boldogságot. Ettől a tévhittől kell minden bukott teremtménynek meg-

szabadulnia. De ettől csakis úgy szabadulhat meg, ha alázatos lesz, mert 

az alázatos lélek elfogadó, belátó; az alázatos lélek jön rá arra, hogy ma-

gától semmire nem képes; adós az élet felé, Isten felé, a jövő generáció 

felé; adósságot halmozott fel a múltban, adósságra építi a jelenét. Pedig 

valaha Isten őt gazdaggá, hatalmassá erőssé tette, tehát nemcsak bírni vélt 

dolgokkal, hanem a valóságban is hatalommal, erővel, igazsággal, vilá-

gokkal rendelkezett. Egyetlen Úr volt felette, az egy igaz Isten akkor is, 

a múltban, ma is, a jelenben, és az elkövetkezendő gyötrelmes jövőben 

is. És ez a jövő gyötrelmes lesz mindaddig, amíg az ember fel nem esz-

mél, meg nem tér, amíg vissza nem kerül a múlt, a jelen, a jövő világából 

az ősi otthonba, ahol az örök jelen világában élhet, örök boldogságban 

minden más teremtménnyel és a mi Atyánk Istenünkkel egyetemben. Én 

vagyok a Szürke Szellem, kitárva a köpönyegemet, egy más oldalról 

mutatva meg nektek ma magamat. Isten legyen mindannyiótokkal! Isten 

veletek! 

 

MIKOR JÖN EL A VILÁG VÉGE? (*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében! Az ember kíváncsi természeténél fogva gyakran teszi fel a kér-

dést, hogy mikor lesz vége e világnak? Ezért minden időkben voltak em-

berek, akik a világ végével ijesztgették embertársaikat; mennydörögve 

szóltak arról, hogy rövidesen elkövetkezik a vég. Mondottam már nektek, 

hogy az Evangéliumi Spiritizmus - ami a Szentlélek munkája - azért 

adatott, hogy az utolsó időkben az emberiséget minden igazságra el-

vezérelje! Ehhez viszont nem elég csak a kíváncsiskodás, hanem szük-

séges, hogy az ember valóban éhezze és szomjúhozza az igazságot, mert 

akkor „minden igazságot megkap felülről és megelégíttetik.” Megkapja 

azért, hogy tudása legyen és ne legyen többé tudatlan; megkapja azért, 

hogy azt helyesen és bölcsen használja fel a maga megmenekülése és a 

mások megmentése érdekében. Ezért tehát én egyszerű szavakkal meg-

mondom nektek, hogy mikor lesz vége e világnak. Akkor embertestvé-

reim, amikor úgy e földi világból, mint az emberi szívekből minden isteni 

jó és igaz kivonul. Ez az a pont, amikor egyetlen pillanattal sem lehet már 
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meghosszabbítani, sem a Föld, sem a Földön élő ember életét. Tehát ami-

kor az emberi szívek kihűlnek, amikor a szeretet helyét átveszi a gyűlölet 

és nincs semmi jó, ami fenntarthatná e világot, akkor következik be a 

világ átalakulása. Mert a világok fenntartásához az isteni jóra, az is-

teni igazra és a szeretetre van szükség! A rossz önmagában meg nem 

állhat; a rossznak semminemű létjogosultsága nincs, mert a rossz csak 

árnyék, árnyéka a jónak, hamis, talmi utánzata a valóságnak. Tehát ah-

hoz, hogy a világok, az égitestek és az egész világmindenség fennállhas-

son, tiszta, isteni erőkre és isteni szeretetre van szükség.  

Szükséges tehát, hogy az Isten teremtményei ezzel a jóval, ezzel az 

igazzal rendelkezzenek. A földi életben a világ sói azok, akik nagyobb 

mennyiségben bírták és bírják magukban ezt az isteni jót. Olyan tulaj-

donságaik vannak, amikkel áldozathozatalra képesek a többiek érdeké-

ben. Ezekért a jókért - ezt relatíve mondom - ezekért az igazakért állnak 

fenn az anyagi és félanyagi világok. Amikor viszont már nemcsak üldö-

zik, hanem még az írmagját is kiirtják a tiszta erők hordozóinak, akiknek 

áldozatából még lehetséges volt a Földön az élet, és a nagy harc és nagy 

üldöztetés miatt többé nem öltenek már testet a magasabb szellemi vilá-

gok lakói, akkor e világ ebben a formájában véget ér. Igaz, még azok a 

kevesek is, akiket én így jelölnék meg, hogy maradékok, olyan nagy-

nagy üldöztetésnek lesznek kitéve, hogy ezekért a maradékokért, ezekért 

az igazakért megrövidülnek a szenvedésteljes és gyötrelmes napok. Mert 

az ellentét minden erejével, amit a jótól és az igaztól vett el, gonosz dol-

gokat fog művelni. A maga világi hatalmának megerősítésére törekszik, 

de ezt az isteni végzés gátolja és lassítja, hogy még ezen időkben is le-

gyen lehetőség azok részére, akik megtérnek az isteni jóhoz. Isten új és 

új kegyelemmel, új és új erőkkel látta el a Földet a mi Urunk a Jézus 

Krisztus megjelenésével, Aki Földről való távozása után itt hagyta az Ő 

erőit, hogy az embernek élete és lehetősége legyen az isteni jóhoz térni, 

hogy el ne vesszen. Mert a Teremtő nem akarja a bűnös halálát, hanem 

azt akarja, hogy megtérjen és éljen.  

Tudniillik, a bűnösnek meg kell térnie a bűneiből, hogy élete lehessen, 

mert megtérés nélkül a halál vár rá. Isten hosszútűrő, Isten irgalmas, ke-

gyelmes, és mindent elkövet, hogy az ember „lásson és halljon” és ezáltal 

a valóságot lássa és az igazságot hallja és értse, azaz felfogja azt, és az 

szerint cselekedjék. Nos, Isten éppen elég hosszútűrő volt az ember iránt, 

elég időt adott, hogy megforduljon, megtérjen és élhessen. Éppen elég 
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áldozati bárányt küldött a Földre, hogy azok életéből és véráldozatából 

újabb életlehetőség sarjadjon ki a bűnösök, a gyilkosok számára, és ha 

lassan is, de mégis csak rájöjjenek, hogy értelmetlen dolog gonoszat cse-

lekedni. Mert ha előbb nem, utóbb a következmények beérésekor vissza-

hat rájuk mindaz, aminek érzéseikkel, vágyaikkal, gondolataikkal, törek-

véseikkel és cselekedeteikkel elindítói voltak. Szükséges, hogy időn-

ként ezek a nagy összeomlások úgy a Föld életében, mint az egyes 

emberek életekben bekövetkezzenek, hogy az ember eszmélni kezdjen 

és rádöbbenjen, hogy minden megváltozott; hogy nem művelheti a vég-

telenségig azt, amit eddig művelt és cselekedett; hogy nem szaporíthatja 

a cselekedeteivel, az érzéseivel a rosszat, mert minden elhintett rossz ki-

kel; kikel az ő életében, kikel a Föld életében, és a kikelő rossz felfalja, 

megöli a jót. Ha pedig a jó elfogy, nincs amiből a rossz élni tudjon; vám-

pír természetével hiába szeretne új és új friss vérhez jutni, azt másokból 

elszívni, nem lesz rá lehetősége. A bűnös ember tévesen azt gondolja, 

hogy azoktól, akik áldozathozatalra képesek, a végtelenségig elvehet és 

elszedhet mindent. Azt gondolja, ha arcul verik őket és nem ütnek vissza, 

hanem a másik orcájukat is odatartják, akkor azt a végtelenségig csele-

kedhetik velük. Nem így van!  

Mindennek ideje vagyon, minden csak egy ideig mehet, mert amit az 

ember, mint érzést, akarati tendenciát kibocsát magából és megvalósít, 

az miután megtette körforgását, visszatér ahhoz, aki annak elindítója volt, 

aki kieszelte és megcselekedte azt. És akkor rajta érvényesül mindaz, 

amit ő az igazabbak, a becsületesebbek, a jobb szándékúak, az életet sze-

retőknek, a szeretetben összecsendülőknek szánt. A kegyelmet nem kí-

vánja vonzani a bűnös ember, hanem eltolja magától, és balgán azt hiszi, 

hogy amikor arra szüksége lesz, azt majd csak úgy előveheti. Pedig a 

kegyelem erő, amely szünet nélkül mozog, és nem vár azokra, akik nem 

kívánják azt felhasználni a maguk megmenekülésére, hanem elillan on-

nan. A kegyelem megkeresi azokat az embereket, akikből a jó még nem 

halt ki teljes mértékben. Ezek, ha észreveszik a kegyelem formájában 

nyújtott alkalmakat és lehetőségeket, és azokhoz kapcsolódnak, akkor ez-

által átalakulnak és az igazak közé soroltatnak. Az ember azt képzeli, 

hogy az adhat neki boldogságot, ha „mindenek szabadok” neki. Pedig a 

szabadsággal gyakran nem tud, sok esetben pedig nem is akar helyesen 

élni. A lehetőségeket arra használja fel, ami tilos, ami újabb nyomorúsá-
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gok özönének elindítója lesz, hiszen ezt tette a múltban is. A Földön min-

dig a becsületesebbek, az igazabbak, a jószándékúak, a türelmesek, a se-

gítőkészek húzzák a rövidebbet, mert más a harcmodoruk, más eszközö-

ket alkalmaznak az igazság és az önmaguk védelmére. Távol áll tőlük az 

erőszak, igyekeznek az ellenségüket is szeretni, és az életbe nem bocsá-

tani bele semmi olyat, ami ott zavart keltene és a visszaforgó erőket erő-

sítené meg. Tehát - mint mondottam - a jobbnak itt, ezen a világon szen-

vednie kell! Nem Isten akarata ez, hanem a gonosz indulatú és szándékú 

embereké, akik nem tudnak jobbat vagy mást adni embertársaiknak és e 

világnak, mert nincs nekik. Ugyanis mindenki csak azt adhatja, amivel 

rendelkezik, mindenki csak azt tudja az ő lelki tárházából előhozni, ami 

benne van.  

Az ember mégis többet, jobbat, mást várna a gonosz indulatú embertől 

is; legalábbis annyit, hogy a jóért ne rosszat adjon cserébe. Az azonban 

nem adhat mást, csak rosszat. Nem így volt ez valaha: minden teremt-

mény csodálatos képességekkel rendelkező erős, egészséges és tiszta 

szellem volt, de a bukás következtében lassan és fokozatosan elveszítet-

ték ezen képességeiket. Elveszítették, mert makacsul ragaszkodtak ah-

hoz, hogy ők látják helyesen a dolgokat és nekik van igazuk. Akik jobb 

belátásra jutottak, akik belátták, hogy ez így nem mehet tovább, mert ez 

csak a mélyebb régiókba vezet, azok még időben visszafordultak. Akik 

pedig tovább zuhantak, az ő esetükben már nem beszélhetünk arról, hogy 

nem tudták, mit cselekszenek. Mert tudták, de tudatosan a rosszhoz, az 

Istentől elvetetthez, a nincs-hez, a nemlétezőhöz ragaszkodtak és azt min-

denképpen van-ná akarták tenni. Ezen a „nincs-en” épültek fel a fél-

anyagi és az anyagi világok, amiket a bukottak a saját produktumukkal 

itattak át. Ezek a világok éppen úgy, mint a rajta lakók, halálra vannak 

ítélve. Hiába gondolja az ember, hogy nem hal meg, és ebben a tévhitben 

ringatja magát amíg fiatal és egészséges; az életben letagadhatatlanul tu-

domást kell vennie arról, hogy a földi élet véges és meg kell halnia. Ne-

hezebben látja át ezt az ember a Föld életére nézve, mert az ő élete az írás 

szavaival 70 vagy legfeljebb 80 esztendő, a Föld élete pedig évmilliókig 

tart. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Föld életében nincs 

változás, nincs átalakulás, hogy ez így, ahogyan ma van, egykoron meg 

ne szűnne, át ne alakulna, kivetve magából a salakot, hogy a salak újra a 

mélységekből legyen kénytelen kezdeni a feltisztulás és megtisztulás fo-

lyamatát.  



131 

 

Ezt senki emberfia meg nem akadályozhatja! Minden eddigi földi ka-

taklizma előtt jelek mutatták, hogy a békés, a kényelmes, a nyugodt 

idők elmúltak és a jövőben valami be fog következni. Testvéreim, 

most sem mondhatja az ember, hogy ne lennének jelek, amelyek az idő 

rövidségére utalnak. Számtalan jel mutatja ezt, az ember élet- és érzés-

rezdülésében, gondolkodásmódjában, az idő rohanásában és felgyorsulá-

sában, a természeti világ tönkremenetelében, az egyre nagyobbá vált hi-

tetlenségben, a bűnök, a gonosz megszaporodásában és megerősödésé-

ben, az erkölcsi korlátok lerombolásában, a szeretet kihűlésében. Tükör-

képet mutat az ember részére a természeti világ is, amiből látnia kell, 

hogy a természet nem olyan dús, nem olyan megújuló, nem olyan tiszta, 

nem olyan boldogságot hordozó, mint annak előtte volt. Látnia és éreznie 

kell, hogy az élet zamata, az élet íze miként fogy el és nem leli örömét az 

ember még abban sem, ha az egész világot megnyeri is. Éreznie kell, 

hogy az idő közel van! Ha időt akarnék mondani, miként azt mon-

dottam már nektek a XX. század végén: ez az évszázad és talán még 

egy harmad. Természetesen a pontos időt még az ég angyalai sem isme-

rik, annak ismerete csakis a mi Atyánk, Istenünknél van! Az azonban 

nyilvánvaló, hogy a dolgok így nem mehetnek tovább; nyilvánvaló, hogy 

az ellentét elszakította láncait és tömegesen ölt testet e világban. Mind-

egy, hogy a tudomány hogyan, miként szeretné az emberi szaporulatot 

különféle szerekkel szabályozni, nem lesz képes erre, mert óriási a nyo-

más a legalacsonyabb, pokoli szférákból a Földön lakókra, hogy ide le-

születhessenek.  

Tehát a Föld népessége megnövekszik, és mivel - szellemi szempont-

ból nézve - az emberiség legnagyobb része kárhozatra készíti magát, a jó 

képviselői közül pedig egyre kevesebben öltenek testet, ezért a Föld tel-

jesen kilendül az egyensúlyából és a rossz a jó rovására alaposan elsza-

porodik. Ha a rossz elszaporodik, akkor szava, hatalma és ereje lesz és 

elsöpri mindazokat, akik tisztább ideákhoz és nem a materialista elvek-

hez kapcsolták magukat. Megint szellemi szempontból mondom: a fehér 

faj veszélybe kerül, és ebben a legszomorúbb az, hogy mindehhez a le-

hetőséget maga ez a faj szolgáltatja, és így kiteszi önmagát azoknak a 

viharos és sötét erőknek, amelyek átveszik az uralmat és tombolni fognak 

e világ felett. Így még azokat is, akikben némi jó, némi ellenállás van a 

rosszal szemben és egészséges szemlélettel rendelkeznek, ez a megduz-

zadt, ez a mindent elárasztó, tomboló sötét erő megtöri, mert olyan napok 
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lesznek ekkor, hogy az élők irigyelni fogják a holtakat. Ezt viszont a sze-

retet Istene nem akarja, ezért a választottak kedvéért megrövidíti ezeket 

a napokat, hogy azok is áldozatul ne essenek. Hiszen ezek már - még ha 

az idők végére maradtak is - lelkük sok oldalát tisztára csiszolták és sok-

sok lelki értéket szereztek maguknak, tehát Isten ezért nem akarja, hogy 

ezek az értékek a gonosszal együtt, a szennyes salakkal együtt veszen-

dőbe menjenek. Fontos, hogy a ti életetekből az Istenbe vetett hit, a 

helytállás ki ne haljon! A bizonyságok is azért adattak nektek, hogy 

amikor a nehéz idők nemcsak más földrészen lakókra, hanem rátok is 

nehezednek, akkor össze ne roppanjatok. Kik a maradékok? Minden 

kornak, minden korszak, minden pusztulás előtt álló földrésznek voltak 

maradékai.  

Sőt, ha egy-egy városra mondatott ki az isteni ítélet - gondoljatok csak 

Sodomára és Gomorára, vagy Noéra - mielőtt a változás bekövetkezett, 

ezeket a maradékokat jelek és emberi szavak által figyelmeztette Isten: 

„menj ki a városból és a városra vissza se pillants! hagyd el az országot! 

ácsolj bárkát!...” Tehát mindenkor időben megmondatott, hogy a mara-

dék megmeneküléséhez mi szükségeltetik. Maradék az, akinek már 

csak egy kevés hiányzik ahhoz, hogy a boldogság világaiba, a meg-

menekültek világaiba bejuthasson. Ezekért a maradékokért tett és tesz 

meg Isten mindent úgy most, mint az elmúlt korszakokban, hogy beér-

kezhessenek. Nem a tömegekről van szó! Nem arról, hogy sokakat le-

hetne így megmenteni, de a legkisebb értékkel rendelkezők is, tehát akik-

ben igazság, szeretet, hit és reménység van, hogy azok megmenekülhes-

senek. Vannak idők, amikor tömegesen emeltetnek fel emberi lelkek és 

vannak olyan idők, amikor csak egyeseket emel fel az isteni szeretet és 

ragad el, mint Illést tüzes szekéren. Tehát mintegy kiragadja a jobbat a 

fennálló körülmények közül, mert mindaz, ami fennáll és van, így nem 

maradhat már tovább. Mihelyt a maradék biztos helyen van, a természeti 

erők felszabadulnak kötött állapotukból és mindaz, ahonnan a maradék 

kivitetett, összeomlik. Tudniillik, az égitestek keringése, azok pontos el-

helyezkedése, hogy azok megfelelő pályán keringjenek és egymással 

össze ne ütközzenek, az mind az Igazság és a szeretet törvényének a függ-

vénye. Ahol nincs szeretet, ott ezek az erők megrendülnek, ott a törvé-

nyek által elrendezett természeti erők kitérnek egyensúlyukból, aminek 

következtében pedig már semmi sem működik úgy, ahogy kellene és kez-
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detét veszi, majd elhatalmasodik a káosz. Először az emberek érzésvilá-

gában keletkezik zavar, és a gyűlöletet látják eszköznek céljaik elérésé-

hez.  

Összekeveredik a gondolatviláguk és ezzel az összekevert gondolat-

világgal olyat akarnak alkotni, ami lehetetlenség, olyan tornyokat emel-

nek, amelyek dicsőségüket, anyagi gazdagságukat, hatalmukat hirdetik. 

Ezeknek a tornyoknak azonban le kell omolniuk! Vajon a bábeli torony 

építése nem azért maradt abba, mert Isten összezavarta a nagyravágyó 

emberek nyelvét, hogy ne értsék egymás szavát? A mai emberiség talán 

megérti a másik ember szavát, megérti a szenvedőt, bele tudja he-

lyezni magát az éhezők, a földönfutók, a kibombázottak helyzetébe? 
Nem tudja testvéreim! Eltávolodnak érzésben és gondolatban és ez az 

eltávolodás egyre messzebb és messzebb sodor népeket, nemzeteket egy-

mástól és Isten akaratától, az isteni szeretettől, és hozza létre a káoszt e 

világban. Erre a káoszra a természeti törvények is reagálnak, hiszen a 

természeti törvényekben erők működnek, amelyeket ki lehet lendíteni a 

maguk megszokott, Istentől elrendelt pályájukról. Ezért a természeti vi-

lágokban forrongások keletkeznek. Ez a forrongás és lázadás először az 

emberi lelkekben jött létre Isten és Istennek többi teremtménye ellen, 

akikkel Krisztusban testvérekként kellene élniük. Tehát a Föld benseje 

forrongani kezd, az óceánok alsó rétegeiben a szilárdabb anyagok elmoz-

dulása, süllyedése, majd emelkedése erős hullámzásba hozza az óceánok 

hihetetlen mennyiségű vizét. Amikor az emberi szívekben kihűl a szere-

tet és a gyűlölet veszi át helyét, azt mindig süllyedés követi, miként a 

bukás is süllyedéssel jár. Tehát, amikor az óceánok fenekén a süllyedés 

következtében egy másik helyen nyomás, feltüremlés keletkezik. Ez a 

rajta nyugvó nagy mennyiségű víztömeget mozgásba hozza, amitől ha-

talmas hullámok keletkeznek. Ezért fogjátok látni, hogy óriási változások 

lesznek a tengerek, az óceánok vizében és ez a félelmetes hullámzás nem 

akar majd szűnni.  

Mert amíg a múltban egy-egy nagy vihar ideig-óráig ostromolta az 

óceánok partjait és tartotta félelemben az ott lakókat, most mivel ennek 

a félelmetes víztömegnek hullámzása nem fog csillapodni, soha nem 

ismert félelem lesz úrrá az emberi szíveken. Az óceánok mélyén vég-

bemenő elmozdulások viszont változásokat idéznek elő a szilárd konti-

nenseken is, ahol vannak még csak félig megszilárdult, vagy a Föld mé-

lyében folyékony állapotban lévő anyagok, amelyeket természetesen az 
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erők a Föld felszínére vetnek. Az óceánok vizét befolyásolja a Hold, de 

kölcsönhatás is létezik; nem csak a Hold befolyásolja a víztömegeket, 

hanem a víztömegek is hatással vannak a Holdra. Mivel a Hold a Föld 

anyagából vétetett, tehát ezért szorosabb a kapcsolat a két bolygó között, 

és ezért az erők működése még nagyobb zavarokat kelt. De mivel az em-

ber majd akkor sem akarja meglátni a valóságot, akkor sem lesz hajlandó 

észhez térni, ezért a Napban is elváltozások jönnek majd létre, és a nap-

fény is megfogyatkozik és bizonyos fokú szürkület áll be. Nem a Napban 

keresendő ennek az oka, hanem az emberi szívekben, mert az ember az ő 

elszürkült életével, gondolataival, érzéseivel nem akarja a világosságot, 

azaz az isteni igazságot meglátni, elfogadni és az életébe belevinni. Az 

Úr azt mondja: „a fejsze a fák gyökerére vettetett.”  

Nos, ez szimbolikus beszéd, de ez a valóságban is megtörténik az em-

ber érzelmi és értelmi világában: nem akar lehatolni a dolgok gyökeréig 

és csak a fa koronáját látja: ha a fa hoz termést, örül neki, ha nem, akkor 

arra vár, hogy a jövő esztendőre legyen rajta termés. De a fa lombkoro-

nája és a gyümölcs már csak a látható eredmény, és ha a gyökérrel baj 

van és az ember nem hatol le a gyökerekig és nem orvosolja a bajt, akkor 

„a fejsze a gyökerekre vettetik és a kivágattatik.” Az emberi társadalom-

ban elvek, eszmék, sőt vallások is ilyen nagy terebélyes fákhoz hasonla-

tosak, amelyek látszanak élni ugyan, de a valóságban a gyökerekkel már 

komoly baj van, ezért odvas lesz a fa, és az odvas fának nem kell sok, 

hogy a vihar szele kidöntse, és akkor mindazok, akik menedéket keresnek 

a nagy odvas fa alatt, ott elpusztulnak. Nézzetek körül a világban és néz-

zétek meg önmagatokat is! Ne gondoljátok úgy, hogy ti a világban vég-

bemenő eseményekbe nem szóltok bele, hanem figyeljétek meg, hogy az 

érzelmi világotokban mi van túlsúlyban. Mert ha a világ felé egy lépest 

sem tesztek, de az érzéseitek, gondolataitok, vágyaitok haraggal, indulat-

tal, vagy bizonyos fokú elmarasztaló gyűlölködéssel vannak telítve, ak-

kor ezzel ti is mozgásba hozzátok a természeti erőket, és ti is hozzájárul-

tok ahhoz, hogy azok a helytelen irányba mozduljanak el. Nem mondha-

tok mást, mint amit Keresztelő János mondott: „térjetek meg, mert az idő 

közel vagyon!” Ha megtértek, semmi sem árthat nektek. Kígyókat vehet-

tek fel és a kígyócsípés sem árt nektek. Azaz a természetben lévő mérgek 

nincsenek hatással rátok, mert megtérésetekkel úgy a lelketek, mint a tes-

tetek egy tisztulási folyamaton esik át és Istennek minden körülmények 

között gondja lesz rátok.  
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Tehát kell, hogy annyi jó legyen bennetek, amennyi ahhoz a szinthez 

szükségeltetik, amely elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ezért mondom 

ezt, mert nem elég csak felében, negyedében vagy harmadában megtérni; 

nem elég az ember lelkét negyedében, harmadában átadni a mi Atyánk 

Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak, hanem az szükséges, hogy az 

ember a teljes lelkét átadja, mert csak akkor menekülhet meg. Az ellentét 

sem elégszik meg azzal, hogy az ember halhatatlan lelkének csak negye-

dét vagy harmadát kapja meg. Nem! Ahogyan már mondottam nektek, 

amikor szerződést ír alá az ember az ellentéttel, vagy ahogy ti mondjátok, 

az ördöggel, az az egész lelkét akarja, hisz ő is az egész világot ígéri neki. 

Nem lehet két urat szolgálni! Nem lehet két pallón járni! Nem lehet azt 

mondani, hogy ennyit a léleknek és ennyit a testnek; hogy negyedében, 

harmadában, felében megtérek; ezt még megengedem magamnak, mert 

még vágyakozom a világ felé is, szeretném még ebből is, abból is kivenni 

a részemet! Az ember lelkében benne él az igazság bírója. Tehát amikor 

bizonytalankodtok önmagatokkal, vigyétek az önmagatokkal peres dol-

gaitokat e benső bíró elé, és amit az mond, ahogyan az ítél, azt kell cse-

lekednetek. Napjaitokban a bíráitok, az igazságszolgáltatás emberei, sőt 

még a rend őrei is megvesztegethetők. Az ember pontosan ezt akarja ön-

magával is tenni: önmagával is szünet nélkül egyezkedik, és a jó rovására 

kedvezményeket tesz önmagának. De azzal, hogy a fehéret feketének, a 

feketét fehérnek állítja, hogy a jóra azt mondja, hogy rossz, az még nem 

válik azzá.  

Az ember így kerül a hazugság hálójába, amikor azt akarja magával 

elhitetni, ami a valóságban nincs; azt akarja magával elhitetni, hogyha a 

külsőségeknek eleget tesz, az elég a megmeneküléshez; az akarja magá-

val elhitetni, hogy ha a külső szerint kereszténynek vallja magát, ha temp-

lomba jár vagy ha egy ilyen helyre beül, mint a tiétek, már keresztény 

vagy Krisztus hívő. Ez azonban nem így van! Krisztusnak van egy látha-

tatlan egyháza, és ebbe a láthatatlan egyházba csak azok kerülnek be, 

akik bármely nép, bármely faj kebelében élve megtartják a krisztusi pa-

rancsolatot: „szeresd Istent mindenek felett, felebarátodat, mint tenma-

gadat! szeresd még ellenségedet is! ne tégy másnak olyat, amit nem sze-

retnéd, ha veled tennének az emberek! ha megdobnak kővel, dobd vissza 

kenyérrel!...” Az ember szerint az lehetetlen, hogy ő ahhoz, aki hozzá 

gonosz, jó legyen. De lehet-e a rosszat másképp megállítani? Ha a rosszra 

rossz a felelet, akkor a rossz tengere csak egyre növekszik. Csakis úgy 
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lehet az elrontottat helyreigazítani, a természeti világot lecsendesíteni, az 

emberek világában békességet teremteni, ha a rosszra nem rossz a felelet, 

hanem a jóval lefékezik, útját állják annak. Igazából ti nem feleltek má-

sokért és mások sem felelhetnek értetek. Odaát nem hozhatjátok fel a ma-

gatok mentségére, hogy a szomszéd, a világ ilyen, meg olyan volt, mert 

mindenki önmagáért felel. A krisztusi világosság és igazság e világban 

van és mindenki részére hozzáférhető! Aki nem hajlandó ismerkedni az 

igazsággal, aki Krisztus eszméjét nem tartja igazságnak, aki kigúnyolja 

azt, megteheti, de mindannak súlyos következményei reá fognak hárulni. 

Mi nem felelünk az egész világért, de felelősek vagyunk értetek.  

Mi a szavainkat, a figyelmeztetéseinket, az útmutatásainkat, a tanítá-

sainkat nem azért hangoztatjuk el, hogy azok egyik fületeken be, a más-

ikon kijöjjenek, hanem azért, hogy azok a szívetekben, lelketekben, ér-

zés- és gondolatvilágotokban gyökeret eresszenek; azért, hogy ma ne 

olyanok legyetek, mint voltatok évtizedekkel ezelőtt, és holnap ne azok 

legyetek, akik még ma vagytok. A mai világ gyorsan változik - sajnos, a 

rossz irányba! - ezért én azt mondom nektek: küzdjetek, mert az ellentét 

a maga sáncait, a maga várát a ti lelketekben nem fogja feladni harc nél-

kül. Ezért az embernek szünet nélkül meg kell tagadnia önmagát, 

emberi énjét, és minden napon fel kell vennie a keresztjét és úgy kö-

vetni az Urat! Hiába mondja és hiszi bárki bárminek magát, ha meg nem 

tagadja az önmagában lévő rosszat, ha fel nem veszi az ő keresztjét, ha el 

nem hordozza békességgel azt, amit a gonosz világ teherként rá helyez, 

nem méltó a mi Urunkhoz, a Jézus Krisztushoz. Ha viszont az ember ezt 

megcselekszi, minden nappal könnyebb lesz a dolga, mert ehhez az erő-

feszítéshez új és új erőt ad a mi Atyánk, Istenünk és erőt ad a mi Urunk, 

a Jézus Krisztus, Akinek segítő erejével minden nap többre lesztek képe-

sek, minden nappal előbbre juthattok, hogy végül a beérkezettség, a bé-

kesség és boldogság világaiban a beérkezettség állapotát magatokénak 

mondhassátok. Testvéreim, ez nem lehetetlen! Ezt nem mástól kérjük és 

kívánjuk, hanem tőletek. Ahogyan ismerlek benneteket, és ahogyan én 

látom a ti szívetek és lelketek érzését, amilyennek én látom a ti ismerete-

iteket, ha igazán akarjátok, képessé váltok erre és tiétek lehet az életnek 

koronája! Gondolkodjatok ezen! Isten legyen mindannyiótokkal! Isten 

veletek! 

A médium látja és mondja: 
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Az erőkkel munkálkodó testvért látom most... örül annak, hogy mind-

annyian eljöttünk és a mai napon telt ház van... de azt mondja, hogy amíg 

a tanítás meg nem kezdődik, szükséges vigyáznunk arra, ahogyan 

ülünk... szükséges az az ülésmód, amit figyelmünkbe ajánlottak már ré-

ges-régen az egyiptomi ülésmód! fontos, hogy a két láb egymás mellett, 

teljes talppal a padlón nyugodjék, tenyerünket pedig kinyújtott ujjakkal 

a térd fölött, a combokra helyezzük, fejünket pedig tartsuk fenn, tehát ne 

lógassuk!... Ez az ülésmód nagyon fontos, különösen most, amikor az 

erők ennyire megkevesbedtek... ha tovább nem, legalább addig, amíg a 

tanítás el nem kezdődik... a karok, lábak keresztbetétele pedig minden 

időben szigorúan tilos!.. 

 

VÁLSÁGBAN A VILÁG(*) 
 

Köszöntelek benneteket, testvéreim a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében! Válságban a világ! Válságban az emberi társadalmak, válságban 

a vallások és válságban az emberi életek. Bár a teremtő Isten, mindany-

nyiunk gondoskodó Atyja segíteni szeretne az emberiségen, nem lehet-

séges, mert az emberek nagy része hitetlenné vált. Sem hinni, sem re-

ménykedni nem tudnak, és a szeretet parancsolatában sem képesek meg-

látni azt a nagy-nagy értéket, amire úgy nekik, mint másoknak szükségük 

lenne. Az emberek csűrik-csavarják a bűn fogalmát, és többnyire rosszul 

értelmezik azt. Nincsenek tisztában önmagukkal, a maguk bűnös termé-

szetével, és egész életük azzal telik el, hogy a feketét fehérre mossák, 

hogy ami mint tévedés, rossz és bűn, ami Istentől elvetett, az ha felszínre 

kerül lelkükből, arról bizonyítsák, hogy az nem is olyan rossz, mint ami-

lyennek az látszik, ahogy azt egyesek értelmezik. Ebben keresendő a vál-

ság oka. Sem a társadalom, sem a vallások, sem az egyén nem tudja már 

többé azt nyújtani a környezetének, amit kellene. Igazából soha nem 

tudta egyik sem azt nyújtani, amit kellett volna, de azért mégis, ha gyarló 

és gyenge módon is egyes társadalmak és vallások arra törekedtek, hogy 

az embereket előbbre segítsék a fejlődés útján. Most viszont az utolsó 

időkben egyre több kedvezményt tesznek a vallások vezetői: eltérnek at-

tól, ami Isten akarata a vallási törvényekben, azokat felhígítják, megke-

verik a maguk elképzelésével és azt mondják: „nem fontos ezeket a tör-
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vényeket pontról-pontra betölteni, mivel az ember gyenge és gyarló... en-

gedményeket kell az emberek részére tenni, különben elveszítjük őket a 

vallás részére.”  

Osztály nélküli társadalomról ábrándoznak, amely pont az emberek 

lelkében élő bűn és bűnös tendenciák miatt semmiképpen nem vált és 

nem is válhat a jövőben sem valóra. Az embernek alaposan meg kellene 

vizsgálnia elsősorban önmagát, össze kellene mérnie magát az isteni pa-

rancsolatokkal és törvényekkel, a mennyei modellel, a mi Urunkkal, a 

Jézus Krisztussal. Azután alaposan meg kellene néznie azt is, hogy a val-

lási tantételek milyen mértékben azonosíthatók az isteni törvényekkel. 

Mert a vallásoknak nem lehetne más céljuk és feladatuk, mint lelkek 

mentése, és az, hogy a szeretet törvényét uralkodóvá tegyék az emberi 

lelkekben és ezáltal a társadalmakban. Ezzel szemben nem a szeretetet 

igyekeznek megerősíteni az emberi lelkekben, hanem azt, ahogyan ők 

vélekednek az isteni igazságról, a krisztusi Igékről. Azokat cövekelik le 

és túl sok teret adnak a külsőségeknek, a látszatnak, a ceremóniáknak. A 

tantételeik inkább elkülönítik a vallásokat és az embereket ahelyett, hogy 

közelebb hoznák őket egymáshoz. Amikor lelkeket akarnak menteni, 

nem a hitetlenek táborából akarnak a szeretet hálójával embereket kimen-

teni, hanem egymástól akarnak híveket elhódítani, mondván: „ne így 

higyj, hanem úgy, ahogyan én... mert az én hitem a helyesebb, ez a cél-

ravezetőbb... az én vallásom tanításai egyeznek meg azzal, ahogy Krisz-

tus hirdette az igazságot...” A hitetlen világ hitetlen emberei után nem 

igen nyúlnak az egyházak, ezért stagnálnak, ezért nincsenek hivatásuk 

magaslatán, sőt sok esetben nem látják már a hivatásukat sem.  

Nagy baj ez testvéreim, és ezért a történelmi egyházak, ha még növe-

kednek is szám szerint, intézkedéseikkel sem képesek elérni, hogy az em-

berek lélek szerint oda kapcsolódjanak. Ha részt is vesznek az istentisz-

teleteken, nem tudnak igazán hinni az egyházak felemelő erejében; nem 

tudnak igazán hinni és reménykedni abban sem, hogy a krisztusi igékben 

olyan erő rejlik, amely máról holnapra új emberré alakíthatja őket. Nem 

tudnak már hinni az emberek sem a világi vezetőknek, sem az egy-

házi vezetőknek, mert úgy az egyikben, mint a másikban megcsalatkoz-

tak. Mindegyik ígéretekkel próbálja őket a maga érdekeinek megnyerni. 

Úgy az egyházak, mint az állam a társadalom tagjaitól kapni akarnak, 

holott mindkettőnek az lenne a feladata, hogy felkarolják az emberi lel-

keket és adjanak nekik hitet és reménységet. Az lenne a feladatuk, az 
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ígéreteket tartsák be, alaposan vizsgálják meg az emberek lelki és anyagi 

szükségleteit és segítsenek a rászorulókon, hogy a beteg a gyógyulás le-

hetőségeit kapja, a szegény pedig - ahogyan az Úr imája mondja - a min-

dennapi kenyerét. Egyetlen társadalomban sem lenne szabad olyan el-

képzeléseknek és intézkedéseknek helyet adni, amelyek annak az ország-

nak a lakóit akarják anyagi jóléthez juttatni a világ más oldalán élők nyo-

morúsága, szegénysége árán. Az ember ne különítse el magát másoktól, 

mondván, hogy a más földrészen élő, a más társadalmi osztályhoz tar-

tozó, a bizonyos iskolai végzettséggel nem rendelkező, a más vallású, a 

beteg és a szerencsétlen nem tartozik hozzá, hanem értse meg, hogy akik 

a Földön élnek, azok lélek szerint összetartoznak. Az ember értse meg, 

hogy nemcsak az a fontos, hogy ő mint egyén felemelkedjék, hanem az, 

hogy ha ő némileg is felemelkedett és az isteni Gondviselés alkalmat ad 

neki, akkor másokat is magához emeljen és segítségükre legyen.  

Az önzés még soha ilyen mértékben nem fogta be az emberi lelke-

ket, mint manapság! Mivel az erkölcsi korlátokat lerombolták, ezért az 

erkölcsi törvényeket figyelmen kívül hagyva mindenki a maga hasznát, 

a maga előnyét keresi és mindent hajlandó megtenni azért, hogy gazdag-

sághoz, hatalomhoz, befolyáshoz jusson, ha pedig ahhoz jutott, akkor azt 

minden áron meg is tartsa magának. A krisztusi lelkület egyre idege-

nebbé válik a mai ember számára. A mai embernek nincs igénye szel-

lemi táplálékra, a mai ember megelégszik az anyagi jóléttel, és mivel a 

szellemi táplálékot nem igényli, nem keresi és kutatja, annak érdekében 

nem hajlandó munkát befektetni, ezért a lelke elcsenevészesedik. Egyre 

kevésbé tud kapcsolatot tartani a Szentlélek közösségébe tartozó maga-

sabb szellemi lényekkel, ezért egyre kevésbé képes helyesen értelmezni 

a krisztusi igazságokat. Lehetnek tanult, intelligens emberek, akik a tech-

nika minden vívmányához értenek, akik gyermekeiket már 5, 6, 7 éves 

korban megtaníthatják sok mindenre, de lelkileg mégis válságban van a 

világ, mert a legegyszerűbb, a legkönnyebben érthető isteni igazságot: 

Krisztus igéit nem értik vagy teljesen félreértelmezik az emberek. Pró-

bálnak egyesek a feltett kérdésekre a Szentírással válaszolni, elmúlt kor-

szakok emberének szóló törvényeket akarnak a mai kor emberére illesz-

teni és annak alapján kategorizálni az embereket. Ugyanakkor a mi 

Urunk, a Jézus Krisztusnak igéjéből még az igehirdetők sem képesek - 

mivel Szentlelket csak kevesen vettek - a megfelelő következtetésekre 

eljutni és azt elsősorban magukra nézve kötelezővé tenni. Ha az ő életük 
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az átalakulást mutatná, akkor a „hívőknek” is jó példát tudnának mutatni. 

Úgy képzelik, hogy a szeretet abból áll, hogy az embert bűneivel együtt 

a keblükre kell ölelni, hogy az igazságot nem ismerő és nem élő embe-

rekre is rá lehet bízni Krisztus igazságát; elképzelik, ha az ember részére 

tetszetős változásokat hoznak az istentiszteleteikbe, ha a kornak megfe-

lelő zenét szolgáltatnak, akkor az majd a hívőket közelebb hozza a szel-

lemi igazságokhoz.  

Az egyén élete is válságban van, és válságban van a férfi és a nő 

kapcsolata is! A házasságok 40-50 százaléka válással végződik; azoknál 

pedig, akik együtt maradnak, sok esetben mindazok a kellékek, amelyek 

a házasságot megszentelhetnék, és azt a célt szolgálnák, amiért Isten sze-

rezte a házasságot, ha nem is mindkét fél részéről, de egyik fél részéről 

biztosan hiányoznak. Így a házasság nem azt a célt szolgálja, amiért ada-

tott, tudniillik, hogy a családi közösségen belül a szeretet gyarapodhas-

sék, hanem ott pont az egymástól való eltávolodás, elhidegülés tapasztal-

ható. Önmagával is válságban van az ember: nem tudja miben higy-

gyen, nincsenek támaszpontjai. Amíg fiatal, amíg egészséges, amíg a tár-

sadalomban fennálló lehetőségek kedvezőek számára, addig úgy gon-

dolja, jól éli az életét. Mihelyt ezek közül bármelyiket bármilyen okból 

kifolyólag elveszti, nem tud mit kezdeni magával, mert nincs támasz-

pontja, nincs hite, nincs reménysége. Mindenki lehangolt, mindenki be-

teg, mindenki kedvetlen. Többnyire jó kedvet csak úgy képes előidézni 

magának, ha alkoholt vagy kábítószert fogyaszt, ha megfetreng a külön-

böző bűnökben, vagy ha a másikat képes maga alá gyűrni. Nem tud lé-

lekben felemelkedni, hiszen nem is imádkozik, hiszen nem is meditál, 

hiszen nem is olvassa a Szentírást, így az nem szolgál lelkének napi táp-

lálékul. Hit hiányában pedig honnan venne az ember erőt azon nehézsé-

gek elviseléséhez, amit az egészség, a munka vagy egy szeretett családtag 

elvesztése idéz elő. Ha pedig netalán imádkozik, imádsága teljes egészé-

ben anyagi kérelmekre szorítkozik, és ha az Úr megadja kérését, ugyan 

hálás-e érte? Nem él-e vissza azzal a helyzettel?  

A legtöbb ember ilyenkor örül, hogy az Úr kisegítette a nehéz hely-

zetből, de máris elfeledkezik minden ígéretéről, minden fogadalmáról, 

amelyet akkor tett és ígért az Úrnak, amikor a nehéz helyzetben volt. 

Senki nem akar mások segítségére menni, mert azzal, hogy az ember ta-

lán ma ad egy darab kenyeret a nélkülözőnek, azzal még a nehéz helyzet-

ben lévőnek a lehetőségei nem változnak meg. A társadalmaknak ezeken 
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az emberi önzésből kialakult helytelen, rossz állapotokon kellene változ-

tatnia. Hányszor és hányszor forrongott a világ; hányszor és hányszor 

voltak forradalmak annak érdekében, hogy a megváltoztathatatlannak 

tűnő társadalmi helyzetből vagy válságból az emberek egy része - leg-

alábbis, akik a forradalmat elindították - kijusson és másképp alakuljon 

életük. Azonban néhány év vagy évtized eltelte után ugyanoda jutnak 

vissza vagy még rosszabbá válik az életük, mint annak előtte volt. Mert 

Isten nélkül a kialakított új helyzetben sem ismerték ki magukat, nem 

ismerték fel a lehetőségeket, vagy ha a lehetőségeket felismerték, azokat 

ismét rosszra, a maguk bűnös, tévelygő, indulatos, irigy, önző, erőszakos 

hatalomvágyó természete szerint használták. A vallások új és új ágaza-

tokra bomlottak. Az ember azt hitte, hogyha a régit elhagyja, vagy meg-

reformálja, vagy azt új elgondolás alapján rendezi be, akkor az jobb lesz. 

Megreformálták a külsőségeket, de a lélek szükségleteivel továbbra is 

adósak maradtak az újonnan keletkezett vallások és még inkább a szek-

ták.  

Ha még bátrak, elszántak, hitben élők voltak is kezdetben a reformá-

torok, vajon nem hallgattatták-e el őket rövid időn belül? Vagy ha ez nem 

sikerült a hatalmon lévőknek, akkor mihelyt a reformátorok elszólíttattak 

e világból, megint az anyagias szellem uralkodott el ezekben az új vallási 

közösségekben. Az irányítás és a hatalom ismét azok kezébe került, akik 

maguknak és a testi embernek akartak kedvezményeket tenni. Azt akar-

ták bizonyítani, hogy az ő vallásuk jobb, értékesebb, különb a másiknál. 

Uram, mondják: „de jó, hogy nem vagyok olyan, mint amaz... Uram, de 

jó, hogy ebbe a csoportba tartozom és nem abba”, de már alig-alig vannak 

vallási közösségek, ahol komoly bajok ne lennének, ahol komoly ellen-

tétek ne lennének az egy csoporthoz tartozók között is. Pedig a nyugati 

vallásoknak Krisztus igazságára kellene épülniük, azokban a Krisztus 

szeretet tanának kellene megvalósulni, és Krisztusban igaz, jó testvérei 

kellene hogy legyenek egymásnak. Összefogni csak akkor tudnak a val-

lások, amikor megjelenik valami újabb, amitől mindegyik a hatalmát 

félti; attól félnek, hogy tőlük ez az új híveket vesz el, ezért összefognak 

az új ellen anélkül, hogy megnéznék, hogy abban mi a helyes, mi a jó és 

mi az elvetendő. Képtelenek átlátni, hogy miben van az Isten akarata, az 

Isten gondviselése, mi mögött működnek tisztább erők, mi mögött rejlik 

a magasabb szellemvilág üzenete, hanem mindazt minden komolyabb ta-
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nulmányozás nélkül elvetik. Nem erre a sorsra jutott-e testvéreim a Har-

madik Kijelentés is, amely ellen úgy az egyházak, mint a tudomány ösz-

szefogott anélkül, hogy vizsgálat tárgyává tette volna ezt az új, kitárul-

kozó világosságot.  

Pedig hihetetlen előnyökhöz juttathatta volna a Harmadik Kijelentés 

úgy a társadalmakat, mint a tudományt és a vallásokat is. Segítséget 

nyújthatott volna a társadalmakban, valamint az egyén és a vallások éle-

tében is a ma észlelhető válság elkerüléséhez, vagy ha a válság már be-

következett, akkor az abból való kibontakozást segíthette volna elő. A 

Harmadik Kijelentés megmutathatta volna a dolgok gyökeréig hatolva 

azt, hogy mit miért nem lehet tenni és az út honnan hová vezet, miből mi 

következik, hogy a ma végbemenő események 10, 20, 50 év múlva hova 

vezetnek. Megmutathatta volna, hogy milyen Isten által engedélyezett 

eszközök állnak az emberek, az egyházak, a társadalom, a tudomány ren-

delkezésére ahhoz, hogy a nagy átalakulás, a nagy változás: a megtérés 

az emberi életben, az emberi lelkekben bekövetkezzék. Először is az em-

beri lelkekben, mert az ott végbemenő jó irányú változással automatiku-

san bekövetkezik az átalakulás az emberi társadalmakban is. A XX. szá-

zadban elszabadult a pokol! Nem tanultak az emberek a két világhá-

ború borzalmaiból, kegyetlenségeiből, az embermilliók földönfutóvá té-

teléből, az erkölcsi törvények lerombolásából. Nem tanultak a sok-sok 

véráldozatból, hanem továbbra is azt képzelik, hogy a fegyverek egyre 

nagyobb mennyiségben való gyártásával, a hadseregek fejlesztésével és 

növelésével, új háborúk kirobbantásával majd egy jobb, boldogabb, bé-

késebb állapotba jut e világ. Amikor az ember látja a rombolást - úgy az 

emberi lelkekben, mint a hit világában, és az anyagi világban a Föld kü-

lönböző részein - akkor még elképzeli azt, hogy mindezeken keresztül 

lehetséges egy jobb, békésebb, boldogabb világot felépíteni. Nem lehet! 

Az ember az anyagi javait nem arra adja, amire az emberiségnek szük-

sége lenne: tudniillik, hogy tanuljon, hogy szellemi értékekhez jusson, 

hogy senkinek ne kelljen nyomorban élnie, hogy elérhessen egy olyan 

életszínvonalat, amikor minden érzését és gondolatát nem a mindennapi 

kenyér keserves megszerzése köti le, hanem lesz elegendő szabadideje, 

hogy feltekintsen az égre, és onnan várjon segítséget.  

Pedig nagy szüksége lenne az embernek arra, hogy megtanuljon és 

tudjon gondolkozni és végre megértse, hogy e Föld lakói mind az ő test-

vérei, akik mindannyian egy célért, egy feladat érdekében születtek e 
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Földre azért, hogy minden ember jobbá váljék, és ezáltal jobbá és maga-

sabb rendűvé váljék ez a Föld is. Ma azonban a különböző érdekcso-

portok azon vannak, hogy lehetőleg mindent elvegyenek onnan, ahol 

van. Így viszont, akik a nap hevét állták, akik egész életükön át dol-

goztak, azok idős korukra az utcára kerülnek és nem lesz meg a be-

tevő falatjuk sem. Hol vannak akkor a vallások, amikor enyhületet 

kellene nyújtani a társadalom peremére jutottaknak, ha nem képe-

sek nem a felfeszített Krisztust, hanem az élő, az eleven Krisztust, a 

szeretet Messiását, mint példaképet odaállítani az emberek elé? Azt 

hiszik, az elég, ha minél többen vesznek részt istentiszteleteiken. Azt hi-

szik, ezzel már meg is nyerték azokat Krisztusnak? Krisztusnak meg-

nyerni embereket komoly, nagy lemondást igénylő szolgálat azok ré-

szére, akik erre vállalkoznak. De miért nincs vállalkozó ilyen feladat el-

végzésére? Mert akik látják és átérzik, hogy ez mennyi lemondással, mi-

lyen sok megaláztatással, milyen nehézségekkel jár, azoknak nagy része 

nem vállalkozik erre a szolgálatra. Ezért az egyházaknak komoly gondot 

jelent, hogy igaz lelkészeket találjanak. Akik pedig erre a pályára lépnek, 

azok többnyire a dicsőségért, a hírnévért teszik ezt, hogy ismertek legye-

nek, hogy a szavuk számításba jöjjön minden tekintetben, és igen, főként 

az, hogy meggazdagodjanak, jól éljenek, hogy ami nekik jólesik, azzal 

körülvehessék magukat.  

És az emberekben, akik ezt látják, még inkább megnövekszik a hitet-

lenség vagy elfordulnak tőlük és egy másik csoporthoz csatlakoznak, 

amelyik majd vakhitre neveli őket. Vannak, akik mindent elfogadnak, 

amit a „béresek” adnak nekik, és vakon követik őket. Némely esetben a 

fanatikus vallások vezetői megkövetelik a híveiktől, hogy családjukat el-

hagyják, anyagi javaikat odaadják, a világ bármely részébe, akár még a 

halálba is, kövessék őket. Ezért ma már senki senkiben nem bízhat, nem 

hihet, mert a hazugság hatalma olyan nagy lett, hogy még az úgynevezett 

vallásos emberek, még az úgynevezett társadalom vezetői is mást ígér-

nek, és mást mondanak és mást cselekszenek. Látszat szerint elítélnek 

egy dolgot, amiről később kiderül, hogy az ő kezük is benne van, hogy 

azokhoz a dolgokhoz szálak fűzik őket és azokra a dolgokra engedélyt 

adtak. A Szentlélek igazságáról, ami még ma a világban van és tisztán, 

fénylőn mutatja Krisztus útját, amelyen hazatalálhat a tévelygő lélek az 

Atyához, tudni sem akarnak, arról letépték mindazt, amivel az isteni aka-

rat és az isteni segítő szándék felruházta. Koldusruhába öltöztették az 



144 

 

eszmét! A halottaktól tudakozók pedig mindenről beszélnek - a múltról, 

a jelenről, a jövőről, az ember képességeiről, arról hogy holnap mit te-

gyen, vagy mit ne tegyen - csak arról nem, ami a legfontosabb, tudniillik, 

hogy az ember megtérjen, mert csakis a megtérés által lesz boldogabb 

élete. Krisztus a láthatatlan világból jött, a láthatatlan világ törvé-

nyeit igazolta és töltötte be; a halálból támadt fel az életre.  
Tehát aki a láthatatlan világgal akar kapcsolatot létesíteni, az ne a né-

zőkhöz forduljon, hanem a mi Urunkhoz, a Jézus Krisztushoz, mert Ő a 

láthatatlan világban és az egész világmindenségben az Úr. Nincs semmi 

haszna az embernek a láthatatlan világgal való kapcsolatából, ha az mel-

lőzi Krisztus tanát, mellőzi Krisztus igazságát. Az szükséges, hogy a lát-

hatatlan világgal való kapcsolat oda vezessen, ahová kell: hogy az az 

igazságra elvezesse az embert. Mert ezért jött a Szentlélek a világba, ezért 

nyíltak meg a láthatatlan világ kapui, ezért jöttek el az utolsó két évszá-

zadban feltűnő módon a szellemek, ezért indult el a szellemi mozgalom, 

ezért adtak bizonyságot önmagukról a szellemek. Először kopogások, fi-

zikai jelenségek formájában tudatták az emberekkel, hogy ők vannak. Ál-

taluk az ember az utolsó időkben betekintést nyerhet a láthatatlan világ 

törvényeibe, hogy ezeket a törvényeket megismerve tudja, hogy itt e Föl-

dön mit kell elvégeznie ahhoz, hogy a földi életének leforgása után a lát-

hatatlan világban az Igazság törvénye ne marasztalja el, hanem felemelje. 

A vegyészet, a fizika, az elektrotechnika, a különböző gyógymódok, az 

orvostudomány is teljességgel kibontakozott az utolsó időkre, az ember 

megismerte a természeti világ törvényeit. Ugyanígy kellett volna megis-

mernie a láthatatlan világ szellemi törvényeit is, amelyek ugyan nem az 

emberi tudományhoz tartozók, de a lélekmentéshez szükségesek. Láthat-

játok, hogy a Szentlélek kinyilatkoztatása kalmárok kezén hogyan kalló-

dott el. A vallások, amelyeknek kötelessége lett volna azt felkarolni, in-

kább lejáratták. Sok vallási közösségből száműzték ezáltal a Szentlelket. 

De hát akkor milyen szellemi erőkből élnek ők?  

Kiállnak a hallgatóság elé és a magukét árulják. Beszélnek szép, 

cifra szavakkal, de a lélek megnyugtatására, a lélek megsegítésére, a 

bűnök felismerésére, az ember lelkében a bűnbánat felindítása érde-

kében nem sokat tesznek. Így nem lehet emberi lelkeket menteni. Így 

nem lehet a válságot feloldani, így nem lehet az embert lélekben 

megelégedettebbé és boldogabbá tenni. Akinek hite és reménysége 

van, akinek Krisztus él a lelkében, még ha szegény és nehéz körülmények 
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között él is, nagyobb a lelki békessége, öröme és boldogsága, mint a világ 

hatalmasaié, mert ők minden javaik ellenére is boldogtalanok. Bár ennek 

oka önmagukban keresendő, de ezt sem önmaguk, sem mások előtt nem 

ismerik be, és lelkükből az elégedetlenséget vetítik ki a világra. Helyte-

lenül azt hiszik, hogy ez a nyugtalanság úgy szüntethető meg, ha minél 

nagyobb teret hódítanak maguknak e világban, ha minél nagyobb lesz a 

gazdagságuk, és ezen keresztül minél nagyobb hatalommal rendelkeznek 

és így minél több ember felett uralkodhatnak. A tömeglelkek pedig azt 

gondolják, ha a hatalmon levőket istenítik, ha azokért lelkesednek, akkor 

más lesz, jobb lesz az életük. Így a tömegnek csak követelései vannak, 

de iránya nincs. Ma már a Biblia a könyvnyomtatás révén a világon min-

denütt mindenki számára hozzáférhető. A régi időkben az egyház nem 

adta a Bibliát a hívők kezébe, mert a könyvnyomtatást megelőzőleg min-

dent kézzel írtak és másoltak, így nem is volt rá olyan lehetőség, mint 

ma. Ma már mindenki számára hozzáférhető a Szentírás, mégsem 

tudják az emberek kiolvasni abból a benne rejlő lényeget, ami nekik szól, 

ami nekik támogatást, irányt és erőt adhatna.  

Régen nagyon vigyáztak arra, hogy az Írásokból ne vegyenek el, vagy 

ne tegyenek hozzá; ma szabadon garázdálkodnak az Írások szövegével. 

Általában a régi ember szó szerint értelmezte a Szentírást, ma viszont a 

szavakat is megváltoztatják, mintha nem is felnőttekről lenne szó. Azt 

mondják, az a régi szó nem érthető, tehát egy megfelelőbb szóval kell 

helyettesíteni. Részeket kihagynak vagy megváltoztatnak, nehogy sértve 

érezze magát a férfi vagy a nő, nehogy sértve érezze magát a gazdag vagy 

a szegény, nehogy sértve érezze magát a zsidó vagy a keresztény. Tehát 

mindenki részére elfogadhatóvá kell tenni - gondolja - nehogy bárki is 

megsértődjék rajta, nehogy bárki is bűnösnek érezze magát az ott leírtak 

alapján. Pedig igenis bűnös, Istennek bukott gyermeke az ember. Vizs-

gálnia kellene önmagát, hogy mi benne a bűn és attól szabadulnia kellene. 

Ugyanakkor meg kellene látnia, hogy bár bűnös ugyan, de ha Krisztushoz 

tér és az isteni törvényeket és a Tízparancsolatot betartja, ha észreveszi 

azt a fonalat, amely végighúzódik, mint Isten akarata a Szentírásban, ak-

kor megláthatja abban Isten bűnbocsátó kegyelmét és a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus áldozatát. Akkor megláthatja az utat, amely a mennybe vezet; 

akkor tudni fogja, hogy pontosan hogyan és miként cselekedjék. Miként 

cselekedjék, ha gazdag és miként ha szegény; miként cselekedjék, ha ha-

talmon van és miként ha szolgál; miként ha kevés az ismerete és miként 
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ha több. Minden kitárulkozhat az előtt az ember előtt, aki lelki táplálékot 

akar nyerni a Szentírásból és nem a szavakon akad meg, aki nem állítja, 

hogy ez a mai világnak, a mai társadalomnak, a mai embernek már hasz-

nálhatatlan és nem megfelelő. Különben is az ember nagyon ritkán és 

nagyon szelektálva olvassa a Bibliát. Márpedig abban teljes az összefüg-

gés a múlt, a jelen és a jövő között: az Ótestamentum a múlt, Krisztus 

igéi a jelen, János jelenései pedig a jövőre utalnak.  

Teljes egység, amiből az ember megépülhet, amivel az ember a világ-

válságból, a gazdasági válságból, a vallások válságából, a házasság vál-

ságából, a család válságából és az egyén válságából kikerülhet. Szüksé-

ges, hogy az ember használja bölcsen, használja helyesen az időt, térjen 

a mi Atyánkhoz, Istenünkhöz, térjen Krisztushoz és lássa meg a szenve-

dőkben is, a betegekben is, a rabokban is és mindenkiben az ő felebarát-

ját! Szükséges, hogy az ember belássa, hogy minden ember a testvére, 

és mindaddig pártütő, amíg testvérháborúkat és osztályharcot hirdet, 

amíg elkülöníti magát az egyik a másiktól, mert lélekben különbnek, 

jobbnak, tökéletesebbnek érzi magát a másiknál. Különbnek érzi magát, 

mert nem beteg; mert ennek vagy annak az államnak a polgára; mert még 

őt nem sújtják nehézségek. Elhiszi az ember, hogy az ő érdeme mindaz, 

amiben Isten ingyen kegyelme ma még őt megfürdeti, és lenézi azokat, 

akik nyomorúságos, nehéz körülmények között tengetik az életüket. 

Nagy-nagy öröm számomra, hogy ti egy kis szigetet képeztek! Nagy-

nagy öröm számomra, hogy a Bibliában felfedezitek azokat az ismerete-

ket, azt a lelki táplálékot, aminek segítségével próbáltok Krisztus útján 

járni. Fontos, hogy az életet minél szélesebb skálában lássátok; fontos, 

hogy akármilyen visszataszítónak látszik is, belátást nyerjetek a Föld 

nyomorúságaiba, a Föld kelevényeibe, a Föld egyre inkább romló álla-

potaiba, amit a bűn hozott létre és ezáltal megundorodjatok a bűntől, és 

meglássátok, hogy a bűn zsoldja a halál.  

Ez alatt azt a halált értem, amely nem egy átmeneti állapot a fizikai 

életből a láthatatlan világbeli életre, hanem a kárhozatot, amely a bűn 

következményeként jön létre. Akik magukat a bűnhöz kapcsolják, abban 

jól érzik magukat és a bűntől nem akarnak szabadulni, mindegy, hogy 

kívülről milyen csillogó, milyen magas pozíciót töltenek be az emberek 

világában, azoknak nincs élete. Látszanak élni, de holtak ők. Titeket pe-

dig az életre készítünk elő, hogy a feltámadott Krisztus örökéletének 

várományosai legyetek, hogy törvénnyé tegyétek önmagatokban 
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Krisztus igazságát. És arra készítünk elő, hogy ha az élet nehézségek 

közé is helyez benneteket, ne kerüljetek válságba, ne kicsinyüljetek 

meg hitben, hanem zöld hajtásokat hozzon a ti reménységetek, és 

érezzétek át, hogy mindig van nálatoknál szegényebb, nyomorul-

tabb, szánalomraméltóbb, aki felé ki kell nyújtanotok kezeteket, aki-

nek megsegítésében részt kell vállalnotok. Arra készítünk elő, hogy 

érezzétek, nem élhettek csak vakon a világban, hanem egy teljes ösz-

szefüggő egésznek láncszemei vagytok, és össze vagytok kapcsolva 

láncszerűen a Föld minden lakójával. Ez a kis csoport a Krisztus 

zászlaja alatt gyülekezzék! Ez a kis csoport a hitben, a reménységben 

és a szeretetben erősödjék! Ez a kis csoport tárja ki a kapukat a Szentlélek 

előtt, hogy egyre többet szívhassatok magatokba a krisztusi igazságból 

és továbbadhassátok azt a világnak, hogy olyan csoport legyetek, amely 

jó példájával segítségére van a mai világnak. Segítsen meg benneteket 

az én Atyám, az én Istenem, hogy a ti lelketekben békesség, megelé-

gedés, jószándék, megbocsátani tudás és a készség legyen arra, hogy 

ne rójátok fel embertársaitok gyengeségét, hanem lássátok meg ben-

nük a testvért. Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek! 

 

A RÉGMÚLT ÉS A JELEN HASONLÓSÁGA(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim szeretettel, az Úrjézus Krisztus ne-

vében! Az ó-kor ma már feledésbe merült nagy birodalma volt Babi-

lónia, ami Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti terü-

let déli részét foglalta el. Nagy-nagy műveltséggel és hatalommal bírt, az 

ó-világ tiszteletét és némileg a félelmét is kivívta. Fővárosa Babilon - 

vagy más néven Bábel - volt. A lakói a szumírok voltak, akik az írás, 

olvasás tudományával, művészetük fejlettségével megalkották a hold 

évet és hold hónapokat, amelyek szerint az időt beosztották. Babilónia 

városai és az Úr városa is mind-mind tele volt kinccsel, fénnyel és pom-

pával. Mint minden nagy birodalom az ó-korban és a későbbi korokban, 

Babilon is egy idő után dekadenssé (visszaesővé, hanyatlóvá) vált és la-

kói a bűnöknek hódoltak. De minden birodalomban és minden időben 

volt egy csekély „maradék”, akik hallgattak az Úr szavára és az Úr aka-

ratát követték. Babilon hanyatló korszakában Ábrahám volt a birodalom 

lelkileg legtisztább, legértékesebb lakója, a hitnek ősatyja, aki szumér 
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eredetű. És eljött az idő, hogy ebből a megrontott, hanyatló világból Áb-

rahámnak menekülnie kellett. Ebben az időben az emberek hatalmasabb-

nak, erősebbnek, nagyobbnak kezdték magukat képzelni Istennél, levet-

kőzve a régi alázatosságot, aminek következtében olyan bölcsek, erősek, 

hatalmasak voltak. Tornyot kezdtek építeni a fővárosban, Babilonban, il-

letve más néven Bábelban, hogy ezáltal megmutassák, hogy ők égnek és 

földnek az urai. De amikor hozzákezdtek az építkezéshez, akkor már nem 

értettek egyet, mindenki más véleményen volt, mindenki másképpen 

gondolkodott.  

Egy kis időre az a vágy hozta össze őket, hogy felépítsék a nagy tor-

nyot, amely országok, világok, sőt még Isten előtt is bizonyságot tesz, 

hogy ők milyen nagyok és milyen hatalmasak. Nem értették egymás 

nyelvét, mindenki a bűnnek hódolt és mindenki mást akart abban a kor-

ban, amikor a bábeli torony épült. A hatalmas Isten egyetlen intéssel ösz-

szezavarta a gondolataikat, céljaikat, majd a beszédjüket és ekkor már 

semmiképpen nem értették egymás szavát. Minden kultúrának az a 

célja testvéreim, hogy az ember megértse Isten szavát, Istentől kérje 

az erőt, a világosságot és az onnan kapott erőt és világosságot a maga 

szellemi fejlődésére használja fel, ne pedig a szellemi elsötétülésére az-

által, hogy elfordul az egy igaz Istentől, az Ő világosságától, az Ő akara-

tától, az Ő igazságától. Ezért tűntek le ezek a nagy-nagy, fénylő csillagok, 

mint amilyen Babilónia és Asszíria is volt. Ezért tűnt le Egyiptom is, és 

az ókornak minden olyan hatalmas, erős népe, amelynek e világban, a 

földi világban nagy hivatása volt és ezt a nagy hivatást ideig, óráig - né-

melyek hosszabb, némelyek rövidebb ideig - betöltötték, és alázatos szív-

vel és lélekkel szolgálták Istent. De amikor a dicsőség és hatalom sikere 

a fejükbe szállt, akkor ezt a dicsőséget és hatalmat mindenki másként 

akarta élvezni, és ezért nem értették meg már többé sem a teremtő Isten 

szavát, sem pedig egymás szavát. Pedig a cél az volt, hogy a fizikai vi-

lágban, a Földön először az emberi lelkekben, azután abban a nagy biro-

dalomban is Isten országa, egy új világ épüljön ki, és azután a hívő em-

berekhez újabb és újabb emberek csatlakozzanak, hogy az isteni világos-

ságból ők is részesülhessenek, és mint mondom, először a lelkükben, az-

után világukban, a földi világban is, új világokat építsenek.  

De ezek helyett hanyatlás, pusztulás keletkezett, és menekülniük kel-

lett azoknak, akik alázatosak voltak, akik hittek az egy igaz Istenben. Ba-

bilónia földjéről több irányba széledtek szét azok, akik magukkal vitték 
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azt a hitet, azt a világosságot, azt a tudást, amelyet alázatosságuknál 

fogva és alázatosságukért a menny, az egy igaz Isten adott a számukra. 

Ma is ez lenne a cél testvéreim, hogy az ember lelkében kiépüljön 

Isten országa, hogy új világok teremtődjenek, amelyek az eredeti, szel-

lemi világokhoz hasonlóan fénylők, csodálatosak és boldogítók. Ezek az 

új világok nagy ismeretet, tudást, intelligenciát, a szeretetnek nagy-nagy 

melegségét adnák mindazoknak, akik ott lakhatnak, kik azoknak az új 

világoknak a kialakításán fáradoznak. Hihetetlenül sok munka kell ah-

hoz, hogy csak egy emberi lélekben is új világ alakuljon. Elképzelhetitek, 

hogy a tisztább világok lakóinak milyen mérhetetlenül sok munkájába 

kerül, hogy azokban a világokban, ahol sok a bukott teremtmény, minden 

egyest Isten világosságával lássanak el. Azért dolgoznak, hogy a bukott 

teremtmények látók legyenek, újra hívők legyenek, felfedezzék a nagy 

világmindenségben, és azon a bolygón is, amelyen ők élnek, az egy igaz 

Isten valóságát, és az egy igaz Isten jelenlétét. Mert Isten mindenütt jelen 

van az Ő igazságával, jelen van az Ő szeretetével, és minden, amit Ő 

mond, „lélek és élet”. Erre a lélekre és erre az életre vágynak mindazok, 

akik valaha buktak, akiknek a lelkében az isteni szó elhalkult, akik nem 

érzik jól magukat azon a világon, mert az nem az, ahova Isten őket a 

teremtés pillanatában helyezte. Nem találják a helyüket, kivetettek, szám-

űzöttek, veszteglők az ismeretlenben.  

De Isten kegyelme mindig utánuk nyúl, és a tisztább világok lakói 

mindent elkövetnek, hogy az Isteni szót, amely hangzik, a bukottak - ha 

nehezen is, ha sok szűrőn át is, ha tompán is - de egyszer csak meghall-

hassák és akkor nagy birodalmakat, társadalmakat építsenek, mint ami-

lyenek régen ezen a világon voltak. Ma is csodálja az ember a régi Egyip-

tom alkotásait; ma is megfejthetetlen az ember számára a piramisok épít-

kezési titka. Millió és millió dolog ismeretlen a földi ember előtt - nem-

csak a tiszta, magasabb világok - hanem azok a régi, ókori világok is, 

ahol azok lakói a fejlődésük tetőfokán képesek voltak összekapcsolódni 

az isteni igazsággal és az isteni szeretettel. De ezekkel összekapcsolódni 

csakis az alázatosság révén lehet. Amíg alázatosak voltak, addig nagy, 

dicső kultúrákat, nemzeteket, nemzetségeket hoztak létre, akkor a Földön 

élő többi nép ámult az ő hatalmukon, erejükön, gazdagságukon, tudásu-

kon, ismeretükön. Mégis-mégis, mint hulló meteoroknak, le kellett zu-

hanniuk, a fényüknek ki kellett hunyniuk és utánuk nem maradt más, 

mint sötétség, nem maradt más, mint kietlen üresség. Ezután a Földnek 
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egy másik pontján egy piciny, jelentéktelen nép, ami még nem ismert, 

egy isteni gondolattól, egy isteni sugártól megvilágosodott, megerősö-

dött, és a világ azt vette észre, hogy újra egy erős, hatalmas birodalom 

támadt. A birodalmak addig maradnak fent, amíg a központi gondo-

latot az emberek önmagukban ápolják, amíg növekednek; amíg min-

den polgár tudja, hogy mi végett van e világon, hogy mi a rendeltetése, 

mi az életének a célja; amíg tisztában van azzal, hogy minden nagyságát, 

erejét, hatalmát, ismeretét, gazdagságát, tudását a Teremtőnek, az egy 

igaz Istennek köszönheti.  

Ahogyan az ókori vallásokat a ma embere ismeri, azt hiszi, hogy a régi 

kultúrákban nem az egy Isten imádata volt. De igen, testvéreim! A kez-

detben így volt. Később, amikor az emberek elvesztették az összekötte-

tést a Teremtővel, akkor erősödött meg a pogány istenek, a bálványok 

imádata az emberek lelkében. De mindig volt a „maradék”, azok, akik 

megtartották az egy Isten hitüket. Amikor már ez a „maradék” is veszély-

ben volt a pogány tömegtől, akkor akármilyen módon is, de Isten kimen-

tette őket, hogy új világok, új korszakok, új lehetőségek keletkezzenek 

általuk, és új birodalmak épülhessenek fel Isten törvényein, az igazság, a 

szeretet törvényein. Amikor az embernek lehetőségei vannak a hata-

lomra, gazdagságra, akkor könnyen elbizakodottá válik; többé nem alá-

zatosan Istentől kér, Istentől vár mindent, hanem önmagát teszi meg bál-

vánnyá és teszi magát bálványként mások elé. A mai kor, a mai világ 

gyatra, gyenge utánzata azoknak a csodálatos birodalmaknak, ami-

lyenek az ókorban voltak. A mai világ polgárai is gyatrák és gyengék, 

és a mai nagy birodalmak társadalma, állapota azért olyan amilyen, mert 

a polgáraik gyengék, gyarlók, akik visszatértek a bálványok imádásához, 

az önmaguk tömjénezéséhez és eljutottak a mélypontra. Mert annál mé-

lyebbre egy teremtmény nem süllyedhet, minthogy megtagadja az ő Aty-

ját, Istenét. A mai világ Istentagadóvá, ateistává vált. A mai kor ezt 

bizonyítja. Akár keletre, akár nyugatra, akár északra, akár délre néztek, 

mindenütt azt látjátok, hogy az ember önmagát teszi istenné, önmaga 

akar naggyá, erőssé, hatalmassá válni Isten nélkül. Pedig minden hatalom 

végleges megtartásához az szükséges, hogy az ember rendelkezzék az 

alázatosság erényével.  

Különben a hatalmat csak ágyúkkal, repülőgépekkel, pusztító fegyve-

rekkel, atombombákkal, terrorral lehet megtartani - különben nem. Ami-

kor pedig egy másik helyen egy új nagyhatalom keletkezik, akkor az, 
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akinek már van hatalma, mindent elkövet, hogy az új hatalmat tönkrete-

gye - szerződésekkel, ha az úgy nem megy, akkor háborúval - de min-

denképpen megsemmisítse, hogy a hatalmat és a jólét által nyújtott ké-

nyelmet továbbra is megtarthassa és élvezhesse. Mondom nektek testvé-

reim, példák erre az ó-kori kultúrák és népek: Isten nélkül semmi hatal-

mat és semmi gazdagságot megtartani véglegesen nem lehet. Mindig tá-

madnak olyanok, akik megirigylik azt, és mindig támadnak olyanok, akik 

- képletesen mondom - a trónon lévő királyt letaszítják, hogy ők ülhesse-

nek a helyére. Persze ezt önmaguk nem képesek elvégezni, tehát mindig 

szükségük van a tömegre, a tömeglélekre, aki részben asszisztál nekik, 

részben pedig a nyers erőt szolgáltatja nekik. Elmúlnak az idők a jóra is 

és a rosszra is; elmúlnak a régi kultúrák és új népek, új birodalmak, új 

világok alakulnak. Az isteni cél az, hogy olyan új világok alakuljanak, 

amelyek az isteni törvényekre, az igazság és szeretet törvényeire 

épülnek fel. Ami nem erre épül fel, az mind múlandó, akármilyen erős-

nek hiszi is magát egy nép, összeroppan, összetörik, és néhány száz vagy 

ezer év múlva már csak a történelemkönyvek lapjairól lehet megtudni - 

akkor is csak nagyon-nagyon hiányosan - hogyan és mint éltek azok a 

népek. A legnagyobb baj az, hogy a történelemkönyveitek és ismeretei-

tek - bár úgy mondják, oknyomozó történelem - éppen azt nem nyomoz-

zák ki, hogy mi volt azon nép bukásának a szellemi oka.  

Mert hallottátok, mindent a szellem éltet, a test nem használ semmit; 

és ahonnan a szellem kivonul, ott a test, vagyis az anyag porrá és hamuvá 

lesz. Tehát ha szellemileg megroppannak az emberek, ha a szellemi álla-

potukban, a lélek világában - amely a szellem köntöse - nincsenek meg 

mindazok a kellékek, amelyek Istentől valók, akkor halálra, pusztulásra 

vannak ítélve. Ezért nevezitek a földi világot a változások világának, 

mert változik azáltal, hogy ahonnan az isteni erő kivonul, ott összeomlá-

sok és szétesések következnek be. Hosszú évekre, évtizedekre, évszáza-

dokra, évezredekre, évtizezredekre csak por és hamu, vagy a tenger hul-

láma marad utánuk. Ha ez így van - higgyétek meg nekem, így is van! - 

a nagy, az erős, a hatalmas birodalmak és kultúrák életében, akkor száz-

szorosan így van az embernek, mint egyénnek az életében is. Ha az em-

berben a hit összeomlik, ha nem képes hinni az egy igaz Isten létezésé-

ben, nem képes hinni Isten fennálló és megmásíthatatlan törvényeiben, 

ha nem képes valósággá tenni önmagában ezeket a törvényeket - mert 

nem hisz bennük - ha nem képes ezekre építeni az ő egész életét, akkor 
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elvész. Azért tehát azt mondanám testvéreim, ezen a mai napon, hogy 

a ti életeteket Isten törvényeire építsétek! Először is higgyétek Ábra-

hám hitével, hogy az egy igaz Isten öröktől fogva van, és örökké lészen, 

hogy Ő az Alfa és Ő az Omega; higgyétek, hogy minden teremtmény 

csakis Általa juthat el az örömhöz, a boldogsághoz; Általa és Rajta ke-

resztül találhatja meg az ő helyét e teremtett világmindenségben; Általa 

tudja bizonyos fokig felmérni Isten nagyságát, bizonyos fokig belelátni 

Isten csodálatos titkaiba és a hite által egyre több és több erőt meríteni 

Tőle.  

Milyen kár, hogy akármerre nézünk a világban, ha bemegyünk Isten 

házába, a templomokba, ha betérünk az emberek otthonaiba, egyre keve-

sebb azok száma, akik még lélekben, szívből hinni tudnak Istenben és az 

Ő csodálatos, megtartó erejében. Testvéreim, ha Isten a világokat képes 

megtartani, akkor higgyétek el, hogy az embernek, mint egyénnek az éle-

tét is képes felemelni, megtisztítani, megtartani és boldogsághoz juttatni. 

De persze-persze, ehhez a ma emberének ki kellene kerülnie a bábeli zűr-

zavarból. A ma emberének ki kellene kerülni abból a zűrzavarból, ahol 

mindenféle hangok keverednek, mindenféle hangok egyre erősödnek, 

egyre követelőbben lépnek fel az emberrel szemben, egyre inkább arra 

sarkallják, hogy új Bábel-tornyát építsen, amely az ember hatalmát és di-

csőségét hirdeti, és amely arra hivatott, hogy az Isten erejét és Isten ha-

talmát elhomályosítsa. Nos, testvéreim, ez nem sikerült és nem is fog 

soha sikerülni! Mindig a bábeli tornyoknak kell leomlaniuk. Le kell om-

laniuk a bábeli tornyoknak, amelyek némely esetben egy országnak a 

gazdagságát, más esetben a politikai hatalmát, a pénz hatalmát, vagy a 

katonai hatalmát képviselik. Teljesen mindegy, hogy ezek a tornyok mit 

hirdetnek a világban, ha ezzel Isten dicsőségét akarják megkicsinyíteni, 

ha mindent az aranyba, az anyagba fektetnek is, Babilon sorsára jutnak. 

Vigyázzatok minden érzésetekre! Vigyázzatok minden gondolatotokra, 

mert a régi kultúrák idejéhez hasonlóan a maiban is ordító oroszlánként 

járnak körül azok a megfertőzött erők, amelyek az ember hatalmát és di-

csőségét hirdetik, és amelyek az embert egyre beképzeltebbé és egyre 

önzőbbé teszik.  

Gondoljatok csak arra, hogy a ti tudományotok milyen keveset tud az 

életről, hogy az élet hogyan keletkezik és hogyan növelhető meg, és azt 

a keveset, amit tud, máris az embriók mesterséges előállítására használja 
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fel. Gondoljatok csak a mesterséges sejt fejlesztési kísérletekre, (klóno-

zás) jobban tudjátok ezeket a dolgokat, mint ahogyan én tudom. A tudo-

mány nem ismeri a természet titkait és mégis mindenbe belekezd, nem 

tudva, nem ismerve, nem számítva arra, hogy milyen visszafordíthatatla-

nul súlyos dolgokat zúdít magára, mint következményeket, mert nincs 

tisztában azzal, hogy minek mi lesz a következménye. Nem tudja, hogy 

milyen erőket szabadít fel és ezek fölött az erők fölött többé nem ő lesz 

úr; nem tudja, hogy amikor atomenergiával, radioaktív sugárzással dol-

gozik, azoknak a sugárzásai és a sugárzást kibocsátó anyagok temetői 

micsoda veszedelmet hordoznak magukban. Mindennek a kulcsa a meg-

térés! Az egy olyan kulcs, amellyel ki lehet nyitni a tudásnak és az isme-

retnek az ajtaját is. Az ismeret ajtaja kinyitható és megtekinthető az a 

másik világ, amelyik mögötte van. A teremtő Isten az utolsó időkre meg-

adta azt a lehetőséget, hogy az ember betekinthessen az anyag mögé, a 

mindent éltető és mozgató szellemi világba. De sajnos ezzel a csodálatos 

lehetőséggel az ember nem él. A régmúltban az emberek a prófétákat, 

tehát azokat, akik a magasabb szellemvilágba beleláttak, vagy azzal kap-

csolódni tudtak, elüldözték, megölték, „egyetlen próféta sem lehetett úr 

a maga hazájában”.  

Így van ez ma is: megvan ez a csodálatos lehetőség a szellemvilággal 

való kapcsolatra, amelyet a tudomány is felhasználhatott volna sok min-

denre. Felhasználhatta volna könnyebb és művészibb építkezésre, fel-

használhatta volna az ember egészségének a helyreállítására, felhasznál-

hatta volna azoknak a dolgoknak a kivitelezésére, amikre ma még - nem 

akarom most ezeket felsorolni - képtelen. És felhasználhatta volna a ten-

gerek erejének, különböző áramlatainak a kitanulmányozására. Ugyanis 

amikor a Föld erői majd megrendülnek, a tengerek, az óceánok mélyéről 

fognak ezek az erők kiindulni, megnövekedni és hatalmassá megnöve-

kedni. Tehát sok mindenre használhatná az ember a magasabb szellem-

világgal való kapcsolatot, de vagy megbélyegzi, hogy az babonaság, nem 

érdemes vele foglalkozni, az ördögtől való tudakozódás, vagy egysze-

rűen azt mondja, hogy nincs szüksége rá, mert ő az ész embere, és ő maga 

is rá tud jönni, maga is ki tudja tapasztalni, hogy mit tegyen azért, hogy 

az élet boldogabb, hosszabb és kiteljesedettebb legyen a Földön. Boldo-

gabb a mai ember, mint a régi ember volt? Nem hiszem! Közelebb 

került a szeretetben egymáshoz, mint a régi ember volt? Nem hinném! 

Hiszen nézzétek meg, mennyire elmagányosodott a társadalmatok, az 
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öregeitek, az öreg, elaggott szülők, mennyire nem találja fiatal a fiatallal 

a párját, amire lélekben és igazságban új világot lehetne építeni. Nem 

lehet semmi jót, a legjobbat sem kényszeríteni. Istennek sem az a célja, 

hogy rákényszerítse a jót az ő bukott teremtményeire, így az emberre is.  

Megkínálja vele, lehetőséget ad neki, titkokat közöl vele, ajtókat meg-

nyit előtte, a tudományon keresztül itt-ott a természetvilág titkaiba be-

avatja, de hagyja, hogy azt felhasználja a maga belátása, a maga akarata 

szerint. De bölcs-e az ember szeretett testvéreim, amikor az Isten által 

megengedett és tudomány által feltárt eredményeket nem a lélek, nem a 

szellem javulására, nem új világok építésére használja fel, hanem bom-

bákra és mindennemű gonoszságra, amivel egész világrészeket feléget? 

Eljön majd az idő, amikor a természet erőinek a megrendüléséhez az em-

ber ostoba módon a saját gonoszságával járul hozzá. Még egy ilyen úgy-

nevezett szabad társadalom lakói is, mint a tiétek, ugyan mennyit tudnak 

arról testvéreim, hogy a sivatagok homokjában és az óceánok mélyén mi-

lyen robbantásokat csinált már eddig az ember és ezekkel milyen károkat 

okozott. Nem tud erről az átlagember semmit, de szabad kezet ad mind-

azoknak, akiket okosabbnak hisz önmagánál. Azonban az embernek nem 

arra van szüksége, hogy okosabb legyen, hanem arra, hogy bölcsebb le-

gyen. A bölcs ember alázatos, a bölcs ember tudja, hogy a tudásnak, az 

ismeretnek, a szeretetnek, az igazságnak, a megbékélésnek, a visszatérés 

lehetőségének hol van a forrása. Igen, a világ fiai okosabbak a világosság 

fiáinál; de a világosság fiai azok, akik bölcsek és csakis a világosság fiai 

menthetik meg a pusztuló társadalmakat vagy a pusztuló, süllyedő biro-

dalmakat.  

Ki mentette át az emberiség részére az életet a régi kultúrákból? A 

„maradékok”, a világosság fiai, akik otthagyták a pusztuló, égő vá-

rosokat, a süllyedő világokat, hogy a Föld más helyein új világokat ala-

kítsanak. Ezt az új világot már a saját és a környezetük lelkében kialakí-

tották és azután az lélekről-lélekre tovább terjedve megvalósult. Mivel az 

ember nem ismeri - mert lezárt titok a múlt - el sem tudja képzelni, ho-

gyan és mint függenek össze népek, nemzetek sorsa, vagy azoknak be-

következett katasztrófái. Az emberek és ti is, azt gondolják, hogy egyet-

len ember, csak Ábrahám hagyta el Úr városát, és a körülötte letelepedett 

tizenkét nemzetség, Izrael utódai, Izrael fiai vitték tovább ezt a hitbéli 

örökséget. Nem! Mindazok a „maradékok” kihozták, akik a pusztulás 

elől - ami nem mindig a fizikai pusztulás volt, mert a szellemi pusztulás 
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már az anyagi pusztulás előtt megtörtént - kimenekültek más földrészekre 

is. De mint mondom, nem az a fontos testvéreim, hogy az ember ezekkel 

a dolgokkal tisztában legyen, hanem az, hogy minden a szellemből indul 

ki, mert a szellem az isteni szikra, a szellem örökéletű. Minden, ami az 

ember körül zajlik, olyan, mint a színpadon a kellékek, de a földi világban 

történőknek az ember a főszereplője, és ahogy ezt a szerepet éli, ahogy 

ennek a szerepnek megfelel, úgy alakul az ő, az ő környezetének, az ő 

népének, nemzetének, birodalmának a sorsa is. Amerika, az Újvilág két-

száz vagy négyszáz éve - aszerint, hogy honnan számoljátok: a fehér em-

ber megjelenésétől vagy más időszaktól, mindegy - rövid idő egy biroda-

lom életében.  

Rövid idő ahhoz, hogy - bár a veszedelem szele már érezhető - hogy 

láthassátok, mit is hordoz magára nézve és a világra nézve is. Birodal-

mak, kultúrák kifejlődéséhez, a zenitre (tetőpontra) jutásához és a ha-

nyatlásához is hosszú időre van szükség. De az, hogy egy birodalom ha-

nyatlóban van, vagy egy ember élete hanyatlóban van, annak a jelei már 

sok esetben láthatók. Főleg azáltal, ha annak a nemzetnek, népnek, kul-

túrának vagy embernek az élete dekadenssé vált. Mi a dekadencia? Ha-

nyatlás; amikor már mindaz, ami erkölcsi, szellemi érték, nem érték 

többé. Mi van a mai világban testvéreim? Jól jegyezzétek meg: sem-

minek nincs értéke, de mindennek van ára! Ez a mai fogyasztói társa-

dalom. Semminek nincs értéke, mert a legnagyobb értéket, a szellemi ér-

tékeket lábbal tapossa a mai ember. A mai ember értéke és istene az 

anyag, és az anyagnak ára van; mindenért kemény, súlyos árat kell fi-

zetni. Amikor az egyik ember a másiktól valamit venni akar, pénzzel fizet 

érte. Amikor az ember a testét, az erejét, a tudását, az ismeretét, a mun-

kabírását vagy az egészségét áruba bocsátja, pénzért teszi, hogy élni tud-

jon. Mert azt hiszi, az az élet, ami a test élete és nem az, ami az örökéletre 

előhívott szellem. A szellemi élet a mai világban pusztulóban és hanyat-

lóban van, akár keletre, akár nyugatra, akár északra vagy délre nézünk. 

Tehát mielőtt az az új kor, az a csodálatos kor a Föld részére eljön, addig 

a helyzet még rosszabbodni fog. Még nem értétek el a legmélyebb pontot, 

amit el kell érni ahhoz, hogy azután onnan újra indulhasson az élet más 

feltételek között. Ez az új világ, az új Föld már nem fog hasonlítani a 

régihez, különösképpen nem ahhoz, ahogyan a mai ember él. Ha ezt az 

új világot szeretnétek örökségül bírni, ha ennek az új világnak szeretné-

tek a lakói lenni, akkor én azt mondom nektek, hogy most, ma, azonnal 
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alakítsatok új világot a lelketekben, és akkor a külsőben is megadatik 

majd számotokra, hogy ennek a csodálatos új világnak a lakóivá válhas-

satok. Isten legyen mindannyiótokkal. Isten veletek! 

 

AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐKRŐL(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim, az Úr, a Jézus Krisztus nevében! 

Az elmúlt vasárnapon az oktatótok beszélt nektek arról, hogy Bábel tor-

nyának le kellett omlania. (lásd „A régmúlt és a jelen hasonlósága”) Be-

szélt nektek arról is, hogy akik ezt a tornyot azért akarták megépíteni, 

hogy ezáltal Isten fölé emelkedjenek, azok megzavarodtak és nem értet-

ték egymás beszédjét sem. Bizony testvéreim, ebben az elmúlt évszá-

zadban is nagy zűrzavar támadt az emberek között, akárcsak a bábeli 

torony építésénél; nagy zűrzavar elvekben és eszmékben, nagy zűrzavar 

a beszédben, ahogy az egyik ide, a másik oda, a harmadik amoda húzott. 

Megindult, meg kellett indulnia a nagy népvándorlásnak, amit szin-

tén az elvek, az eszmék zűrzavara hozott az emberiségre. Voltak, akiket 

az élet tovasodort anélkül, hogy ők kívántak volna elmenni, eltávozni ar-

ról a helyről, ahol éltek. És voltak, akiket az isteni Gondviselés hívott ki 

arról a helyről, ahol születtek és vitt el más, idegen környezetbe, idegen 

emberek, idegen népfajok, idegen nyelvet beszélők közé. Sok minden 

történik ma és történt már meg az elmúlt évszázad alatt és sok minden 

fog még megtörténni az utolsó napokban, az utolsó idők záró akkordjai-

ban. Ugyanis mindezeknek meg kell történnie, mert minden rossznak 

meg van a maga rossz következménye. Az elveknek, az eszméknek zűr-

zavara hozza mindezt az emberiségre, mert az elvekből és az eszmékből 

száműzték a mi Atyánkat, Istenünket, mert új bábeli tornyot próbálnak 

építeni, új Bábelt próbálnak létrehozni az emberek részben az ő szívük-

ben és lelkükben, részben pedig a világban. Azt hiszik, hogy az hoz majd 

létre egy új, egy szebb világot, új lehetőségekkel és békésebb, boldogabb 

állapotokkal.  

Én azonban azt mondom, hogy minél inkább az ember akarata, az em-

ber szándéka nyomul előtérbe és nyomja háttérbe az isteni akaratot, az 

isteni gondolatot, az isteni célkitűzéseket, annál nagyobb lesz a zavar, 

annál inkább nő a veszedelem, és a veszedelem miatt a félelem az embe-

rek világában. Ez az elmúlt, utolsó évszázadotok már két világhábo-

rúval „jeleskedett”: embermilliók elpusztításával és tönkretételével. 
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És kifejlődőben van egy harmadik világháború is, amely nem egyik 

napról a másikra fog majd kitörni, hanem lassan, alattomosan fog elin-

dulni és fellángolni. Mert ebben a nagy bábeli zűrzavarban, az ellentét 

hatására nőni fog a gyűlölet és így nép-nép ellen, nemzet-nemzet ellen, 

elv-elv ellen, eszme-eszme ellen támad és az emberiség nagy része a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus szeretete, békéje ellen lesz. Megárad majd a gyű-

lölet folyója, kiárad majd a gonoszság az emberi lelkekből, és mivel nem 

ismerik a mi Atyánkat, Istenünket, ezért nem fogják meghallani az Ő sza-

vát sem a maguk lelkében, sem a Szentlélek munkásainak ajkáról. A nagy 

zűrzavarban, a nagy robajban nem lehet majd meghallani mindazt, amit 

meg kellene hallaniuk, tudniillik azt, hogy az ember mi végett is van a 

világon. Ma már csak nagyon kevés azok száma, akik egyáltalán felteszik 

maguknak azt a kérdést, hogy miért is élnek, mit is kellene elvégezniük, 

mi a feladatuk az életben, hogy kertészek-e ők az Úr szőlőjében? Keve-

sen vannak, akik megkérdik, hogy vajon azért van-e az ember a földi vi-

lágban, hogy ültessen, hogy építsen, hogy önmagát átalakítsa?  

Vagy azért, hogy mindent, amit mint értékeset az elődök, az ősök a 

társadalmakban felépítettek, azokat lerombolja? Az ember lerombolja 

bombáival, elveivel, lerombolja a tévigazságaival, tévhitével, amelyet 

hagy és hagyott megerősödni a lelkében és amely tévtanok, tévelvek, tév-

hit szerint rendezte el úgy a maga életét, mint embertársainak sorsát, ame-

lyet úgy kezel, mintha a másik ember élete nem lenne olyan fontos, olyan 

értékes mint az övé. Sajnos, aki hatalmon van, aki gazdag, az azt gon-

dolja, hogy övé az egész világ; azt gondolja, hogy neki nincs szüksége 

sem Istenre, sem barátra, sem senkire a világon, csak önmagára. Márpe-

dig az ember akármilyen erősnek hiszi és gondolja is magát, önmagában 

el kell pusztulnia. Ezzel az elgondolással elpusztítják magukat és elpusz-

títják mindazokat, akik a környezetüket alkotják; elpusztítják a közel- és 

a távoleső országokat, sőt a világotokat is. Mindezt az igazság, a béke 

nevében, mindezt azért, hogy megszabaduljanak azoktól, akikről úgy 

mondják, hogy ellenségük, de valójában akik más elven és más nézeten 

vannak, mint ők. A sokféle elv, a sok-sok különböző elgondolás az, ami 

szembefordítja őket. Soha nem volt ennyiféle nézet, ennyi elgondolás, 

elv, idea a világban, mint manapság, és az egyik rosszabb, mint a másik, 

mert mindaz, amire ma hivatkoznak, abból hiányzik Isten, nincs benne 

Isten akarata és nincs benne a mi Urunk a Jézus Krisztusunknak szeretet 

tana.  
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Benne van ellenben a gyűlölet, a harag, benne van a harácsolási vágy, 

benne van a megtorlás, az erőszak. Így hát nem ért véget, nem érhet véget 

mindaz a háborúság, amiről az gondolta az ember - amikor az első, vagy 

a második világháborút, vagy a többi kisebb-nagyobb háborút befejezte 

- hogy akkor majd béke lesz a Földön ezer esztendeig. Nem! A béke még 

jóval odébb van, majd az új Föld kialakulása után. De addig béke nem 

lesz, mert minden elv szétrobbantatik és szétszóratik a világban. Vannak 

és lesznek emberi lelkek, akiket az elvek szilánkjai megsebesítenek; van-

nak és lesznek emberi lelkek, akikbe azok beleágyazódnak és így egyre 

nagyobb gennyes sebeket okoznak a lelki világukban. Ezért nem fog 

tudni megbocsátani az ember, ezért nem tud majd elnéző lenni, nem tudja 

az embertársát annak látni ami: Isten éppen olyan bukott teremtményé-

nek, mint amilyen ő maga. Mivel erre nem képes és a jövőben még in-

kább nem lesz képes rá, ezért szegény-szegény földi ember nehezebb 

idők, nehezebb sors elé nézel, mint amilyen helyzetbe, állapotba, sorsba 

sodorta az emberiséget a két világháború katasztrófája. Isten legyen 

mindannyiótokkal! Isten veletek! 

 

A RÓMAI ÉS A MAI BIRODALOM(*) 
 

Az én Atyámnak, Istenemnek nevében szeretettel köszöntelek benne-

teket testvéreim! Sok szó esett már közöttetek a természettörvény műkö-

déséről, valamint a kegyelemről. Ennek ellenére úgy érzem, hogy nem 

egészen tiszták a fogalmaitok e két lényeges és a fejlődést előmozdító 

törvénykörről. Igaz, hogy a természettörvény működése a mi Urunk, a 

Jézus Krisztus születéséig állt fent, tehát az Ő születését megelőző idő-

szak a természettörvény érvényesülésének időszaka volt. Ennek ellenére 

nem lehet azt mondani, hogy bizonyos mértékig bárkivel szemben ne ér-

vényesült volna a kegyelem; mint ahogy a Krisztus születése utáni kor-

szakra sem lehet azt mondani, hogy ez csakis a kegyelmi korszak és 

egyetlen emberrel szemben nem érvényesülne a fogat-fogért, szemet-sze-

mért törvénye. Tehát a Krisztus előtti idő a természettörvény ideje 

volt, Krisztus születése óta pedig kegyelmi időszak van. De az embe-

rek sokfélék, sokféleképpen érzők és gondolkozók, sokat és keveset tu-

dók, vannak, akik hitetlenek és vannak, akiknek az utolsó időszakra 

erőssé vált a hitük. A Krisztust megelőző időszakban azért érvényesült a 

természettörvény olyan nagymértékben, mert az emberek nagy része nem 
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volt képes hinni a megbocsátó, kegyelmes Istenben és nem volt hajlandó 

a megtérésre, és ez miatt az Isten országa zárva volt előttük. Isten orszá-

gán értem az 5-ik, 6-ik és a 7-ik földi szférát. Tehát a Földön testet öltött 

emberlelkekből egyetlen egy sem kerülhetett a fizikai halál után ezekbe 

a szférákba, mivel ezek zárva voltak. Új és új körforgással, új és új - né-

mely esetben nagyon lassan forgó - testet öltésekkel vissza kellett jön-

niük, de természetesen a legjobb akaratukkal és a maguk erejével sem 

voltak képesek ezekből a földi nehéz helyzetekből és állapotokból kisza-

badulni.  

A kegyelem megnyilvánulása hihetetlenül nagy lett, amikor az ígéret 

teljesedésbe ment, azaz a mi Urunk, a Jézus Krisztus fentről, a magasból 

a földi világra született, mert ezáltal mindazokat az ajtókat nyitva hagyta, 

amelyeken keresztül a magasból erre, a legalacsonyabb világok egyikére 

érkezett. Ezzel természetesen megnyílott a földi ember számára, mint le-

hetőség, hogy elérje az 5-ik, 6-ik és a 7-ik szférát is. Krisztus születését 

Keresztelő János születése előzi meg. Róla tudjátok, hogy ő a törvény 

szellemének utolsó láncszeme volt. Nagy feladattal és e nagy feladathoz 

szükséges képességekkel jött, hogy egyengesse az Úrnak útját itt, a földi 

világban. Azért jött, hogy a Föld lakóit, akik az 1-ső, 2-ik, 3-ik és 4-ik 

szférához tartozók voltak, a megtérésre hívja fel és az eljövendőre - a 

kegyelmi időszakra - készítse fel, és bizonyságot tegyen arról, amit 

Krisztus ki is fejez, hogy „a régiek elmúltak.” A régiek az az időszak volt, 

amikor az emberi lelkek felett a törvény szelleme volt az úr. Amikor a 

törvény szelleme volt az úr, azt sem úgy kell elképzelni, hogyha az ember 

valamiben vétkezett - már pedig minden pillanatban vétkezett - Isten aka-

rata és törvénye ellen, akkor a törvény azonnal megtorolta volna a törvé-

nyen esett sérelmet. Ha napvilágra került, akkor igen, mert a törvény szel-

leme mindenki részére a következmények rázúdulását írta elő; ha az nap-

világra nem került, akkor is érvényesült, de esetleg csak egy elkövetke-

zendő életben. Keresztelő János hatalmas munkát, tisztító, szántó, fi-

gyelmeztető munkát végzett annak érdekében, hogy az ember képes le-

gyen felismerni és képes legyen befogadni a kegyelmet, azaz a mi Urunk, 

a Jézus Krisztusunk igazságát.  

Abban az időben - és egyáltalán minden időben - a választott nép sem-

mivel nem volt különb a környező népeknél: gőgösek, erőszakosak, ön-

zők, testiesek, hatalomra vágyók voltak, csak úgy, mint a környezetük. 

Jól tudjátok, hogy Isten választása azért esett rájuk, hogy közöttük a világ 
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Megváltója megszülethessék, mert ott volt egy központi mag, amely az 

egy igaz Istenben hitt, és Isten akaratát és parancsolatát igyekezett betar-

tani. Ez a kor, a próféták ideje Keresztelő Jánossal bezárult. Új idők új 

szelét, új lehetőségét hozta el Krisztus. Ebben az időben, sőt már az 

Urat megelőző időben is Róma, az ókori Róma erős és hatalmas volt; 

egész Európára kiterjedt a hatalma; erősen, kemény vasököllel tartotta 

kezében mindazokat a népeket, akiket a birodalma bekebelezett. Ezért is 

nevezzük birodalomnak. Sok-sok különböző nép és népfaj tartozott ak-

kor a Római Birodalomhoz: voltak népek, akik a birodalom központját 

képezték és voltak, akik a provinciákat alkották. A provinciákon még 

sokkal szigorúbban érvényesültek azok a törvények, amelyek Rómát 

fenntartották és amik Rómát képviselték, mert egy-egy Rómából küldött 

helytartó a provinciákban a sarcok és adók behajtására azt tett és azt csi-

nált, amit akart. Róma a hatalmas, erős hadseregével, légióival mindenütt 

jelen volt, de főképpen a külső területeken, tehát a provinciákban. Min-

dent látott, mindent hallott, és minden népnek és nemzetnek értékei és 

javai Rómába folytak be és minden út Rómába vezetett. Róma kemény, 

erőszakos, dekadens és hajthatatlan volt.  

Egy kis, jelentéktelen provincia, mármint Izrael, illetve Júdea népe 

mindenképpen szabadulni szeretett volna a római uralom gyötrelmes je-

lenlététől és félelmetes fosztogatásától. De ennek a provinciának csak 

egy kis része volt olyan emberekből, akik hittek Isten ígéretében, a kegy-

elem eljövetelében, hittek a megváltás nagy és szent lehetőségében. A 

többség nem a szellemiekre és az isteni ígéretekre fektette a hangsúlyt, 

hanem azt akarták, hogy ők is naggyá és hatalmassá lehessenek. Ez a 

vágy bennük volt és mindazok, akiket a kegyelem törvénye fel nem sze-

dett, azokban ez ma is benne van. Tudniillik, akik nem ismerték fel Krisz-

tusban a szellemi szabadítót, mert nem szellemi szabadítót vártak, azok 

a későbbiekben - és ekkor már a kegyelmi időszak uralkodott - mindent 

elkövettek azért, hogy Krisztus isteni küldetését, megváltói nagyságát 

alászállítsák. Illetve el sem fogadták, és mindent elkövettek azért, hogy 

minél több ember lelkében megerősítsék azt a lehetetlenséget, hogy a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus nem az Isteni küldött volt, Aki Izrael felszabadí-

tására jött. A mai korban ez a terület, ez az ország, ahol ti éltek, 

(U.S.A) ez a hatalom - ma már így is mondhatom: ez a birodalom - a 

Római Birodalommal egyenszerű! Nem csak azért, mert a mai Amerika 

lakosságának egy része a régi Rómából került ide, tehát olyanok, akik a 
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kegyelmi időszak alatt sem érkeztek be, hanem azért is, mert felkarolják, 

magukkal hordozzák, dédelgetik Izrael fiait, az a népet, amely a krisztusi 

kegyelmet abban az időben sem és ma sem fogadta el.  

A külső látszat szerint nagy birodalmat, nagy hatalmat mutat ennek a 

kontinensnek a népe, de ma már az igazi hatalom tulajdonképpen a vá-

lasztott nép salakjának a kezében összpontosult. Tehát a választott nép 

fiai mégis csak elérték - mert Isten mindenkinek megengedi, úgy egyé-

neknek, mint népeknek, népfajoknak és nemzeteknek - hogy egyszer az 

életben dédelgetett álmuk megvalósulhasson. Így a választott nép vissza-

maradt salakjának dédelgetett álmát a világhatalomról, hogy erősek és 

nagyok legyenek és a mai Róma - már mint ez az új Római Birodalom - 

nekik szolgáljon, ebben az időszakban elérték. Ebben az időszakban ez-

által sok-sok minden került a múltból, a régmúltból a felszínre. Ez a kon-

tinens, ez az ország ugyanazt igyekszik megvalósítani, mint a régi 

Róma; azonosak a céljai és azonosak a törekvései. Természetesen ezt 

elkendőzik, amire a hazugság és a megtévesztés szelleme kitűnő lehető-

ségeket és alkalmakat kínál. Tehát tulajdonképpen ebben a birodalomban 

a régi Római Birodalmat láthatjátok viszont, annak minden előnyös, hát-

rányos és dekadens oldalával. Az előnyös oldalait igyekszik - mint ahogy 

a Római Birodalom is igyekezett - kidomborítani, mert abban az időben 

a római polgárjog igen komoly és erős tényező volt. Ma talán ennek a 

birodalomnak tagjává, polgárává lenni nem az? Ahogy régen a provinci-

ákra, a külperemekre igyekezett Róma szorítani mindazokat, akik sze-

rinte azt a státuszt, amit Róma képviselt, nem érték el, ma ugyanez törté-

nik. És ahogy Rómát és a Római Birodalmat tönkretette az, hogy 

egyre nagyobb területre küldte katonáit és légióit, azonmód ma is ezt 

láthatjátok.  
Mint ahogy a régi Rómánál lényeges és fontos volt a patríciusok és a 

plebejusok viszonya, úgy a mai korban is ez a fontos. Tehát a földjüket 

vesztett szerencsétlenek beáramlása a nagyobb városokba, ahol munka 

nélkül maradtak, a külső terjeszkedés, másrészt a benső, erkölcsi romlás 

hozta rájuk a veszélyt. Mert nyugodt lélekkel megkorbácsolták a rabszol-

gát. És a későbbiekben, amikor a krisztusi elv és eszme a római birodal-

mon belül is ható tényezővé vált, mindent elkövettek, hogy ezt a krisztusi 

eszmét a birodalomból és egyáltalán az emberek lelkéből kiszorítsák. 

Ezek okozták az első keresztények hihetetlen szenvedéseit, gyötrelmeit 
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és vértanú halálát. Éppen így testvéreim, ez a mai birodalom ugyan-

csak azon van, hogy a keresztény eszmék, amiket ez az ország valaha 

képviselt, az emberi lelkekből ki legyenek szorítva. Természetesen az 

igazság, a krisztusi igazság megfertőzése burkolt formában, a háttérből, 

szándékosan történik olyanok részéről, akik 2000 évvel Krisztus szüle-

tése után sem voltak képesek Krisztust elfogadni, és a szemet-szemért 

törvénykörből a kegyelem törvényébe átlépni. Tehát ha a két birodalmat 

egymás mellé teszitek, feltétlenül észre kell vennetek a nagyfokú hason-

latosságot. Testvéreim, a Római Birodalom idejében Keresztelő János 

reprezentálta (képviselte) a törvény szellemét, és a világ felé kijelentette 

és bizonyságot szolgáltatott arról, hogy Krisztus valóban a várva várt 

Messiás. Ma testvéreim, Keresztelő János újra e világban van! Újra 

egyengeti az utat a Földről a mennybe, újra felhívja a figyelmet, hogy az 

ember, az itt maradt salak, aki a kegyelemmel visszaélt, most az utolsó 

lehetőséget ragadja meg és többé ne szegüljön ellene az isteni jónak, ha-

nem a még hátralévő kegyelmi időszakot arra használja fel, amire kapta, 

tudniillik az utolsó pillanatban való megtérésre.  

Keresztelő János minden fát megkopogtat, minden oszlopot megtapo-

gat, minden háznak oldalát, falát és tetejét alaposan megvizsgálja, hogy 

kibírja-e azt a nagy vihart, amely eljövendő lesz. Mint ahogy nem lehet 

azt mondani, hogy akár a nagy Római Birodalom a maga erkölcstelensé-

gével, a maga erőszakosságával, a maga hitetlenségével ne járult volna 

hozzá az Úr elítéléséhez, azonmód nem lehet ma sem mondani, hogy Ró-

mának ez a változata, amely ma van, ne járulna ahhoz hozzá. Mint ahogy 

nem lehet azt mondani, hogy a kiválasztott népnek a külső kerete - tehát 

a megtéretlen gyermekei - ne járultak volna ahhoz, hogy Krisztus ke-

resztre jusson, úgy a mai időben sem lehet azt mondani, hogy ez a vá-

lasztott nép salakja ne járulna ahhoz, hogy az idők megnehezedjenek, és 

Krisztus második eljövetele előtt még mindent el ne követnének, még az 

Írások kiforgatását is, csak hogy minél több embert annak a tévhitnek 

nyerjenek meg, hogy a mi Urunk, a Jézus Krisztus nem volt a világ Meg-

váltója. Tehát a pogány és hitetlen Róma - jól értsétek meg: a pogány és 

hitetlen Róma! - valamint Isten választott gyermekei karöltve hozták a 

mi Urunkra, a Jézus Krisztusra azt, ami Vele történt. Nem csak e Föld, 

hanem az egész világmindenség szégyene, hogy megölték Őt. Krisztus 

második eljövetelénél ez teljesen lehetetlen lesz, mert nem testben, ha-

nem lélekben, szellemben lesz az Ő eljövetele.  
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Mivel Keresztelő János újra a megtérésre hívja fel a ma élő emberisé-

get, ezért fontos, hogy akár a mai Római Birodalomhoz, akár a külső te-

rületekhez vagy provinciákhoz, vagy akár az úgynevezett választott nép-

hez tartozik is valaki, a lényeg az, hogy a Gondviselés mindenhonnan, az 

ocsúból - nem mondhatom másképpen: az ocsúból - kiválassza, kiszede-

gesse még azokat az érett vagy legalább is nagyjából érett és fejlett ga-

bonaszemeket, amelyek még alkalmasak lesznek a mennyei csűrökbe 

való bejutásra, begereblyézésre, mielőtt a nagy vihar bekövetkezik. Ke-

resztelő Jánosnak a mai korban is nagy munkája van. Mit bizonyít 

ez? Azt testvéreim, hogy a két láncszem hasonlatosan a Krisztusi idők-

höz, újra összekapcsolódik. Azaz a természettörvény utolsó láncszeme, 

Keresztelő János és az új korszak első láncszeme, Krisztus újra össze-

kapcsolódik. Ahogy az Úr mondotta: „a régiek elmúltak”, új, csodálatos 

lehetőségek nyíltak meg az emberiség - már nem csak a választott nép, 

hanem az egész emberiség - részére. Hiszen azért küldte el a feltámadott 

Krisztus a tanítványait az egész világra, hogy hirdessék az Igét, amit Tőle 

hallottak. A mai korban ez a két láncszem újra összeér, de fordított elő-

jellel: akkor a törvény szelleme járódott le és adta át helyét a kegyelmi 

korszaknak; ma viszont a kegyelmi korszak járódik le és adja át helyét 

újra Keresztelő János vezényletével annak a korszaknak, ahol az emberi-

ség bizony nem valami boldog állapotok között éli majd életét. Mert ha 

a Római Birodalom gyötredelmes helyzeteket teremtett a fél világ ré-

szére, akkor ma ezek a gyötredelmes idők ugyanúgy itt vannak.  
Ez a mai birodalom is gyötredelmes helyzeteket fog teremteni, bár a 

külső azt mutatja, mintha valami jó, békés szándéka lenne. Ahogy a régi 

Róma a hatalmas, erős hadseregére, a légiókra támaszkodott, ez a mai 

birodalom is a hatalmas erős hadseregére támaszkodik, amely minden 

olyan fegyverrel rendelkezik, amely a modern korban kívánatos. Ezek a 

fegyverek nem csak itt a birodalomban vannak hanem ezekkel a fegyve-

rekkel, mint jó üzlettel már elárasztotta a világot és ezek a fegyverek min-

denütt készenlétben állnak ahhoz, hogy a világba bekövetkezzenek - ez 

egy láncszerű folyamat lesz - mindazok a nehéz idők, amelyekről az Írá-

sok az utolsó időkre szólnak. Lesznek még egy kicsit könnyebb idősza-

kok is; lesznek olyan helyzetek, amikor az emberiség reménykedik, hogy 

még minden jóra változhatik, de ez nem történhetik meg a salak miatt. 

Nem történhetik meg azért sem, mert a törvények, csak úgy, mint a régi 
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Rómánál, fellazultak. Képzeljétek el, hogy a vaskezű Római Birodalom-

ban mennyire fellazultak a törvények, ha Krisztus helyett Barabást köve-

teltetik a néppel és a római jog - amire még ma is épül az igazságszolgál-

tatás, legalább is sok területén a világnak - engedélyt ad arra, hogy Krisz-

tus helyett Barabást bocsássák szabadon. Nos testvéreim, a mai világban 

annak lehettek tanúi, hogy az áldozat sorsa már lényegtelen, az a lénye-

ges, hogy mindazokban, akikben a bosszú, a harag, az öldöklési szándék, 

az erőszak él, rászabadíttassanak a világra és nem fogják meg őket - így 

mondom - vasököllel. Tudniillik, a törvény előírja, hogy az embernek mi 

a teendője.  

A régi időkre a ma élő ember lekicsinyelve azt mondja: „az akkori 

emberek olyanok voltak.” De a törvény is szigorú és kérlelhetetlen volt. 

Szigorú és kérlelhetetlen volt azért, mert azt a népet akkor úgy kellett 

fegyelmezni, hogy lassan megtörjön a sok-sok szenvedés, nyomorúság, 

megaláztatás alatt és valami jobbra, valami biztatóbbra, valami béké-

sebbre, valami boldogítóbbra vágyjék. És íme Krisztusban megkapta az 

emberiség ezt a csodálatos kegyelmi időszakot. Ebben a kegyelmi idő-

szakban a természet erői le voltak és le vannak fogva. Természetes, 

hogyha alkalom és lehetőség van ebben a kegyelmi időszakban a jó meg-

valósítására, azaz a megtérésre, és arra, hogy az ember önmagából a le-

hető legjobbat hozza ki és Krisztus tanából a legtökéletesebbet, tehát a 

szeretetet és az igazság törvényét tegye magáévá, akkor ez a kegyelmi 

időszak, mivel laza, és a természettörvény le van kötve, ezáltal az ellen-

tétnek is hihetetlen nagy szabadságot és lehetőséget ad. A szabadság és a 

lehetőség a megtérésre áll fent, hogy ne számoltassa el a törvény örökö-

sen az embert: „ezt tetted, ez jár érte”, hanem szabadon, nyugodtan, a 

törvény kényszerítő hatása nélkül tehesse a maga jószándékából a jót, 

magáért a jóért. Az ellentét viszont ezt a hihetetlenül nagy lehetőséget 

kihasználja. Azért mondom hihetetlenül nagynak, mert az ellentétnek a 

szférák világában, a láthatatlan világban soha nem lehet, nem volt és nem 

is lesz olyan szabadsága, mint amilyen szabadsága a kegyelmi korszak-

ban, tehát Krisztus születésétől fogva az ő részére is fennállt.  

A régi időkben a kisebb szellemi csoportok, vagyis olyan szellemi - 

nem vallásinak mondom - szellemi közösségek felett, akik szigorúan tar-

tották életüket a Krisztus által bemutatott igazsághoz, még kevesebb ha-

tóereje és lehetősége volt az ellentétnek. Viszont ezeket a szellemi kö-
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zösségeket teljesen, vagy majdnem teljesen szétrázta már az elmúlt két-

ezer esztendő alatt az ellentét. Mivel ezek szétrázattak, nincs sehol - hogy 

így mondjam - fegyelem, alig van lehetőség arra - illetve a lehetőség meg 

van, csak hogy a lehetőséggel nem élnek az emberek - hogy az isteni 

törvényeket betartsák. Mi több, az erkölcsi törvényeket ebben az elmúlt 

században a világégések, világháborúk, forradalmak, kisebb-nagyobb 

háborúk és az azokkal járó dekadencia (hanyatlás, visszaesés), amikor az 

élet olcsó, amikor az ölés megengedett, sőt esetleg kitüntetések járnak 

érte, olyan mértékekig fellazította, hogy ma a legtöbb embernek nincs 

erkölcsi értékrendje, erkölcsi mércéje. Annak ellenére, hogy az egész 

nyugati világ Krisztusra és a kereszténységre hivatkozik, valójában 

pogánnyá vált, mint ahogy pogánnyá vált abban az időben az egész Ró-

mai Birodalom lakóssága is. Meg lehet nézni az akkori szokásokat: a test 

kultuszát, a test ápolását, ilyen-olyan fürdőket, ilyen-olyan vitafórumo-

kat. Mindazok, amik akkor a római emberek kényelmét szolgálták, ma is 

meg vannak. Mint ahogy akkor az egy igaz Isten helyett bálványokat 

imádtak, ma ugyanazt teszik azok a különböző vezetők, akik önmagukat 

fényképeik mindenütt való kirakásával Istenként tiszteltetik, és egyetlen 

tollvonással törölnek el népeket, egyetlen tollvonással elintézik, hogy öt 

milliónak vagy húszmilliónak egyáltalán nincs hazája - volt, de nincs! - 

annál a hatalomnál fogva, amit az ellentét nekik átszolgált.  

Mert e világ az ellentété; mert e világban minden, ami és aki ma már 

érvényesül, az valami módon átadta magát az ellentétnek. Úgy gondolja 

az ember, hogy ha dicsőséget vár, dicsőséget kíván, akkor meg fogja 

kapni. De nincs már messze az az idő, amikor ezek, akik a dicsőséget oly 

nagyon vágyják - ahogy olvastátok - ideát szabadulni szeretnének attól 

és szégyenükre válik. Mert kétezer esztendővel Krisztus születése után, 

kétezer esztendő kegyelmi időszaka után nem ez lenne várható az embe-

riségtől, ami ma ebben a szegény, szerencsétlen világban történik: amiket 

kapzsiságból, önzésből az ember megtesz; ahogy a természeti világot 

megfertőzi; amit olajszállítóival csinál a tengereken és óceánokon. Azt 

gondolja az ember, hogy a természeti világnak az erőit uralja. A termé-

szet erői forrongnak és ezeket a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk fogja 

le a kegyelmi időszakban az erejével és hatalmával! De mihelyt csak 

egy picit is enged ez a lefogás, a természeti erők - ez a szó nem egészen 

helyes, de csak így mondhatom: bosszúállása - az emberek világában 

egyre erőteljesebb lesz. Nem szép a jövő, ami elé néztek, de az emberiség 
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maga hozta magára azzal, hogy Krisztus megváltását, szeretetét nem fo-

gadta el, nem a jóhoz csatlakozott, hanem a rosszhoz; nem a jóra hasz-

nálta fel ezt az időszakot, amiben minden lehetőség - minden lehetőség! 

- minden alkalom meg volt a jóra, hanem a rosszra. A béke Fejedelmé-

nek, a szeretet Messiásának, a mindent eltűrő áldozati báránynak az idő-

szaka lejárt.  

Krisztus eljön „ítélni eleveneket és holtakat” és itt már nem befolyá-

solja az ítéletet a kegyelem! De ma még kegyelem van, ma még Ke-

resztelő János figyelmeztetésére az ember megfordulhat, ma még cse-

lekedheti saját akaratából a jót a rossz helyen, ma még megtérhet! Tehát 

ezek az eljövendő időszakok, bár rémületesnek látszanak, de csak azt 

mondhatom, hogy ezek az előkészítői annak, hogy egy jobb világ, hogy 

egy új világ, hogy egy új Föld és egy új ég alakuljon. És ahhoz, hogy ez 

a jobb világ létrejöhessen, szükségeltetik, hogy ez a vajúdás megtörtén-

jen, és a szenvedések kohójában a jó a rossztól, az arany a salaktól, az 

értékes az értéktelentől elválasztódjék. Isten megígérte Noénak, amikor 

a vízözön után kiszállt a bárkából, hogy vízözön többé nem lészen. Tehát 

nyilvánvaló, hogy ez az átalakulás a tűz által lesz, ami az öt természeti 

elemből egy igen fontos elem. Különben is az utolsó időkre a salak bele-

kövesedett az anyagba. Ebből a belekövesedésből csakis a tűz, a megtisz-

tító tűz olvaszthatja ki és választhatja el a salakot az igaz értékektől. Az 

igaz értékek alatt a mai ember csak úgy, mint a régi Rómában, a pénzt, 

amit épít, amit létrehoz, amit szerez, tartja értéknek. Pedig mindennek a 

mozgatója a szellem és csak a szellemi értékekkel rendelkező teremtmé-

nyek képesek olyan segítséget nyújtani az emberiségnek, amire szüksé-

gük lesz. Ezért szólíttatott munkába újra Keresztelő János és vele mind-

azok, akik a törvény szellemét képviselik. Krisztus születése előtt a Föld 

alsó szférái voltak nyitva és az Ő születése megnyitotta a magasabb szfé-

rákat.  

Krisztus második eljövetelekor a jelenlegi 3-ik szféra alsó része lesz 

az elválasztás határa, a törvény kidobja a salakot, az 1-ső, 2-ik, 3-ik szféra 

szellemeit az anyaggal együtt. Az újjáalakult Földön a jelenlegi negyedik 

szféra lesz az 1-ső szféra, majd újabb szférák alakulnak ki, és lassú, fo-

kozatos tisztulás alapján így légiesedik, szellemesül majd az újjáalakult 

Föld. Mindezeket azért mondom el testvéreim, mert a mai ember, aki a 

gonoszban él, úgy gondolja, hogy „mindenek szabadok neki”, mert hát a 

kegyelem lehetővé teszi. De a kegyelemről nem tud és nem is értheti a 
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kegyelmet, mert hogyan értheti az olyan ember a kegyelmet, aki nem ke-

resi, nem hisz benne, nem cselekszik olyat, amit a kegyelem érdemesnek 

tart. De minden feljegyeztetik és az, hogy a mai világban nem éri gyorsan 

utol az embert a következmény, még nem jelenti azt, hogy ezt az igazság 

törvénye ne regisztrálná. Tehát minden fel van írva! letagadhatatlanul fel 

van írva és minden a minősítési törvény alapján pontosan a helyére kerül. 

A természettörvény nem káoszt teremt, mint az ember a bűneivel, hanem 

örökösen helyre rak mindent, hogy a természeti világban rend legyen. 

Tehát, mint mondom, minden a helyére kerül. Emellett a kegyelemnek a 

munkásai is újult erővel munkába szólíttatnak. Ezalatt az újult erők alatt 

azt értem, hogy a Szentlélek az elkövetkezendő időkben hatékonyab-

ban folyik bele az emberi életbe. Krisztus e Föld és minden bukottak 

Messiása. Krisztus mellett más messiások is közelebb kerülnek a Föld 

légköreihez, hogy erős sugárzásukkal, a maguk tiszta jójával hassanak az 

emberek érzés és gondolatvilágára. Tehát úgy is mondhatom, hogy az 

emberiség ezen utolsó időkben is annak ellenére, hogy a kegyelem fogy-

tán van, mindent megkap azért, hogy aki megmenthető, az megmenekül-

hessen.  

A kegyelem viszont futni hagyja azokat, akiknek a megmentésére már 

nincs lehetőség. Ez a kegyelmi időszakban való futni hagyás téves követ-

keztetésre vezeti az ellentét embereit, mert még elbizakodottabbak lesz-

nek, mivel a rossz hatását önmagukon nem tapasztalják, és mert azt hi-

szik, hogy mindent tehetnek felelősségre vonás és súlyos következmé-

nyek nélkül. Ebben az időszakban, mivel az igazság élése a fontos, ezért 

nagyon fontos lenne az igazság megértése és helyes értelmezése. Ezért 

az embernek a legprecízebben kellene az Írásokat, a Szentlétek írásait, 

tanításait megfigyelni és elmélkedni felettük. Mert ha nem, áldozatul esik 

azoknak a téveszméknek, amelyek a világban vannak. Krisztus maga az 

eszme. Tehát az eszmét, a Krisztusi eszmét kell az embernek szünet nél-

kül szem előtt tartani, mert ha nem, mehet vasárnaponként templomba, 

mondhatja magát kereszténynek, hivatkozhatik arra, hogy Isten az, aki-

ben hiszünk, Isten az, akiben bízunk, felírhatja az igazságot szolgáltató 

intézményei homlokzatára, felírhatja oda, ahol mindenféle dolgokat rati-

fikál vagy elvet, semmit sem jelent. Ha valóságban nem Istenben hisz, 

nem Istenben bízik és nem Isten útját egyengeti, az ember elvész. A ke-

gyelem még sok-sok embert felvehet a természet törvényköréből, hogy a 
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megtérésüket elvégezzék. De fordítva is fennáll, hogy akik arra hivatkoz-

nak, hogy évszázadokig, vagy Isten tudja mennyi keresztény eszmék sze-

rint éltek, a családjukat, vagy kereszténynek mondott országokat, álla-

mokat irányítottak, semmit nem jelent, ha ez az irány nem egyezik a mi 

Urunk, a Jézus Krisztusunk útjával. Ha az emberek nem a krisztusi fehér 

lobogót óhajtják kitűzni a világ különböző pontjain, hanem a sajátjukat, 

amivel megmutathatják e világnak - e kárhozatba menő világnak! - hogy 

ők a világ hatalmasai és ők a világ urai, akkor elvesznek! Mert Istené 

minden dicsőség! Mert Istennek legyen örök hála! hogy Krisztust 

adta minékünk, hogy kegyelmet és igazságot kapjunk, hogy megtéré-

sünk által szabadulhassunk a bűntől, a bűn világaiból és a bűn zsoldjától, 

a haláltól. Isten legyen mindannyiótokkal. Isten veletek. 

 

 

KULTÚRA ÉS CIVILIZÁCIÓ A JELENBEN(*) 
 

Az én Atyám, Istenem nevében szeretettel köszöntelek benneteket 

testvéreim! Az ember lelkében a bűnök sokasága él. Többnyire az embe-

rek az embertársaik ellen elkövetett bűneiket a sötétség leple alatt szokták 

elkövetni, vagy legalábbis akkor, amikor az emberek nem figyelnek oda. 

Ha pedig valami olyasmit akarnak elkövetni, amit az igazság semmikép-

pen nem hagyhat jóvá vagy a világosban kell megcselekedniük, akkor 

mindent elkövetnek, hogy cselekedeteiket, beszédeiket, elgondolásaikat 

- tehát amit meg óhajtanak cselekedni, azt az emberek előtt valamivel 

igazolják. Beszédeket tartanak, írnak róla, értekeznek róla, hogy arra mi-

ért is van szükség. Az indító okok - tudniillik a bűnös tendenciák és el-

gondolások - rejtve maradnak. Mert ez a céljuk: elrejteni azokat az em-

beri szemek elől, vagy olyan köntössel felruházni, ami azt mutatja, hogy 

az elgondolásuk az igazság érdekében, valaminek a megvédése érdeké-

ben, helyes elgondolásból és helyes célért történik meg. Az írástudók és 

a farizeusok is az Írásokra hivatkoztak Krisztussal szemben. Kérdezték 

az Urat: „ha az írás ezt, azt mondja, akkor hogyan lehet, hogy te eszerint 

vagy aszerint beszélsz... vagy ezt vagy azt, ilyen vagy olyan alkalommal 

megengedsz magadnak?.. Ha Mózes, a mi atyánk így nyilatkozott, ezt 

fektette le a Torah törvénykönyvben, és te az igazság lelkétől vagy, akkor 

hogy lehet az, hogy ennek ellene cselekszel?” Az utolsó időkben egyre 
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nagyobb szüksége lesz az ellentétnek és az ellentét érdekeit szolgálók-

nak, hogy félremagyarázzák az igazság lelkét, a rögzített írásba foglalt 

igazságot, hogy azzal adjanak nyomatékot a maguk bűnös, aljas és önző 

elgondolásainak.  

A mi Urunk, a Jézus Krisztus itt járta alatt nem volt lehetőség arra, 

hogy az Írásokat kiforgassák ennek érdekében, mert a régi írásokat az Úr 

elismerte és megmondotta: „nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem be-

tölteni”. Abban az időben az igazság törvénye, a természettörvény felett 

álló magasabb, tisztább, a szeretet igazsága még nem volt megerősödve, 

többnyire írásba sem volt foglalva, tehát nem tudták azt kiforgatni és 

megsemmisíteni. Az Úr világosan megmondta: „a régiek elmúltak, új 

törvényt adok nektek... új parancsolatot, a szeretet parancsolatát adom 

nektek…” Tehát nincs eltörölve a régi ,akik a régi törvény szerint élnek, 

azoknak a régi törvény szerint jár a fizetés: szemet szemért, fogat fogért. 

Akik viszont átléptek a magasabb rendű, új törvénykörbe, a szeretet tör-

vénykörébe, azokra már nem vonatkozik mindaz, ami a régi embernek 

szólt, hanem az, ami az újnak, amit a mi Urunk, a Jézus Krisztus az új 

embernek, a szellemileg megvilágosodott és a szellemileg felébredt em-

bernek hozott el. Tehát ilyen értelemben világos, hogy a régiek elmúltak, 

a kiválasztódás ténye, az, hogy Istennek Izrael a választott népe, elmúlt; 

betelt azzal, hogy nem fogadták el az újat, a nagyobbat, a tökéletesebbet, 

a tisztábbat, a boldogítóbbat, a szeretet parancsát, amit a mi Urunk, a Jé-

zus Krisztus hozott! Csakis azok számíthattak és számíthatnak ma is 

megújhodásra, akik elfogadják Krisztust, Krisztus elvét, eszméjét és min-

den lépésüket a szeretet irányítja és mindég a szeretet parancsolatának 

betöltésén fáradoznak. Azok az új választottak, a szellemileg kiválasztot-

tak, a mi Atyánknak, Istenünknek az új népe, akik Krisztus beszédét, az 

Ő törvényét, a szeretet parancsolatát megtartják.  

Na mármost testvéreim, az idők vége felé járva, mivel a hazugság 

egyre nagyobb méreteket ölt és a ködösítés egyre nagyobbá válik, ezért 

még inkább szüksége van az ellentétnek, hogy magát az igazság forrását, 

ami az Ó- és Újtestamentumban, de főleg az Új testamentumban, a krisz-

tusi Újszövetségben leíratott és lefektetetett, meghamisítsa. Mert az írás 

mindig veszedelmesebb azokkal szemben, akik a hazugságot és a sötét-

séget választják, mint a szó, amely elhangzik és azután le lehet tagadni, 

hogy „nem így hangzott el... nem így értelmezendő...” A leírt szöveg 

mindig pontos meghatározása a dolgoknak. Ezért fél a mai ember írásban 
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rögzíteni valamit, ezért fontos számára a szóval való kommunikáció, 

ezért kell ma azt tanulnia, hogy ezzel a kommunikációval, a beszéd, a szó 

erejével és hatalmával hogyan és miként képes az embereket megtévesz-

teni. De már a leírt szövegnél a megszövegezés pillanatában is különböző 

lábjegyzeteket és utóiratokat készít, hogy milyen esetekre nem vonatko-

zik. Tehát aki írja a papírt, mindenképpen önmagát védi ilyen, olyan, 

amolyan esetre. Tehát a mai időkben megkezdődött a Szent Iratok és 

főképpen az Újszövetség - amely írásban rögzíttetett - teljes szétsze-

dése, hogy magát a Szentírást is felhasználja az ellentét arra, hogy a maga 

igazságának - amely hazugság és megtévesztés - adjon nyomatékot vele. 

Ami világosan kimutatható, azt zavarossá teszi, ami egyenes beszéd, an-

nak több érthetőségét, félremagyarázását adja, hogy azt lehessen így is, 

úgy is érteni, lehessen adott esetben előrángatni és önmagát igazolni vele 

és a maga igazát megerősíteni vele.  

Azért adatott az utolsó időkben a Szentlélek Kijelentése az embe-

riségnek, hogy újra lecövekelje mindazt, amit Krisztus hirdetett, ok-

tatott és tanított: ami maga az Ige. A Szentlétek Kijelentése megvilá-

gítja, hogy a Szentírást nem lehet így, meg úgy, meg amúgy értelmezni. 

A mai korban a papságnak nagy része anyagszeretővé vált, akik a távol-

balátón keresztül - tisztelet a kivételnek - meggazdagodás céljából áruba 

bocsátják a krisztusi eszmét. Az Úr tanításából egy olyan képet nyújta-

nak, amely- ezt csak így mondhatom - nem kedves a mi Atyánk, Istenünk 

előtt. Ezek az úgynevezett evangélisták hozzásegítik az ellentétet ahhoz, 

hogy az Írások megbomoljanak. És sajnos, sok esetben amit hirdetnek, 

az sem megtartható, mert majdnem mindent úgy állítanak be, hogy abból 

az ellentét profitáljon, mert a mai világban a profit rendkívül fontos em-

bernek és országnak és világrészeknek egyaránt. Mert ma az anyag az 

isten, mert ma csak a mammon számít; mert ma az anyagimádás korát 

élitek. Tehát mindenkinek az a fontos, hogy mindent - magát az igazsá-

got, az isteni, a krisztusi kijelentéseket is - a profitszerzésre fordítsa. 

Egyének, államok, birodalmak arra törekszenek, hogy úgy mutassák, 

hogy ők valami szent cél érdekében folytatnak „szent” háborút vagy há-

borúk egész sorozatát. Így mutatják, de valójában a cél nem szent, hanem 

a háború nagyon is emberies, anyagias, üzleties érdekekért és a hatalo-

mért folyik.  

Az anyag megszerzése és ezáltal a hatalom biztosítása a cél. Bizonyos 
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fokig az emberiség történetében mindig ez volt a cél: valamit megsze-

rezni, megtartani és azzal uralmat nyerni mások felett. Persze mindig vál-

tozott, hogy mi az, amit meg kellett szerezni. Hol aranyat, hol földterüle-

tet, hol emberek sokaságát, hol valamilyen elvnek, eszmének, vallási, hit-

béli elgondolásnak a kivitelezését, vagy napjaitokban az olajat. Mert ami-

ből nincs, ami kifogyóban van, vagy ami kevés, de az akkori élethez nél-

külözhetetlen, az mindig a nagybetűs kincs, mindig annak a megszerzé-

sére törekszik az ember. Ez szennyes és piszkos dolog, de ilyen az ember. 

És még szennyesebbé és piszkosabbá teszi az egészet az, hogy az isteni, 

a krisztusi igazságot - amiért vértanúk szenvedtek, életüket adták, meg-

aláztatást és mindent elviseltek - ami az emberiségnek a legszentebb kin-

cse kellene hogy legyen, azt a szennyes dolgok befedésére vagy megtar-

tására használják fel. Így volt a régmúltban is és így van ez napjaitokban 

is. Csakhogy Krisztus idejében az emberiség még nem vetkőzött ki any-

nyira önmagából, hogy ami egy népnek, egy nemzetnek, egy vallási cso-

portnak szent és szellemi érték volt, ahhoz hozzá mert volna nyúlni, vagy 

abban olyan nagyfokú szerkezeti változtatásokat mert volna tenni, mint 

azt teszi manapság, és még inkább tenni fogja az elkövetkezendő néhány 

évtizedben. Ez okozza majd azt, hogy a mai időkben már hitét vesz-

tett emberiségnek még annyi hite sem lesz a későbbi időkben, mint 

amennyi most van. Hit nélkül pedig nem lehet élni; ami pedig életnek 

látszik, az műélet lesz, az vegetálás lesz, az egyre több depressziós, min-

denből kiábrándult, mindentől megcsömörlött emberek tömege lesz. Az 

emberi kultúráknak a hit és a szeretet az alapja, a mai világban az 

emberiség többségének nincs kultúrája.  
Ha összehasonlítjátok a mai embert a lenézett, régi kultúrák emberé-

vel, bizony azt kell meglátnotok, hogy azoknak volt, a mainak nincs. A 

mai korban a kultúrát a civilizáció helyettesíti. A civilizáció és a kul-

túra két teljesen különböző dolog. Az lenne a jó és az lenne a helyes, ha 

a kettő összefonódnék. És ha a kettő összefonódnék, akkor egy nagysze-

rűbb, egy szellemileg értékesebb embert mutathatna fel a Föld. A kultú-

rához lelki tisztaságra, a lélek finomságára, a lélek érzékenységére 

van szükség; a léleknek a magasabb szellemi világokkal való összekap-

csolódására van szükség, ahonnan minden szép, ami a kultúrát adhatja, 

csörgedezik. De mivel a mai ember nem hisz a magasabb rendűben, a 

tisztább világokban, az ideálisabb dolgokban, csakis az anyagban, ezért 
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csak civilizált. Civilizáció alatt azt kell érteni, hogy az elmúlt néhány év-

században a tudomány sokat fejlődött, de a természettörvények megis-

merése révén sajnos mindent az anyagból eredőnek ítélt és mindent az 

anyagba vezetett vissza. És ezáltal elkorcsosodott, elsorvadt az emberek 

hitélete. A nem túl régi időben, a reneszánsz idejében az olyan ember, aki 

a civilizációt és a kultúrát össze tudta hozni, mint például Michelangelo, 

tudta, hogy mit csinál és komoly értéket képviselt. A ma embere jófor-

mán semmit nem képes a kezével megalkotni; még kevésbé képes vala-

mit a fantáziájával megalkotni; mert ehhez ihlet kell, az ihletet viszont 

magasabb világokból kellene levonnia. Mivel ezt nem tudja, ezért a már 

meglévő építészetet, a már meglévő zenét, a már meglévő képzőművé-

szetet és minden egyebet összekever, mert újnak a megalkotására nem 

képes, mivel ahhoz képesség, kézügyesség és fantázia kell.  

Amikor az ember valamit készít, akkor aszerint, hogy milyen kedvvel, 

milyen érzéssel alkotta azt a tárgyat, az a tárgy kisugározza azt az érzést 

és a tulajdonosának örömet, boldogságot, békességet nyújt. Mivel ma 

már mindent a gép csinál, mindent a gép állít elő, ennek következtében 

az automatizált életforma uralkodik és elszegényíti az ember lelkét, meg-

szünteti a kultúrát. A géppel gyorsan elő lehet dolgokat állítani, de a gép 

csak azt adja vissza, amit beprogramoznak, nincs benne érzés. A mai kor-

ban a gépesített termelés miatt megnő azoknak az embereknek a száma, 

akik az utcára kerülnek. Csak egy kis rétegre van szükség, de azok is 

szakbarbárokká - tehát csak az ő szakmájukhoz értőkké - váltak, tehát 

nincs kultúrájuk. Ezeknek az ő szakterületükön a gépekkel kell minél 

gyorsabban - mert ez hozta a profitot létre - és minél nagyobb mennyi-

ségben megtermelni a tömegárut. Tehát az utcára kerültek is, és a géppel 

termelők is lelkileg teljesen elsilányulnak, tömegemberré válnak. Mivel 

a tömeglélek néha fellázad, hogy miért van ez a baj vagy az a baj, időn-

ként bizonyos helyeken haragos, indulatos, irigy érzések keletkeznek, és 

valamivel a háborgó tömeget le kell csillapítani, ezért háborúkat kell kre-

álni. Az a hihetetlen nagy mennyiségű fegyver, amit az úgynevezett civi-

lizált világ kitermelt és óriási mennyiségben raktároz, nem azért van, 

hogy a raktárokban maradjon és ott porosodjék. Tehát ezért is háborúkat 

kell kreálni és amikor fegyverekre van szükség, akkor azokat jó pénzért 

- profitért - el lehet adni.  

De ha eladják, nyilvánvaló, hogy aki megveszi, azért veszi meg, hogy 
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azt használja, azaz embert öljön vele. De a háborúk az egész természet-

világot is tönkreteszik: a légkört, a talajt, a vizeket, mindent, ami csak 

azon a területen van, ahol a háború folyik. A magyar jól fejezi ki ezt, 

amikor így mondja: „bennem nem béke, hanem háborúság van…” Ez a 

háborúság indítja az embert a háborúba. Akiben békesség, Krisztus bé-

kessége van, az nem háborog, az nem akar világégést, az nem akarja en-

nek, annak a népnek, nemzetnek, annak a fajnak a pusztulását, az respek-

tálja (tiszteli) azt az életet, amelynek a teremtésére nem képes és a legyil-

kolt emberélet helyett új életet nem adhat. Az Újszövetség a békességről 

szól: „az én békémet adom néktek…” (János 14:27) az Újszövetség a sze-

retettről szól: „szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket... 

(János 14:34, 15:12) szeressétek még az ellenségeiteket is... bocsássatok 

meg ellenségeteknek is, amíg az úton vagytok…” Az élet azért van, hogy 

az ember az emberrel, az ember az ellenségével kibéküljön, nem 

azért, hogy új és új ellenséget szerezzen magának, vagy magára haragítsa 

a félvilágot és az gyűlölje őt. A gyűlölet testvéreim, ablakon, ajtón, fala-

kon, a világon mindenen keresztül hatol. A gyűlölet majdnem olyan ha-

talmas, mint amilyen hatalmas a szeretet, csakhogy a gyűlölettel rombol, 

a szeretettel pedig épít az ember. Akiben viszont csak gyűlölet van, az 

csak rombolni tud. De ha minden leromboltatik, miből lehet építeni? - és 

itt nem anyagi építkezésre gondolok, hogy „lebombázom és majd felépí-

tem, mert van pénzem rá, mert nyertem ezen a háborún...” 

Itt nem erről van szó, hanem a lelki építésről, mert a gyűlölet az ideá-

kat, a kultúra iránti vágyat, a nemes törekvéseket, a szellemi dolgokhoz 

való értést, a lelkesedést, az építkezés vágyát, valami szépnek, újnak, ne-

mes dolognak a létrehozását teszi tönkre az emberi lelkekben. Mert a kul-

túra nem az, hogy az embernek fürdőszobája, hideg és melegvize van, ez 

csak civilizáció. De amit a civilizáció nyújthat, még az sem biztos: pél-

dául ha egy embert egy fürdőszobás házba beraknak, az élni tud-e a civi-

lizáció vívmányaival és - így mondom - nem tetvesedik-e meg? Az em-

bernek sokkal inkább, százszor inkább szüksége van a szellemi érté-

kekre és a szellemi táplálékra, mint a testi vágyak kielégítésére, és 

hogy ami után vágyik, amit csak kíván, azt megkaphassa. Ezzel nem lehet 

az anyagot szellemesíteni. Az anyag szellemesítése ott kezdődik, hogy az 

ember a vágyainak, a kapzsiságának, az erőszakosságának, a megszerzési 

vágyának határt szab, hogy elsősorban nem kívánja azt, azután nem tesz 
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meg mindent annak megszerzése érdekében, azután amije van, azt pon-

tosan és mérlegelve tudja használni. Tehát az ember ne legyen mértékte-

len, kapzsi, önző, és amije van, arról tudja, hogy mindent Isten ingyen 

kegyelméből okkal és céllal embertársai segítése érdekében kapta és az-

zal helyesen és jól kell tudni bánnia és el kell számolnia. Az anyagi érté-

keknek is olyan kezekbe kellene kerülniük, ahol tudják, hogy mit kezd-

jenek vele. Ma már nincsenek olyan mecénások, mint a régi időkben vol-

tak, amikor a kultúra támogatására felkaroltak olyan embereket, akik a 

szellemvilágból hoztak csodálatos értéket, ami érték volt az emberiség 

számára nemcsak a saját korukban és a saját koruk emberének, hanem 

érték manapság is, és még ma is a kultúrát igénylő ember abból él.  

Az embernek mindazzal, amit Isten ingyen kegyelemből a tudomány 

felfedezései által a rendelkezésére bocsátott, helyesen, jól kellene bánnia, 

és tudnia kellene azt, hogy minden anyagi vagy szellemi értékről el kell 

számolnia. Akármennyivel rendelkezik is valaki, úgy kell azzal élnie, 

mintha semmije sem volna, értem alatta azt, hogy nem szabad pazarolnia. 

A mai korban vannak olyan emberek és társadalmak, akik és ahol nagy-

mértékben pazarolnak. Pazarolnak mindazzal, amiért mások nehezen 

dolgoztak, és természetesen pazarolnak a Föld mindennemű kincsével. 

Mert a civilizációban szerintük az a fontos, hogy magukat mindennel el-

lássák és ha valamiből kettőre van szükségük, akkor nekik tizenkettő le-

gyen, és azt akarják, hogy lehetőleg senki, sem autóban, sem az utcán, 

sem a metrón, sehol a közelükbe ne kerülhessen, és meg legyen az a te-

rület, ami csak az övék. És ezáltal a városaitok túlzsúfolttá váltak és egy 

hihetetlenül elszegényedett tömeg éhesen, munka nélkül, otthon és lakás 

nélkül az utcákon lődörög; egy ágya nincs, ahová lehajthatná a fejét. 

Igen, a krisztusi igazság azt írná elő, hogy minden embernek meg legyen 

a mindennapi kenyere, tehát a szellemi és a fizikai tápláléka; hogy meg 

legyen a természet viszontagságai ellen a hajléka, tehát ne legyen hajlék-

talan, és meg legyen a ruhája, hogy az időjárás viszontagságai ellen meg-

védje és ne sértse senkinek a szemérem érzését. A mai kor a szemérmet 

is lerombolta az emberben. Pucéron, szabadon - minél pucérabban, an-

nál jobb jelszóval - mutogatja magát az ember. Ez az ő lelki pucérságára 

mutat rá, hogy mennyire üres, hogy mennyire nincs benne semmi, ami 

egy kulturált, tehát szellemi emberben van. A mai tömegembernek sem-

miféle kultúrája nincs, még a mindennapi viselkedése sincs meg, hogy 
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hogyan étkezzék, hogyan legyen előzékeny másokkal, hogy a férfi mi-

lyen udvarias legyen egy nővel, hogy ami szent, annak a maga lelkében 

egy templomot és egy oltárt építsen.  

Az Úr mondja: „a Szentlélek temploma kell hogy legyetek”, tehát kel-

lene lennie egy kamrácskának - nem külön szobának - bent a lélekben, 

ahova nap mint nap imádkozó lélekkel elvonulhat az ember, hogy össze-

köttetést teremtsen az ő Atyjával, Teremtőjével, Istenével. De nincs ilyen 

szentélye! A mai tömegember minden szentet, minden értéket ki-

pusztított, és ezért nincs, amit adhatna embertársainak és a világnak. És 

mivel ilyen beállítottságú az ember, ezért a természetvilágban és a kör-

nyezetében is mindent kipusztított. Nézzétek meg a családot, az ember 

közvetlen környezetét, hogy milyen pusztítást okozott a családi életben, 

hogy mennyire a nőnek és a férfinek teljesen külön élete van, külön tö-

rekvéssel, külön szándékkal, külön kasszával. És hogy milyen mértékek-

ben nő azoknak a gyermekeknek a száma, akik az utcára kerülnek. És a 

törvény minden úgynevezett védelme ellenére is micsoda szörnyűségek 

történnek meg családokban és gyermekekkel. Nézzétek meg a távolabbi 

környezetet is: az ember teljes elmagányosodását, nem csak az idős, a 

beteg, a magatehetetlen emberét, akin nem segít a barát, a rokon, az is-

merős, a szomszéd, aki csak azt várja, hogy a kormány vagy az állam 

segítsen rajta. Nem csak erről az elmagányosodásról van szó, hanem 

azokról a - főképpen - adó félről, illetve férfi emberekről, akik minden 

haragjukat, indulatukat szabadon engedik, ha a társadalom nem fogadja 

be őket, kiközösíti őket, vagy a munkájukat elveszítik. Fogják a fegyve-

rüket és iskolákban, éttermekben, utcákon össze-vissza lövöldöznek. Le-

lövik azt, akit esetleg gyűlölnek, akit ellenségüknek tartanak, vagy telje-

sen ismeretlen embereket.  

Ez van bennük, ennyire nem tanultak meg uralkodni magukon. Ezt 

tudják adni a társadalomnak. A társadalomnak az ilyen emberek haragját, 

indulatát le kellene tudni csökkenteni, alájuk kellene tudni nyúlni. A kö-

zösségekbe, templomokba be kellene tudni vonni az elmagányosodotta-

kat. De nem vonják be, legfeljebb azt mondják, hibbant és becsukják va-

lami gyógyintézetbe, és úgy gondolják, ezzel megakadályozták, hogy 

akár önmagukban, akár másokban kárt tehessenek. De ez sem az gyógy-

intézetekben, sem a kórházakban, sem a börtönökben az embereket lel-

kileg és érzésbelileg nem tölti fel. Mi az, ami feltölthetné? Ha az ember 

tudna nekik szellemi értékeket, szellemi táplálékot adni. Nem felülről, 
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előírás szerint, hanem azzal az összefogással és szeretettel, ahogy Krisz-

tus tanítványai és később a követői meg tudták nyerni a pogány világ 

lakosságát a krisztusi igazság számára. De mint mondtam, a mai korban 

az ellentét ezt a krisztusi igazságot szétszedi, ide is, oda is, amoda is ha-

zugságokat épít bele. Ezért az emberek nagy része elvesztette a hitét. És 

ha most hitevesztett, akkor a későbbiekben még inkább hitevesztetté vá-

lik. Bár lesz valamilyen hite: az ember hisz abban, hogy ha betör vala-

hová, akkor szerencsével jár és a pénz az övé lesz; a társadalom hisz ab-

ban, hogyha háborúba indul, egy hónap vagy hat hét alatt azt megnyeri 

nagy dicsőséggel; hisz abban, hogyha ilyen, olyan iskolákban erre, arra, 

amarra kiképezi az ifjúságot, az az ifjúság példakép hiányában is, az er-

kölcsi törvények ismerete nélkül is egy jobb világot, egy szebb jövőt ké-

szít az emberiség számára.  

Ebben az elmúlt, XX. században már látható volt, hogy kik és milyen 

fajta lelkek kerültek testbe, és ezt meglátva, az akkor élőknek és a társa-

dalmaknak mindent meg kellett volna tenniük, hogy ezeket jó példával 

az igazság számára, az értékes, becsületes, szorgalmas, építő munka szá-

mára megnyerjék. Ezzel szemben a társadalmak semmiféle szigorú intéz-

kedést nem hoztak, amivel segíthették volna azokat, akik önmaguk nem 

voltak képesek a gonosz, indulatos vágyaiknak határt szabni. A két el-

múlt világháború és világégés még inkább megszaggatta az erkölcsi 

törvényeket, mert természetessé vált az ölés, a szabadrablás, az erőszak, 

a legyőzött nemzetek vagy népek nőinek megbecstelenítése, a társadalom 

tönkretétele és a gyermekek nevelésének semmibe vevése. Mivel mindez 

természetessé vált, a társadalmak tovább süllyedtek: csűrték-csavarták az 

úgynevezett igazság törvényét, az úgynevezett jogot. Mire épül ma a tár-

sadalom? Úgy mondják, hogy a civilizációra, a törvényre és a jogra. A 

civilizáció, a törvény csak azt szabja meg, hogy hogyan kell működtetni 

a gépeket, hogy ki működtetheti, hogyan, milyen körülmények között ad-

hatja el, hova viheti be vámmal vagy vám nélkül az árut. De megszabja-

e a törvény azt testvéreim, hogy aki emberéletet olt ki - és a tudomány 

már ott áll, hogy bizonyítani tudja, hogy ki a valódi gyilkos - akkor az a 

gyilkos a szemet-szemért, fogat-fogért elv alapján ítéltessék meg? Mert 

ne akarják nekünk azt mondani, hogy az a humánus, ha a társadalom a 

vad, erőszakos bűnözőket futni engedi és életben hagyja, akik ezáltal még 

több emberéletben tesznek kárt, mert nem végeztettek ki.  

Tehát a társadalom, a törvény egyre jobban fellazul és a mai ember 
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nem tudja még, hogy milyen szomorú idők várnak rá, nem azért, mintha 

ez lenne Isten akarata, hanem mert ilyen az ember. Ilyen az ember, akinek 

civilizáció, kultúra, krisztusi igazság, minden megadatott azért, hogy a 

jót megismerje, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között, hogy 

a jót a maga fejlődésére felhasználja, a rosszat pedig leküzdje. Ezzel 

szemben az ember a tudományát, a civilizációt, a meglévő értékeit mind 

árúba bocsátja; jólétért, anyagi haszonért, hatalomért átengedi az ellen-

tétnek. És ezáltal a rossz egyre terjeszkedik, és a jók szenvednek, nyo-

morognak, börtönökben sínylődnek, vagy ahogy az elmúlt évszázadban 

történt: az a nagy, vörös fenevad ötven millió vagy még több ember éle-

tébe került. Szükséges lenne tehát, hogy az ember a Krisztus által mu-

tatott utat kövesse! Ehhez meg van az eszköze az Igében, meg van a 

lehetősége és az ideje - mivel csak napi nyolc órát kell dolgoznia - a jó 

elsajátítására és megvalósítására. Én személy szerint a büntetés gyüleke-

zetéhez tartozom. Látom és tudom, hogy a büntetés gyülekezetének 

mennyire kellene a természettörvény csapásait az emberi társadalomra 

engedni, de a szeretet törvénye, Krisztus Újszövetsége lefogja a kezün-

ket, mert most még „szabadok mindenek” az embernek, mert most mu-

tathatja ki az ember a természetét, most válik el a jó a rossztól, a salak az 

aranytól, a víz a tűztől. Hihetetlenül értékes, fontos és visszahozhatat-

lan idők ezek az ember számára, illetve arra, hogy megtérjen és él-

jen! Aki megtér, a boldogság világába kerül, aki az ellentéthez húz, tőle 

kapja meg ma a fizetségét ami lehet jómód, hatalom, dicsőség, ismert 

név, de a végítéletnél a kárhozat világába száműzetik. Most megyek to-

vább! Isten legyen mindannyótokkal! Isten veletek! 

 

A JELEN FÖLDI ÉLET FONTOSSÁGA(*) 
 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében köszöntelek benneteket testvé-

reim! Egyik híres és legtehetségesebb magyar költőtök így írt: „Feltáma-

dott a tenger, a népek tengere... szilaj hullámokat vet rémítő ereje…” 

(Petőfi Sándor: Feltámadott a tenger... ) Ez már többször így volt és jel-

lemezte ezt a földi világot, csakúgy, mint manapság. Kitűnő allegorikus 

hasonlatai voltak ennek a költőtöknek, mert ihletett állapotban kapcso-

latban volt a szellemvilággal. Valóban az élet óceán, a földi élet a népek-

nek, a nemzeteknek tengere, amely hol csendes, hol meg nagyon is há-
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borgó. Egy másik költőtök szerint: „a világ egyszer fázott, másszor láng-

ban égett…” (Vörösmarty Mihály: A vén cigány... ) Igen, ez is jellemző 

a földi világra. Különböző hullámzásai vannak a földi élet tengerének; 

hol az égiektől, hol magának az életnek erejétől. Miként a Nap, a Hold és 

a csillagok járása és vonzó ereje hatással van a Föld vizeire, óceánjaira 

és tengereire, azonmód az égiek, az égi erők, az ég vonzása, a tiszta szel-

lemi erők szintén nagy-nagy hatással vannak a népek életére és ott kü-

lönböző, felemelő változásokat idéznek elő. De mint mondom, magának 

a tengernek is hihetetlenül nagy ereje van, hiszen az óceánok és tengerek 

vize, ami rengeteg vízcseppből tevődik össze, mindeneknek az elsöprését 

idézheti elő, vagy szelíd hullámzásával felszínre hozhatja mindazt, ami 

már a felszín alatt feszül, amit már csak egyetlen lépés választ el attól, 

hogy a Nap csókoló erejével találkozva a magas világok felszívhassák és 

véglegesen búcsút inthessen a földi élet tengerének, annak minden ne-

hézségével, félelmével és fájdalmával együtt.  

Vannak idők, amikor az égiek nagy hatásokat váltanak ki a földi élet 

tengerében és sok-sok apró vízcseppet, azaz emberi lelkek felemelnek és 

elvisznek innen messze, fénylőbb, ragyogóbb világokba. Van azután, 

amikor a földi élet tengere fölött már nem finom pára játszadozik, hanem 

sötétre és haragosra változik, beborul az ég és a hullámok egyre nagyobb 

veszéllyel hatnak mindenre és mindenkire, aki ott él; sőt még azokra is, 

akik a partról figyelik a népek tengerének háborgását. Ezt a mélyről jövő 

háborgást mindig azok a sötét erők hozzák létre, amelyek az emberi lé-

lekben mint szörnyek és fenevadak élnek, mert azok is élni kívánnak. Mi 

több, még sokkal erőszakosabban akarnak élni és elnyelni a világot, mint 

azok, akiknek lelkében a szelídség és az alázat él. Mert a szerények és 

alázatosak tudják, nem rajtuk múlik és nem tőlük függ, hogy mikor jön 

el a pillanat, amikor Isten csodálatos napsugarával összekapcsolódhat-

nak. Tudják, hogy sokkal nagyobb erők és hatalmak léteznek felettük, 

mint amikkel ők, a jelentéktelen kis vízcseppek rendelkeznek. Ezek az 

emberlelkek szelíden, békésen és főleg türelmesen várják az órát, a pil-

lanatot, amikor Isten felszabadítja és megszabadítja őket mindazoktól a 

félelmetes körülményektől, amelyek e világban uralkodnak és amelyek 

elnyeléssel fenyegetnek minden itt élő embert.  

A felfuvalkodott vízcseppek viszont, akik magukról túl sokat hisznek, 

és túl sokat gondolnak, azok nem várják a napfényt, azok nem várják a 

szabadulást, azok nem várják a lehetőségeket a nemesebb, a jobb és a 
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szebb életre, csak arra várnak, hogy mikor, milyen mértékben és hogyan 

élhetik ki bűnös hajlamaikat. A népek tengerének ezen tombolása igen-

igen veszélyes, mert az ember minden jó, szép, és nemes építkezését el-

söpörheti és kártyavárként döntheti össze, és mindent magával sodorhat 

a tenger fenekére, ami egy örökkévalóságra való elkárhozást jelenthet az 

emberlélek részére. Más szóval, mivel ezek a vízcseppek a halál marta-

lékai lettek, ezért egy egész örökkévalóságra nem tudnak újra a felszínre 

jutni, újra megfürödni az élet csodálatos napfényében, tehát nem csókol-

hatja őket életre a napfény. Nagy jelentőségű, csodálatos idők voltak 

azok testvéreim, a népek életében, amikor a mi Urunk, a Jézus Krisztus, 

mint csodálatos fény, mint csodálatos éltető Nap megjelent a Földön, 

hogy új eget és új földet támasszon, hogy a legmélyebbre került vízcsep-

peknek is lehetőséget adjon az életre, arra, hogy a felszínre kerüljenek és 

vele a Nappal, a világ Világosságával találkozzanak, és az Ő mindeneket 

felemelő csodálatos, gyógyító, boldogító erőiben megfürdethessenek. De 

azok az emberek, akik el voltak telve önmagukkal - az akkori világi és 

vallási hatalmasságok - sanda és irigy szemmel és nagy féltékenységgel 

eltelve nézték, hogy mindenki a Napfény felé fordult.  

Azt gondolták, hogyha az emberek jobban fogják szeretni a Fényt és 

a Világosságot, akkor mi lesz velük, akik a hatalmuk megtartása érdeké-

ben az embereket sötétségben, tudatlanságban tartották, éreztették velük 

a tőlük való függőségüket, elvárták tőlük, hogy rájuk figyeljenek, és tő-

lük várják életük könnyebbre és boldogabbra való fordulását. De adhat-

nak-e a sötétség, a mélység gyermekei fényt, örömet, boldogságot, örök-

életet, feltámadást a többieknek? Dehogy adhatnak! Hiszen minden pil-

lanatban nekik is attól kell félniük, hogy a feltámadott tenger második 

vagy harmadik hullámzása már őket sodorja tovább és őket nyeli el. És 

mégis-mégis, amikor a mi Urunk, a Jézus Krisztus megjelent és az Ő 

megjelenésével a fény, az isteni világosság e világba jött, akkor a világi 

és az egyházi hatalmasságok: a heródesek, a pilátusok, a kajafások úgy 

gondolták és úgy hitték, hogy ez a világosság egyetlen emberből árad 

szét. Ez a világosság azonban nem egy emberből, nem az „Ember Fiából” 

sugárzott alá e világra, hanem az Isten Fiából; és ha Isten Fia egyedül is 

van ezek között a szenvedést osztó, hatalmukat féltő emberek között, ak-

kor is vele van Isten. Az Írás mondja még az emberre vonatkoztatva is: 

„ha Isten velünk, ki ellenünk?” Mennyivel inkább így van ez az Úr ese-

tében, Akinek még a természettörvény is engedelmeskedett. A sötétség 
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emberei a templomok mélyén szövetkezhettek a Bárány, a Fény élete el-

len, kivonulhattak ellene csapatostól, karddal felfegyverkezve, de végső 

győzelmet Felette és azok felett, akik Hozzá tartoztak, nem arathattak, 

mert az ő hatalmuk csak e világra szólt. A mi Urunk, Jézus Krisztusnak 

országa pedig nem e világból való!  

Az Ő hatalma és az Ő nagysága nem múlandó, hanem örök időkre 

szól; akkorra is, amikor ég és Föld elmúlnak, akkor is, amikor az anyagi 

és félanyagi világokat teljesen felszívja a Fény. Tehát, amikor az ember-

nek, a piciny, jelentéktelen, kis vízcseppnek alkalma és lehetősége van, 

hogy a Nap felszívó erejével találkozhat, meg kell kérdeznie önmagától 

hogy mit is akar az életével? Akar-e a fényt szóró Naphoz kapcsolódni? 

Akarja-e, hogy ez az éltető Nap felszívja, feltámassza őt az örökéletre, és 

akar-e ebből a világból kijutni magasabb, tisztább, csodálatos világokra? 

Vagy mindegy neki, hogy a történelem folyamán a népek tengerének hul-

lámzása ismét a nyomorúságba, új és új veszedelmek felé sodorja, ame-

lyeknek se vége, se hossza? Amíg az ember a múlandóság világában idő-

zik és itt jól érzi magát, amíg erősnek és hatalmasnak képzeli magát, ad-

dig lehetetlen rajta változtatni, addig új és új gyötredelmeknek teszi ki 

magát. Tehát aki nem akarja ezt a fajta életet, annak azon kell dolgoznia, 

hogy elmehessen innen; aki viszont nem dolgozik azon, az itt marad. A 

kiválasztódás, a kiválasztás állandóan és szünet nélkül tart, mint ahogy 

tart a tengerek és óceánok vizének párává változása is. Azt senki egy pil-

lanatra meg nem gátolhatja. Tehát itt a Földön az emberi lelkek kivá-

lasztása szünet nélkül tart. Azokat, akiket a fejlődés törvénye egy időre 

a felszínre dob, azaz lehetőséget ad számukra, hogy testet öltsenek és tes-

tet öltésük ideje alatt megfürödjenek a napfényben, azoknak ezzel lehe-

tőség kínálkozik arra, hogy innen elmenjenek. Ez azonban nem kényszer 

hatására történik. A kérdés az, hogy az ember önszántából meg tesz-e 

mindent, hogy ez bekövetkezzék a számára? Hiszen e fölött a világ fölött 

bizonyos fokig még mindig a természettörvény az úr, ami a minősítési 

törvényben jut kifejezésre. Tehát akiket innen felszív a napfény vagy el-

szállít a halál, azoknak találkozniuk kell a minősítési törvénnyel.  

Ha a minősítési törvény szerint még nem kellően átlátszóak, még nem 

eléggé tiszták és könnyűek, ha még nem hatotta át, még nem járta át őket 

kellő mennyiségben az Igazság, akkor hiába akarnak fent megkapasz-

kodni. Akkor újra és újra alászállítja őket az élet ereje, amely minden 

rossztól, minden gonosztól, minden szennyestől, minden betegségtől és 
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minden haláltól szabadulni akar. Az életnek az a tulajdonsága, hogy lé-

tezni akar, ami pedig csak úgy lehetséges, ha megszabadul a haláltól; a 

haláltól pedig testvéreim, csak úgy lehet megszabadulni, ha a lélek meg-

szabadul halált hordozó bűneitől. Ugyan miért tudta az Úr Jézus Krisztus 

Lázárt feltámasztani? Ez nem csak Krisztus erején múlott, hanem magán 

Lázáron is, akiben már a halála előtt megerősödtek azok az érzések, vá-

gyak, törekvések, gondolatok, amelyek a feltámadáshoz, az élethez szük-

ségeltettek. Azután az ilyen életre felkészített léleknek találkoznia kell az 

Élet Fejedelmével, az Élet Hordozójával, aki maga a feltámadás, hogy az 

teste is feltámadhasson. Mert itt a földi életben akármennyire kívánja, 

óhajtja a magasabb rendű, tisztább életet valaki, az önmaga erejéből erre 

még képtelen; ezt csakis azon keresztül érheti el, aki azt mondotta magá-

ról: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz, mégha meg 

is halt, élni fog.” (János 8:13) Mármint, aki test szerint meghalt. Mert 

aki lélek szerint meghal, azon nem lehet segíteni, azt nem lehet feltá-

masztani mindaddig amíg ő maga nem akar a szenvedések, a gyötrelmek 

állapotából szabadulni, amíg maga is át nem érzi, hogy annak következ-

tében jutott ide, hogy vétkezett Isten törvényei ellen, és ha továbbra is 

ragaszkodik bűneihez, akkor szenvedésteljes állapotából ki nem kerülhet, 

amíg meg nem fizet az utolsó fillérig.  

Tudjátok testvéreim, hogy a földi élet milyen óriás lehetőség, de 

egyben milyen nagy felelősség is? Éppen ezért az embernek vigyáznia 

kell minden gondolatára minden érzésére, vágyára, törekvésére, illetve 

arra, hogy milyen elvvel és eszmével itatja át magát; figyelni kell minden 

lépésére, számolnia kell minden határozatával, elgondolásával, sőt paran-

csaival, ha vezető pozíciót tölt be. Hihetetlenül nagy felelősséget vesz 

magára a lélek azzal, hogy a földi élet tengerében megjelenhetett és ott 

életlehetőséget kapott. És emiatt nem jó az elsőségre, a vezetésre töre-

kedni, mert ott egyetlen elhamarkodott, téves vagy jónak gondolt, de va-

lójában rossz határozat, rossz parancs hihetetlen nagy károkat okozhat 

mások életében, sőt az élet óceánjában is. Akarnátok testvéreim ilyen fe-

lelősséget magatokra venni? Nem gondolnám. Kik azok, akik ezt akar-

ják? Azok, akik még vágynak a dicsőségre, vágynak a hatalom mámo-

rára. Nem Istennek adnak dicsőséget, nem Istennek adnak hálát, és nem 

érzik át, hogy mindazért, amit az életben kapnak, Istent illet minden di-

csőség, hanem ehelyett azt gondolják, hogy ők az élet és halál urai. Kér-

dés, hogy mennyi időre? Azokra a pillanatokra, vagy mondjuk évekre, 
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évtizedekre, amikor többnyire erőszakkal, fondorlattal vagy a jóhiszemű 

emberek megtévesztésével vannak hatalmon?  

Azok a boldogok, azoknak az emberlelkeknek van jövőjük, akik 

Krisztushoz térnek, akik felismerik azt, hogy sem egyházi, sem világi 

hatalom nem adhatja nekik azt, amit a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk, az 

Isten küldöttje és Isten helytartója adhat. Hol vannak ma már Kaifás vagy 

mindazok - akár a farizeusok rendjéből, akár a világi hatalmasságok kö-

zül - akik abban az időben erősnek, nagynak képzelték magukat? Gon-

doljátok, hogy felszívta őket az éltető napsugár? Gondoljátok, hogy 

Krisztus megígérte volna nekik is azt, amit a jobb latornak megígért: 

„még ma velem leszel a paradicsomban”? Nem, testvéreim! Ezen idők 

szereplői mind, mind a mélységekbe temettettek anélkül a lehetőség nél-

kül, hogy évszázadokig, évezredekig a földi élet tengerében megfüröd-

hetnének. Mert lehetőséget kaptak arra, hogy találkozzanak Krisztussal 

és felismerjék Krisztusban az Isten küldöttjét, a megígért Messiást. De - 

olvastátok - úgy vélekedtek, hogy az igaz embernek, az Isten Fiának kell 

elvesznie. Sajnos ez a gondolkodásmód, ez a mentalitás, hogy az Isten 

gyermekeinek, az Isten fiainak, az igazság szolgálatában állókat kell el-

veszítenie a földi hatalmaknak, hogy a maguk hatalmát erősíthessék és 

megtarthassák, azóta is tart. A földi ember azt hiszi, ha nagy és erős had-

sereget toboroz, ha pusztító fegyvereket gyárt, akkor legyőzheti e világot. 

Meggyőzni és legyőzni ezt a világot csakis Krisztussal lehet, akinek 

hatalmas szellemi sereg áll szolgálatára, valamint az Általa bemutatott 

igazsággal és szeretettel lehet! Az egész teremtett világmindenség az is-

teni törvényeken nyugszik, ezért a földi életnek is a Tízparancsolaton kel-

lene nyugodnia.  

Az egész világmindenség, a növény- és állatvilág a természettörvény-

nek engedelmeskedik és betölti azt. De az ember azt gondolja, hogy neki 

nem kell az életét a Tízparancsolatra alapoznia, azt gondolja, ha hatalmá-

nak megerősítése és megtartása érdekében fegyvereket gyárt, ha nagy, 

hatalmas, erős hadsereg áll rendelkezésére, akkor az egész világ neki en-

gedelmeskedik és őt dicsőíti. A valóság azonban az, hogy az egész vilá-

gon gyűlölni fogják őt, és itt is, ott is, amott is ellene fordulnak. Ugyanis 

a világ népei különböző kultúrák keretein belül élnek: ami jó az egyik-

nek, nem jó a másiknak; amit az egyik jónak lát, annak a másik ellene 

van. Nem lehet másokat minden áron, még erőszak árán is boldogítani. 

Mert amikor az az erőszakos hatás újra és újra felkorbácsolja a népek 
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indulatát, a „népek tengerét”, akkor sok-sok emberélet esik áldozatul. Az 

Úr igazsága tökéletes, mert az Úr igazsága isteni igazság. Az Úr a sze-

retetet alkalmazza a bukott emberiség boldogítására. De ennek elle-

nére sokan még sem fogadták el ezt a szeretetet. Jó, boldogító és tökéle-

tes, amit az Úr kínál az emberiségnek és Ő mégsem erőlteti azt senkire, 

mert nagyon jól tudja, hogy ki kell várni azt a pillanatot, azt az alkalmat, 

amikor valaki önszántából kíván azonosulni Vele, önszántából akarja át-

adni önmagát az Ő csodálatos, boldogító, szeretetteljes, tiszta, mindene-

ket átalakító, átformáló erejének. Tehát ebből következik, hogy még a jót 

sem szabad erőszakolni.  

Folyamatok megélését, beérését nem lehet siettetni; van, aminek a be-

érése kilenc hónapot, van, aminek öt hónapot és van, aminek évszázado-

kat vesz igénybe. Ezért érés előtt nem lehet szüretelni, vagy aratni, mert 

az senkinek sem hoz örömet, megelégedést. Tehát csak azt mondhatom 

nektek, akik az igazságra már érzékenyebbek vagytok, akiknek „füle a 

hallásra és szeme a látásra”, és csak azt üzenhetem e szerencsétlen vilá-

gon élő minden embernek, hogy maradjon meg a maga egyszerűségében 

és még amit ő jónak is tart, ne akarja megvalósítani a másik területén. 

Azt üzenem, hogy mindenki Krisztus erejével építkezzék a saját lel-

kében; térjen Krisztushoz és ne várja, hogy aki még nem igazán keresz-

tény, az meg tudjon bocsátani. Hiszen a keresztény társadalomban sem 

tudnak az emberek lélek szerint egymásnak megbocsátani, mert ha képe-

sek lennének rá, akkor nem lenne annyi harag, viszály, meg nem értés a 

családokban, a testvérek között, és bizony nem lenne annyi gyötrelem és 

baj e világban. Az úgynevezett keresztény társadalmakban azt hangoztat-

ják, hogy a keresztény eszmét terjeszteni kell olyan földrészeken, ahol 

még nem ismerik azt. Ehhez azonban kézzelfogható, jó példával kellene 

elől járni. Mit képes felmutatni a nyugati kereszténység a más vallásúak-

nak? Agresszivitást? Azt, hogy a nyugati társadalmakban 50 százalékos 

a válás, hogy a tíz éves gyermek agyonveri a másikat, hogy tombol az 

erőszak, hogy Krisztus tiltása ellenére számtalan ember fegyvert tart ott-

honában, holott az Írás világosan mondja: „aki fegyvert fog, fegyver által 

vész el”?  

Kérdem én, milyen példák ezek testvéreim? Semmi esetre sem olya-

nok, mint amilyeneket Krisztus mutatott a világnak. Az ember a külsősé-

geket megtartja és farizeus-módra, mások előtt szemforgatva imádkozik. 
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Világbékéért imádkozik, ugyanakkor a békés építkezés minden vívmá-

nyát, még ókori kultúrák maradványait is lerombolja. És akkor hol van 

az az építkezés, amit Krisztus vár, és Krisztus kíván az embertől, tudni-

illik, hogy az önmaga lelkében a Szentlélek templomát építse, megtérjen 

és éljen? Mert ez a kettő összefügg; megtérés nélkül, megtéretlen lélekkel 

nincs élete az embernek! Látszik élni, de ebben az életben az egyik téve-

dést a másikra halmozza, tehát nincs igaz és értékes élete, ezért jövője 

sincs. Igen, ez a világ a mi Urunkat, a Jézus Krisztust, de főleg Istent 

nélkülözi. Nem kellene nélkülöznie, mert 2000 esztendővel ezelőtt a mi 

teremtő Atyánk szeretetből és kegyelemből elküldte a Földre az Úr Jézus 

Krisztust. Ezen a Földön született meg, itt időzött 33 esztendeig, itt taní-

tott három éven át, de az azt megelőző 30 év alatt is hihetetlen tisztító 

munkát végzett az erők világában és óriási rést vágott az ellentét hálóján. 

De mit is várt Krisztustól e világ? Szabadulni a nehézségek alól, hogy a 

beteg gyógyuljon meg, hogy a tömeg jól lakhasson kenyérrel vagy hallal? 

Ezt várta és ezt meg is kapta a világ. Ennek ellenére elfordult Tőle és nem 

találtatott Izraelben egy igaz ember, aki oda állt volna Krisztus védel-

mére; nem azért, mert Krisztusnak vagy az Igazságnak lett volna szük-

sége a védelemre, hanem hogy önmagáról állítsa ki azt a bizonyítványt, 

hogy ő íme már Krisztusé. Tehát abban az időben, az Ő elítéltetése idején 

még nem volt olyan ember, aki igazán Krisztusé lett volna. Ez csak a 

későbbiekben következett be, amikor azok az emberek, akik Szentlelket 

vettek, már nem féltek megvallani és követni Krisztust és nem féltek az 

életükkel tanúbizonyságot tenni mellette. Krisztus ma és mindenkor 

ugyanaz! Krisztus 2000 év óta szellemben és igazságban ebben a világ-

ban van! Krisztus aggódik az Övéiért!  

Krisztus bennünket mozgósított az utolsó kétszáz évben azért, hogy 

aki még megmenthető, az a mi segítségünkkel megmentessék. Tehát nem 

egy személy, hanem egy erős, nagy csoport fáradozik az emberi lelkek 

mentésén. Ezért mi a világban vagyunk és szeretnénk kelettől-nyugatig, 

északtól-délig az emberek fülébe harsogni, hogy Krisztus igazsága lélek 

és élet; szükséges, hogy az ember Krisztushoz méltó cselekedeteket mu-

tasson fel, és ne törekedjen elsőségre az, aki nem tudja, hogy a rábízott 

nyájjal hogyan kell bánnia. Ha megnézitek ezt az egész világot, azt kell 

látnotok, hogy mindenütt azok az irányítók, azok a hatalmon lévők, azok 

a vezetők, akik nem tudják, hogy hogyan és miként kell a népek sorsát 

úgy intézni, hogy azok lélekben és igazságban erősödjenek. És az elmúlt 
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20 évszázad ugyancsak megmutatta a világ, hogy vak vezette a világta-

lant, ezért került e Föld oda, ahol ma van. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy akik ma vagy holnap népesítik be a Földet, azoknak el kell vesz-

niük. Egyáltalán nem! Krisztus és mindazok, akiket mozgósított, e vi-

lágban vannak, hogy mentsék a menthetőt. Tehát a lehetőség fennáll, 

hogy az ember megtérjen és innen elmenjen, hogy az ember a jobb 

latorral együtt bejusson a paradicsomba. Mennyi idő volt hátra a jobb 

lator életéből? Fél óra, negyed óra, húsz perc? Ő valóban a legutolsó pil-

lanatban tért meg, de ez a megtérés igaz és őszinte volt.  

Ő valóban lélekben átalakult, mert átérezte, hogy mennyi gonoszságot 

hozott tetteivel és életével e világra, és megérezte, hogy Krisztus az élet 

és ha Hozzá fordul, ha meghal is, élni fog. A mai emberiség pedig halo-

gatja megtérését. Kereszténynek tartja magát, beszél és elmélkedik a 

megtérésről. Mások pedig azt hiszik, hogy az ő Istenük az igaz Isten, az 

ő mennyországukba ilyen-olyan módon lehet bejutni. Azonban mindegy, 

hogy mit hisz az ember. A lényeg az, hogyha mindannyian meg nem tér-

tek, elvesztek; a lényeg az, ha Krisztust magatokba nem fogadjátok, ha 

ennek az erőnek át nem adjátok magatokat testvéreim, mindannyian el-

vesztek. Amikor az Úr elaludt a csónakban, a tanítványok félelemtől 

reszketve keltegették Őt: „Uram segíts e nagy vihar közepette, mert 

mindannyian elveszünk...” És az Úr pillanatok alatt lecsendesítette a ten-

gert és mondotta: „mit féltek kicsiny hitűek?” Hát igen, velük volt az Úr. 

És akivel az Úr van, annak nem kell félnie, akármilyen félelmetes az 

élet óceánja, akármilyen félelmetes a vihar, akármilyen nagyok a hullá-

mok, akármilyen sötét és szennyes a víz, mert az Úr vigyáz rá és az Úr 

magával viszi őt és örökéletet ad neki. Erre azonban nem csak hivatkozni 

kell, hanem ebben hinni kell! Lélekben és igazságban fogadjátok el 

Krisztus igazságát és éljétek az! Végre ennyi évezred után térjetek 

Krisztushoz és a mi Atyánk Istenünkhöz! Isten legyen mindannyió-

tokkal! Isten veletek! 

 

A FÖLD AZ ÓRIÁSKÍGYÓ ÖLELÉSÉBEN(*) 
 

Az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntelek benneteket testvéreim!  

És láték az Éden kertjében egy csodálatos nagy fát: a jó és a rossz 

tudásának fáját, és erre csavarodék a kígyó, hogy megtévessze Évát, az 

asszonyt, és ezen keresztül Ádámot, és mindazokat, akik az ő ivadékaik. 
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És látom e földet, e sárgolyót, és látom rajta a hatalmas, a megerősö-

dött kígyót, az óriáskígyót, ahogy körültekeredék a Földnek egész felü-

letén és elnyeléssel fenyegeti az egész emberiséget. Széles, erős, nagy 

teste van ennek a kígyónak és attól félnek e Föld lakói, hogy teljes erejé-

vel, az emberek feletti hatalmával az egész emberiséget összeroppanja; 

és a fejével különböző irányba fordul és sziszegő, hamis hangokat ad ki.  

Ez a világ jelenlegi képe, mert az ember naggyá tette, hatalmassá 

tette a Földön a hazugságot, a hazugság szellemét, amelyet az óriáskí-

gyó képvisel. A Földön élő minden nép között találhatók emberek, akik 

a nagy hazugság művét akarják mindenképpen megvalósítani. Mindig 

voltak kisebb és nagyobb hazugságok a Földön, de ilyen mértékűek, 

ahogy a hazugság az óriáskígyót felhizlalta, még sohasem. Mindezt elő-

segítik a technika vívmányai: a távbeszélő és a távolbalátó készülékek. 

És íme, ma már majdnem mindenki hisz a sziszegő óriáskígyó hamis 

hangjának. Csak kevesek azok, akik még képesek meghallani, képesek 

átvenni a magasból, az égből az isteni igazság szózatát, amely azért hang-

zik, hogy senkit meg ne tévesszen az óriáskígyó beszédje, miként ez tör-

tént az első emberpárral az Éden kertjében, amikor hittek az alattomos 

kígyó beszédjének és ettek a tiltott fa gyümölcséből. Ez volt az első nagy-

nagy hazugság: „ha esztek a tudás fájának gyümölcséből, olyanok lesz-

tek, mint az Isten”. Azóta is, szünet nélkül, a hazugság győzedelmeskedik 

az emberi lelkekben az igazság felett. Nézzetek körül ma a világban; 

sehol, senki nem mondja ki az igazságot, mindig a hazugságot akarják 

valósággá tenni. Amit mondanak, azt mindig valaminek az elködösíté-

sére, valami rossz szándék eltakarására használják fel; úgy tesznek, úgy 

mondják, úgy színesítik a mondanivalójukat, mintha az emberiségnek jó-

tevői lennének; tetteiket azzal akarják igazolni, hogy keresztény voltukra 

hivatkoznak, és állítják hogy amit tesznek, azt egyes nemzetek vagy a 

világ megváltásáért teszik.  

Márpedig az igazság az, hogy e világon csakis a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus jött az emberiség megváltására; csakis Ő adhat Igazságot, 
Ő adhat életet, Ő adhat szellemi szabadságot, Ő adhat feltámadást az 

örökéletre. A hazugság szellemének eszközei pedig mindezt utánozzák, 

mintha az lenne az igazság, amit ők mondanak, amit ők harsognak, ami-

nek ők a szócsövei. Mivel az ember megtéveszthető, ezért az óriáskígyó 

egyre erősödik, és a hazugság által népeket és nemzeteket roppant össze, 

és taszít nagy szenvedésekbe és nyomorúságokba. A mi Urunk, a Jézus 
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Krisztus igazsága nem azért jelentetett ki, hogy az ember struccként a 

fejét a homokba dugja, és ne vegyen tudomást az isteni törvényekről, Is-

ten parancsolatairól, Isten akaratáról, amit az igazság szózata az emberi 

lelkekbe bele akar vésni! A kígyó, amely a nagy kiátkozás óta csak a 

hasán képes csúszni, felemelte fejét a porból és újra és újra - napjaitokban 

is! - Isten elleni lázadásra szítja az emberi lelkeket. Az elmúlt száz esz-

tendő az emberiség történetében az Isten ellen való lázadás kora volt; Is-

ten törvényeinek lábbal taposása, a hazugságban való hívés, és a hazug-

ságnak, a „nincsen”-nek a „van”-ná tétele jegyében telt el. Hogy miért 

van erre lehetősége? Azért testvéreim, mert az ember ma éppen úgy ön-

szántából átadja magát a hazugság lelkének, mint tették azok, akiket a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus tanított, akiknek az Igét hirdette, akiknek a szel-

lemi felszabadulásán dolgozott, akiket betegségeikből meggyógyított, 

akik az egyik napon még hozsannáztak és dicsőséget kiáltottak Dávid fi-

ának, néhány nappal később pedig a hazugság lelkületétől átitatva már 

„feszítsd meg”- et kiáltottak az Úr Jézus Krisztusra és Barabás szabadon 

bocsátását követelték.  

A hazugság mindig az igazak ellen, mindig az Isten igazsága ellen 

tör; elsősorban a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk életére, de azóta is, az 

elmúlt 2000 év folyamán mindig, minden országban, minden helyen azok 

életére tört, akik ki merték mondani az igazságot. Krisztus szavai szerint: 

„az igazság szabaddá tesz titeket”, de ennek ellenére az ember mégis a 

hazugság rabságát választja, mert „jobban szereti a sötétséget, mint a vi-

lágosságot.” Pedig az igazság az, ami világosságot ad e világnak; az 

igazság az, ami világossá, érthetővé és egyszerűvé tesz mindent. A ha-

zugság mindent túlkomplikál, hogy az ember ne tudjon eligazodni az ese-

ményekben, hogy az ember eltévedjen a hazugság különböző útvesztői-

ben, és egyszer így, máskor úgy lásson dolgokat; hogy egyszer ennek a 

pártjára álljon, máskor a másik pártjára álljon; egyszer minden életerejét, 

minden tehetségét az ellentétnek áldozza oda, máskor a jóért lelkesedjen. 

Ez a jóért való fellelkesedése azonban pillanatnyi csupán; rövid időn be-

lül ismét visszazuhan az óriáskígyó ölelésébe, mert tévesen azt hiszi, 

hogy az óriáskígyó ad neki erőt, holott az rabolja meg őt minden erejétől 

és addig nyomorgatja, míg végül is összeroppantja úgy az egyént, mint 

az egész emberiséget a kultúrájával és magasabb rendű, szentebb értéke-

ivel együtt. Mária, a mi Urunk, Jézus Krisztus édesanyja, rálépett a kígyó 

fejére, de az ember újra és újra átadja az erejét az óriáskígyónak, aki 
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hatalomra törekszik égen és Földön. Az égen ugyan hiába próbálkozik, 

mert kiűzetett a paradicsomi, az édeni világokból, de próbálkozik a Föld-

höz hasonló bolygókon, és különösképpen a Földön, mivel itt járt, itt ta-

nított, itt mutatott példát és itt vitte véghez megváltó munkáját a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus.  

Ezért találta szükségesnek az óriáskígyó, hogy az emberekben kételyt 

ébresszen Krisztus megváltó munkája iránt; ezért volt fontos számára, 

hogy a választott nép körében, azok között, akik nem a szellemi maghoz 

tartoztak, szellemileg nem Ábrahám ivadékai voltak, azt a hazugságot 

terjessze, hogy a mi Urunk, a Jézus Krisztus nem a megígért Messiás, 

hogy csaló és ezért Őt el kell veszíteni, keresztre kell feszíteni; miután 

pedig a nagy árulás megtörtént, tagadni kell, hogy az Úr harmadnapra 

dicsőségesen halottaiból feltámadt. Itt az árulás tényénél álljunk meg egy 

pillanatra. Tulajdonképpen az árulás sem más, mint hazugság; hazugság-

gal elárulni az igaz vért, hazugságot állítani arról, ami igaz, csak azért, 

hogy valamihez hozzájusson valaki. Nézzétek meg Júdást, a nagy árulót, 

hogyan próbálta manipulálni azt a szándékot, amely dicsőséget kívánt 

adni Istennek és Szent Fiának, mondván: „inkább adjuk el a drága nárdus 

olajat, amivel Mária Magdaléna megkente az Úr lábát és az árát adjuk a 

szegényeknek.” Az Úr ismerte az ő önző, kapzsi természetét és pont an-

nak megfékezése érdekében bízta rá a pénz kezelését. És a felkínált har-

minc ezüstpénz is oly sokat és nagyot jelentett neki, hogy elárulta érte az 

Urat. Vajon az árulók manapság nem az isteni igazságot, nem az isteni 

eszmét, nem a keresztény eszmét árulják el? Kereszténynek vallják ma-

gukat, nap mint nap vetik magukra a keresztet, de kérdem én, Krisztus 

szellemében járnak-e el, amikor harácsolnak, amikor lopnak, amikor öl-

nek, amikor hazugságot szólnak és a hazugság leple alatt az igazságot 

fojtogatják? Nem testvéreim!  

Az egész világ nyög, gyötrődik, szenved és minden szenvedés kiin-

duló pontja a hazugság, az igazság elárulása, az áskálódás egymás el-

len, népek ellen. Állítják, hogy a keresztényeknél sokkal alacsonyabb 

rendűek mindazok akik külső szerint nem a krisztusi eszmében hisznek 

és nem a krisztusi eszmében reménykednek. De vajon a keresztet vető, 

az úgynevezett templomba járó emberek az igazság jegyében élnek-e, va-

lóban olyanok-e a szándékaik, mint amilyen a mi Urunk, a Jézus Krisztus 

szándéka volt? Az Úr mindazt, amit az emberiségnek és az egész bukott 
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világnak adott, szeretetből és áldozatból tette, emberektől azonban dicső-

séget nem fogadott el, mert - mint mondotta - minden dicsőség az Ő Aty-

ját illeti. Vajon ma a hazugságban megerősödött, a tévelygések útját járó 

ember a dicsőséget átutalja-e Istennek? Nem! Ma azt tartják az emberek: 

minél nagyobb dicsőséget szerezni elsősorban önmaguknak, másodsor-

ban annak a környezetnek, amellyel - hazugság révén - anyagilag össze 

vannak kötve. A hazugság útján járó ember azt mondja, hogy mindent az 

emberiségért, mindent a nemzetért tesz; a valóság ellenben az, hogy 

egyesek meggazdagodásáért, egyeseknek földi hatalmáért teszi. Nem így 

volt testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus idejében is? Szervezkedés, 

összeesküvés, árulás az igaz vér ellen, azért, hogy hatalmukat megőriz-

zék, hogy hatalmukat megtarthassák, hogy hatalmukat megnövelhessék? 

Az árulás éjszakáján sem a harminc ezüstpénzen volt a hangsúly, hanem 

azon, hogy az óriáskígyó megnövelje hatalmát az emberlelkek felett, és 

a csalódásokon keresztül összeroppantsa őket. Mert annak az embernek, 

aki a hazugságban hisz, feltétlenül csalódnia kell!  
A csalódás után a megszégyenülés következik, mert ha előbb nem, 

utóbb mindennek a maga valóságában kell megmutatkoznia; amit ma le-

takarnak, azt holnap a háztetőről hirdetik; amiért ma zászlót bontanak, 

azt holnap már mindenki elfeledi; amit ma a Föld nagynak, értékesnek 

tart, az holnap már értéktelen üvegcseréppé válik az ember szemében, 

amelyen legfeljebb az igazságnak egy piciny kis sugara csillan meg. De 

jönnek más eszmei áramlatok és maguk alá temetik mindazokat a hazug 

eszméket, amelyeknek a közelmúltban még sokan hittek, és amelyek hi-

hetetlen szenvedések közepette szántották fel a földi világot és vele 

együtt a jóratörekvő emberek lelkét. Az emberiség legnagyobb baja az, 

hogy abban hisz és olyanban reménykedik, ami nem valóság, ami nem 

igaz, amiben nincs semmi az Istenből. Márpedig amiben nincs Isten, az 

semmi, az por és hamu! És mindaz, amiben a hazugság akar „van”-ná, 

irányító tényezővé lenni, amiben az igazból nincsen, az csak pillanatnyi-

lag tűnik erősnek, nagynak, hatalmasnak, félelmetesnek, uralkodónak, de 

ha fentről, az igazság világából nézzük az ellentétnek és a hazugság szel-

lemének ezt az erőlködését, akkor láthatjuk, hogy mennyire nincs benne 

megtartó erő. Az ellentét lehetőleg minél több emberlelket akar meg-

nyerni magának, hogy erejüket lecsapolva biztosíthassa a hatalmát a Föl-

dön. Az ellentét a hazug ígérgetéseken keresztül, a fényes, kiszínezett 

jövő képén keresztül nyeri meg magának az emberi lelkeket. Az ember 
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azért gyenge, mivel nem Krisztusba fogódzik, az önmaga erejében biza-

kodva képtelen nem-et mondani azoknak a fényes csillogásoknak, amiket 

az ellentét mutat és ígér neki.  

Persze az emberek többsége nem tudja, hogy ez csak hazugság; nem 

tudja, hogy az ellentét ígéretei a másvilágon, a láthatatlan világban nem 

léteznek, azok ott nem valósulhatnak meg, mert az az igazság világa, ahol 

nincs helye a hazugságnak. A magasabb szellemi világba az ellentétnek, 

a hazugság szellemének még csak betekintése sincs; kiűzetett onnan 

lángpallóssal és oda be nem teheti a lábát, mert ezekbe a magas világokba 

semmi tisztátalan és semmi hazugság be nem mehet! Ezt a földi világot 

a hazugság szelleme építette fel valótlan ígéreteivel, de Isten gondoskodó 

kegyelme nélkül nem állhatna fent. Ezért tehát azt mondom nektek: „ol-

dozkodjatok el a hazugságtól! legyen a beszédetek, igen-igen, nem-

nem…”, amivel én azt mondom, ne színezzétek ki beszédeteket valótlan-

ságokkal; ne színezzétek ki olyan dolgokkal, amik nem állnak fent; ne 

nagyítsatok fel úgy dolgokat, hogy ti tetszetősebb színben tűnjetek fel 

embertársaitok előtt; ne állítsátok be önmagatokat úgy, mintha többek, 

jobbak, értékesebbek, különbek lennétek embertársaitoknál! Ne járjátok 

a bűn és a hazugság útját, mint a Földön élők többsége teszi! Tehát ha 

innen a Földről el akartok szabadulni, akkor meg kell szakítanotok min-

den kapcsolatot az ellentéttel, a hazugság szellemével! Sajnos az ember 

nem szívesen teszi ezt, mert szeret olyan tulajdonságokban tündökölni, 

olyan képességekre hivatkozni, amikkel a valóságban nem rendelkezik. 

Igen, még a tisztának látszó elvek és eszmék is hazugsággal vannak 

megkeverve! Szószólóik arra hivatkoznak, hogy az az elv és az az eszme 

majd felemeli a tömegeket a szegénységből. Mások azt ígérik, hogy az 

embert kivezetik az ismeretlenség homályából; híressé, nevessé teszik az 

egész világ előtt és világ fejet hajt majd előttük. Képzelgés ez az ember 

részéről. Az ellentét, aki Krisztust is megkísértette, az embert is megkí-

sérti, és ha az egész világot kínálja is neki, cserébe a lelkét kéri, és azt, 

hogy leborulva imádja őt.  

És az ember enged, hajlandó az aranyborjút imádni, hajlandó embe-

rekre Istenként tekinteni, őket nagynak, hatalmasnak elismerni és előttük 

fejet és térdet hajtani, de nem hajlandó megtenni ezt a mi Atyánkkal Is-

tenünkkel. Isten törvényeibe mindenféle valótlanságokat belemagyaráz, 

és kijelenti, hogy azok érthetetlenek, miért is azok teljességgel lehetetle-
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nek. Hát én a mai napon megmondom nektek testvéreim, hogy mi a le-

hetetlen: hazugságon keresztül bejutni a tiszta világokba. Igen, ez teljes-

séggel lehetetlen! Isten kijelentései, úgy az első, amely Mózesen keresz-

tül, mint a második, amely az Ő Szent Fián, Krisztuson keresztül, és a 

harmadik, amely a Szentlétek hatalmas, mindent átható és átfogó közös-

ségéből árad e világra, ezek mind Isten csodálatos ajándékai az emberiség 

számára. Hiába akarja csűrni-csavarni az ellentét, hiába hivatkozik a 

maga erkölcsi törvényeire; az isteni törvények nélkül nincs erkölcs. Mi-

lyen erkölcsi törvényről beszél az ember, hogy akar ő jó, nemes és be-

csületes ember lenni, hogy akar mindennek megfelelni, hogyha az igaz-

ság törvényében nem hisz és Isten erkölcsi törvényeit lábbal tapossa? 

Igen, elvárná az ember, hogy a másiknak legyen erkölcsi tartása, hogy a 

másik ne árulója, hanem hűséges kiszolgálója legyen; elvárná azt, hogy 

vele szemben az emberek jók legyenek, semmiben meg ne károsítsák, 

semmi kellemetlent, rosszat, megalázót vele ne tegyenek. A kérdés azon-

ban az, hogy ő mit tesz embertársai érdekében, hogy ő mit enged meg 

magának felebarátjával szemben? És el ne felejtsétek testvéreim, amit 

valaki embertársával megtesz, az visszajön hozzá, mert az ok-okozat tör-

vénye, az igazság törvénye működik.  

Az, hogy Isten hosszútűrő, még nem jelenti azt, hogy a rossz követ-

kezményei elmaradnak. Csak azért, mert a Föld természeti erői még nem 

mozdultak meg, még nem lázadtak fel az ember ellen, az ember ne higyje, 

hogy a természettel is azt tehet, amit akar. Mert mit tett testvéreim az 

ember a természettel az elmúlt száz esztendő alatt? Ezalatt az idő alatt az 

óriáskígyó megerősödése nagyobb rombolást vitt véghez a világban, 

mint akármelyik más időszakaszban. A hatalmon lévők állítják, hogy bé-

kességet akarnak, és közben nézzétek meg az elmúlt száz esztendőt, 

mennyi háború dúlt a világban; mondják, hogy minden tudományos fel-

fedezéssel a betegek gyógyítását kívánják előmozdítani, ennek ellenére 

nézzétek meg mennyi ember pusztult el háborúkban az utolsó száz év 

alatt. És azt se higyjétek, hogy ha valaki meghal, beszentelik, eltemetik, 

imát és misét mondanak érte, ezzel minden el van intézve. Mert én sze-

retném megmutatni a világnak, hogy ideát milyen hihetetlen mennyiségű 

munkát ró ránk a harcterekről elvinni azokat a milliókat, akik önző em-

beri érdekekért, meggazdagodásért, hatalomért, dicsőségért az elmúlt 

száz esztendő alatt a harctereken véreztek el. Mert nem csak annyi a ha-

lál, hogy valaki meghal és eltemetik. A testi halál után történik ideát, a 
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szellemvilágban ezeknek a szegény, mindentől kifosztott, megcsalódott, 

fizikai életüket elvesztett lelkeknek a felébresztése, lábra állítása és a hit-

ben való erősítése, akiket ott hagytak a harcmezőkön. Tehát testvéreim, 

az óriáskígyó hatalmát senki más meg nem szüntetheti, csak maga az em-

ber azáltal, ha egyrészt nem vállal közösséget vele, nem fogadja el és nem 

hangoztatja azt, amit az óriáskígyó kíván tőle, tehát nem válik eszközévé; 

másrészt nem hisz azokban a hazugságokban, amiket az óriáskígyó ter-

jeszt e világban, hanem hisz a mi Urunk, a Jézus Krisztus beszédének, 

aki azt mondja: „add meg a császárnak, ami a császáré, de Istennek is - 

és ezt el ne feledd ember! - ami az Istené”, aki azt mondja: „minden ha-

talom és minden dicsőség a mi Atyánkat, Istenünket illeti és csakis Neki 

adható!” 

Hogy én ezeket ilyen nyíltan és ilyen nagy határozottsággal kinyil-

vánítom előttetek, azért teszem, mert nagy a veszély! És én már nem 

is e világ fiainak megmentésére gondolok, mert ők sajnos egy örökkéva-

lóságra elvesznek, hanem azokhoz szólok, akik Istenéi, akik még hisznek 

és reménykednek az igazság végső győzelmében, akik még állják a nap 

hevét annak érdekében, hogy az Isten igazsága valósuljon meg a Földön. 

Igen, ezeket kiáltom én ma a ti érdeketekben testvéreim, mert nagy 

kár lenne, ha a hosszú-hosszú évtizedek munkája, amit a ti szellem-

világi vezetőitek végeztek megmentésetek érdekében, hiábavaló lett 

volna. Ők ezzel a hellyel együtt megszenteltek benneteket is. És szent ez 

a hely, ahol ti álltok és mindenkor oldjátok meg saruitokat, valahányszor 

itt megjelentek. Ők hétről-hétre munkálkodva köztetek mindent megtet-

tek megmentésetek érdekében, és azt akarják, hogy közületek egyetlen 

egy se vesszen el! Isten nem személyválogató, azért senki ne legyen ab-

ban a tévhitben, hogy csak azért, mert keresztvizet csorgattak a fejére, 

vagy mert egy keresztény vallás tagja volt, majd kereszténynek minősíti 

őt az isteni törvény ideát és üdvözül. Nem testvéreim! Az eszme, a gon-

dolkodásmód, a viselkedés, a cselekedetek azok, amik minősítenek ben-

neteket, függetlenül attól, hogy az öt világvallás melyikéhez tartoztatok. 

Ugyanis szellemi átalakulásról, szellemi értékek megszerzéséről van szó, 

és nem arról, hogy a külső ember mit állít magáról vagy hogy melyik 

vallás tagja volt.  

Hiszen az igazság alapjainak megszerzését, a megvilágosodást a Név-

telen Szellem egy távol-keleti világ körülményei között érte el, hogy az-

után egyszerű halászként Krisztus lábainál ülve, mindazt még jobban 
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megértse, átlássa és teljes egészében magáévá tegye, hogy végül a Szent-

lélek olyan mértékig megvilágosítsa, hogy képes legyen életét adni 

Krisztusért, hogy Krisztus rábízhassa egyházát, és mint Névtelen Szellem 

élharcosa és vezetője legyen ma a világban működő Szentlélek mozgal-

mának. Hiszen az egész világon dolgozunk minden nép, minden nemzet, 

minden népfaj keretein belül, és keressük Krisztus és a Névtelen Szellem 

vezérlése alatt azokat, akik még megmenthetők, azokat, akik nem hisz-

nek a hazugság szellemének. A hazugság olyan, mint a bódító mákony, 

amivel ha valakit beoltanak, az nem képes látni az igazságot; ha pedig 

nem képes látni az igazságot, akkor nem is képes az igazság jegyében 

eljárni és cselekedni. Tehát a mai napon pont ennek érthetőbbé tétele ér-

dekében kértek meg vezetőitek, hogy szóljak előttetek a hazugság hihe-

tetlen rombolásáról, illetve arról a veszélyről, amit az az emberi lélekre 

nézve jelent. Ezért ismételten csak azt mondom, kevesebbet beszéljetek, 

és amit szóltok, az igaz legyen! Magatokat pedig ne cicomázzátok fel 

képzelt tulajdonságokkal, hogy ilyen, vagy olyan vagyok, ez voltam, de 

most már nem az vagyok, hogy mennyire megváltoztam. Mert a halál 

utáni állapotban felébredve csalódnotok kell; mert nem a mennyországba 

jutottatok, hanem egy nektek nem tetsző állapotban ébredtek fel. Ne 

imádjátok az óriáskígyót, hanem imádjátok a mi Atyánkat Istenünket és 

fogadjátok el a lenyújtott kezét, forduljatok az Ő Szent Fiához, Aki meg-

menthet benneteket, és Aki megmentheti a Földön mindazokat, akik 

Hozzá kapcsolják magukat azáltal, hogy a szeretet parancsolata szerint 

járnak el. Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek! Tovább megyek! 

Felébredés után a médium mondja: 

Most úgy érzem, keresztre tudnám adni magamat... 

 

LÁTOMÁNY A ZÁSZLÓKRÓL(*) 
 

Hihetetlenül sok zászlót látok... nem tudom, hogy miért... vannak itt 

egyházi zászlók, olyanok, amilyeneket a templomokban láttam, meg ami-

lyeneket körmenetek alkalmával visznek... meg látok ilyen régi, nemesi 

zászlókat is... meg azután látok népek, nemzetek, országok zászlóit is... 

Vannak - hogy mondjam? - nagy zászlók erős, hosszú zászlórudakon, és 

maguk a zászlók is hihetetlen nagy kiterjedésűek... Például a mi amerikai 

zászlónk most olyan nagy, vagy olyan nagynak látszik, hogy jóformán be 

lehetne teríteni vele ezt az egész Földet... Hasonlatosan nagy zászlónak 
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látszik, de valahogy úgy háttérbe szorul, vagy szorították a Szovjetunió 

vörös zászlóját is... És a napóleoni hadseregek zászlója (francia) - onnan 

tudom, hogy az, mert valaki itt mondja - a napóleoni zászlók is nagyok 

és fényesek, bár valami határozottan kikezdte ezeknek a nagy zászlóknak 

a fényét... mert zászlóknak színük is van, meg fényük is van, ahogy most 

látom... A magyar zászló egészen eldugva és egészen kicsiny... mintha 

szégyellni kellene... Érdekes, itt a német zászló... azt hiszem, mert így 

mondja, én nem értek hozzá: a német birodalmi zászló megkoptatta fé-

nyét és új fénnyel, új erővel, új nagysággal látta el ezt Hitler... és bár 

kezdetben az ő kezében volt ez a zászló, átalakíttatta és akkor került rá 

ez a félelmetes, nagy horog, kereszt... És látok itt még a sok zászló között 

egy másik zászlót is... aminek a szín összeállítása hasonlatos az iraki 

zászlóhoz... fekete, piros és fehér, valami arab betűkkel... És ez a nagy 

amerikai zászló ráhajlik - és nem agyoncsapja - ráhajlik és árnyékot, nagy 

árnyékot borít, vagy borított mind a két zászlóra...  

És az angolok zászlója is nagyon erős volt, az egész világot beborí-

totta, de valaki vagy valakik vagy valami a rúdját elfűrészelte, és ezáltal 

az egész előre esett... valaki szerette volna ezt még feltámasztani és a 

rudat két kézzel fogja ott, ahol el van fűrészelve... de ezt már senki össze 

nem forraszthatja vagy össze nem szögelheti... és amikor ez az angol 

zászló így megdőlt, amikor ez a nagy árnyék a német zászlóra az ameri-

kaitól rákerült, akkor veszítette el ezt a beborító hatalmát Anglia... És ez 

az amerikai zászló egyre nő... ebben van piros, fehér, kék és arany... emez 

oldalon, akik zászlót tartanak, kicsit kesernyésen vagy cinikusan azt 

mondják: „nem arany csillag az, hanem sárga...” nem tudom, miért 

mondják?.. Itt van azután – mondjam? ne mondjam? - itt van Izrael fehér 

zászlója... ezzel csak az a baj, hogy a fehér zászló a szellemi nagyoknak 

és a szellemi hatalmasoknak jár... Most itt jobbra és a lehető legmagasab-

ban - az egész zászló nagyságát és fényét képtelen vagyok átlátni, mert 

igen rosszul látom - ez a Krisztus zászlója... ez a hófehér zászló, amely 

aranyat sugarakat lövell ki és a fehérnél is fehérebb... Ez a másik fehér 

zászló egyre szürkésebb lett és a közepén a Dávid csillaga kékkel van 

jelölve, ha jól megnézem, most széthúzzák és újra egymásba eresztik a 

két egyenlőszárú háromszöget: az egyiknek a csúcsa lefelé, a másiknak 

felfelé van - ez adja a hatszöget, a Dávid csillagát... és ez a fölfele mutató 

csúcsa a háromszögnek viszont jól kifejezi azt a rendeltetést, amely az 

övék volt... de a lefelé mutató a háromszög valami nem jót mutat... csak 
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én nem tudom megállapítani, hogy mit...  

És azt sem tudom megállapítani - mert nem vagyok járatos ebben - 

hogy a zászlókban minden szín tulajdonképpen mit jelöl, azaz milyen 

szimbólum az a szín, amit képvisel... annyit fel tudok mérni, hogy a zász-

lókban a piros az az életet, a lelkesedést, a tüzet, a forradalmat jelöli... a 

fehér határozottan a felfelé mutató irányt, vagyis a szellemiekkel való 

összekapcsolódást... A kereszt is szimbólum... az én véleményem szerint 

eltorzult kereszt az is, amelyik a volt német zászlón van... és sok dolog 

eltorzult ezeken a zászlókon, amiket itt szellemi szemekkel látok... és 

nem tudom, hogy miért torzult el, nem tudom pontosan megfejteni - mert 

nem értek hozzá - ami mögötte van, szóval a szellemi értelmét... Viszont 

ha már szellemiekről beszélek, mondtam, hogy a magyar zászló teljesen 

piciny, a sok között eldugva alig látható... de mégis, ezen a másik olda-

lon, ahol látni fehérebb zászlókat is, és ezek nem tudom, hogy egyházi 

zászlók-e, vagy valami elvnek vagy eszmének a zászlai-e? de ezek között 

látom, hogy ott van a magyar zászló... de ez a magyar zászló az 56-os 

lyukas magyar zászló!., nem az, ami itt a sok nép zászlója között talál-

ható... A másik érdekesség, hogy ezek a zászlók inkább ki vannak fe-

szítve és nem lengenek, nem lobognak. Csak a Krisztus zászlója lobog... 

valami szelek, fényes szelek fújdogálják, és ebből a szellőből vagy szél-

ből itt is érzékelhetővé válik a számomra - lehet, hogy a tiétekre is - va-

lami, ami minket személy szerint jóval lát el... Na most ez a valaki, aki 

itt elől állt, idejött és azt mondta: „egy másik alkalommal majd mást is 

elmagyarázok neked..” hát valószínűleg szükségem van rá, mert én ebből 

a képből csak ennyit tudok áthozni és nektek átadni... 

 

A VILÁG MAI ÁLLAPOTA(*) 
 

Köszöntelek benneteket a mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében. Jöttem, 

mentem, láttam... sok-sok tapasztalatot gyűjtöttem azóta, mióta az isteni 

Gondviselés megengedte, hogy a világotokon körülnézzek... oknyomozó 

volt az én látogatásom a földi világban... vizsgáltam, hogy mi miért van... 

hogyan alakította a jelent a múlt... és a jelenből milyenné és hogyan ala-

kul majd a jövő. Különösképpen érdekelt - és érintett is vagyok benne 

- a Magyar Hon és az ott történt és jelenleg történő szellemi változá-

sok és alakulások, amelyek megmutatkoztak és meg fognak mutatkozni 
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majd a jövőben is az anyagi világ történései és jelenségei között. To-

vábbá vizsgáltam - ahogy azt tudjátok az előző megnyilatkozásaim-

ból - ezt a földrészt is, amelyiknek egy időre vezető szerep adatott e 

világban, de az egész igen rossz és téves irányt vett. (lásd „Magyaror-

szág mai állapota” és „Amerika mai állapota”) És alapos tanulmány 

tárgyává tettem Izrael földjét és az ott lévő érzéseket, törekvéseket és 

mindenféle elképzeléseket is. (lásd „Izrael mai állapota”) Ezzel még 

nem vagyok készen, mert ez nagy hatással lesz az elkövetkezendő idő-

szakra, az egész földi világra is, és erre a földrészre is. Továbbá megfi-

gyeltelek bennetek, azaz a ti lelki világotokat: honnan indultatok, honnan 

jöttök, jelenleg hol tartotok és hova fogtok beérkezni. Az irány meg volt 

adva az út ki volt jelölve: az az egyenes út, amely a Földről a magasabb 

szellemi világokba vezet. Ez a megtérés útja, de erről még le lehet térni, 

el lehet tévedni, ha az ember a lelki világából nem hozta fel azokat az 

ismereteket, amelyek az ő életét és sorsát irányítják, vagy amik az ő vég-

zetévé válhatnak.  

Mert igaz ugyan, hogy minden teremtménynek, így a bukott embernek 

az életét, sorsát is az isteni Gondviselésnek, az isteni akaratnak kellene 

formálnia, de ennek ellenére a legtöbb esetben az emberek világában ez 

nem történik meg. Mert bár Krisztus földi élete óta itt is, ebben a világban 

is jelen van Isten gondviselése, Isten akarata és Isten kinyilatkoztatott 

törvényei, csakhogy az ember szándékosan nem akarja megismerni azo-

kat, vagy ha közel kerül azokhoz, akkor szándékosan eltolja magától, 

hogy az igazság, az ismeret ránézve ne bírjon kötelező erővel. Azaz, ne 

kelljen neki az igazság törvénye szerint élnie. A régi korok embereit is az 

anyagi világ minden lehetősége és annak kihasználása érdekelte. Ezért 

vált szükségessé az Isten által adatott Tízparancsolat, amely majdnem 

hatezer év óta egészen e világ végezetéig áll fent. Ez a Tízparancsolat 

mindenre és mindenkire nézve törvény, aki a földi életben valaha is meg-

jelent, vagy aki a jelen korban, illetve a Föld utolsó korszakában is a Föl-

dön megjelenhetett és élhet. Krisztus születése óta pedig a magasabb 

rendű Krisztusi törvény is itt van, amely betölti, tökéletessé teszi, kiegé-

szíti a Tízparancsolatot: „szeresd Istent mindenek felett, felebarátodat 

mint önmagadat, és szeresd, tanuld meg szeretni ellenségedet is!., formálj 

az ellenségből barátot!..” (Máté 22:37) Ezek a törvények mindenben: fű-

ben, fában, virágban, az egész természeti világban, az emberi test felépí-

tésében, annak minden atomjában, minden vércseppjében, egészségében 
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vagy megromlottságában, azaz betegségében is uralkodó tényezők. Eze-

ket a törvényeket sem megváltoztatni, sem enyhíteni nem lehet semmi 

mással, csak azzal, ha az ember megtér. Mert az ember a megtéréssel a 

jóhoz, az igazhoz, a törvényeshez, az Isten akaratához kapcsolja magát 

és ezáltal óriási változások történnek először az érzésvilágában, majd a 

gondolatvilágában, azután a vágyvilágában is.  

Én a szellemi fokozatomon csak egy bizonyos határig vagyok képes 

meglátni a történteket és az összefüggéseket, és azokból a megfelelő ta-

nulságokat levonni. Csak a legmagasabb rendű messiás szellemek azok, 

akik előtt a teljes összefüggések, tehát a múlt, a jelen és a jövő összefüg-

gései és összekapcsolódásai világosan, teljes tisztaságukban láthatók. De 

az ember kevéssé ismeri önmagát, vagyis kevéssé képes az önmaga ter-

mészetét megismerni, illetve az ismeretlenség homályából felhozni azo-

kat a tulajdonságait, amelyek a háttérből az ő életét irányítják - vannak, 

akiknél csak befolyásolják, de a legtöbb embernél irányítják - és ezért 

nem várható, hogy e világban helyesen és jól tudjanak tájékozódni, és a 

jó meg a jobb, a rossz, a rosszabb meg a gonosz fogalmait meg tudják 

különböztetni. Tehát az ember első feladata az, hogy az Igazságot és az 

isteni Kijelentéseket megismerve, azok alapján önmagát ismerje meg. 

Ehhez nyújt segítséget a Szentírás, a Krisztusi kijelentés, hogy az ember 

összehasonlítsa azt, ami önmagából a felszínre került az igazsággal. De 

ha az ember nem képes vagy nem akarja a maga bűneit, tévedéseit felis-

merni és a felszínre hozni, akkor kényszeríti őt az élet. Az élet olyan kö-

rülményeket teremt, hogy az ember a gyakorlati életben jobban megis-

merhesse önmagát, olyan helyzetek elé, olyan kísértések közé állítja, 

hogy ezek között az embernek rá kell jönnie, meg kell látnia, hogy mit 

volt képes megcselekedni és minek a megcselekvésére volt gyenge és 

teljesen alkalmatlan. Azon kívül az élet kisebb, majd nagyobb feladato-

kat bíz az emberre, és így meglátja, hogy a rábízott munkát milyen mér-

tékben volt képes elvégezni.  

Az igazsághoz viszonyítva mennyire helyesen vagy helytelenül vé-

gezte el az eléje adott feladatokat, mennyire helyesen vagy nem helyesen 

oldotta meg azokat. Mert mindenki megoldja valahogyan az életének 

gondjait és problémáit. Mindenki választ a lehetőségek közül valaho-

gyan. Mindenki rálép valamelyik útra, amely éppen akkor előtte kínálko-

zik. De nagyon bizonytalan, hogy az ember minden esetben a jobbat, a 



198 

 

helyesebbet, a célravezetőbbet választja-e, hogy mennyire tudja azt meg-

tenni, vagy meg nem tenni. Ez elsősorban az ember igazságismeretétől 

függ, másodsorban a lelki erejétől, hogy azt keresztül is vigye, azt ki is 

vitelezze. Az embernek kevés az az ereje, amivel ezt kivitelezi. Ezért 

szükséges, hogy az ember meditáció, helyes tiszta gondolatok, lelki higi-

énia, imádság, önismeret, szent dolgokkal való foglalkozás révén, vagy 

az álom élet alatt olyan erőket vonjon le a magasabb szellemvilágból, 

amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a megismert jót képes legyen 

megvalósítani először ritkábban, azután egyre gyakrabban. Ezáltal az ő 

szellemi törvényévé válik az isteni Jó, és még akkor is kiáll a gonosz 

ellen, ha a testi életét fenyegeti az ellentét. Tehát az ellentétnek minden 

félelem keltése ellenére is ki meri mondani az igazat, bátor harcosa lesz 

az igazságnak, le meri írni azt, amit a benne lévő lényegtörvény diktál és 

nem hunyászkodik meg és nem adja be a derekát az ellentétnek az édes-

getéséért, ígérgetéséért, anyagi javakkal való ellátásáért akkor sem, ha 

ezek miatt az ő emberi léte, emberi élete veszélybe kerül. Magyar Hon-

ban egy egészen kis csoportnál - tehát nem sok emberről van szó - ezt a 

megerősödést tapasztaltam, amellyel az igazság mellett kiállnak.  

Ezt szóban és írásban is megteszik, aminek az a természetes következ-

ménye, hogy a sajtó - csak így tudom mondani: a legközönségesebb mó-

don! - támadást intéz ellenük. A támadás nem csak az újságok vagy egyéb 

lapok hasábjain történik, hanem tettlegességig is fajul. Ez nagyon meg-

nehezíti azt a lehetőséget, hogy az ott parázsló pásztortüzek újra lángra 

kapjanak és világítsanak. A világ más területein viszont az igazság ki-

mondása is kétséges. Nem azért, mert az embereknek azokon a helyeken 

valamitől félniük kellene, hanem az emberi lelkekben az önámítás és a 

hazugság elhatalmasodott. Az embernek először Isten felé, a törvény felé 

és önmaga felé színt kell vallania. Ha ez megtörtént, akkor a világ felé is 

színt kell vallania az ő benső értékéről és az igazságismeretéről. A ma 

élő emberek nagy része az értéktelent értékesnek próbálja beállítani. 
Emiatt elterjedt a hazugság, a megtévesztés és a kendőzés azért, hogy 

jónak lássék az, ami a valóságban rossz. És amíg a rossz így el van ken-

dőzve, az ember nem látja, és nem is igen alkalmas arra, hogy az esemé-

nyek kapcsolódását, a láncszerű reakciót észrevegye, és a rossz előreve-

tített árnyékát meglássa. Tehát ezért az emberek - és sok esetben ti is 

testvéreim! - nem ismerik fel a világban és az önmagukban lévő té-
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veset és rosszat! Nem tesznek és nem tesztek ez ellen a rossz ellen sem-

mit addig, amíg azt megtehetnétek. Nem számoltok a rossz elburjánzásá-

val és hihetetlen gyors növekedésével a saját lelketekben sem. A rossz 

gyors növekedésére példának hozom fel az emberi testet.  

A fizikai testben az egészséges sejtek egy bizonyos meghatározott 

módon épülnek, megújulnak vagy szaporodnak. Rendszerint hét év alatt 

cserélődnek ki az emberi test sejtjei. Ahogy az emberi test öregszik, vagy 

sérülés éri a testet, annak a gyógyulási folyamata már lassúbb, mint fia-

talabb korban, és már az egész gondolkodásában és érzésvilágában sincs 

benne az a gyors reagálás és az élet pezsdülése, mint a fiatal lelkületben. 

Viszont ahogy a fizikai testben a beteg sejtek vagy rákos sejtek hihetetlen 

gyorsasággal növekednek és terjednek, úgy a rossznak csak egyetlen pi-

ciny kis paránya a lélekben, ha az ember ezt időben fel nem ismeri és 

nem tesz ellene semmit, akkor sokkal gyorsabban - nem hét év alatt - 

teszi tönkre a lelket, mint a rákbetegség teszi tönkre a fizikai szervezetet. 

Tehát balga elgondolás akár a részetekről, akár bármely ember részéről, 

hogy a rosszat, vagy akár csak a tévedést is lehet úgy kezelni, mintha az 

jelentéktelen valami lenne. Azt gondolja az ember: „olyan sok jó tulaj-

donságom van... nem gyilkolok... nem lopok... vasárnap elmegyek az Is-

ten házába... adakozom... a gyermekeimet nevelem, stb…” Tehát az em-

ber felsorakoztat egy csomó érvet, és a maga jójával való tetszelgésben, 

esetleges dicsekvésben a jelentéktelennek látszó hibáját, tévedését, bűnét 

nem veszi észre, és anélkül hogy a tudatáig eljutna, az ott gyors növeke-

désnek és burjánzásnak indul. És amikor az már megerősödött és szem-

betűnő lett, akkor viszont hihetetlenül nagy küzdelmet igényel - nem egy-

szer egy másik, vagy akár több testet öltés is szükséges - hogy a megerő-

södött rossznak az erejét hatástalaníthassa. Azonkívül előfordul az is, 

hogy amikor már az ember egy kardinális hibáját megismerte, csak arra 

koncentrál, csak arra figyel, csak azzal küzd, és ezalatt a többi bűne erő-

södik.  

Úgy, mint a mesebeli vitéz, aki amíg a sárkánynak egy fejével hada-

kozik vagy próbálja azt éles karddal levágni, az alatt a sárkánynak hét 

másik feje nő ki. Tulajdonképpen a Tízparancsolat hét fő bűnt - vagy így 

is mondhatom: hét halálos bűnt - ölel fel. És azért válik tíz paranccsá, 

mert egyes bűnös tendenciák annyira más irányban is hatnak, hogy több 

parancsolatnak kell ugyanazzal a bűnnel foglalkoznia. Például, az a pa-

rancsolat, hogy ne lopj. A másik parancsolat már azt is mondja, hogy ne 
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kívánd a másét. Majd a következő parancsolat felsorolja, hogy mit ne 

kívánjon az ember. Mert amit az ember a vágyvilágában megkíván, azt 

meg is akarja szerezni, tehát mindenképpen el akarja lopni. Az Istenre 

vonatkozó törvények is azért írnak fel három parancsolatot, mert az em-

ber az első parancsolatból nem érti meg világosan, hogy Isten milyen el-

ismerést vár, vagy egyáltalán mit is vár a bukottaktól és a bukottak vilá-

gától a maga részére. Ti az évtizedek során foglalkozatok nem csak az 

általános embernek adott isteni törvényekkel, hanem úgy a Tízparancso-

latot, mint Krisztusnak kettős parancsolatát, valamint a Szentlétek min-

dennemű kijelentéseit is alaposan tanulmányoztátok. Elérkeztetek abba a 

korba, amire az Úr azt mondotta: „elküldöm néktek a Szentlelket, amely 

minden igazságra elvezet benneteket…” Elküldi azért, mert abban a kor-

ban, amikor Ő a Földön járt, az akkor élő emberek még nem értették meg 

Őt. Azóta kétezer esztendő telt el és kétezer esztendő alatt az oknyomo-

zás, az önismeret, a Szentlétek bőséges áldásai és kijelentései, a kétezer 

év lehetőségei - mert kétezer év hosszú idő! - a sok testet öltés alapján 

nem lenne szabad, hogy ott álljon e világ, ahol áll! Krisztus kijelentései 

egyszerűek. A Szentlélek, amennyi csak szükséges egy-egy Krisztusi ki-

jelentés könnyebb megértéséhez, már mindent megmagyarázott.  

Ennek ellenére maguk az egyházak, a vallások - akiknek az lenne a 

feladatuk, hogy emberlelkeket mentsenek és Krisztushoz és a Krisztus 

zászlaja alá vezessék - sem tudják a legfontosabb dolgokat helyesen ma-

gyarázni, megértetni az ő híveikkel, vagy megkövetelni tőlük. Krisztus is 

tett a bűnös emberek részére kedvezményeket, amikor úgy látta, hogy az 

emberek nem tartanak ott, hogy azt, ahogy azt a tökéletes törvény kí-

vánja, képesek lennének megcselekedni és betartani. A mai korban is te-

hetnének az egyházak kedvezményeket az embereknek, de nem olyan 

formában, ahogy teszik, amikor a napnál is világosabb bűnös hajlamokat 

természetesnek, jónak, követendőnek állítanak oda. A mai korban a Tíz-

parancsolat egyetlen parancsolata sem követelmény többé! Az úgy-

nevezett keresztény világ részére sem, és főleg nem Izrael fiainak és 

gyermekeinek, akiknek pedig okkal és céllal adatott a Sinai hegyen a Tíz-

parancsolat minden parancsolata - kivétel nélkül! Tehát annak ellenére, 

testvéreim, hogy a Tízparancsolat, Krisztus tanítása és a Szentlélek ma-

gyarázata a világban van, a keresztény egyházak is - csak példának mon-

dom - úgy magyarázzák Krisztus nagy áldozatát, mintha az egy végzet-

szerű valami lett volna. Tehát mintha annak feltétlenül úgy kellett volna 



201 

 

történnie, hogy Izrael fiai a keresztre juttassák Őt. És mintha az embernek 

semmi más tennivalója nem lenne, csak annyi, hogy elhigyje - még csak 

ne is igazán higyjen benne, csak elhigyje - hogy Krisztus érte, az ő bűne-

iért meghalt, hogy az „ő bűneit felvitte a keresztfára” és ezáltal ő meg-

menekült.  

És Izrael fiai nem érzik magukat hibásnak, bűnösnek azért, amiért a 

keresztre juttatták az ártatlan és igaz vért, és a mai, úgynevezett keresz-

tények úgy érzik, hogy semmi tennivalójuk nincs azért, hogy a bűneiktől 

megszabaduljanak. Minél tovább halogatja valaki a megtérését, minél 

kedvesebbek neki a bűnei, minél inkább a bűnt valósítja meg és szórja 

bele a földi életbe, a földi élet annál keservesebb, nyomorúságosabb, fé-

lelmetesebb, szerencsétlenebb és elszegényedettebb lesz. Elszegényedet-

tebb lesz anyagilag, de ami fontosabb, elszegényedett, elsivárodott lesz 

lelkileg is. Minél inkább hadakozik az ember a tudományával azért, hogy 

új betegségeket megelőzzön, meglévőket megszüntessen, beteg embere-

ket meggyógyítson, annál több ismeretlen betegség üti fel a fejét, sőt még 

a meglévő betegségek is újra és újra visszatérnek. Tehát akárhogyan is 

forgatjuk az egészet, az ember és az egész emberiség a maga nyomorú-

ságát, szerencsétlenségét, szenvedéseit, csalódásait, betegségeit - és igen, 

végső soron az emberi élet végességét és a halálát is! - a bűnei okozzák. 

Tehát azért, amit a Földön tapasztalhat az ember, nem okolhatja sem a 

Teremtőt, sem a szellemvilágot, sem másokat. De abban hihetetlenül 

nagy az ember - sőt, közöttetek is ezt látom! - hogy szünet nélkül 

másra hárítja a felelősséget! El akarja hárítani magáról a beérett követ-

kezményeket. Amíg a következmények be nem értek, amíg a pohár ki 

nem csordult, hanem csak félig vagy háromnegyedig van, addig az ember 

továbbra is a bűn útját járja. Mert édes neki a bűn, mert a bűn a második 

természete, mert a bűntől nem akar szabadulni. Csak azt nem ismeri fel, 

hogy a bűn bár édes, de méreg, amely először a test halálához és később, 

tehát az örökkévalóságban a szellemi halálhoz vezet.  

És a szellemi halál sokkal félelmetesebb, gyötredelmesebb - és igen, 

akár egy örökkévalóságig is tartható! - állapot. Borzasztó és igen hosszan 

tartó állapot, amiből nincs menekülés. Az Írás szerint: „ki nem jössz on-

nan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig!” Az ember azt hiszi - sokszor 

ti is! - hogy itt, a Földön már vezekel, itt a Földön már fizet. Én azt mon-

dom az ismereteim alapján, hogy ez a fizetés, ez a vezeklés semmi ahhoz 
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képes, amikor őt, mint lelket a lelkek világában az igazság törvénye szo-

rongatja. Mert a földi világban még a legvezeklőbb, a legnehezebb, a leg-

súlyosabb életkörülmények között is hat az isteni Kegyelem, azaz bizo-

nyos fokig tágítja, távol tartja az igazság teljes érvényesülését az ember-

től azért, hogy egy kis idő és lehetőség nyíljék arra, hogy ez alatt megtér-

hessen és élhessen. Tehát föllélegezhessék, könnyebb helyzetbe kerül-

hessen és ez alkalmat adjon az ő megtérésére. De nem, az ember semmi-

ből nem tanul. Mihelyt könnyebbé válik a sorsa, mihelyt az első, második 

szféra nyomorúságos, gyötrelmes helyzeteiből kikerül és a kegyelem Is-

tene lehetővé teszi számára, hogy a földi életben megjelenjék és az első, 

második szféra állapotaihoz viszonyítva egy könnyebb - még a legsúlyo-

sabb földi élet is könnyebb! - állapotba kerüljön, az ember megint enged 

a sátánnak. És ezért a sorsa jobb helyett rosszabbra fordul, mint annak 

előtte volt. Világosan látom, hogy az Igazság a világban van! Több 

világosság, igazság, tapasztalat általi fejlődés már nem adható az ember-

nek, mint amennyi eddig adatott. Tehát mindent megkapott az ember az 

ő fejlettségéhez mérten az előző korszakokban is, és most, ebben az 

utolsó korszakban is, amire csak szüksége volt, hogy megtérjen. Tehát 

most már minden a rendelkezésére áll. Természetesen az ellentét, a szán-

dékos gonosz - már nem is rossz, már több, mint rossz! - tudja, hogy ha 

minden lehetőség a jóra e világban van, akkor minden rossz is, minden 

gonosz is e világban legyen.  

Az ellentét először csak arányosságra törekedett, tehát arra, hogy a jó 

semmiképpen ne kerüljön túlsúlyba, mert a jó terjedése, hatása akadá-

lyozza az ő lehetőségét. Erre az utolsó időre a rossz hatalma az emberi 

lelkekben a megtéretlenség miatt - a kétezer év óta óhajtott és várt meg-

térés ellenére, tehát a megtéretlenség miatt - nagyobb teret kapott. Ez a 

nagyobb gonosz mindent elkövet azok elbuktatására, akik még gyengék 

a jóban, akik még bizonytalankodók, akiknek még nincs szikla szilárd 

hitük akik még nem győződtek meg kellően az igazság hathatós erejéről, 

akik nem biztosak abban, hogy van-e a földi halál után és a földi életen 

túl is egy túlvilági élet, van-e felelősségre vonás, van-e igazságszolgálta-

tás, van-e egy mindenek felett uralkodó hatalom - mondjuk ki: egy Isten! 

- nem egy ilyen, olyan erő, hanem - Isten. Ha ezekről az emberek nincse-

nek meggyőződve, akkor igen-igen könnyen a gonosz áldozatává válhat-

nak, és válnak is majd a közel vagy kicsit távolabbi jövőben az egyre 

erősödő és már mindenképpen vezető szerepet vivő gonosz ellenében. 
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Tehát áldozatul esnek a gonosznak. Ha itt ma, vagy ezután bármikor, már 

csak huszonhatan vagy huszonöten - huszonnyolcan, mint a mai napon - 

foglaljátok el helyeteket, a ti tanító gárdátoknak akkor is hihetetlenül so-

kat jelentetek, mert késhegyre menő harc lesz minden egyes emberért! 

Mert a jó nem akarja kiadni és kiengedni a kezéből azt, aki már némileg 

is hozzátért, aki az életét, gondolatát, érzését hozzá igazította, és a meg-

erősödött gonosz sem akarja ezt engedni. Mert a gonosz a gonoszból nem 

élhet, a gonosz azokból a kételkedő, ingadozó, hitben bizonytalan ember-

lelkekből él, akiknek még van valami jó tartalékuk, akik még kaptak va-

lamit a kegyelem Istenétől az ő megtérésükre, akik még nincsenek telje-

sen elveszve, akiknek a sorsa még jobbra fordulhat.  

Tehát a gonosz ezektől veszi az erőt, ezektől szívja el azt az erőt, amit 

az ő megerősödésébe, hatalmi törekvésébe, uralkodására való dolgokra 

használ fel, már a mostani időkben is. Tehát amikor az emberek világá-

ban azt látjátok - mindegy, hogy ilyen, olyan vallási felekezethez, ilyen, 

olyan népcsoporthoz tartozik - hogy valaki törekszik a világi hatalom 

után, az elvének az érvényesítésére, vagy a maga igazát rá akarja vagy rá 

is erőlteti másokra, biztosak lehettek, hogy az ellentéttől van. Mert a jó-

nak semmiképpen nem fegyvere az erőszak. Mert a jó nem úgy akar győ-

zedelmeskedni, mint a gonosz - megfélemlítéssel, dolgok elvonásával, az 

élet terület ellehetetlenítésével, mindennemű hazugsággal és agymosás-

sal, kirobbantott háborúkkal - ami nem más, tömeggyilkosság. Tehát ha 

ilyet tapasztaltok, tudhatjátok, hogy ott nem a jó, hanem az ellentét mű-

ködik. Tehát az embernek a hatalmi mámor helyett - csak így mondhatom 

- az alázatosság köpönyegét kell magára öltenie. Tisztában kell lennie 

azzal, hogy ő csak egy porszem a nagy, a hatalmas természeti erők között, 

a természet erőinek a világában. Tisztában kell lennie azzal, hogy életé-

nek minden pillanata Istentől függ. Akármilyen erős, szép, egészséges is 

valaki, ma él és holnap nincs. És megfordítva is, testvéreim, az ember 

érzése, gondolata átalakulhat és akármilyen menthetetlen betegnek lát-

szik is valaki, életben maradhat, hosszabbítást élvezhet, mert „adja az Is-

ten, akinek akarja és megvonja attól, akitől akarja.” Mert ne felejtse el az 

ember, hogy Isten egyedül - és kizárólagosan csak Isten! - az élet és 

halál ura.  
Tehát ha Isten az életet valakinek engedélyezi, akkor mindennemű ne-

hézség ellenére is élni fog, ha pedig Isten el akarja valaki életszálát sza-

kítani, az akármilyen erős, hatalmas, magabiztos, egészséges is, mégis 
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meg kell halnia. Nincs értelme az embernek Istennel viaskodnia. Nincs 

értelme úgy tennie, mintha Isten nem léteznék. Ezt az egész gyötrelmes 

mai kort az ateizmus hozta e világra! Az ateizmus - hát talán így mon-

dom - a kommunizmussal összefügg; ha az ateizmus és a kommunizmus 

mögött lévő mozgató, irányító embereket jól megnézitek, meg lehet látni, 

hogy azok honnan, milyen népből valók. Tehát az embernek attól az el-

gondolásától, hogy ő nem függ Istentől, vagy Isten nincs is, meg kell sza-

badulnia. Az embernek tisztábban kellene látnia önmagát is, az életét is, 

és a világ történéseit is. Nem azt mondom, hogy részese legyen azoknak, 

de látnia kell azokat, mert ha nem látja, akkor veszedelembe kerülhet 

vagy verembe eshet. Áldozatul eshetik rossz elveknek, eszméknek, el-

gondolásoknak, és akkor, ha még akarna is, már nem tud megszabadulni, 

mert nem lesz idő a megfordulásra. Ma még az idő rendelkezésre áll. Ma 

még a Szentlélek közöttetek és a világban is és az egyházakban is mun-

kálkodik. Ma még a Szentlélek keresi mindenütt, minden nép és nemzet 

fiai között azokat, akiket befolyásolhat, akik hajlandók önmagukba 

nézni. Jó lenne, ha ti is alaposan önmagatokba néznétek! És nem csak 

egy napot vizsgálnátok az esti önvizsgálódásnál vagy lelkiismeret vizs-

gálódásnál, hogy mit és hogyan tettetek az nap.  

Hanem jó lenne, ha visszanéznétek amaz ötven, hatvan, hetven, nyolc-

van esztendőre, hogyan is alakult az életetek... mikor milyen utat válasz-

tottatok... mikor mi volt fontos a számotokra... és mi fontos ma... és mi 

lényeges ma... és mit kaptok itt... és ha ez a hely nem lenne, mennyivel 

lenne kevesebbetek, mennyivel lennétek szegényebbek... Ezen a helyen, 

ha valamit nem értetek, de érteni akarjátok, akkor egy-egy ilyen tanóra 

alatt megvilágosíthatja, kifejtheti nektek azt a Szentlétek. És ti magatok 

is a saját életetekben és emberi, családi kapcsolataitokban is sok min-

denre rájöhettek, hogy nem így kellett volna, és ha már erre rájöttetek, 

hogy a jövőben nehogy hasonló hibát, tévedést, bűnt kövessetek el. Né-

pek, nemzetek felelősek tetteikért, elgondolásaikért! Népek, nemze-

tek vezetői még inkább felelősek a történtekért! Vallási vezetők, ki-

alakított nagy vallások vezetői felelősek azért, hogy hova vezetik, mire 

tanítják a híveiket, és milyen példát szolgáltatnak a világnak! Ti felelő-

sek vagytok testvéreim, azért, hogy a Szentlélek igazsága, mint fény raj-

tatok, a lelketekből, az életetekből keresztülszűrődjék és az emberek fi-

gyelmét egy magasabb rendűre, egy fénycsóvára, egy fényforrásra fel-

hívja! Ti felelősek vagytok azért, hogy ebben a világban, amíg e világ 
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ilyen formában fennáll - mert mindig fent fog állni, de nem ebben a for-

mában, hanem majd egyszer egészen beleolvad az Isteni világokba - tehát 

hogy ebben a világban a jó mutatkozzék és erősödjék! Ti felelősek vagy-

tok az önmagatok életéért! Ti önmagatokért feleltek! Nem mások felel-

nek értetek. Önmagatok minden érzéséért, gondolatáért, vágyáért, csele-

kedetéért, ismereteiéért felelősek vagytok!  

Ti felelősek vagytok szellemi és emberi környezetetekért, hogy mi-

lyen példát szolgáltattok akár cselekedetetekkel, akár érzéseitekkel és vá-

gyaitokkal, mert a ti lelki, szellemi környezetetek ezt látja. Hiszen az első 

és második szféra lakói, vagy akik testet öltés előtt állnak, figyelnek ben-

neteket. Figyelik, hogyha valaki egy biztos támpontot, eszközt kaphat az 

életében - mint ti megkaptátok a Harmadik Kijelentést! - mire viszi azzal, 

jobbá válik-e az igazságban ezáltal. Vagy van neki támpontja, eszköze, 

de nem is tudja, hogy van neki, vagy felhasználhatná, de hagyja haszta-

lanul heverni azt. Ti sokszor ezt a sok-sok eszközt, amit ez a Harmadik 

Kijelentés a kezetekbe ad, hagyjátok heverni és ilyen eszközök nélkül 

akarjátok a munkát elvégezni, a feladatokat megoldani. Példának hozom 

fel, hogy egy kiképzett szakmunkás is csak akkor végezheti el a munká-

ját, ha meg van hozzá a kalapácsa, a fúrója, a vésője, tehát azok a szer-

számok, amikre neki feltétlenül a munka elvégzéséhez szüksége van. 

Sokszor nem is leltároztátok testvéreim, a lelketekben, hogy mitek is van, 

és azt sem, hogy miben van hiányotok, amit nagyon sürgősen kellene 

megszereznetek és pótolnotok. Tehát én mindezeket, amiket ma itt, most 

elmondottam, elétek teszem azért, hogy ébreszgesselek benneteket! 

Azért, hogy megértessem a ti sok türelmes tanítóitok mellett én is azt, 

hogy mennyire fontos, hogy a Krisztusi igazságot megvalósítsátok és az 

szerint éljetek. Akkor nem kell félnetek, még ha úgy látszik is, hogy 

anyagilag, erkölcsileg, egészségileg tönkre vagytok téve... mert Isten te-

het veletek csodát! Isten legyen mindnyájatokkal. Isten veletek. 

 

LÁTOMÁNY AZ ÉLET SZÍNPADÁRÓL(*) 
 

Hatalmas, nagyszínpadot látok... széles, nagyszínpadot... valószínű-

nek tartom, hogy forgószínpad... de a színpad túloldalát most nem lá-

tom... csak ezt a végeláthatatlan, nagy szélességét... Rengeteg ember van 

a színpadon... tódulnak és újra csak tódulnak az emberek a színpadra... új 

és új emberi arcok, új és új emberek különböző jelmezekben jelennek 
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meg, vannak akik állandóan álarcot viselnek, álarcot hordanak... mások 

a maguk mezítelen arcát mutatják, de olyan fantasztikus módon tudnak 

az arcidegeiken uralkodni, hogy semmit nem lehet az arcukon az érzése-

ikből és a gondolataikból felfedezni... vannak, akik jóformán az egyik 

ruhát még le sem vetik és már új szerephez, új ruhát vesznek, öltenek 

magukra... Tódul a nép, hullámzik a tömeg, olyan mint egy karnevál, 

olyan mint egy hatalmas, nagy zsibvásár... Valahonnan a kulisszák mö-

gül - azt hiszem arról az oldalról, amit én most nem láthatok és nem pil-

lanthatok meg - mindig új és új, úgynevezett úri huncutságok kerülnek 

elő... zsebmetszőknek egész légiói, egész csoportjai is jelen vannak... va-

lakik fentről új és új látványossággal és érdekességgel hívják fel az em-

berek figyelmét, és amíg az emberek bámészkodnak, ólálkodnak, értel-

metlen, értéktelen dolgokon, fényeken, furcsa színpadi fényjátékokon el-

bámészkodnak, ezalatt a zsebmetszőknek egész hada turkál a zsebükben 

és észrevétlenül kirabolják őket... Nagy éljenzéssel és nagy pénzekkel fi-

zetik meg mindazokat, akik valami új és érdekes dologgal tudnak elő-

jönni, ami az állandóan mozgó tömeg figyelmét felkelti és bizonyos ideig 

leköti...  

A másik oldalról bohócok jönnek különböző furcsa, nevetséges cipők-

ben, amiknek az orra felkunkorodik... rikító pirosra és narancsra van 

festve az arcuk... éktelen színű hajzatokkal, vagy teljesen kopaszon... és 

ők is mindenféle trükköt elővesznek a kellékeik közül, hogy most a fi-

gyelmet magukra tereljék... jókat mondanak, és hozzá ők nevetnek a leg-

jobban a saját bemondásaikon és tréfáikon... egy bolond százat csinál el-

mélet alapján az emberek mind elkezdenek nevetni... hasukat fogva ne-

vetnek, de már azt sem tudják, hogy mi is volt az, amin nevetni kezdtek. 

Szinte az egész beteges, fuldokló nevetésbe torkollik, hogy azután hirte-

len a képet megváltoztatva, sötét tónusú fények jelenjenek meg a színpa-

don és mindenki meghökkenve, megijedve és megmerevedve várja, hogy 

mit mutatnak majd neki... valami félelmeteset, valami hátborzongatót, 

valami izgalmasat vél mindenki a háttérben felfedezni... ezt az érzést a 

végletekig fokozzák a hozzáértők és a borzongást még inkább fokozzák 

azzal, hogy a háttérből méltóságteljesen, zörgő csontokkal, sötéten, 

szemüregekkel a semmibe meredten a halál jelenik meg az élet színpa-

dán... most mindenki megkönnyebbül... hiszen ez a legfrappánsabb vicc-

nek, mulatságnak bizonyul, amit az ő szórakoztatásukra találtak ki... 
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Egyes területeken a halál kaszálni, kaszabolni kezd, de az itt-ott összehú-

zódó tömeg csak tovább nevet, továbbra is csak játéknak, csak cirkusznak 

képzeli az egészet, amikor azonban a halál kaszája, a halál a szele itt is, 

ott is, amott is rendet vág az emberek között, akik még néhány pillanattal 

ezelőtt ezt oly nagyon mulatságosnak találták, most annál inkább megré-

mülve hőkölnek hátra a halál közelségétől...  

Most a bohócok főbohóca jelenik meg és azt mondja, hogy az egész 

csak farsangi tréfa volt... eltüntetik a színpadról a halált és azt akarják 

bizonyítani, hogy a halál most már sokáig nem fog jelentkezni... ígéret és 

kilátás van arra, hogy akiknek pénzük van, azok a halálfélelemtől meg-

szabaduljanak, vagy ha netalán betegek lennének, akkor az orvostudo-

mány majd megmenti őket... Most újra különböző korok, korszakok jel-

mezeiben előjönnek innen is, onnan is... most fordul az egész nagy szín-

pad és a színpadon megpillanthatom azokat, akik ennek az egész játék-

nak? - cirkusznak? nagy kigondoló! kivitelezői, rendezői... náluk zsákok-

ban - legalább is így látom - sok pénz van, és most az újabb mulatság 

kedvéért a már forduló színpadra sok-sok pénzt szórnak az egyik olda-

lon... a másik oldalon pedig mindent, mindent, még a legkisebb értéket is 

hatalmas nagy gereblyékkel kezdik összegereblyézni, és a kiszórt értékek 

és pénz helyett újra feltöltik zsákjaikat azzal, amit emezen a helyen a 

nagy gereblyékkel összegereblyéztek... Most megint visszafordítják a 

színpadot és azt hiszik, hogy elrendeződött az egész dolog... Közben min-

denki annyira el van foglalva a látványosságokkal, vagy valami nagy-

szerű ötleten töri a fejét, hogy valami nagyszerű dologgal tudjon előjönni, 

vagy valami olyat dolgot tudjon eladni, amire vevő „a nagyérdemű” kö-

zönség kíváncsi... vannak, akik fillérekért vagy ingyen dobálják a tömeg 

közé portékájukat, hogy azon népszerűséget szerezzenek maguknak... 

ezeket tapsolják meg a legjobban... mások viszont számolgatják, hogyha 

ennyit, annyit, amannyit adnak el belőle, akkor milyen gazdagságra tesz-

nek majd szert...  

Íme most kinyílik előttem az egész Hollywood és meglátszik annak 

minden romlottsága, és minden hiúsága, és minden szándékos hazug-

sága, amivel ezt az egész nagy forgószínpadot rendezni próbálja... a szín-

padi tömeg pedig kiáltja: „kenyeret, kenyeret, kenyeret és cirkuszt! ke-

nyeret és cirkuszt a népnek!...” És tódul a nép, és ömlik a nép... rengeteg 

az ember... és senki a világon ebben a nagy szórakozásban nem veszi 

észre, hogy a nagy, a hatalmas színpad fölött sötét, súlyos, alacsonyan 
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szálló fellegek gyülemlenek... hogy a nagy vihar, a pusztító vihar ké-

szülőben van! mindenki szórakozni akar, mindenki élvezkedni akar, 

mindenki nevetni akar, mindenki pillanatnyilag jól akarja érezni magát, 

csak a mával, csak a jelennel törődik. Íme, most látom, hogy sokan mind-

ezektől a szórakozásoktól sem tudják jól érezni magukat... ezen az olda-

lon pedig már mindenféle kábítószerekkel próbálkoznak, hogy ezt az ér-

zületet - vagy minek mondjam - fenntartsák... hogy a tömeg tóduljon, 

hogy a tömeg hiszékenysége továbbra is megmaradjon, hogy új dolgokat 

akarjon látni, új, érdekes, vagy hátborzongató dolgokat követeljen, és az 

élet igazi céljáról megfeledkezzen! Látom, hogy most már a valóságban 

is gyermekek és felnőnek - ez már nem játék! - kést, fegyvert ragadnak 

és ölnek... Íme, a valóságban is itt van a halál! fegyvertől, éhínségtől, 

betegségektől! itt van a Földön, a bűnök sötét árnyai, a sötét fellegek 

világában, itt van a halál... a halált hallom... bár suttogó, de mégis milyen 

félelmetes a hangja! azt mondja: „én is felkészültem a nagy aratásra!., én 

is felkészültem a nagy aratásra!., és elviszem... elviszem mindazokat, 

akik az enyémek, akik megmaradtak bűneikben, akik megcselekedték 

mindazt, amivel csakis a bűnnek a zsoldját, a halált kaphatják...” Most 

még egy egész picit, egy egészen picit fordul a színpad jobbra, így, ahogy 

az óramutatója jár... és most látni lehet azokat is, akik nem hittek ennek 

a nagy komédiának, hanem készültek és várják az Úr második eljövete-

lét... látni lehet azokat, akik biztos talajon állnak és az eget kémlelik, 

hogy az mikor nyílik meg számukra, és hogy készen legyenek, amikor 

majd az ég felhőin eljön érettük az Úr, a Jézus Krisztus... 

 

A KOCKA ELVETTETETT(*) 
 

Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket, test-

véreim. Idegen vagyok közöttetek, nem ismertek engem. Viszont úgy tu-

dom, sokszor elhangzott közöttetek, hogy ezekben az utolsó időkben már 

nem is annyira az alapkijelentéseket ismétlik, mint inkább felhívják a fi-

gyelmeteket arra, ami a környezetetekben és az egész világban történik, 

hogy a történések mögé lássatok, és életkörülményeitek között helyes ha-

tározatokat tudjatok hozni, a világban látottakat pedig a helyükre tudjátok 

tenni. Istennek csodálatos nagy ajándéka, hogy nem csak a tiszta teremt-

ményeket ajándékozta meg szabad akarattal, hanem a bukottakat is. Még 
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a lehetőségekben és az eshetőségekben legszegényebb körülmények kö-

zött élő embernek is meg van a szabad akarata, hogy a jót, az igazat vá-

lassza és elutasítsa azt, ami az ellentéttől van. Tehát mindenkinek szabad 

választása van jó és rossz között. Persze az ellentét mindenkor, de most 

az utolsó időkben különösképpen ezt a szabad választási lehetőséget el 

akarja venni az embertől. Mindent elkövet, hogy az ember értelmi világát 

elhomályosítsa, érzelmi világában pedig zavart keltsen, hogy az emberek 

nagy többsége a jó ellenében a kimondottan rosszat, az ellentéttől valót 

válassza. Már hosszú évtizedek óta dolgozom e világban, hogy vilá-

gosságot vigyek oda, ahol sötétség van, és a jóra befolyásoljuk az Isten-

től kapott erőnkkel, világosságunkkal, valamint az Úr Jézus segítségével 

a világ azon vezetőit, akiknek határozatától olyan sok minden függ. Amit 

az ember választ, hatással van rá is, de hatással van más emberi sorsokra 

és életekre is. Az átlagember, vagy a némi világossághoz jutott ember 

döntései nem hoznak különösen nagy bajokat, szenvedéseket és nyomo-

rúságokat erre a világra, de annál inkább hoznak azoknak a döntései, akik 

élet és halál, illetve emberi sorsok és emberek életét befolyásoló tényezők 

felett döntenek.  

Ne felejtsétek el, amit a mi Urunk, a Jézus Krisztus mondott Pilátus-

nak: „semmi hatalmad nem lenne felettem, ha e hatalmat nem felülről 

kaptad volna…” Az utolsó időkben viszont mindazokra, akiknek hatal-

muk van, és akik itt e Földön a hatalmat gyakorolják, határozottan ki me-

rem mondani, hogy ezt a hatalmukat nem Istentől kapták. Az ellentét ját-

szotta a kezükre a hatalmat, mert az emberek nagy többsége hagyta, hogy 

olyanok kezébe kerüljön a hatalom és ezt a hatalmat olyanok gyakorolják 

felettük, akiknek semmiféle, vagy csak nagyon kevés világosságuk van; 

semmiféle hitük nincs, vagy csak tévhitük van. Tévhitük van még akkor 

is, ha azt hiszik, hogy ők járnak a helyes úton, és ők az igaz „kereszté-

nyek”, csak éppen cselekedeteik, választásaik, döntéseik nem bizonyítják 

azt. A kocka el van vetve! El van vetve ennek a földrésznek, ennek az 

országnak a részére is! (Amerikai Egyesült Államok) A kocka, amely 

elvettetett, nem azokat a számokat mutatja, amelyek a számtörvények 

szerint kedvezőek lennének akár ennek az országnak, akár a világnak. 

Vajon miért? Azért, mert e világ vezetői közül nem egy kereszténynek 

tartja magát, keresztény elvekre hivatkozik és úgy gondolja, hogy tetteit 

az erkölcsi törvény - jól értsd!., az erkölcsi törvény - jegyében viszi vég-

hez. Ezzel azután sokszázezres tömegeket ámít el, állítván, hogy mindent 
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az erkölcsi törvények visszaállítása érdekében cselekszik. De a valóság 

az, hogy a tömegek felett egy egészen elenyésző kisebbség uralkodik, 

amelyik minden eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy az ellentét 

hatalma e világban megnövekedjék azáltal, hogy egyre több emberlélek-

ben megszilárdítja a tévedést és a tévelygést.  

A világ vezetői állítólag imádkoznak, állítólag olvassák a szent irato-

kat. Hogyan? Betű szerint? Hiszen a betű öl. Ha a betűk mögött a lelket 

felemelő és az életet adó krisztusi igéket nem képesek kiolvasni, nem 

képesek helyesen értelmezni, akkor ebből a féltudásból, negyedtudásból, 

tévisméretből sokkal nagyobb károk származnak az emberiségre és e vi-

lágra, mintha egyáltalán nem ismernék azokat A világ vezetői a jóra hi-

vatkoznak és a rosszat cselekszik, az erkölcsi törvényekre hivatkoznak és 

egy-egy erkölcsi törvényt kiemelnek a nagy, a teljes krisztusi igazságból. 

De annak megtartását magukra nézve kevésbé, mások részeit viszont an-

nál inkább kötelezőnek, lényegesnek és megtartandónak ítélik. Az erköl-

csi értékek nagy részét elvetik, vagy ha ezt nem tudják megtenni, akkor 

kijátsszák, megkerülik, vagy egészen téves értelmezést adnak nekik. Így 

fordulhat elő, hogy ebben az országban is (Amerikai Egyesült Államok) 

az itt élő keresztények nagy része abban a tévhitben él, hogy Izrael ma 

élő gyermekei még mindig a választott nép fiai és gyermekei, holott azok 

az idők már réges-rég elmúltak. Mindaz, amit Izrael gyermekeinek ki kel-

lett volna lélek és igazság szerint termelni a lelkük világából, tehát meg 

kellett volna világosodniuk Krisztus eljöveteléig, csak igen kevesek ré-

szére következett be. Krisztus itt járta óta több mint 2000 esztendő telt el 

új és új testet öltésekkel úgy az ő részükre, mint a pogányok részére, és 

még mindig nem következett be lelkükben az az átalakulás, amit Krisztus 

tanának bennük létre kellett volna hozni.  

Miért? Mert Krisztus igéit nem engedték magukhoz közel, mert Krisz-

tus igéit nem fogadták be, mert makacsul kitartottak amellett a tévigazság 

mellett, hogy a megígért Messiás, az Úr, a Jézus Krisztus még nem jött 

el és majd ezután lesz eljövendő. Ehhez ma is makacsul ragaszkodnak. 

De még a tévúton járó keresztények is azt gondolják, hogy Krisztus má-

sodik eljövetele csak úgy következhetik el, ha Jeruzsálemet, a szent vá-

rost Izrael itt maradt, de többségben elsalakosodott fiai birtokolják min-

den áron. Tehát ezek a tévúton járó keresztények úgy gondolják, minden 

támogatást meg kell adniuk ahhoz - ha kell a természeti világ és emberi 
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életek tönkretétele árán is - hogy ez teljesedésbe mehessen. Ezt nyilván-

valóan másképp nem lehet létrehozni, csakis úgy, ha tévtanokat, tévis-

meretet, tévelgondolásokat erősítenek meg a gyönge tömeglelkekben. 

Akiknél nem érnek el így eredményt, azokkal szemben erőszakot alkal-

maznak. Így jön azután létre mindaz, amit a Jelenések Könyve világosan 

a ma élő emberek elé tesz. Minden korban fontos lett volna, hogy a ke-

resztény világ a Jelenések Könyvét (János jelenései) megértse a fontos és 

lényeges mondanivalójával, de ebben a korszakban, amikor a csészék ki-

öntése következik majd el, ez különös fontossággal bír. Mert igaz, hogy 

szimbolikusan csészékből öntetik e világra a csapások sorozata, de való-

ságban ezeket a csapásokat maga az emberiség hozza önmagára a meg-

téretlensége által. Az emberek gőgösen, kihívóan azt hirdetik, hogy ők 

keresztények és keresztény államban élnek, ahol az erkölcsi törvények és 

az erkölcsi értékek tiszteletben tartása lényeges szerepet játszik az éle-

tükben.  

Azonban ha a Tízparancsolat, és a törvényt tökéletessé tett krisztusi 

szeretetparancsolat alapján vizsgáljátok cselekedeteiket, akkor látnotok 

kell, hogy az ilyenfajta kereszténységnek semmi köze nincsen az erkölcsi 

értékekhez. Az emberek cselekedetei, beszédei százszorosan és ezersze-

resen is azt bizonyítják, hogy az erkölcsi értékeket mindenképpen hát-

térbe szorítják, és azoknál mennyivel fontosabb, mennyivel lényegesebb 

a földi világ anyagi értékeinek megszerzése és megtartása a számukra. 

Az anyagi értékek alatt nem mindig csak magát az anyagot értem, hanem 

mindazt, amit mammonnal jelölünk, tehát a mammon szeretetet és imá-

datát. Elvárnánk, hogy az erkölcsi törvényeket és értékeket az ember, 

az emberiség és főként az emberiség vezetői tiszteletben tartsák! Ez-

zel szemben mérhetetlen kapzsiságról, önzésről, anyagimádatról, hata-

lomvágyról van szó, amely az embert a hírnév, a dicsőség, a hatalom, a 

mások értékeinek a maga és közvetlen környezete részére való megszer-

zésére és megtartására ösztönzi. Ezek érdekében a mai emberiség húsz-

egynéhány éves háborúkat indít, amelyekben mások érdeke mindenkor 

háttérbe szorul. Ez testvéreim, óriási veszélyt jelent minden olyan ember 

részére, aki ma, holnap vagy az elkövetkezendő pár évtizedben még en-

nek a Földnek a lakója lesz. Ma mindaz az elv, ami vezeti ezt az országot, 

olyannak mutatja magát, mint a bárány, de valójában olyan, mint az em-

berevő sárkány. Tehát amit szól, amit mond, az mind hazugság, félreve-

zetés és istenkáromlás, hiszen ez jellemző az óriáskígyóra, a kísértére. 
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Istenkáromlás azért, mert ez az uralkodó elv Isten törvényeit és Isten aka-

ratát háttérbe szorítva Isten helyett önmagát emeli fel, önmagának ad di-

csőséget.  

És így félrevezetve, az itt élő emberek úgy gondolják, hogy ami nekik 

jó, az legyen jó az egész világnak, legyen jó mindazoknak is, akik ezen 

időkig állták a nap hevét és legyen majd jó ezután is, amikor az idő egyre 

terhesebb lesz és az idő egyre nehezebben szüli meg mindazt, ami a Föld 

fennmaradásához, a Földön élők szellemi fejlődéséhez még szükséges 

lenne. Tehát az ember nem nézheti ölhetett kezekkel azt - különösen a 

szabad, vagy mondjuk így: demokratikus társadalmakban - hogy az em-

berek ne élhessenek az Isten által adott lelkiismereti szabadságukkal, 

hogy a lelkiismeret szabadságukat korlátozzák olyanok, akik Krisztusra 

és Krisztus igazságára és vallási mivoltukra hivatkoznak, közben min-

dent elkövetnek a ködösítés és a sötétítés érdekében. Jó, meglehet, hogy 

az ilyenek azt hiszik, hogy ők valami nagyszerű dolgot cselekszenek né-

peiknek, vagy talán az egész világnak, de azért, mert ők azt hiszik, még 

nem jelenti azt, hogy az úgy is van. Például, ha visszagondoltok azokra 

az időkre, amikor az inkvizítorok azt hitték, hogy valami nagy-nagy szol-

gálatot tesznek Krisztus igazságának és Krisztus egyházának ha az úgy-

nevezett eretnekeket - akik igazából a helyes úton jártak - megkínozzák 

és megsemmisítik. Vagy ahogy a pogány Róma jónak tartotta az őske-

resztények megsemmisítését, akiket mint birkákat a vágóhídon, úgy ka-

szabolt le és vette el az életüket. Vagy az akkori időkben élő úgynevezett 

választott nép fiai sem vették észre, hogy valami összefüggés van a kö-

zött, ahogy ők a mi Urunk, a Jézus Krisztus életét és vérét követelve Őt 

keresztre futtatták, és ahogy a pogány Róma fellépett az első kereszté-

nyek ellen.  

És végül gondoljatok mindazokra a nagy-nagy villongásokra és val-

lásháborúkra, amelyek később szintén Isten nevében és a Krisztus igaz-

ságára hivatkozva történtek meg e világban. A Jelenések Könyve mind-

ezeket - és hihetetlenül nagy és hatalmas kiterjedésű látomásról van szó 

- világosan bemutatja azok részére, akiknek „van szemük a látásra 

és van fülük a hallásra”, azaz hallják és értik is, hogy mit mond a Lélek 

a gyülekezeteknek. Mit gondoltok, miért ismétlődik Krisztusnak eme 

mondása újra és újra a Szent Iratokban? Csakis azért, mert nyomatékosan 

fel akarja hívni az ember figyelmét arra, hogy mit mond a Lélek - nem a 
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béreseknek, nem a világ urainak, nem a világ vezetőinek - hanem a gyü-

lekezeteknek. De hát a mai emberiség nagy része vesz-e egyáltalán 

Szentlelket? Mert ha nem vett, akkor semmiképpen nem beszélhetünk 

arról, hogy az emberiség hallja és érti, hogy a „Lélek mit mond a gyüle-

kezeteknek.” Tehát az lenne az első, hogy az ember magát megalázza. 

Mert „aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.” A mai emberiség 

nagy részénél, a világ vezetőinél pedig egyáltalán nem látható, hogy ma-

gukat megaláznák, hogy valamit a Krisztus békességével - vagy ahogy 

ők mondják: diplomáciai úton - igyekeznének elrendezni és elsimítani. 

Ma mindenki feszegeti az izmait, ma mindenki bizonyítani akarja, hogy 

ő erős és hatalmas. Aki pedig ezt nem tudja bizonyítani, az keresi az úgy-

nevezett nagyoknak - akik a valóságban nagyon is kicsik - a kegyét, mert 

a félelem lett úrrá e világban. Mi több, a világ vezetői a félelmet szán-

dékosan gerjesztik; újra és újra ismétlik: „ez történhetik... az történhe-

tik... biztonságod érdekében alá kell vetned magadat rendeleteinknek... 

figyelned kell ránk... szót kell fogadnod... neked ezeket az úgynevezett 

óvó intézkedéseket be kell tartanod!”  

Hát igen, sok mindentől kellene megóvni a mai embert, de nem attól 

kívánják sem a világ vezetői, de még az egyházi vezetők sem megóvni 

az embert, amitől kellene - tudniillik a bűntől és a bűn zsoldjától, a halál-

tól - hanem ijesztgetik az emberiséget a falra festett ördöggel, mintha leg-

alábbis Istennek lenne egy ellenlábasa az ördög személyében. Erről az 

úgynevezett egyszemélyes, Isten ellenlábasaként emlegetett ördögről - ha 

még alkalmat és lehetőséget kapok - beszélni fogok nektek. A világ ve-

zetői arra alkalmazzák az ördög megjelölést, aki nem ért egyet a hatal-

mon lévőkkel, és úgy beszélnek, mintha az egész megromlott világ nem-

zeteit két táborra lehetne osztani: jókra és gonoszokra, igazakra és hami-

sakra, a gonosz pártján lévőkre és az Isten pártján lévőkre. Mintha az 

egyik nép, az egyik nemzet minden tagja olyan kitűnően és nagyszerűen 

tudná betartani az erkölcsi törvényeket, míg egy másik néphez, másik 

nemzethez tartozók pedig semmibe vennék, lábbal taposnak azokat. Nos, 

testvéreim, a világ képét az én meglátásom szerint - már pedig bizonyos 

tapasztalattal rendelkezem ezen a téren - nem lehet így leegyszerűsíteni. 

Az emberek lelkében lévő bűn a földi életet nagyon komplikálttá tette. 

Nem lehet a világot csak fehérre és feketére osztani, mert hihetetlenül sok 

árnyalatbeli különbség van a kettő között. A szürkének is van finomabb 

szürke változata, de van egy csodálatosan légies-szürke változata is, 
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amely az alázatosság színe azzal a szürkével szemben, amely minden 

szellemi és erkölcsi értéknek a teljes elszennyeződése, amelyet esetleg 

már csak egy hajszál választ el attól, hogy feketévé, később pedig éjféli 

sötétséggé, szurokfeketévé változzék át.  

De szellemi szemekkel nem csak a szürke, a fekete és a fehér külön-

böző árnyalatai láthatók, érzékelhetők és tapasztalhatók, hanem a szivár-

vány színeinek minden árnyalata is, hogy ezen színekből azok, akik a 

teljes sötétség beállta előtt itt munkálkodunk, megláthassuk és észreve-

gyük, hogy még kik menthetők meg. Itt a Földön nagy-nagy szükség 

lenne a hangulatkeltő színekre, érzésekre, kisugárzásokra, amelyek 

alkalmasak és szükségesek az emberi lélek egy magasabb szintre való 

felemeléséhez és a depressziós állapotok elkerüléséhez. De egyre inkább 

befog mindent a Föld szürke, piszkos pora! A Földön egyre inkább 

minden érték elkallódik! E világ fiainak kezén elkallódtak az anyagi 

értékek és itt állnak kifosztva emberek, országok, nemzetek, társadalmak. 

Mindenütt óriási hiányok mutatkoznak és hamarosan eljön az idő, amikor 

semmire, ami fontos, ami lényeges, ami szellemileg megtartó és felemelő 

lenne, ami ismeretet, tudást, egészséget adhatna az embernek, nem lesz 

pénz. És miközben a társadalmaknak, az országoknak nem lesz semmire 

pénzük, egyesek kezén óriási anyagi értékek halmozódnak fel, amit azok 

nem fognak semmi jóra, semmi igazra felhasználni. Miért nem? Azért, 

mert amivel a világ fiai rendelkeznek, ahhoz a legnagyobb önzéstől in-

díttatva jutottak úgy, hogy számukra semmi nem volt szent: sem a másik 

ember tulajdona, sem a másik ember élete. Ha nem tudtak valamit elvenni 

erőszakkal, elvették az életek kioltása árán. Ha arra hivatkoznak - mint 

ahogy hivatkoztak ebben az országban is - hogy minden, ami történik, az 

erkölcsi törvények érvényesítése, illetve azok megtartása érdekében tör-

ténik, akkor hogy-hogy egyre szaporodik ebben az országban is a szegé-

nyek száma? Az Úr már mindezt a kezdetek kezdetén tudta, azért jelen-

tette ki határozottan, hogy „szegények mindig lesznek veletek.”  

De ugyanez történik a Tízparancsolat akármelyik parancsolatával is, 

amelyiknek kimondottan ellene szegülnek a világ fiai, akik azokra hivat-

koznak. Mert könnyebben tudnak uralkodni azok felett, akikkel be tudják 

tartatni az erkölcsi törvényeket, de hogy ők maguk is betartsák azokat, 

azt egyáltalán nem tartják szükségesnek. Sőt, nagyon is kellemetlennek 

tartják a maguk részére, mert hiszen akkor nem tehetik azt, amit akarnak, 

illetve amire bűnös hajlamaik indítják őket. A Jelenések Könyvében 
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említett három fenevad pusztító, halálos ölelésében nyög, szenved és 

gyötrődik az emberiség! A letűnt időkben is kibeszélhetetlenül nagy ká-

rokat okozott ezen három fenevad az erkölcsi értékekben és azok meg-

tartásában, de most, az utolsó időkben ezek érdekei különösképpen ösz-

szefonódnak Az egyik embert ez, a másikat az, a harmadikat amaz a fe-

nevad vonja be halálos ölelésébe. A föld mélységeiből feljött fenevad 

(János jel. 17:8) nagy és hatalmas dolgokat fog művelni az antikrisztusok 

- amely megint nem egy személy, mint ahogy az ördög sem egy személy 

- tévelygő, konkolyt hintő munkálkodása, gonoszsága révén. A tenger-

ből feljött fenevadról (János jel. 13:11) elmondható, hogy bár a pogány 

Róma hatalma megdőlt és az úgynevezett keresztény Róma hatalma meg-

ingott és alaposan meggyöngült, támadt más egyházi hatalom, amely ösz-

szefonódik a mai nagy birodalommal, a mai nagyhatalomnál hogy szin-

tén elvégezze a maga romboló és pusztító munkáját.  

Az a fenevad, amely a földből jött fel (János jel. 13:1) mindent elkö-

vet, hogy ha lehetséges, még egy külön hatalom adassék neki, vagyis 

hogy hatalma minél inkább meghosszabbíttassék. Azonban meg van 

szabva, hogy melyik hatalomnak mennyi idő adatik az uralkodásra, tehát 

az idejük meg van számlálva. Ugyanígy minden nép és minden nemzet 

sorsa is meg van határozva. Az idők végezetére pedig mindegyiknek fel 

kell mutatnia azt, amire időt és hatalmat kapott. De külön kell választani 

azt, hogy valaki vagy valami kitől kapta az erejét és hatalmát? Istentől, a 

fenevadtól vagy a fenevadaktól? És kérdés, hogy azzal a hatalommal, 

amit az egyén, vagy egy nép, vagy egy vallási csoport, vagy egy nemzet 

kapott Istentől, hogyan élt, mire használta azt: jól, az erkölcsi törvények 

és értékek szerint, vagy rosszul? Mint mondtam, a kocka elvettetett, és 

nincs senkinek hatalma visszamenni és a megtörténtet meg nem tör-

téntté tenni! Mindazoknak, akik azokban a történésekben részt vettek, 

akik azokban elveiket vagy elgondolásaikat érvényesítették, azok alapján 

a felelősséget - jól értsétek meg: a felelősséget! - vállalniuk kell kicsiben 

éppúgy, mint nagyban. Ma a világ vezetői mindent a maguk téves elgon-

dolása szerint akarnak kivitelezni, és Poncius Pilátushoz hasonlóan mos-

sák kezeiket, de a felelősséget nem akarják magukra vállalni. Márpedig 

ha az embert, mint egyént minden mulasztásáért, minden tévedéséért, té-

velygéséért, rossz elhatározásáért, rossz választásáért felelősségre vonja 

a törvény, akkor hogyan gondolható el, hogy azokat ne vonná felelős-

ségre, akik minden elgondolásukkal rossz irányba vittek vagy visznek 



216 

 

egy népet, egy nemzetet, vagy akik tönkreteszik a világot? A törvény fe-

lelősségre vonja azokat, akik erkölcsi törvényekről és értékekről prédi-

kálnak, de tulajdonképpen az emberekben az erkölcsi biztonságot és az 

erkölcsi tartást ássák alá és gyöngítik meg, mondván, hogy a rossz nem 

is olyan rossz, mert oka van annak, hogy mi ezt így vagy úgy tettük.  

Ezek az elgondolások, ezek a kimagyarázások, ezek a hazugságok 

csak még nagyobb ködösítést hoznak a világba, és még nagyobb bizony-

talanságot okoznak az emberek lelkében. Igen, kijelenthetem, hogy a 

ma élő emberek többsége nem érzi magát biztonságban! A világ ve-

zetői itt-ott úgynevezett mentőköteleket mutogatnak az embereknek: 

„ebbe kapaszkodj... ebben higyj... ezt cselekedd... ezt az elgondolást tá-

mogasd és akkor nem kell félned... Isten helyett bízd magadat ránk és 

majd mi tudjuk hogy és mint rendezzük el életed napjait és emberi sor-

sodat... majd mi tudjuk, hogy a világban népek, nemzetek, vallások életét 

hogy kell elrendezni…” Úgy gondolják nem szükséges többé az egyén 

felelőssége és az egyén lelkiismereti szabadsága, hanem egyrészt hivat-

koznak az erkölcsi törvényekre, másrészt azokat a maguk részére nem 

tartják kötelezőnek. Testvéreim, a törvény nem néz félre, a törvény nem 

személyválogató; a törvény kimutatja feketén, fehéren, hogy az ember 

egy-egy mulasztásával, egy-egy kívánságával, egy-egy rendelkezésével, 

egy-egy elgondolásával hova szegődött, kinek, kiknek a munkáját moz-

dította elő. A mi munkánkat a világ hatalmasai, a világ nagyjai és e világ 

fiai, még ha kereszténynek vallják is magukat - ezt a saját tapasztalatom-

ból mondhatom - egy jottányival nem segítették és ma sem segítik elő, 

és a jövőben sincs szándékukban elősegíteni! De a világ hatalmasai az 

igazság útjába ott tesznek akadályt, ahol csak lehet, igen, az igazság útját 

és haladását mindenféle középkorból származó elgondolással akarják el-

zárni a huszadik és a huszonegyedik század gondolkodó és a természet-

törvényben már némi jártasságra szert tett emberlelkek előtt.  

Azok előtt is, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, akiket nem 

lehet már mindenféle babonákkal megtéveszteni és olyan ígéretekkel 

visszacsalogatni a vallásokhoz, mint amiket ajánlottak, amiket ígérgettek 

a középkor emberének. Nem. A ma emberének meg kell világosodnia! 

Nem abban az értelemben, ahogy azt az úgynevezett felvilágosodás elin-

dította, hanem világossághoz kell jutnia. Kitől? A Világ Világosságától. 

Kitől? A Szentlélek munkásaitól, akik ma velem együtt még e világ-

ban vannak! A mai embernek tudnia kell a jót a rossztól, az ellentéteset 
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az igaztól, az isteni igazságtól elválasztani, mert ha nem, annak igen sú-

lyos következményei lesznek. Sok mindent láttam, látok és tapasztalok a 

világban, amely nagy-nagy súllyal és nagy-nagy felelősséggel nehezedik 

ránk és mindazokra, akik ezekben az utolsó időkben munkát vállaltunk 

az Úr szőlőjében akár egy ember megmentése érdekében, akár azért, 

hogy itt, ott, amott helyesen döntsenek. Mivel az utolsó időkben az idő a 

változások révén hihetetlenül felgyorsult, ezért napról-napra készen kell 

lenni a válasszal, ezért egyre több döntésnek kell születnie. Az élet jófor-

mán naponta választás elé állítja az embert és helyesen csak akkor tud 

dönteni, ha ismeri a különbséget jó és a rossz között és a jót a szíve érzé-

seitől indíttatva, a másokkal való együttérzés alapján képes cselekedni. 

A mai korban a világban történő események, változások megkívánják azt 

az éberséget, amellyel az ember észrevesz mindent és mindenkor tudja, 

hogy mire adja a szavazatát, hogy mikor, mit kell cselekednie, mit miért 

akar, vagy mit kell elutasítania.  

Mindenki egyénenként felelős minden gondolatáért, érzéséért, 

vágyáért, törekvéséért és cselekedetéért! Jobb az egyszerű élet! Jobb, 

amikor az ember sem nem túl gazdag, sem nem túl szegény. Jobb, amikor 

az ember kevés felett rendelkezik, kevesebben figyelnek és hallgatnak a 

szavára, mert kevesebb lesz a felelőssége az igazság törvénye előtt. De 

velem együtt vannak, akik azért küldetnek a világba, hogy szóljunk, 

hogy hangosan kiáltsuk bele a világba a krisztusi igazságot, az Isten 

akaratát és felhívjuk az emberek figyelmét az isteni törvényekre! Mi-

vel mi nem hallgathatunk, ezért az ellentét mindent elkövet, hogy elhall-

gattassa azokat, akik emberként ezt kiáltják a világnak. Az ellentét ezek-

nek az elhallgattatására mindent elkövet. Mert testvéreim, ma az ellentét 

olyan, mint aki érzi a vesztét, mint aki a vesztébe rohan. Olyan mint aki 

tudja, hogy már rövid az idő a részére, hogy a hatalmát, dicsőségét, erejét, 

gazdagságát élvezhesse és kiélhesse. Olyan mint aki tudja, hogy a hurok 

szorul; mint aki tudja, hogy a nagy idő, Krisztus második eljövetele már 

közel van. Jó, lehet, hogy mindez nem tudatos előtte, de érzi a veszélyt 

és ezért mindent bevet, mindent megenged magának másokkal szemben, 

akik nem mellette, hanem ellene vannak, hogy azokat gyötörje. A nagy 

gyötrelmekből jönnek majd mindazok, akik a gyötrelmek ellenére Krisz-

tus békességével, a szerető Atyához való kapcsolódással és imádkozással 

mindvégig kitartottak. Tehát ahogy mondottam, az embernek minden ne-



218 

 

hézség ellenére ki kell tartania, mert az üdvösség csak akkor következ-

hetik be, ha az ember mindvégig kitart a jóban, mert „aki mindvégig 

kitart, az üdvözöl!” Ebben segítsen meg benneteket az én Uram, az én 

Istenem. Isten legyen mindnyájatokkal. 

 

MAGYARORSZÁG MAI ÁLLAPOTA(*) 
 

LÁTOMÁNY AZ ESZMÉK ÁRAMLÁSÁRÓL(*) 
 

Ezt az érzést már ismerem... emberi tudatomban tisztában vagyok az-

zal, hogy itt ülök közöttetek, de a szellemi tudatom egészen mást vesz 

észre... azokat az érzéseket érzem megint, amiket több ízben éreztem, 

amíg Magyarországon jártam. Most ismét úgy érzem magamat, mintha 

egy nagy-nagy kapuban ülnék és a kapu rendkívül huzatos... még csak 

azt sem tudom meghatározni, hogy milyen irányból ostromolják e kaput 

a szelek: keletről nyugatra?., északról délre?... de mindenesetre érzem, 

hogy huzatos... Ez a mai Magyarország... egy ilyen hatalmas, nagy 

kapu, ahol állandó fluidcsere van és azt hiszem, hogy ez okozza ezt a 

nagyon erős huzatot, amit észlelek... sok minden beáramlik ezen a kapun 

és sok minden kiáramlik innen... és ahol már ilyen erőteljes a szél, azt 

gondolom, hogy abból később vihar is kerekedhetik... a különböző elvek 

és eszmék is itt birkóznak meg kelet és nyugat között: értem a kelet 

alatt mindazt, amit a leomlott társadalom keletről maga után hagyott és 

nyugat alatt azt az Isten nélküli anyagi világot, amelyet felépített... És 

délről is betör mindaz, amit otthon úgy mondták, hogy Balkán, de én 

szellemileg nem úgy észlelem, hanem inkább úgy, mint ami indulat, ami 

gyűlölet, ami harag, ami ellenszenv minden jó és igazzal szemben... sőt, 

van benne határtalan irigység is, és ezek mint a légköri örvények, mint 

felhők, különböző rétegekben vonulnak és újabb veszélyt hozhatnak a 

térségre... bár én nem térségnek hanem az én édes Hazámnak érzem... És 

szintén csak az érzéseimre támaszkodva mondhatom hogy ez a légkör 

olyan, amilyen légkör nincs sehol másutt... és ez a légkör az emberi lel-

kek csoportját - már akik érzékenyek erre - átitatják ezzel a lelkülettel, 

mint ahogyan én is átitatódtam otthon... akik ezzel a lelkülettel átitatód-

nak és - hát így kell mondanom - ezen keresztül a lelkük érzékennyé válik 

ezekre a különböző szellemi fluidokra és szellemi behatásokra, azoknak 

itt a kapuban „szeme lesz a látásra és füle lesz a hallásra”... és sokakat 
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megérint és megihlet a Lélek; és sok-sok olyan lesz - nem mondhatom 

azt, hogy médiumi képességgel rendelkező, mert nem csak azt értem 

alatta, akik feltűnő módon médiumokká válnak - akik a szellemvilágba 

is bele fognak látni, bele tudnak fogódzni, tehát az anyagi világ mögött a 

szellemi világot is érzékelni fogják...  

És mégis-mégis, az egész nemzet nagyon nagy nyomás alatt nyög és 

nyögni fog a jövőben is, mert a kapun kívül és belül őröket állít fel az 

ellentét... mindent elkövet az ellentét, hogy ez az igazság, ami itt jelen 

van, ne terjedjen, és hogy azok az emberek, akikben megvan a képesség 

az igazság befogadására, ezt ne érzékeljék... ezek a felállított őrök igye-

keznek mindent szétkaszabolni, hogy ne tudjanak ezek a fluidok össze-

folyni és újra és újra megkeverik a délről és délkelet felől jövő nagyon 

erős gyűlölethullámokkal... tehát az emberek élete meg lesz fojtva, le lesz 

fogva; az ellentét megvonja a javakat mindattól, ami lelkileg fontos 

lenne. De mégis azt tudom mondani, hogy ez a talaj alkalmas - ez alatt 

nem a földi talajt értem, hanem a szellemi talajt - ennek az igazság-

nak a továbbvitelére... ez az igazság, mint pásztortűz az éjszakában, már 

a világban itt is, ott is, amott is ég, de a tűz központja itt van... ezt a tüzet 

valahogyan biztosabb helyre kellene helyezni, vagy valamivel körül kel-

lene venni, hogy ezek az erősödő szelek ki ne oltsák... mert ha kioltják - 

és ez az ellentétnek a célja! - akkor nemcsak ez a kis ország, hanem az 

egész emberiség is sokkal szegényebb lesz és a választottaknak is sokkal 

nehezebb lesz megküzdeni azzal, ami még hátra van... A világosság itt 

fektettetett le, innen áradt... a tűz még mindig itt van, a parázs még nagy 

tűzze éleszthető, csak amint mondom minden olyan huzatos... fúj a szél 

keletről nyugatra, északról délre... aggódom, hogy a huzat el ne hordja 

azt, ami érték, és az igazság nehogy olyan kézre kerüljön, amely a szel-

lemi értékeket elprédálja... Ezt a kaput nem lehet bezárni, ez a kapu 

nyitva volt, nyitva van és nyitva lesz... ezen a kapun örökösen vonulnak 

át emberek, elvek, eszmék keletről nyugatra, nyugatról keletre, délről 

északra... ezen a kapun mindenkor beáramlottak különféle eszmék; ezen 

a kapun beáramlottak azok az eszmék is, amelyek a keresztény elv és 

eszme ellen törtek és most is beáramlanak azokkal az elvekkel és esz-

mékkel, amelyek a régmúltban értékesek voltak, de amiket már a krisz-

tusi eszmékre kellett volna becserélni és felváltani... 
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LÁTOMÁNY EGY VÉSZHARAGOZÓRÓL(*) 
 

Itt áll előttem egy idős ember, olyan igazán magyar ember... suba van 

a vállán és kucsma a fején... Egy haranglábnál áll, keresztet vet és azt 

mondja: „harangozni fogok... édes Hazámért fogom félreverni a haran-

gokat - mondja - mert nem elég, hogy az én édes Hazámat megbecstele-

nítették, nem elég, hogy kirabolták... most meg ezt a nagy és széles hálót 

vetették ki rá... és ezzel a hálóval akarják megfogni... ezt a hálót akarják 

egész szorosra húzni és megszorítani vele az embereket úgy, hogy moz-

dulni se tudjanak...” Azt mondja, harangozni fog, mert harangozni kell, 

hogy ez a félrevert harang mozgósítsa az embereket... régiesen és vonta-

tottan beszél... Most azt mondja: „óh nem a közönyös, a közömbös világ 

fog megmozdulni a harang hangjára!., dehogyis... hisz a világ tudomásá-

val történik mindaz, ami történik... na, az nem mozdul... hanem az 

égiek... az égiek harangoztatnak és az égiek fognak mozdulni majd... és 

el fog jönni egy olyan idő, amikor a háló akármilyen szorosra húzatott, 

mégis szétesik, minden csomózásnál szétbomlik, mert szét fogja vetni a 

lényeg...” Most felém fordulva azt kérdezi: értem-e, mi a lényeg? - ami 

nem az emberek világában az önző embernek lényeg, hanem az Isten által 

teremtett tiszta lényeknek a lényege: az igazság és a szeretet, ami örök 

életet ad... Harangoz... félreveri a harangot, mint ahogy tűz, árvíz és ve-

szély idején szoktak harangozni... még egyszer erre felém fordul, azután 

lassan-lassan oszladozni kezd a kép… 

 

MAGYARORSZÁG MAI ÁLLAPOTA(*) 
 

Láttam... mindaz, amit láttam 1995-ben, amikor éreztem a keleti, a 

déli, a nyugati és az északi szeleket, amelyek átjárták az egész Hazát, 

amelyben érezhető volt a vihar szele, az átváltozás... (lásd „Látomány az 

eszmék áramlásáról”) Nos, mára minden, minden megváltozott... 

megállt a szél... Nem huzatos többé a Haza... nem huzatos többé az or-

szág... tespedt... minden mozdulatlan... érezhető a vihar... a nagy, a 

pusztító vihar előtti csend és mozdulatlanság... Végtagjaidat 81 né-

hány esztendővel ezelőtt amputálták... (1920-ban a Trianon-i békeszer-

ződés) elvették területeidet... ma elveszik, kifosztják mindenedet... 

anyagi, de ennél is rosszabb, lelki és szellemi értékeidet... elveszik mind-

azt, aminek ott... ott!., ott!., azon a helyen kellett volna maradnia!.. Óh 
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emberiség, amit művelsz, nem csak azzal a szerencsétlen, tönkretett or-

szággal, Hazával műveled... önmagaddal műveled... önmagad alatt vágod 

a fát!., önmagad alatt fűrészeled a fát!.. A nagy pusztító viharnak meg 

kell érkeznie, hogy elsöpörje mindazt, amit az emberiség mint bűnt, mint 

szennyet, mint könnyet, mint halált összetömörített. Ember... emberi-

ség!.. mi bajod van azzal kis Honnal?... mi bajod van azon kis ország-

gal? gyülevészek, jött-mentek hada marcangolja testedet... gyülevészek, 

rablók hada kirabol minden értékedet... mit akarsz? miért teszed ezt? mi-

ért teszed ezeket a nagy-nagy rablásokat? megszégyeníteni, kifosztani és 

ellehetetleníteni akarod azt a maroknyi népet, hogy már 10 millió se ma-

radjon? hogy egy maroknyi se maradjon? az a szándékod, hogy az egé-

szet 5-6 millió alá préseld? hogy gyermek ne szülessen? óh nem azért, 

mert az anya csak úgy elképzeli, hogy nem kell... hanem amit teszel... 

ahogy rablod... ahogy nincs holnap... ahogy nincs jövő... ahogy nincs ki-

látás semmire... semmire, ami bíztató! 

Az amputálások után a szív felé törsz te gonosz, te ellentétes világ! 
a szív felé törsz... és nem tudod, hogyha a tüdő nem lélegzik, mert leve-

gőjét megvontad... mert korlátait szűkre szabtad! ha bakancsokkal, szö-

ges bakancsokkal a Dobogókői szívre lépsz... ember! ember! emberi-

ség!.. bajba jutsz!! Mint ahogy bajba jutottál azáltal, hogy a megígért 

Messiást, a mi Urunkat, a Jézus Krisztust a keresztre juttattad... mert csak 

keveseknek kellett az Ő nagy, szent, megváltó ereje, az Ő élete, az Ő teste 

és vére... és most a harmadik, Szent Kijelentés se kell neked... nem kell 

semmi abból, ami igaz, abból ami szent! csak kellenek a nagy-nagy rab-

lások... a fosztogatások, mindennek az elkótyavetyélése!... Nem érzed? 

nem érzed emberiség? hogy magyar Honban ez a süket csend bajt hoz 

rád? nem érzed, hogy az eresztékek lassan-lassan engednek, szétenged-

nek? hogy amikor a szív felé törsz, nem érzed, hogy lassan-lassan a da-

rabok szétszakadnak és leszakadnak, és ha ott a szív megbénul, hogy jut 

el a messzi távolba, keletre, nyugatra, északra és délre a szív lüktetéséből 

áramló tisztító vér?... Vagy ezt akarod? hogy az egész világot amputálni 

kelljen? azt akarod, hogy elgennyesedjék, elüszkösödjék minden e vilá-

gon? igen... igen... azt akarod! mert a bűn tivornyázik, mert a bűn az, ami 

hatalmon van... nincs szent és nincs szentség többé az emberek előtt... 

nincs erkölcs... nincs semmi, ami tartást adna, ami jövőt építene... Elve-

szel mindent te... ti... ők... akik hatalmon vannak!... kinyújtják szőrös 

kezeiket minden után, minden után... mert nem hisznek igazán Istenben... 
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mert nem hisznek többé a Megváltó Jézus Krisztusban... mert az idők 

végére nem hogy szaporodott volna azoknak a száma, akik hisznek a mi 

Urunkban, a Jézus Krisztusban, hanem akár az ortodox, akár a világi zsi-

dóság, akár a közönyös, nem törődöm, az úgynevezett nyugati keresz-

ténység is az anyagot imádja Isten helyett! a maga útját járja Krisztus útja 

helyett... mindent eltékozol, legfőképpen pedig eltékozolja nem csak a 

földi jövőjét, de eltékozolja a szellemi jövőjét is...  

Sötétek a fellegek... gyülemlenek a vihar fellegei!... már annyit sem 

látok... annyi időt sem, amennyi még beígértetett... mert az ember rombol 

és pusztít! mert az ember pusztítja az egész környezetét, amely a feltá-

madásra vár! pusztítja a növény és állatvilágot... és a Tízparancsolatnak 

- amely még a régieknek, a réges régieknek adatott - egyetlen parancso-

latát sem tartja be! mert nagy vörös lován, nagy vörös kontyával rohan a 

semmibe az erkölcstelenség... rohan a semmibe mindaz, ami értéket je-

lenthetne... a nagy parázna elszabadult és felszedi a világ vágyai után ka-

paszkodó emberi lelkeket... és igen, a többi lovas is mind új és új vágtába 

kezd, új és új rabokat szed, új és új rabjait szoros láncra fűzi, és nincs 

ebből szabadulás... (A Szentlélek az utolsó időkben: „Az utolsó idők al-

legóriája”) Ott ringott bölcsője., ott ringott bölcsője az új kornak, az 

új lehetőségnek, az új jövőnek... magyar Honban... hogy azután testé-

ből mind nagyobb darabokat szakítsanak ki... hogy azután hazugságokkal 

keletről, északról és délről meginduljon a nagy népvándorlás és egyre a 

szív fele törekedjen... és hogy mindazok hatalmat gyakorolhassanak fe-

lette... hatalmat gyakorolhassanak felette, akik ma a világnak urai... e vi-

lágnak urai!.. Ki e világnak ura? a világnak fejedelme... amely hirdeti: 

„mindenek szabadok énnékem... a nagy rablások is szabadok énné-

kem…” a területek bekebelezése... a régmúlt történelemből visszamaradt 

értékek elrablása, a szellemi értékek elrablása, azoknak a szellemi érté-

keknek amelyek megmenthetnének téged emberiség!.. Jöttem, mentem, 

láttam! és mindkét szememmel sírtam, és sírt az én lelkem is, és sírt az 

én szívem is... és az Úr anyjának, Máriának ismét hét tőr járta és járja át 

a szívét... ezt akarod emberiség? hát akkor csak tarts oda! csak tarts oda, 

ahova tartasz!... 

Egy könnyet! egyetlen könnyet nem fogunk hullatni értetek! mert 

mindent megadott a jóságos Isten, még az Ő Szent Fiát is... még a 

nagy, hatalmas szellemi tábort, a Szentlétek tüzes erejét is munkába 

szólította, hogy megmenekülhessetek! hogy megmenekülhessetek... 



223 

 

mire a pusztító vihar elérkezik!.. Kétharmadot mondtunk? hogy az em-

beriségnek kétharmada veszendőbe megy?... lehet, hogy több is lesz! le-

het, hogy több is lesz az, szeretett testvéreim mert az ember többé nem 

hisz az igaz szónak a nagy betűs Igazságnak... de annál inkább hisz, annál 

inkább szolgálja a hazugság szellemét, a hazugság lelkét azzal is az ő 

hatalmát, az ő földi hatalmát, erejét támogatja... tele van e világ heróde-

sekkel... tele van e világ Pilátusokkal... tele van e világ marcona, római 

katonákkal... tele van e világ írástudókkal és farizeusokkal... tele van e 

világ minden szeméttel!.. és én betege vagyok! betege vagyok ennek, 

amit látni kell!... De a mi Atyánk, Istenünk, és a mi Urunk, a Jézus Krisz-

tus türelmesebb nálam... és talán ez, Istennek ez a hosszútűrése a szeren-

cséje az emberiségnek... mert mi, akik a büntetés gyülekezetében dolgo-

zunk, elfáradtunk... elfáradtunk... és a vég ponthoz jutottunk, amikor azt 

látjuk amikor azt érezzük, hogy minden próbálkozásunk hiába való... 

senki nem figyel ránk, ha kiáltunk, hogy a lovakat zabolázzátok, a vágya-

itok lovait zabolázzátok, mert a megvadult lovak elragadnak bennete-

ket!... Senki nem figyel, amikor kongatjuk és félreverjük a harangokat... 

a harangokat, hogy pusztító tűzvész jön! értitek emberek?... értitek em-

berek? pusztító tűzvész jön! az egyiket felveszik, a másikat ott hagyják... 

és nem tudjátok felfogni milyen sorsra jut az, akit ott hagynak...  

Néztem és figyeltem fönt a hegy tetejéről a süllyedő, nagy várost 

füsttel, korommal, sírással, jajgatással, veszékeléssel tele... láttam a 

koronás és koronázatlan királyokat... láttam a nagy hatalmak vágyát min-

den után, amivel hatalmukat és erejüket megtarthatják... láttam a bűnben 

élő világot... Láttam azt a piciny kis területet ott, a budai hegy tete-

jén... amely mindazokkal a kisugárzó erőkkel a Vértesben, Dobogó-

kőn összekapcsolódik... a múlt, a múlt, amely olyan csodálatosnak ígér-

kezett: amikor amerikai, angol, német, francia próbálkozások után ma-

gyar Honban elterjedt a legmagasabb fokú szellemi Igazság... És láttam 

azoknak ködbevesző alakjait, akik ebben a munkában valaha részt vállal-

tak... láttam ezt az eszközt, ahogy teljesen megdöbbenve néz körül és fi-

gyel... és nem tudja pontosan a dolgokat hova tenni... majd én helyre ra-

kom benne... És szeretném mindannyiótok lelkében és szívében egyaránt 

helyre rakni a dolgokat, hogy az élet központjában, mindnyájatok szívé-

ben mihamarabb kialakulhasson, kiábrázolódhassék Krisztus képe, hogy 

tudjátok, hogy honnan jöttök és hova tartotok. Nem csak az a fontos - a 
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mai világban különösen fontos - hogy tudjátok, honnan indulnak gyöke-

reitek. De még fontosabb, hogy tudjátok honnan indulnak szellemi gyö-

kereitek. Mert amilyen embereket láttam, mert amilyen embereket szem-

ügyre vettem, mert amilyen a világban az emberiség többsége ma már, 

azon bizony nem látszik meg, hogy Istennek gyermeke. De rajtatok kiket 

ez az igazság, egy szabad, egy gazdag, egy könnyű életet nyújtó ország-

ban - így is mondhatom: világrészen - táplált, dajkált, segített, vezetett, 

oktatott, nektek már csak tudnotok kellene, honnan jöttök és hova tarto-

tok. Nektek tudnotok kellene, hogy Isten legnagyobb kegyelme az volt, 

hogy az emberiségnek adta Krisztust.  

Krisztus pedig áldozatul adta önmagát az emberiség és minden elté-

velyedett bűneiért; hogy eljött az eltévelyedett bárányokért; hogy eljött a 

századikakért. Remélem, remélem, ti mindannyian a századikak vagy-

tok! Mert értsétek meg - jön a pusztító orkán! És ez a pusztító orkán le-

sodorja mindazokat, akiknek homlokára, mindannyian, kik ide kirendel-

tettünk, a jelet a homlokára nem tettük. Apró, jelentéktelen, lényegtelen 

dolgokon nem érdemes morfondírozni. Gondolataitoknak, érzéseiteknek 

nagy részét ne az anyag kösse le, és ne is a félelem bénító ereje, a félelem 

a jövőtől! Mert itt lent - értsetek szót! - nincs!... nincs!... nincs!... nincs 

az emberiségnek jövője! oda fent van! Nézem az embereket: mindenki a 

földet nézi, hova lépjen, melyik lesz a szerencsésebb lépése, mi hullik a 

lába elé, amiért érdemes lesz lehajolnia. Mit lehet meglátnia, amit el lehet 

tulajdonítani, el lehet lopni, mivel magát fel lehet ékesíteni és még úrhat-

námabbá, még hatalmasabbá tenni ebbe a világban. Ki néz fel ma az 

égre? Ki figyel fel ma az égre? Ki figyeli az ég felhőit? Ki figyeli a szél 

irányát? Ki figyeli a csillagokat? És a kihunyó, az augusztusban, a csil-

laghullás idején lefutó csillagokat? Nagyobb csillagok is kihunytak már 

a világmindenségbe a tiéteknél... Ember... beképzelt, önmagadról sokat 

képzelt ember... por vagy! por vagy! és porrá leszel! Merre, hol jártatok 

az elmúlt hetek, hónapok alatt? nem ti, kik értéknek találtatok minden kis 

összejövetelt, minden kis morzsát, amelyet a Szentlélek a könyveknek 

lapjairól elétek hintett... hanem azok, akik sok-sok hetet, akik sok-sok 

alkalmat elmulasztottak? olyanok is, akik hosszabbítást kaptak... pedig 

minden hosszabbítás is lejár... minden ragyogó, fénylő, hatalomban süt-

kérező élet is a halálba torkollik...  

Azt mondja az ember, hogy nincs igazság e Földön... így igaz... ne is 
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keressétek, hogy nektek mi jutányos és mi méltányos, mert úgysem talál-

játok... egy igazság van; Krisztus igazsága!... Hozzá forduljatok, de 

hogy veletek mi történik, az nem mindig az Igazság jegyében játszódik 

le... A Földön élők igazsága az, hogy aki e Földre született, annak 

meg is kell halnia! és egy másik igazság: „ki mit vet - szó szerint ért-

sétek meg! ki mit vet! - azt aratja!..” Ma még úgy érzitek, egészségesek 

vagytok... ma még úgy érzitek, ide, oda, amoda elhúzhatnak a vágyaitok., 

ma még itt vagytok... holnap, holnapután, félév múlva, egy év múlva, két 

év múlva elszólíthat benneteket a halál a nagy számadásra... ezen a szám-

adáson az Igazság a bíró, aki igazságosan ítél... és amikor elérkezik a 

nagy katasztrófa, Krisztus második eljövetele, akkor Ő már nem ke-

gyelmet fog hirdetni, mert a kegyelem törvényének az ideje lejáró-

dott, hanem „Ítélni fog elevenek és holtak felett.” Mivel nem tudjátok, 

mikor hív vissza benneteket az isteni végzés, gondoljatok a nagy magyar 

sírjára felírtra: „voltunk, mint ti, és lesztek, mint mi.” Így gondolkodja-

tok: voltunk mint ti, lesztek mint mi... tehát a halál kétségtelenül utolér 

minden embert... ezért szeressétek az igazságot, vessetek jó magot, mert 

akkor azt aratjátok... Ma a konkoly elnyomja a tiszta búzát... az Írás sze-

rint a konkolyt is hagynunk kell felnövekedni, és már fel is növekedett az 

aratásig... de az aratáskor a törvény pontosan elválasztja, kik kerülnek be 

a mennyei csűrökbe, és kiket mint pelyvát, mint konkolyt égetnek meg... 

égetnek meg a nagy tűzzel!.. Amikor a vízözön volt kilátásba helyezve, 

az Úr türelmesen várt, hogy az emberek megjavuljanak, de nem javultak 

meg... az Úr, a hatalmas, a teremtő Isten Krisztus halála óta türelmesen 

vár, hogy az Ő Szent Fiának igéin keresztül az emberek megjavuljanak... 

de nem javultak meg. Noé bevitte a bárkába azokat, akiket Isten kijelölt 

a megmenekülésre... És a Szentlélek is majd beviszi a biztonságos 

helyre azokat, akik hittek és megtértek! megmenti azokat, akik hit-

tek és megtértek Krisztus által... de hagyja, hogy a mindent elsöprő, 

romboló, kegyetlen vihar elvigye, elsöpörje, megégesse azokat, akik 

tönkre tették Istennek eme csodálatos világát!... Isten malmai lassan, de 

biztosan őrölnek... most ezzel a mondattal búcsúzom, amit már mondot-

tam: „ki mit vet, azt aratja.” 
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AZ ELLENTÉT ESZKÖZEI(*) 
A médium suttogva beszél, mint aki nem akarja, hogy messzire 

hangozzék a szó: 

Mennyit dolgoztunk, mennyit fáradtunk., hogy ezeket mind lerombol-

juk... és olyan jól kezdett már minden kinézni, hogy kiket kell büntetni 

és kikhez hozzá sem lehet nyúlni... mert védettek... és most mindent, az 

egészet kezdik megint elölről., megint nagy szarvuk nőtt az egyházak-

nak... megint teletömik az embereknek a fejét mindenféle ostobasággal... 

ahelyett, hogy ha már félelmet akarnak kelteni az emberekben, akkor azt 

a félelmet tőlünk várnák, velünk szemben éreznék, ezt az egész átalaku-

lást... Nem szeretem! és mindent el fogunk követni, hogy ebben az or-

szágban az legyen, amire minket kiképeztek... az legyen, amit mi helyes-

lünk!... ami időt, fáradtságot belefektettünk, hogy ezek a dolgok megva-

lósulhassanak!... Tehát szükséges, hogyha most a politikai hatalom nem 

is a miénk, hogy legalább a gazdasági hatalom a mi kezünkben összpon-

tosuljon, mert előbb-utóbb akinél a gazdasági hatalom van, annál lesz a 

politikai hatalom is. Nem szabad megengednünk, hogy itt egy házi ala-

pon erkölcsi törvényeket állítsanak fel... majd mi meg mondjuk azt, hogy 

mi az erkölcsös és mi a nem erkölcsös… persze nem lehet ezek előtt eze-

ket így kimondani, mert szocialista erkölcsről (szocialista erkölcs a kom-

munista rendszer ateista törvény rendszere, amit az államhatalom szab 

meg) van szó... mert ezek most már itt mindent nagyon figyelnek... majd 

szépen, lassan ezeket a dolgokat azért lerendezzük... majd visszarendelik 

majd a keresztény vallásoknak a szarvait és hatalmát az emberi lelkek 

felett megnyirbáljuk... most egy kicsit hagyni kell ezeket a szemét ke-

resztényeket, hogy ezeket így csinálhassák... de majd oda lesznek állítva 

a mi embereink oda, hogy ezek itt így nem garázdálkodhatnak...  

Mindenesetre a mi időnkben nem volt lehetséges, hogy a bíróságo-

kon... mit alkotmánybíróság!., dehogy is az alkotmánybíróság... (az al-

kotmánybíróság az 1990-ben megszűnt kommunizmus után a törvényho-

zást ellenőrző bíróság) nem kell ide ilyen alkotmány! még hogy keresz-

tény dolgokat beletenni... még mit nem!... még mit nem! dehogy is!.. 

Pszt!... csukjátok be az ablakokat! egyelőre nem lehet nyíltan beszélni... 

kicsit bele aprózzuk az újságba, ide, oda... egyelőre finoman, ügyesen... 

szóval, csak azt mondom, hogy nincs is nekik senki olyan - nem is tanul-

hattak ezek... a mi kutyánknak a kölykeit - hogy így mondjam - fogjuk 

oda betenni... hát erről van szó... olyan nehéz ezt egyáltalán megérteni? 
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a hamiskártyás sem játszik nyílt kártyákkal... nahát! szóval, ezekről a dol-

gokról szó ne essék!... Csak tapsoljatok... csak tapsoljunk minden alka-

lommal, amikor valami új ötlet, cikk megjelenhetik, mert a rendszer meg-

bukott, de az nem jelenti azt, hogyha mi tapsolunk is neki, hogy akkor 

talán örülünk is neki... nem! majd ott teszünk akadályt keresztbe, ahol 

csak tudunk... ahol csak lehet... de kifele nem azt kell mutatni...  

Egyébként már egy egész csomó nevet tudnék felsorolni, akik vég-

eredményben a mi embereink... csak úgy látszik mint ha nem a mi embe-

rünk lenne... nyilvános helyeken össze is lehet egy kicsit ugrani velük... 

nyilvános helyeken lehet egy kis vitát is provokálni., miért ne lehetne egy 

kis vitát is provokálni?... Különben is, most, hogyha Európába beteszi a 

lábát Amerika, akkor mi Amerikát szeretők vagyunk, de azért mi tudjuk, 

honnan jövünk... most rossz idők járnak ott... persze, hogy rossz idők jár-

nak... tönkre ment az egész nagyszerűen felépített... nem kell ettől sem 

megijedni... végeredményben a hidegháborúban is... (a hidegháború a 2. 

világháború utáni időkben Amerika és a Szovjetunió fegyverkezése és 

egymás elleni háborúra való felkészülése) a hidegháborúban is benne volt 

a kezünk! persze, hogy benne volt... Legyen csak külön két blokk... az 

nem azt jelenti, hogy a két blokk mögött nem az fog történni a világon, 

amit mi akarunk... az fog történni, amit mi szeretünk... amire nekünk 

szükségünk van! hogyha eddig minden ilyen nagyszerűen ment, akkor 

miért ne mehetne még ennél is nagyszerűbben? persze, hogy mehet... 

Ezeket a keresztény eszméket szándékosan szét kell rombolni! szét kell 

rombolni!... 

Körvezető: Egy kicsit hangosabban, mert nem hallunk!... 

Médium: (suttogva) Nem hallja?... A fiatalok mind értik... pedig én 

pontosan attól féltem, hogy a fiatalok nem fogják az egészet megérteni... 

igaz, hogy a mi kutyánknak a kölykei, azért értik... de az idősebbek közül 

sokan megijedtek, meg elveszítették a - hogy is mondjam? - a biztonság-

érzetüket... nagyon megrendítette őket ez a hihetetlenül nagy változás, 

hogy ez a hatalmas, erős Szovjet blokk, Szovjetunió, az egész blokk le-

omlott... de előbb-utóbb Amerika igen nagy bajban lesz, mert pazarló 

életmódot folytattak és még inkább folytatnak és ebből kifolyólag az 

orosz - most már ők így mondják, nekünk azért az szovjet marad - szóval 

azokra a kincsekre, mármint azokra a nyersanyagokra áhítoznak... nem 

fogják - hogy is mondjam? - törésre vinni az egész dolgot... nem fogják... 
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mert mindenütt azt nézik, honnan lehetne még ezeket a természeti kin-

cseket megszerezni... és sohasem lehet tudni, hogy az út oda is majd raj-

tunk keresztül vezet... rajtunk keresztül... A kapcsolatokat ápolni kell... 

a... a... jaj, de kezdek szédülni... na, mit is akartam mondani?... 

Körvezető: A kapcsolatokat ápolni kell... 

Médium: Igen, ápolni kell... ápolni kell... akartam valamit mondani 

Európáról, mert... mert... mit is akartam mondani? jaj, de fáj a fejem... 

várjunk csak... Nahát, addig hagyjuk őt beszélni, nem igaz? mindenkinek 

van hozzászólni valója... ha ez nagyon ugrál is, de az a lényeg, minden-

kiről gyűjteni titokban adatokat... és amikor nem úgy hajlanak, mint 

ahogy szeretnénk, akkor az adut ki lehet játszani ellenük... Mert hát nem 

tetszem neki... mivel hogy én már idős vagyok, félre akar állítani... de 

amit csak legfeljebb előkeresett újságokból, vagy mit tudom én, honnan, 

mint információt... azt én átéltem... annak én jelentős szereplője voltam 

és azt is nagyon jól tudom, hogy akármennyire is ő más húrokat penget, 

akkor fogom meg, amikor csak akarom... nem nagyzásból mondom... 

egyelőre azonban nem akarom, mert ha kihúzom őt, akkor lehetséges, 

hogy, akikkel össze van fonódva, azokat is elvesztem a mi ügyeink érde-

kében... énnekem ne akarjon ez a kis zöldfülű itt ugrálni... Jaj, de meg-

fájdult a fejem... mert... nem énrólam van szó... én már idős ember va-

gyok... idős ember... de azért még van szavam!., különben is van itt most 

már éppen elég fegyver... nem mintha annakidején nem lett volna, amikor 

senkinek, az állampolgároknak nem lehetett fegyvere, mert akkor meg-

ütötték a bokájukat... de nekünk ugye azért akkor is volt! hát ma meg úgy 

sétafikálnak itt azok, akiknek most nem jut az, ami akkor jutott... Itt van-

nak... itt vannak mind... itt járnak át... jönnek, jönnek... onnan... persze, 

hogy jönnek... és itt mennek Európába... és ha ez itt sokat ugrál, éppen-

séggel le is lehet majd puffantam... valami kis piszok szűrődött az 

agyára... azt hiszi, hogy mert most a demokráciáról beszélünk, mintha 

annak idején nem beszéltünk volna a népi demokráciáról... azt hiszem, 

hátulról piszkálják... és a szerencsétlennel akarják nálam kiugrasztani a 

nyulat a bokorból... de hát ő nem látja át az egész képet, nem látja az 

összefüggéseket a múlt, a jelen, meg az elkövetkezendő dolgok felett...  

Szóval, egyelőre nem akarom senkivel törésre vinni a dolgot, mert ne-

künk se jó, nekik se jó... amazok meg röhögnének a markukba... én in-

kább úgy mondanám, a pofánkba... de ha továbbra is megbíznak bennem, 

akkor a H. is csak ugráljon ott... (H. az 1990-ben megszűnt kommunizmus 



229 

 

utáni egyik kormány vezetője) csak ugráljon... már lejáratta magát... 

mindegy, hadd ugráljon ott azért, ő is, mint sokan mások, mégis csak a 

mi malmunkra hajtja majd a vizet... tehát ezeket a szeleket mind a mi 

vitorlánkba kell befogni... De nem lehet a titkainkat - hiszen mindennek 

ez a lényege - minden országban, minden társadalomban, minden nagy-

hatalomnál kifecsegni... és magunkat olyanokkal kell körülvennünk, 

akikben 100 százalékig megbízhatunk... ez így volt, mióta a világ világ... 

minden országnak, államnak, nagyhatalomnak kell ez a titkos szerv... 

kell, akik az úgynevezett piszkos munkákat elvégzik... hát akkor vagy 

elvégzik, vagy ha nem végzik, akkor mehetünk... mert tisztának akar lát-

szani, a kezét akarja mosni... mit mosakodik mielőttünk?.. mit mosako-

dik? hát arról van szó... nem... nem engedem meg... de ha azt hiszi, hogy 

ha engem valami ér, ha azt hiszi, hogy itt valami más irányú változások 

lesznek, akkor nagyon téved... (a médium kiabál:) Ebben az országban 

nem lesznek változások!... pont!., nem lesznek! erre van szükség! erre!... 

ebben a folyamatban nem kell a dolgoknak elébe menni... nem kell a dol-

gokat siettetni... nem kell a - mondtam már - a kártyákat kijátszani... Nem 

kell mosakodni, mint ennek... mi a neve?... na... minél jobban mosakszik 

valaki, annál jobban felfigyelnek... ezért lett közülünk kitéve ez a Vladi-

mir... milyen Vladimir?... (Vladimir a kommunista rendszer fegyveres 

alakulata volt az Állam Védelmi Hatóság (ÁVO) - a rendszer valódi és 

képzelt ellenzőit börtönökben kínozták, kivégezték. Farkas Vladimir 

ÁVO-s tiszt volt, aki sokakat „kezelt”. Az 1990- ben megszűnt kommuniz-

mus után könyvet írt, amelyben magát csak egy technikai - nem kihallgató 

- beosztásúnak tünteti fel.) ilyen hülyeséget összeírni, hogy nincs ment-

ség - jaj de beteg lettem!... 

Körvezető: Beteg vagy... álljunk meg egy pillanatra... jöjjünk tisztába 

azzal, hogy hol is vagy... 

Médium: Tudom én, hogy hol vagyok... ezen a titkos összejövetelen... 

itt mindannyian ismerjük egymást... ez most már a második, aki úgy csi-

nál, mintha én nem léteznék... mintha én nem tudnám, hogy miről beszé-

lek... mintha én nem tudnám, hogy ki mögött ki van, meg mi van... 

Körvezető: Lehet, hogy tudod, ki mögött mi van, de azzal nem vagy 

tisztában, hogy mi történt veled... 

Médium: Velem?... 

Körvezető: Hogy nem azon a titkos összejövetelen vagyunk... és nem 
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ott hangoztattad el a mondanivalódat, hanem teljesen idegen helyen, ide-

gen emberek előtt... 

Médium: Az lehetetlen!... az kizárt dolog... 

Körvezető: Nem kizárt dolog... na jó... hát nézz körül alaposabban... 

Médium: Ezt hogy kell értsem?... 

Körvezető: Úgy, hogy nézz körül alaposabban és akkor meglátod, 

hogy akikről gondolod, hogy itt vannak, nincsenek is itt... 

Médium: Ki nincs itt?... 

Körvezető: Az a társaság, akiről beszélsz... ugyanis én nem vagyok 

tagja annak a társaságnak. 

Médium: Hát lehet, hogy már befejeződött... én meg egy kicsit itt el-

gondolkodtam arról, hogy még sem volt olyan jó ez az összeomlás... nem 

volt olyan jó, mert azért a sorainkban is csak kárt tett... nem?... azután 

még azt sem lehet tudni pontosan, hogy átvesz-e bennünket Amerika az 

orosz után vagy nem vesz át... előbb-utóbb ránk lesz szorulva (a médium 

dörzsöli a tenyerét)... csak még nem lehet tisztán látni, hogy merre is kel-

lene inkább helyezkedni... (a médium köhög) valaki dohányzott itt? 

Körvezető: Ezen a helyen senki sem dohányzik... 

Médium: Akkor jó... mindig tudták, hogy nem bírom a füstöt... 

Körvezető: Tehát, mint ahogy az előbb mondtam, nézz jól körül és 

akkor meglátod, hogy hol vagy... jó, tudniillik már nem ott vagy, ahol 

gondolod, hogy voltál... 

Médium: Hát akkor biztosan most már hazamegyek... (a médium han-

gosan nevet) hol a haza? hol van a haza? a haza ott van, ahol a pénz van... 

ahol a hatalom van... ahol egy kis... meglehet rágni egy kicsit a... (a mé-

dium köhög) 

Körvezető: Hát azt mondottam, hogy nézz körül... jó? és győződj meg 

arról, hogy hol vagy... láss meg először engem, akivel beszélsz... ismersz 

te engem?.. 

Médium: Hát ide csak olyanok jöhettek, akik ismernek engem, én is 

ismerem őket... 

Körvezető: Hát én garantálom, hogy minket, akik itt vagyunk, nem 

ismersz... 

Médium: Hát, ha most nem, holnap, holnaputánra egész biztos min-

dent fogok tudni... 

Körvezető: Akkor... légy szíves, tedd meg, amire kérlek, és nézz kö-

rül... jó?... 
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Médium: (a médium körül néz) Hűha...hát itt meg mi van? (a médium 

látja a körben ülő tagokat) 

Körvezető: (a körvezető köhög) Hát igen, mi itt mindazt, amit el-

mondtál, mindannyian hallottuk... (a körvezető köhög) 

Médium: Én nem mondtam itt semmit... ez egy idegen társaság... még 

a szaguk sem olyan, mint amihez szokva vagyok... úgy hogy én ezen tár-

saság előtt... (a körvezető köhög) fojtogatja a füst, mi?... 

Körvezető: Valami fojtogat... 

Médium: Engem is... engem is fojtogat... (a hangfelvevő felvisít) vár-

jon csak… itt valami titkos lehallgatót szereltek be, nem?... 

Körvezető: Kívülről, az utcáról jött ez a zavarás... 

Médium: Ne nagyon zavarkodjanak az utcán... csak ne nagyon ugrál-

janak ezek, mert megüthetik a bokájukat, mint 56-ban... (56 az 1956-os 

szabadságharc, amikor az ország lakossága elsöpörte a kommunista 

rendszert az ÁVO-sokkal együtt. 1956 nov. 4-én a Szovjetunió tankokkal 

elfoglalta az országot) csak azért mondom!.. 

Körvezető: Engedd meg, hogy valamit a figyelmedbe ajánljak... igen 

nagy változáson estél át... és még nem tudod, hogy mi ez a változás... én 

megmondom... 

Médium: Dehogy is nem, tudom... összedőlt minden, aminek nem 

kellett volna összedőlnie... 

Körvezető: Összedőlt a te földi életed is... véget ért a földi életed... 

Médium: A földi életem véget ért? hát itt beszélek... gondolkodom... 

Körvezető: Egyenesen kimondom, hogy mi történt veled... meghal-

tál!... 

Médium: Mit? a halott ember nem tud beszélni... nem tud gondol-

kodni... nem tudja a... 

Körvezető: Ezt gondoltad te... 

Médium: Hát nem így van?... 

Körvezető: Nem így van!.. 

Médium: Meghalunk, és mindennek vége... 

Körvezető: Hát akkor most jön a nagy csalódás számodra, mert... 

Médium: Egyszer élünk, azt az időt a magunk javára kell felhasz-

nálni... 

Körvezető: Gondoltad te!... 

Médium: Nem csak én, sokan... mitől van itt ez a rettenetes füst? 

mondom, hogy itt már előzőleg is ilyen nagy füst volt... ez a füst engem 
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meg fog fojtani... ez a füst nem jót tesz nekem... ettől a füsttől vagyok én 

beteg, nyissa ki az ablakokat és szellőztessen egy kicsit... 

Körvezető: Halld meg, amit mondok! vége van a földi életednek... 

ébredj ennek tudatára! meghaltál!... 

Médium: És ezek itt mind kik?... 

Körvezető: Rólunk szólsz?... 

Médium: Hát itt ülnek... 

Körvezető: Hát igen... most téged hallgatunk., amit gondoltál, azt ki-

mondtad... 

Médium: Itt valami rossz készül ellenem... látja?... 

Körvezető: Az készül, amit készítettél a magad számára... 

Médium: Itt valami olyan süllyesztőféle van... látja ezt?.. . 

Körvezető: Nem látom... még ember vagyok...  

Médium: Vagy maguk ülnek nagyon magasan? vagy maguk ülnek 

nagyon magasan vagy én... én megyek mélyre?... 

Körvezető: Az lehet, hogy te mélyre mész... 

Médium: Az lehet? és az miért van?... 

Körvezető: Az életed egyenes következménye lesz...  

Médium: Rettenetesen rosszul vagyok... nem lehetne egy orvost 

hívni?... 

Körvezető: Az már késő... 

Médium: Nem tudok parancsolni... kiszívják belőlem az erőmet... ki-

szívják az agyvelőmet... 

Körvezető: Te már régen meghaltál... 

Médium: Nem haltam meg... csak rosszul vagyok...  

Körvezető: Milyen évszámra emlékszel? mondd!... 

Médium: Nagyon rosszul vagyok... valami csuda rosszul vagyok... és 

nincs erőm, hogy magára parancsoljak, hogy vigyen a kórházba vagy va-

lamit csináljon velem... azt mondja, hogy régen meghaltam?... 

Körvezető: Régen... milyen évszámra emlékszel?... 

Médium: Elsősorban nem is haltam meg.... 

Körvezető: A tested halt meg... 

Médium: 1997 van... nem haltam meg... csak süllyedek... 

Körvezető: Tudod, mennyit írunk most?... 

Médium: 1997-et... 

Körvezető: Most 2004-et írunk... 

Médium: Dehogy is írunk 2004-et... 
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Körvezető: megmutatom (megmutatja a naptárt) ... ide nézz... 

Médium: Nem nézek semmire... rosszul vagyok… ezek itt megfog-

nak engem... látja? már meg is fogtak engem... meg is fogtak engem... mi 

történt velem? mi történt velem?... 

A médium nagyot nyög, a lelket kihúzzák, a médium ébredése 

után mondja: Rossz szagú füst van... mindent befog... mindent befog ez 

a sötét füst... 

A médiumot más szellem foglalja el: 

Valaki mondja: sokan készítették magukat a halálra... és napjaitokban 

még többen készítik magukat a halálra... és az Úr azt mondja, hogy a 

halottak csak temessék, hadd temessék az ő halottaikat... De a fontos az, 

hogy ti is és még mások is az életre meneteljetek... az életre pedig csak 

azok menetelhetnek, akik megtalálták és erőssé tették lelkükben Krisz-

tust, akik nem csak név szerint, hanem valódi keresztények. És azt is 

mondja ez a valaki, hogy a keresztény világ ellen egyre nagyobb erővel 

fog támadni az ellentét, amelynek ma egyre több és egyre erősebb esz-

köze és képviselője van a Földön... De az ő hatalmuk, erejük, dicsőségük, 

anyagi javaik, összeköttetéseik mind, mind csak e világra szólnak... mi-

kor a halál lekaszálja, learatja őket, abban a pillanatban köddé, füstté ég 

el minden, amivel bírni véltek és mivel semmiben nem hittek, számukra 

marad a nagy semmi... és ez a nagy semmi sok-sok fájdalommal és szen-

vedéssel töltődik meg a számukra... először csak zsibbadtságot, tompult-

ságot éreznek, hogy azután a zsibbadt tompultság helyét átvegye az éles, 

hasító, erős és azután később a kibírhatatlan fájdalom... Mert a hit az, ami 

az ember részére ideát a biztonság, békesség világát adhatja, tehát azt a 

világot, amit az ő hitével épített magának... és minél inkább építette va-

laki az ő hit világát a hitből fakadó cselekedeteivel, áldozataival, némely 

esetben életének feláldozásával is, annál csodálatosabb, biztosabb és le-

rombolhatatlanabb világ vár itt rá... nem dől össze, nem válik füstté és 

korommá, hanem biztos, erős, boldog és békés világ várja... Akik pedig 

a Földre építkeztek, mert a Földdé voltak, azok kihívták a törvény - kicsit 

bizonytalanul, de így mondja haragját... és ez a törvény haragja minden-

ről elszámoltatja őket az utolsó fillérig, mindenről, amivel lelküknek 

ürességét próbálták megtölteni és amely életüknek minden napját kitöl-

tötte... (lásd „A tudatos rossz képviselői”) 
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LÁTOMÁNY AMERIKÁRÓL(*) 
 

Hátha én ezen a csodálatos vidéken jártam volna, akkor meg tudnám 

mondani, hogy Amerikának melyik része ez... de így nem tudom... cso-

dálatosan szép hegyek, völgyek, dús legelők... a hegyekből csodálatos 

kristálytiszta patakok folynak... mindenféle virág, amiket nem is isme-

rek... különböző bokrok, amelyeken más és más színű virágok vannak... 

ott pedig szép és sudár erdő, amott meg sötét, sűrű fenyvesek... és lovak... 

sok-sok ló mindenfelé, de mégis együtt maradnak, pedig nem is látom, 

hogy valaki őrizné őket... Ejnye, de különleges kép... csodálatos szép al-

kotása a természetnek... és most a patak partján feltűnt egy indián teljes 

díszben... egyedül van és nem tudom miért mutatja meg magát teljes dísz-

ben... nem csak a fejdísze, hanem mindene a legkülönbözőbb színű tol-

lakkal van ékesítve... nagyon sok rajta a bőrféle és a teste is különböző 

színekkel van díszítve... valamit beszél, de a messzeség miatt nem hallom 

a hangját... mintha - ezt csak sejtem - azt akarná tudomásomra hozni, 

hogy ez az ő világa, ez valaha az övé volt, amíg a fehér ember e földre 

nem tette a lábát... a fehér ember, aki gyűlöli a természetet... a fehér em-

ber, aki tönkre teszi a természetet... a fehér ember, aki kiirtotta őket... azt 

mondja: „eljövök, eljövök és elmondom mindazt, ami bánt engem és bánt 

mindannyiunkat... azokat is, akik elmentünk, és azokat is - és a kezével 

egy irányba mutat - akik még élnek, akik még ott vannak... nézd csak 

meg, hogyan vannak és nézd csak meg, hogyan élnek ott, ahova a fehér 

ember őket bezárta, ahol nincs semmi, semmi! hova lett a dús, selymes 

növésű fű? hova lett a csörgő, tiszta patak? hova lettek hegyeink, völgye-

ink? hova lettek fenyveseink, erdőink? hova lettek lovaink? hova lettek 

lányaink?” Úgy zihál a mellkasa és villámlik a szeme... azt mondja: „har-

cot hirdetek! majd eljövök...” (folytatása a „Látomány egy indiánról”) 

 

LÁTOMÁNY EGY INDIÁNRÓL(*) 
 

Újra látom ezt a gyönyörűséges tájat és vidéket, amit itt, ezen a helyen 

már egyszer megmutattak nekem... szinte az az érzésem, hogy ilyen cso-

dálatos, szép vidéket a jó Isten is csak a jó kedvében teremthetett.. Visz-

szajött az indián is... nyugodt lépésekkel jön a folyó mellett... most fel-

emeli a jobb karját és abba az irányba mutat... Szörnyűséges hely ez itt... 

minden kopár és csupasz... és nagy-nagy szegénységben, mondhatnám 
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nyomorban élnek ezek az emberek ezen a vidéken... nehezen viselik ezt 

a rossz helyzetüket és sokan közülük, különösen a férfiak, alkoholhoz 

folyamodnak. Azt gondolom, hogy ilyen szabadságra született emberlel-

keknek, akik a természetben éltek, azoknak sokkal rosszabb lehet egy 

ilyen helyzet, és egy ilyen rezerváció, mint a nagy városok gettóiban az 

élet... ott bizonyos fokig maguk teszik olyanná, emezekre pedig rá lett 

kényszerítve egy olyan életforma, amely az ő testi-lelki igényeiknek sem-

miképpen nem megfelelő... és csak morzsolgatják napjaikat... tönkre-

ment emberi életek ezek. Most átváltozott az indián... teljes harci díszben 

mutatkozik meg és furcsa köröket rajzol a földön... ő ezeken a rajzolt 

körökön belül mozog és egyhelyben forog... nem ismerem a jeleket, 

ahogy a teste és az arca, valamint a karja, sőt még a lába is be van festve 

különböző színű festékekkel... bizonyos színek egyes részeken erősebbek 

és más részeken csak finom vonalakban, de ugyanaz a szín meg van... 

hatalmas, nagy tollakból összeállított fejdísze van... Most felém fordul és 

haragos nyilak lövellnek ki a szeméből... most már lelassul a forgása és 

egészen itt forog előttem... 

A médiumot elfoglalja a szellem: 

A Nagy Szellem nevében és a Nagy Szellem akaratából vagyok én 

most itt közöttetek, hogy elmondjam a vádbeszédemet mindannyiunk 

nevében, akiknek sérelmei az egeket ostromolták, elérték a Nagy Szellem 

trónusát... A fehér ember ezt a vidéket, mindezt, amit a Nagy Szellem 

nekünk adott, ami valaha a miénk volt, jogtalanul elvette tőlünk... büszke 

arra, hogy mit teremtett, büszke arra, hogy tudományával mit hozott 

létre... de hogy ennek milyen ára lesz, azt még nem tudja... azt hitte, hogy 

az árat velünk fizetteti meg! nem úgy lesz! megfizettünk! és utódaink: az 

irokézek, a mohikánok és mindannyian, akár Közép-, akár Észak-Ame-

rika területén, nem hallgatunk, nem fizetünk többet! a mi fizetésünk ideje 

és időszaka lejárt... elvették a hegyeinket, a völgyeinket, az erdőinket, a 

folyóinkat, az egész földrészt, amelyet Isten, a Nagy Szellem nékünk 

adott! de nemcsak ezeket vették el, de elvették életünket is! kipusztítottak 

bennünket, emberirtást végeztek... erre olyan büszkék? büszkék a nagy 

gyűlöletre, amellyel tönkretették és tönkreteszik továbbra is az egész ter-

mészetet?... Elvették életünket, hogy más helyeken, más lehetőségek kö-

zött - amelyekre nem vagyunk kellőképen felkészülve - kelljen formát 

alkotnunk és testbe kerülnünk... mert az a formaképzés, amely előbbre 
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vihetett volna bennünket, amely minden törzsünknek életlehetőséget biz-

tosíthatott volna, az már nincs... kipusztult a fehér ember akaratából, aki 

gyűlöli a természetet, aki mindent tönkre tesz az anyagiakért, a hatalo-

mért... Mindent tönkre tesznek!... Félelmetes, amit művelnek, mintha ők 

lennének magasabb rendűek, vagy mintha ők tudnák, hogyan kell szeret-

niük a felebarátaikat, hogyan kell szeretniük a más csoporthoz, más faj-

hoz, más nemzetséghez tartozókat, mintha ők védenék a növény-, és ál-

latvilágot!... 

Ekkora pazarlást... ekkora pazarlást, amit a fehér ember csinál... ek-

kora pazarlást mi évezredekig nem csináltunk ezen a földrészen, mint 

amilyet ők ezen földrészen azalatt a csekélyke, néhány évszázad alatt csi-

náltak.. Igen, a természettörvény nem felejt... igen, a vadászmezők, a 

szellemi vadászmezők szintén nem felejtenek... igen, a Nagy Szellem 

nem felejt és igen, mi sem felejtünk... mi sem felejtünk!.. Amit a fehér 

ember főzött magának - helyesebben, amit kotyvasztott magának - úgy 

általában a Földön, de különösen ezen a földrészen, amely a miénk volt, 

egye majd meg... egye majd meg, érezze majd meg mindazokat a beteg-

ségeket, amelyek a természeti erők normális mederből való kiterelése mi-

att keletkeznek... Azt hiszi a fehér ember, hogy mindaz eltűnik a világűr-

ben?... minden, ami a Földé, az a Földön marad tiszta vagy szennyes ál-

lapotban, de itt marad... mit képzel a fehér ember, hogy amit megfertőzött 

kapzsiságból, önzésből, harácsolási szándékból, azt tűrni fogja a termé-

szettörvény, amely mindent feljegyez, mindent visszaad? amely nem is-

mer kegyelmet és nem ismer irgalmat, mert törvény?... Csak a Nagy Szel-

lem ismeri a kegyelmet, amely abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget ad 

arra, hogy amit az ember elrontott, jóvá alakítsa; lehetőséget ad arra, 

hogy ami az emberben rossz és tisztátalan, azt megtisztítsa... de hogy új-

ból és újból jóvá tegye a rosszat, ami mint vulkán, újra és újra előkerül a 

fehér ember lelkéből? nem hinném!... A Nagy Szellem a hatalom, a Fe-

hér Szellem maga az Igazság... a fehér ember azt gondolja, hogy ő ki-

vételezett és kedvesebb népe az Istennek... nem úgy van!... Mindannyian 

teremtményei és kedves népei vagyunk a Nagy Szellemnek, a Fehér Szel-

lemnek, és mindannyiunkra egyaránt és kivétel nélkül gondja van!... 

Okkal és céllal adta és adja e földrészt nekünk... okkal és céllal adta 

Afrika vidékét azoknak, akiket a fejlődési turnus odakötött... az ember 

nem avatkozhatik bele büntetlenül a természeti világ törvényeibe... nem 

térítheti ki a természet törvényeit a maga elgondolása szerint az eredeti 
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útjukból... de mivel már mindezeket megtette, ezért a természet megbosz-

szulja magát az időjárásban is, és azokban az erőkben is, amelyek a Föld 

gyomrából feltörnek és ezáltal új és új földrengések keletkeznek... és 

megbosszulja mindabban azokon a helyeken, ahol kapzsiságból kifor-

gatta a Föld belsejét, vagy ahol gyártja a vasat... azt hiszi, hogy tiszta 

marad ott az atmoszféra? azt hiszi a fehér ember, hogy olyan helyeken az 

ód, ami a természet isteni ajándéka, ami egészséget ad, ott nem megy 

tönkre? téves elgondolás ez... azt hiszi a fehér ember, ha nagy városokat 

épít és piciny területre sok-sok embert összezsúfol, ott megkapja az em-

beri szervezet azt, amire a természeti világból szüksége lenne?... Ha 

mindezt így hiszi tudományos felfedezései után is, nagy tévedésben van! 

az idő ugyan nem azonnal, de mégis megérleli a következményeket és 

megmutatja a következmények révén, ha a kiindulás rossz és helytelen 

volt, és az főként nem a Nagy Szellem, a Fehér Szellem akaratából tör-

ténhetett meg... A fehér embernek mi senkik voltunk, semmik voltunk... 

de még lehetünk valakik! mint ahogy voltunk is valakik azokban az idők-

ben, amikor még piramisokat építettünk... azokban az időkben, amikor 

még nagy és csodálatos volt az azték kultúra... Nem felejtünk!... Nem 

felejtünk!... Nem felejtünk!... 

A médium ébredése után mondja: 

Annyira szédülök, mintha egy helyben állnék és nagyon gyorsan fo-

rognék ilyen furcsa varázskörön belül... és mintha valami szélvész kapott 

volna el és forgat... és ahogyan forgat, mindig olyan különleges, furcsa, 

szokatlan és idegen érzések csapódnak hozzám... 

A médiumot más szellem foglalja el: 

Köszöntelek benneteket testvéreim a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében! Minden korban, a Föld minden korszakában, Isten minden gyer-

mekének megadta és megadja a fejlődéséhez szükséges lehetőséget és 

kegyelmet, hogy a Földön a maga fejlődési turnusát befejezhesse és a jól 

végzett munka boldogító tudatával kerülhessen el e Földről, oda, ahon-

nan valaha e Földre került. Miként azt tudjátok a Föld a különböző boly-

gók kivetett salakjából gyúratott össze, és ezért van az, hogy olyan sok-

féle népfaj, nemzetség, törzs élt és él e Földön. Különböző bőrszínnel, 

különböző adottságokkal és különböző salakanyaggal, amely nem más, 

mint az emberi lelkekben a bűn és a bűnre való hajlandóság. Ha Isten 

akarata az lett volna, hogy az emberek összekeveredjenek a Földön, ak-

kor nem választotta volna el a szárazföldeket egymástól óceánokkal és 
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tengerekkel. Minden időben Isten törvénye, a természettörvény szabá-

lyozta, hogy melyik szárazföldön, mennyi ideig, milyen fajta és milyen 

képességű emberek élhettek, hogy azután, amikor részükre eljött vagy 

eljön a nagy számadás napja, akkor az isteni Gondviselés megszüntesse 

az élet lehetőségeit a számukra, és befedje a tengerek vizével vagy a si-

vatagok homokjával őket és nagy temetést rendezzen nekik. Nem a te-

metés, nem a halál, nem a sír, ahol elsüllyedtek, volt fontos és lényeges 

a fejlődés szempontjából annak a népnek vagy nemzetségnek. Hanem az 

volt a fontos, hogy az alatt az idő alatt, amíg Isten kegyelméből e Földön 

megjelenhetett, hogy azalatt kihozza lelkéből a legszebbet, ami benne 

van, de kihozza lelkéből azt is, ami értéktelen, csúnya és Istentől elvetett, 

hogy attól az akkori viszonyainak megfelelően, az adott törvények alap-

ján megszabaduljon.  

Minél jobban fejlődik egy nép vagy egy embercsoport értelmileg, an-

nál nagyobb károkat okoz a természetnek, annál nagyobb károkat okoz 

más emberek életében is. Ha az értelmi szférához képest az érzelmi szféra 

nem fejlődik és nem erősödik meg, akkor nem képes megérezni Isten 

akaratát, azt, hogy mit vár tőle az isteni Gondviselés, és hogy mikor, mit, 

és hogyan kell cselekednie, mihez nyúlhat hozzá és amihez hozzányúl, 

hogyan és milyen cél, nemes cél érdekében használhatja azt fel. Az értel-

mileg fejlett, de érzelmileg fejletlen ember igen nagy veszedelme a vi-

lágnak, főleg ha ehhez még hozzájárul a nagy-nagy gőg, a nagyot akarás, 

hatalmi vágy, nem egy esetben a hatalmi téboly, hogy nagy, erős, hatal-

mas legyen. Óh, nem szellem és lélek szerint, hanem test szerint és ural-

kodhassék más nemzeteken, más népfajokon, uralkodhassék mindazo-

kon, akik a környezetét képezik. Ha így tesz az ember, akkor még na-

gyobb lesz a veszedelem és elszabadul a pokol. Az értelmileg fejlett em-

ber hatalomra vágyik, és arra, hogy mindenkit maga alatt tudjon, még 

Istent és Isten törvényeit is. Az értelmileg fejlett ember mindenkor nagy 

népirtásokat végzett a világban; mivel az érzésvilága fejletlen, nem érzi, 

hogy, amit művel, az az égbe kiált, nem érzi magát egynek a leigázottak-

kal, a kifosztottakkal, azokkal, akiknek élete az ő szemében értéktelen 

semmi. Testvéreim, én a mai estén szeretném megmondani, hogy az élet 

hihetetlenül nagy kincs, nem csak a magunké, nem csak a sajátunk, ha-

nem minden nép, nemzetség, minden ember élete kivétel nélkül. Minden 

ember, aki e Földre születhetik, okkal és céllal születik e világra, Is-

tennek céljai vannak vele.  
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Isten helyet készített minden embernek e Földön, hogy itt a bűneit fel-

ismerhesse, a nemes oldalait még szebbre csiszolhassa, a fejletlen és el-

maradott oldalait pedig egy magasabb szintre felhozhassa. Minden kor-

nak, korszellemnek, természeti adottságnak az a célja, hogy annál a nem-

zetségnél, annál a népfajnál elérhető legyen a következő lépcső, amiért 

az isteni Kegyelem azt abban a korszakban, arra a földrészre, abba az 

állapotba elhelyezte. Az ember ezt valahogy nem érti. Bizonyos tulajdon-

ságok révén jobbnak, különbnek, tökéletesebbnek képzeli magát, holott 

pont a tökéletlenségére vall az, hogy más emberek elől elveszi az élethez 

szükségeseket, elveszi az élethez való jogukat vagy megsemmisíti az éle-

tüket. Lehet-e olyan embercsoportot, akinek a lételeme a természet - mert 

a természet gyermekei - kiszorítani a nekik megfelelő a területekről és 

azt mondani: „mától kezdve - anélkül, hogy Isten azt a területet nekem 

adta volna - ez a terület az enyém; ezt fallal, szögesdróttal, kapukkal ve-

szem körül, bekerítem, erről papírt íratok, hogy jog szerint is én vagyok 

ennek tulajdonosa és a tulajdonjog a halálom után majd az én gyermeke-

imre, az én nemzetségemre szállhat csak.” Azt a csoportot pedig kiűzi 

azokról a területekről és olyan területekre kényszeríti, ahol a legelemibb 

dolgok sincsenek meg ahhoz, amikkel az a csoport a szellemi fejlődését 

elérhetné. Jobbik esetben stagnál ott az a csoport, de rosszabbik esetben 

- minden valószínűség szerint - kipusztul, mert ha nincsenek meg az 

adottságok és kellékek, amelyek annak a csoportnak az életéhez szüksé-

geltetnek, akkor minden bizonnyal azon körülmények között elpusztul.  

A XX. század embere tökéletességre vitte azt a képességét, hogy em-

bereket innen oda, amoda utaztasson, innen oda kényszeresen, hontalan-

nak nyilvánítson, elűzze országából, elűzze hazájából, területeket hasít-

son le országából. Sőt még papírt, szerződést is ad arról, hogy az elvett 

terület ezután nem az eredeti tulajdonosé, hanem azé, aki erőszakosabb, 

aki jobban tud az igazság ellen hadakozni és hazugsággal a hatalmon le-

vők szemébe port hinteni, hogy azok megengedjék, hogy ami 1000 esz-

tendeig az egyiké volt, az máról-holnapra a másiké legyen. A XX. század 

embere nagy abban, hogy minden meglegyen ott, ahol ő él, de ezt annak 

rovására valósítja meg, hogy másutt mindent tönkretesz, mindent elpaza-

rol, mindent megfertőz. Az már kevésbé érdekli őt, hogy aki ott él, az 

hogyan él. Úgy gondolja, éljen, ahogyan tud, ha fertőzött is a levegő, jó 

az neki, mert a kiválasztottság, elbizakodottság bűvkörében él. Azt hiszi, 

a másiknak semmi sem szabad és azt hiszi, hogy neki minden szabad. Én 
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csak azt mondhatom nektek, hogy nemcsak a történelem - ez a kisebb 

dolog - hanem az igazság törvénye, a szellemvilág és a természettörvény 

mindent, de mindent feljegyez. Amit a történelem jegyez fel, azt hazug-

sággal meg lehet másítani, száz év, kétszáz év, háromszáz vagy négyszáz 

év múlva az emberek már nem emlékeznek arra, ami történt. Különben 

is az emberek tudatlanok és nem erőltetik meg magukat, hogy a tények 

és az igazság gyökeréig hatoljanak, tehát a történelmi tényeket meg lehet 

másítani és úgy lehet beállítani, ahogy az nem történt meg. De az igazság 

törvényét becsapni nem lehet! Ki mivel, mennyivel járult - nem csak az 

önmaga, de a mások minden formát öltött - élete megsegítéséhez vagy 

meggyötrettetéséhez, az állít majd ki róla bizonyítványt.  

Tehát nem mindegy, hogy az élet áldására vagyunk-e, vagy az élet 

átkára. Boldogabb és szebb lesz-e körülöttünk az élet, vagy pedig győze-

delmesebb; és nem mindegy testvéreim, hogy az ember jót vagy rosszat 

ad bele a világba. A legkisebb jó sem vész el, de a legkisebb rossz sem; 

a legkisebb jó is a létrehozóját felemeli, megkönnyíti - így is mondhat-

nám felmagasztalja - mert az élet felmagasztosul és az élet felmagaszto-

sulásával ő is felmagasztosul. De aki rosszat ad az életbe, akármilyen 

csekélynek látszik is az, a kis tévedésből is nagy dolgok, szenvedésteljes 

dolgok keletkeznek. Ezért tehát azt mondom, hogy aki nem tud, töre-

kedjék az igazság megismerésére, aki pedig ismeri az igazságot, az 

töltse is be azt, amit az igazság tanít neki! És azt mondom, hogy a tu-

datlan pedig ne takaróddzék a tudatlanságával, mert ha a rosszat meg 

tudta cselekedni, mégis csak tudott valamit. Amit tudott, az rossz volt, 

hát akkor majd a rosszból kapja a fizetését is. Ti sokat tudtok, tehát nek-

tek a legapróbb részletekben is el kell számolnotok arról, hogy az érzé-

setek hova húz, amikor bizonyos dolgokat láttok az életben. Akkor is fel-

jegyződik rólatok, hogy érzéseitekkel, gondolataitokkal, vágyaitokkal az 

igazság mellé vagy az igazság ellen álltatok ki, amikor még nem kény-

szerített benneteket színvallásra az élet. Mindenkor számít, hogy milyen 

kocsira kéredzkedtek fel, a kocsival hová vitetitek magatokat, bár sok 

esetben nem ti szabjátok meg, hogy a kocsi hova megy, a kocsinak már 

előre megvan az útiránya és a célja, ahova be kell érkeznie. Tehát okosan 

és bölcsen teszi az ember, hogy mielőtt a kocsira felkéredzkedik vagy 

felül, megtudja, hogy milyen irányba megy és milyen célba akar jutni.  

Okosan teszi az ember, hogy amikor az élet hullámain, mint hullám-

lovas viteti magát, tudja irányítani a maga sorsát Isten akarata szerint, 
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mert ha nem, akkor a hullámok elnyelik. Mindegy, hogy milyen nagynak, 

hatalmasnak erősnek képzelte is magát; mindegy, hogy milyen népfajba, 

csoportba, nemzetségbe született; mindegy, hogy milyen vallású volt. 

Nem a vallás, nem a nemzetség állítja ki róla a bizonyítványt, hanem az 

igazság törvénye! El kell számolnia az embernek, hogy ahova a sors ál-

lította, ahol a helye volt, ahol a munkát, a feladatot végeznie kellett, hogy 

ott volt-e, hogy őrálló volt-e. El kell számolnia, hogy a törvényt a maga 

részére százszor jobban kötelezőnek tartotta-e, mint embertársai részére; 

hogy magával szemben kérlelhetetlenül szigorú volt-e, amikor az igazság 

betöltéséről volt szó, másokkal szemben pedig jóindulatú, türelmes és el-

néző. A nemzetségekre és a fajokra is vonatkozik az elszámolás törvénye, 

és az elsőkből is lehetnek utolsók és az utolsókból elsők. A történelem 

már sok nagy nemzetről tett tanúbizonyságot; hova lettek ezek a nagy, 

erős, hatalmas uralkodó nemzetek, ezek a nagy, hatalmas, erős népek, és 

hova lettek azok, akiket ezek a nagy, erős, hatalmas népek elnyomtak, 

megaláztak, kisemmiztek, életüktől megfosztottak? Az egyik mehetett az 

élet diadalára, a másik mehetett a halál mélységébe. Ezért tehát gondol-

kozzatok, mérlegeljetek, mindenek felett ne ítéljetek könnyelműen, ne 

általánosítsatok könnyelműen, hanem mindenkor érezzetek együtt a 

szenvedőkkel, a nehézségeken keresztül menőkkel, a megfélemlítet-

tekkel, a kifosztottakkal, tehát mindazokkal, akiket az erőszakosabbak, 

hatalmasabbak megfosztanak - nem Isten akaratából, hanem a maguk 

akaratából - azoktól a lehetőségektől, amelyet azoknak is a kegyelmes 

Isten a fejlődésükre adott és biztosítani óhajtott. Isten legyen mindannyi-

ótokkal! Isten veletek! 

 

AMERIKA MAI ÁLLAPOTA(*) 
 

Láttam... itt, ezen a földrészen is... itt, ahol ti mindannyian morzsol-

gatjátok életeteknek napjait... sajnos - sajnos, semmi - semmi jót nem 

mondhatok ezen emberekről sem, akik ezt a területet lakják, mert itt is 

ugyanaz volt a tapasztalatom, mint abban a kicsiny országban... (lásd 

„Magyarország mai állapota”) Egyre több, egyre nagyobb lesz azoknak 

a száma, akik sem nem ezért, sem nem azért szenvednek, amiről most ti 

itt beszélgettetek, hanem egész tömegek fognak a szenvedéseknek, a nyo-

morúságoknak áldozatul esni, mert a háború, a háborúságok azt kívánják, 

azt követelik meg!... El ne feledjétek Krisztus szavait: „aki fegyvert 
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fog, fegyver által vész el!...” El ne feledjétek, hogy ami ezen a tavaszon 

megindult, annak nem lesz! annak nem lesz! annak nem lesz egyhamar 

vége!... (USA- Iraki háború) El ne feledjétek, hogy belesodródtok egy 

húszegynéhány éves háborúba, amelyben nép nép ellen, nemzet nemzet 

ellen támad!... El ne feledjétek, nem annyiból áll a háború, hogy „min-

deneket gyorsan lebombázunk!...” hanem annak súlyos-súlyos következ-

ményei lesznek emberekre, családokra, tönkrement emberi és családi éle-

tekre... tönkrement gazdasági életre, amelyet nem lehet egykönnyen vagy 

egyáltalán nem lesz majd könnyű, vagy lehetetlen lesz helyreállítani!... 

El ne higyjétek, hogy ami a világ egyik felén történik, annak piszkos, 

szennyes hullámai ide vissza ne kerülnének, ide vissza ne hullámozná-

nak, ahonnan mindez kiindult, ahonnan mindez elindult!... El ne feledjé-

tek, hogy - csúnyán mondva - a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz 

és harmadszor is pénz! pénz, amely az anyagias embernek Istene... pénz, 

amelyet egyetlen ember sem enged ki szűk, csukott markából... pénz, 

amelyet imád Isten helyett...  

Már pedig a világotokat alapjaiban rázzák majd meg ezek a pénzhiá-

nyok, ezek a gazdasági gondok, ezek a gazdasági problémák, amikkel 

innen-onnan, jobb helyekről, jobb céloktól az anyag, a pénz el van vonva, 

hogy azzal tömegesen embert öljenek és pusztítsanak! jól vigyázzatok 

emberek!... mert ezért tömegesen fognak tönkremenni az emberek! és tö-

megesen megmenteni embereket nem lehet!... De egyénenként a világ 

minden sarkán, a világ minden országában, a világ minden népe között 

megmenekülnek, megmenekülhetnek azok, akik az Úrra, a Krisztusra - a 

békesség és nem a háborúság! - a Békesség Fejedelmére figyelnek! arra, 

Aki önzetlenül önmagát adta e világnak, az egész emberiségnek és min-

den bukottnak a bűnéért, válságul a törvénynek, válságul az Igazság tör-

vényének! mert az Igazság törvényét nem lehet kiegyenlíteni igazságta-

lansággal!... mert az Igazság törvényét nem lehet kiegyenlíteni hamisság-

gal és hazugsággal!.. A hazugság szelleme pedig nagy, erős és hatalmas 

lett e világban... és az emberiség a hazugság lelkén keresztül akar önma-

gának sikereket, önmagának anyagi javakat, önmagának lehetőségeket 

teremteni... De az Igazság szelleme, az Igazság törvénye mindent pont-

ról-pontra feljegyez, minden vesszőcskét kiír, semmit el nem hagy... a 

törvényből egy pontocska - jól értsétek meg: az Igazság törvényéből egy 

pontocska, egy vesszőcske! - sem veszhet el!... Az Igazság teljes, az Igaz-
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ság tökéletes, az Igazság feltámad, az Igazságot nem kell védelmezni ha-

zug ajkú embereknek!... hanem az Igazság szelleméhez kapcsolódni kell 

az embernek úgy, hogy éli - úgy, hogy éli! - az Igazságot!... 

Tehát mindazok, amik ma e világban lejátszódnak, még csak kezdetei, 

még csak előfutárai, még csak előjátékai azoknak, amik ebből kibonta-

koznak!... Nem úgy van, hogy az ember pontot tesz valaminek a végére, 

vagy meghúz egy vonalat és azt mondja: „vége a háborúnak…” és azt 

mondja: „befejeződött ez és ez...” mi fejeződött be az emberi lelkekben? 

akiket sérelem ért, akik tönkre mentek, akik embereket vagy család tago-

kat vesztettek? mi fejeződött be annak az embernek a lelkében, aki hol-

nap ott hagyja az életét? az igazság szelleméért?... óh nem! hanem a ha-

zugság erőteljes előrenyomulásáért, az anyagi érdekekért!... Nézzetek 

csak vissza... forgassátok csak vissza a történelem lapjait és nézzétek 

meg, mivé lett ez az ország! nézzétek meg, mivé lettek az emberek! néz-

zétek meg, hol vannak azok az erkölcsi mércék, amelyek azokat befolyá-

solták, amelyeket azok raktak össze, azok állítottak fel, akikben még élt 

az Igazság szelleméhez való kapcsolódás!... nézzétek meg azokat a tör-

vényeket, a paragrafusokat, az első, a tizennegyedik és a többi amend-

ment-et!... És nézzétek meg, hogy bíróságaitokon hogyan forgatják ki 

ezeket, ha nem akarják az igazságot meghallgatni, megmondani, akkor 

mennyire elhallgathatják, mennyire elősegítik, hogy ne kelljen nekik 

azokról tanúbizonyságot tenniük... Testvéreim, én csak azt mondha-

tom nektek, hogy az idők teljében vagytok! tudjátok mi az az idők 

telje? az idők telje volt abban az időben is, amikor a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus e Földre tette a lábát... mert ha e Földre nem tette volna, e Föld 

már pusztulásnak indult és elpusztult volna...  

Ma is ez a helyzet! az idők telje terhelve van a gonosszal... terhelve 

van a hazugság lelkével... terhelve van mindazokkal a dolgokkal, 

amelyek nehezítik nem csak a légkört, hanem nehezítik az élet lehe-

tőségeit ezen a Földön... Már pedig akármennyire elveszi is az egyik 

ember a másiktól az élet lehetőségeit, én mégis azt mondom nektek, hogy 

az Úr eljöveteléig az embernek itt kell maradnia, itt kell vesztegelnie az 

idegenben... itt kell mindenen! mindenen!.. minden nehézségen keresztül 

mennie! nem a törvény teszi az emberre ezeket, még csak nem is az Isteni 

akarat... hanem egyik ember teszi a másikra, egyik nemzet teszi a másikra 

azokat a nehézségeket, azokat a fájdalmakat, azokat a félelmeket, ame-
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lyek egyre inkább sűrűsödnek, sokasodnak… És az ember mégsem tá-

vozhatik innen, mégsem szakadhat el a Földtől és a Föld légköréből 

mindaddig „amíg meg nem fizetett - amíg meg nem fizetett! - az utolsó 

fillérig!...” Ezt követeli az Igazság szelleme, hogy megfizessen az ember 

az utolsó fillérig... hogy megfizesse, elfogyassza következményeit annak, 

amit vetett... keserű a mag gyümölcse?... ehetetlen a mag gyümölcse? 

vagy megeszed ember, vagy kiköpöd! ha kiköpöd, éhen halsz! ha meg-

eszed beteg leszel tőle! és mégsem adhatunk tiszta búzát, mégsem adha-

tunk új, lágy kenyeret annak - ezt képletesen mondom a szellemiekre - 

aki ezt a szellemi táplálékot nem igényli... Titeket összehoztunk... hosz-

szú, hosszá évtizedek óta tartjuk fent, tartják fent ezt az iskolát a 

számotokra!... nem részletezem ki, milyen tanuló, bár sorra vehetnélek 

külön, külön benneteket...  

Az a lényeg, hogy a legjobb szándékotokat hozzátok a felszínre... bá-

nyásszátok ki a lelketek mélyéből a legjobb szándékot ahhoz, hogy 

figyelmetekkel és minden tehetségetekkel az irányra figyeljetek... 

hogy minden érzés megmozdulásotokkal a jóhoz kapcsolódjatok!... 
hogy semmi közösségetek ne legyen olyan dolgokkal, amelyeket kivet és 

kiközösít az Igazság lelke! semmiféle emberi szólamok után ne igazod-

jatok! semmiféle tömegmozgalmaknak tagjai ne legyetek! semmiféle ér-

zésetekkel és gondolatotokkal ne támogassátok azt, ami e világnak a 

vesztére van!... vagy akár csak egyetlen emberléleknek is az elvesztésére 

van!.. Már pedig a háborúk mindig emberlelket elvesztésére van-

nak!... Már pedig az önzés, amely mindig sokat akar markolni, szintén 

más emberek elvesztésére van azért, hogy annak a másiknak a része is az 

övé lehessen... Jöttem, mentem, láttam... láttam azt a sok - sok gonoszsá-

got... azt a sok-sok nem kívánatos dolgot e világban... ezért figyelmeztet-

lek benneteket időben, hogy a világ dolgaival semmi közösségetek ne 

legyen!... Közösségetek legyen viszont a Szent Szellemekkel! közössé-

getek legyen az Igazság lelkével! közösségetek legyen Krisztussal a sze-

retetben! közösségetek legyen egymással!... szeressétek egymást úgy, 

mint ahogy az Úr szeretett mindannyiótokat!... Ebben a szellemi, szent, 

szeretet közösségben az Úr rátok ismer... ebben a közösségben gondja 

lesz rátok., ha ebben a közösségben benne vagytok, nem kell semmitől 

félnetek és semmitől tartanotok... mert mindig meg fogja találni az Úr azt 

a lehetőséget, amellyel kimenthet benneteket az égő házból! amellyel ki-
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menthet benneteket az égő házból! de ha az égő házban mindenhez ra-

gaszkodtok - értem alatta az anyagiakhoz való nagy ragaszkodásotokat, 

vagy egyéb bármilyen elvhez, eszméhez való nagy ragaszkodásotokat - 

akkor bent égtek ebben a házban!., bent égtek, mert az értékeiteket - az 

úgynevezett kívánatos értékeiteket - akarjátok átmenteni és megmenteni 

ahelyett, hogy megmentenétek az örökkévalóságnak a ti örökké való lel-

keteket!... Jöttem, mentem, láttam... talán majd egy alkalommal azt a ta-

pasztalatomat is elmondom, amit a ti lelketekben láttam... Most Isten ti-

teket úgy segéljen, ahogy én a legjobb szándékommal a legjobbat 

akarom tinektek!... 

 

IZRAEL MAI ÁLLAPOTA(*) 
 

EGY KRISZTUST TISZTELŐ MEGNYILATKOZÁSA(*) 
 

Jó estét uraim és hölgyeim! Meg kell mondanom, hogy nagyon jól, 

mondhatnám kitűnően érzem magam az önök társaságában. Úgy látszik, 

hogy helyesen tettem, amikor a fölajánlott két lehetőség közül ezt válasz-

tottam. Mert bizonyára önök tudják, hogy én már meghaltam. Onnan tud-

hatják, hogy most így, ilyen körülmények és lehetőségek között tudom 

csak a mondanivalómat közölni önökkel. Két lehetőséget ajánlottak fel 

nekem; vagy azt, hogy ma este eljövök ide és itt alaposan körülnézek, 

vagy pedig azt, hogy néhány napon belül Budapestre indulhatok és a Do-

hány utcai zsinagógában szemlélődhetem. Már régen meg van az a zsi-

nagóga, de a későbbiek folyamán, a háború miatt, az ottani - hogy meg-

értsék, talán így mondom - Istentiszteletek egy bizonyos ideig lehetet-

lenné váltak. Én nem tartoztam oda, mert egészen fiatalon külföldre ke-

rültem, mivel sarkallt az ismeret- és tudásszomj. Európát beutazva Ang-

liában kötöttem ki, majd egy idő után Franciaországot is szükségesnek 

láttam megtekinteni. 1948 után, amikor az amerikaiak segítsége lehetővé 

tette, hogy Izrael mint állam létrejöjjön, ezután nem sokkal Izraelben kö-

töttem ki. A halál is ott ért, bár úgy terveztem, hogy visszatérek Magyar-

országra és ott majd a háború utáni helyzetet lemérem. Mert sok mindent 

hallottam és olvastam azokról a zavaros időkről, amelyek a háború befe-

jezése után ott történtek. És később, amikor egy alkalommal oda elláto-

gathattam, egészen más szemléletre tettem szert. Nem azért, mert Izrael-
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ben éltem, hanem mert az ember benső fejlődését nem a külső körül-

mények, még csak nem is az az ország határozza meg, ahol él, hanem 

amit megtapasztal, illetve ahogyan megérti, asszimilálja az eseménye-

ket és amik felett képes vagy képtelen elgondolkodni. Sokan vannak, 

akik olyan dolgok felett gondolkodnak el és olyan dolgok felett rágódnak, 

amelyek már meg nem történtté nem tehetők.  

A bosszú viszont rendkívül rossz tanácsadó; a harag, az indulat, az 

ellenségeskedés egyre nagyobb és nagyobb károkat okoz az emberi lel-

kekben, és akiket össze kellene kötnie a szeretetnek, azok között még 

nagyobb szakadékokat teremt. Mindenkor úgy gondoltam, hogy a világ 

zsidósága két csoportra osztható, miként a keresztények is. Én azonban 

főképpen fajtámat, fajtám különböző tulajdonságait szemléltem tudato-

san és abból vontam le a magam számára a következtetéseket. Így volt, 

amit a mérleg jobb serpenyőjébe és volt, amit a balba kellett elhelyeznem. 

Amikor az ember akár önmagát, akár a gyökereket, ahonnan vétetett - 

tehát a fajt vagy a nemzetet - tárgyilagosan vizsgálja, kívánatos lenne, 

hogy úgy a jobb, mint a bal serpenyőbe legyen tennivaló. A kérdés min-

dig az, hogy mennyivel több értéket képes felmutatni egy faj vagy egy 

nemzet az értéktelennel szemben. Hát uraim, a nagy Jahve akaratából 

azért vagyunk a Földre küldve, hogy előre jussunk a fejlődés útján. 
Ezen az úton pedig csakis karöltve, egymást támogatva és egymásnak 

megbocsátva vagyunk képesek előrejutni. Nagyon helyesen és nagyon 

jól látta ezt a Názáreti, Akinek a lelkemben mindenkor nagy-nagy tisz-

telője voltam. Mert az is téves, amikor az emberek azt képzelik, hogy aki 

izraelita, az csak az ő hite mellett kardoskodhat, ha pedig keresztény vagy 

muzulmán, akkor amellett. Egy a mi Atyánk! Egy a mi Istenünk! Egy 

a mi Teremtőnk! Azt láttam külföldön és abban az időben is, amikor 

még belhonban éltem, hogy a magyar zsidóság egy egészen különleges 

fajta: sokkal érzékenyebb, sokkal intelligensebb, sokkal inkább alkalma-

sabb a vezetésre, mint általában a világ más részén élő zsidóság.  

Ezért tudtak olyan komoly nagy szerepre szert tenni nemcsak Magyar-

ország határain belül, hanem Európa különböző országaiban, sőt az 

utóbbi időben Amerika területén is. Úgy gondolom, hogy hitleri időket 

megelőző időszakban például Berlinben is ezért volt olyan nagy szavuk. 

Persze más elbírálás alá esik az, amikor valaki az ellene törőt lekicsinyli 

vagy egyszerűen nem foglalkozik vele, mondván, az illető ostoba dolgo-

kat hangoztat, amik semmiképpen nem jelenthetnek veszélyt a világra. 
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Miként a világ nem látta meg a békeidők befejeztével azt az óriási ve-

szélyt sem, amelyet Lenin és az általa képviselt elv jelent majd az egész 

világra nézve. Mi zsidók - őszintén be kell ismernem - első- másod- és 

harmadsorban is zsidók vagyunk, és csak azután tekintjük magunkat ah-

hoz a nemzethez tartozóknak, ahol leéljük az életünket. A beilleszkedés, 

az úgynevezett asszimiláció rendkívül fontos számunkra, és ezt kimutat-

juk azzal is, hogy amelyik ország polgáraivá leszünk, annak az országnak 

felvesszük a leghangzatosabb - angolos, németes, magyaros - neveit, de 

ez nem jelenti azt, hogy tradícióinkról megfeledkeznénk. Az én vélemé-

nyem az, hogy minden népnek és minden nemzetnek joga van ahhoz, 

hogy saját hazája legyen, akkor is, ha a történelem vérzivataros idői 

egy-egy népet, népcsoportot vagy nemzetet országukból kiűznek. Mert a 

hazátlan, a kóborló népek mindenképpen és mindenkor nagy veszélyt je-

lentettek az egész emberiségre nézve. Tehát úgy gondolom, ha én zsidó-

nak vallhatom magam, ha az amerikai büszke lehet arra, hogy ő cowboy 

kalapban, csizmában, kockás ingben jár és külföldi utazásai alkalmával 

az egész megjelenésével, viselkedésével amerikai voltáról tesz tanúbi-

zonyságot, akkor a legkisebb népnek és a legkisebb nemzetnek is joga 

van a maga nemzeti mivoltához, hagyományaihoz.  

Ezen az alapon nem nevezhető egy nép, egy nemzet sem nacionalistá-

nak, amikor saját színeivel, saját tudásával, képességeivel, tehetségével - 

amit szerintem az Istentől kapott, hogy ezzel gazdagítsa és színesítse a 

földi életet - helyet kér magának a népek tengerében. Helytelenítem, ami-

kor nagyobb nemzetek hatalmuknál, erejüknél, pénzbeli adottságuknál 

fogva kisebb népekre, kisebb nemzetekre rákényszerítik a maguk kultú-

ráját, divatjukat, nemzeti hagyományaikat, a demokráciájukat. Hason-

lóan helytelenítem a mi oldalunkról azon egyének viselkedését, akik 

bosszút akarnak állni azokért a megaláztatásokért, amelyeket nekünk - 

hiszem és vallom, hogy okkal és céllal - kellett a második világháború 

előtt közvetlenül és főként alatta elviselnünk. Mindannak, ami egy nép-

pel, egy nemzettel, egy fajtával, egy társadalmi osztállyal történik, oka és 

célja van. Nem mindig isteni céllal történnek dolgok, mert Istennek egé-

szen mások a gondolatai és sok esetben mások a céljai az emberrel, mint 

amilyen célokat az ember tűz maga elé és amiket mindenképpen igyek-

szik elérni. Hiszem és vallom, hogyha a kereszténység egy időben nem 

akart volna irántunk jobb lenni az Istennél, később pedig éppen az ellen-
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kezőre fordítva mindazt, amit elértünk és ami a miénk volt, tőlünk meg-

irigyelve elragadni, más helyzet alakulhatott volna ki. Hiszem és vallom, 

ha többen lettünk volna, vagy lennének ma a világban ilyen lelkületű em-

berek - nem akarom magamat feldicsérni, csak tárgyilagosan megjegy-

zem -, akik így gondolkodtak volna a zsidóság jövőjéről, mint én, akkor 

ezek az ellentétek nem éleződtek volna ki annyira; nem váltunk volna 

olyan gyűlölt fajjá; nem lett volna olyan nagy a szakadék keresztény és 

zsidó között és nem lett volna antiszemitizmus.  

Miként hiszem és vallom azt is, hogy nekünk sem lett volna szabad a 

Talmud, a Tóra, de még a Kabala tanításait sem úgy forgatnunk, hogy 

azok értelmezése a Krisztus eszméje, a krisztusi lelkület ellen hangoljon 

bennünket. Mert látom és tudom, hogy hiába gondolják még ma is sokan 

a zsidóság körében, sőt még a zsidó rabbik körében is, hogy Krisztus, a 

megígért Messiás még nem jött el és majd ezután kell eljönnie. Be kell 

ismernünk és be kell vallanunk, hogy Krisztus volt a várva-várt Mes-

siás; Krisztus volt az élő, az egy igaz Isten, a Jahve Fia, Aki eljövendő 

volt és akiről jövendöléseink szóltak, akit sok ezer esztendőn át vártunk. 

El kell ismernünk, hogy ez már megtörtént és minden arra utal, hogy aki 

az idők végén eljön, az már a végső ítélet Krisztusa lesz, és nem az, akit 

sokan közülünk még ma is várnak. Krisztus igazságára úgy nekünk zsi-

dóknak, mint a pogányoknak szüksége volt, és a jelen időkben is úgy 

zsidóknak, mint keresztényeknek egyaránt szüksége van; mert csakis 

Krisztus lelkülete hozhat közös nevezőre, megértésre bennünket. 
Csakis Krisztus lelkülete bonthatja le ember és ember, faj és faj, nép és 

népcsoport, nemzet és nemzet között az ellentéteket. De azt is tisztán lá-

tom, hogy ez már semmiképpen nem lesz lehetséges, mert úgy a keresz-

tények, akik magukénak vallják és úgy a zsidó hittestvéreim, akik eluta-

sítják Őt, úgy gondolják, hogy ők vannak a helyes úton. Mi ma is azt 

hisszük, hogy Isten kiválasztott népe vagyunk, holott kiválasztottságun-

kat akkor vesztettük el, amikor Krisztust nem ismertük el Isten Fiá-

nak és keresztre juttattuk.  
Nem ok nélkül történt velünk az sem, ami a zsidó háborúk történeté-

ben megörökíttetett, ami végül is először Jeruzsálem elpusztításához, 

majd népünknek a világ négy tájára való szétszórattatásához vezetett. 

Krisztus lelkülete nélkül pedig természetes, hogy megmaradtunk és meg-

erősödtünk azokban a bűneinkben, amelyek már akkor kirívóak voltak, 

amikor még Isten választott népe voltunk. Valahányszor eltértünk Tőle, 
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az Egyedülvalótól, az Örökkévalótól, az Egyetlentől, megbüntetett ben-

nünket hűtlenségünkért. Minden más bűnünk felett elnézett, csak az egy 

Isten hittől való eltéréseink felett nem, mert ennek a hitnek kellett volna 

elvezetni minket a megígért Messiás felismeréséhez, ami sajnos nem kö-

vetkezett be! Így azután azok a bűneink, amelyek főképpen az anyag sze-

retetében mutatkoztak, ezekre az utolsó időkre még erőteljesebben ki-

domborodnak bennünk. Azt hisszük és gondoljuk, hogy világhatalomhoz 

csakis az anyagiakon keresztül juthatunk, mert nem ismerjük a krisztusi 

lelkületet, nem fogadjuk el Krisztus igazságát. Krisztus igazsága nem e 

világból való, és arra tanítja az embert, hogy nem az anyagot kell szeretni 

és élete központjává tenni, hanem Istent, és azt is mondja: „szükséges 

néktek újjászületnetek”. Már pedig én úgy látom, hogy ez a Krisztusban 

való újjászületés az én fajtám részéről teljes egészében elmarad, annak 

ellenére, hogy a Kabala tulajdonképpen azoknak a mély igazságoknak a 

gyűjteménye, amelyek ezoterikus módon világíthatnak rá az isteni aka-

ratra. A Tóra sok mindent mondhat egy olyan egyénnek, mint én is vol-

tam, vagy egy rabbinak. Én a Tórát, amely nem más, mint Mózes öt 

könyve, erkölcsi szempontból nagy értékűnek tartottam.  

Ha mindazokat az írásokat, amelyek az összes fontos és lényeges tör-

vényt a számunkra előírják, komolyan vennénk és mindannak eleget 

tenne úgy az ortodox, mint az úgynevezett nemzetközi zsidóság, akkor 

nem ott állnánk, ahol állunk. Hát igen a Talmudba, amely igazából a tör-

vénykönyvünk, az idők folyamán sok minden felvétetett, ami gyűlöletre 

szít. Krisztus tanában még egy szikrája sincs a gyűlöletnek, mert 

Krisztus igazsága csodálatos, fénylő, ragyogó és tiszta; Krisztus tana a 

szeretet tana. Ennek ellenére hány értelmetlen, önző, a maga bűnös ter-

mészetét dédelgető, magát kereszténynek tartó ember van, aki nem men-

tes a gyűlölettől. Akiben pedig gyűlölet van bárki iránt, onnan a szeretet 

száműzettetik. Tulajdonképpen a keresztények egymást sem képesek 

szeretni, éppen ezért nincs csodálkozni valóm azon, hogy minket nem 

szeretnek, akik bizonyos országokban olyan értékeket ragadtunk ma-

gunkhoz, amelyek annak a népnek, nemzetnek a nemzeti identitásához, a 

szellemi vagyonához tartoztak. Viszont a keresztény világ, mint ahogyan 

mondottam, szintén százféle kisebb-nagyobb vallásra tagozódik, külön-

bözőképpen látja és magyarázza a krisztusi tant. És ezt a sok-sok oldal-

ágat és hajtást igencsak meg kellene nyesegetni, mert sok olyannak ad 

teret és lehetőséget, ami emberi, ami testi, ami hasonlatos az én népem 
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testies kívánságaihoz és jól élési hajlamához. Azt mondták nekem, hogy 

azért találnák üdvösnek részemre, ha ma idejönnék, és talán elhagynám 

a Dohány utcai látogatást, mert itt a Krisztus igazsága a Szentlelken ke-

resztül lecövekeltetett. Ezen a kifejezésen, őszintén szólva én egy kicsit 

megütköztem, tudniillik nem nagyon szeretem a lecövekelt dolgokat. 

Körvezető: Te ezen a szón ütköztél meg? 

Médium: Igen, mert úgy éreztem, hogy ezzel mintegy megkötik az 

ember gondolkodási szabadságát, hogy mit, hogyan és miként fogjon fel. 

De ahogy itt a jelenlévő urakat és hölgyeket figyeltem, arra a megállapí-

tásra jutottam, hogy itt a lecövekelés alatt valami egészen mást kell érte-

nünk. Én mindenkor nyitott voltam, ami nálam nem szabadosságot jelent, 

még csak nem is azt a fajta felvilágosodást, amire a franciák olyan büsz-

kék. Mert Franciahonban sem azt tapasztaltam, ahogyan az kívülről lát-

szik: nem egyszer szememre hányták bizonyos fokig azt az elméletet, 

amelyet vallottam és később rájöttem, hogy - ha már a nacionalizmust 

említettem - ők bizony minden nép közül a legnacionalistábbak. De én 

ebben nem ütközöm meg, mert Istennek különböző csoportjai vannak, és 

ezek a csoportok elrendeltettek, hogy milyen úton, milyen körülmények 

között, hogyan juthatnak be a szellemi örökségükbe. Tehát ha valaki egy 

csoportba születik bele vagy egy gyökérből táplálkozik, annak is megvan 

a maga oka és célja, és nem lehet azt mondani, hogy „ezt oszlassuk fel... 

felejtsük el... tegyük őket is nemzetközivé”. Tudniillik, ha az embert 

ilyen alapon nemzetközivé tesszük, akkor egy nagy káosz keletkezik, 

mert nem tud beérkezni azon az úton, azon a módon, ahogyan a fejlődése 

elő van írva. Akik kiesnek a csoportjuk kévéjéből - ez alatt nemzetet, fajt 

is értek - azok könnyen elmaradnak a többitől.  

De vannak, akik azért válnak ki, mert túlnövik csoportjuk fokozatát, 

vagy mint Krisztus, aki azon a fokozaton volt, hogy már sem nem zsidó, 

sem nem római, sem nem görög, de - ne vegyék tőlem Istenkáromlásnak! 

- nem is keresztény, hanem egyszerűen Isten igazságának hordozója. Te-

hát, ha ilyen értelemben valaki egy csoport fölött áll, már magas szellemi 

fokozatot kellett elérnie és azt meg is kell tartania. Szükséges, hogy az 

Isten akaratából fennálló csoportok együtt maradjanak és együtt próbál-

kozzanak, mert ha együtt vannak, sokkal védettebbek az ellentét kísérté-

seivel szemben; azonkívül a nemzet, a faj hagyományai szintén sokat 

emelhetnek az átlagemberen. A „keresztények” közül, akik hozzánk dör-

zsölődtek - most nem akarom megmagyarázni, hogy ezek alatt kiket értek 
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- úgy akarták lojalitásukat és hűségüket irányunkban igazolni, hogy meg-

tagadták származásukat. Én pedig Lincolnnal vallom, hogy nem lehet egy 

országnak jó polgára az, aki megtagadja származását, ahonnan vétetett. 

Úgy az anyagi világban, mint a szellemiek terén való előbbre jutáshoz, 

haladáshoz szükség van arra, hogy a tradíciókat, a nemzeti hősöket 

az ember lelkében megerősítsük! Ne azzal akarja valaki az ő lojalitását 

nekem bizonyítani, hogy megtagadja származását; legyen ő csak az, aki-

nek született, de éljen velem békességben. Ha ez a bölcsességre való tö-

rekvés nem él fajtám lelkében - amint sajnos nem élt a háborút követő 

időszakokban és ahogy látom, bizonyos testvéreim lelkében még ma sem 

él, mert a háború után ennyi évvel is a bosszú, a megtorlás sarkallja őket 

- én mondom, nem vezet jóra. Ezáltal ők teremtenek antiszemitizmust és 

nem azok, akikre mondják; nem az, aki magyar, amerikai vagy német 

akar lenni az ő hazájában.  

Gerinctelen, meggyöngített generációt láthatunk ma Németországban, 

mert úgy törték meg a gerincét, ahogy nem lett volna szabad. Egyetlen 

népnek sem szabad a gerincét megtörni; egyetlen népnek sem szabad a 

másik előtt meghajolnia, csakis Jahve előtt. Az élet eseményeibe bele kell 

vegyítenünk a magunkét, mégpedig a magunkéból mindig a legjobbat, a 

legnemesebbet. Ez negatív értelemben olyan, mint mikor a kádba szeny-

nyes vizet öntünk és akkor abban a szennyes vízben kell megfürödnünk. 

Hát a világ képe is olyan lesz, amilyenre mi azt formáljuk. Ha Isten ké-

pére formáljuk, akkor olyan lesz, mint amilyenné az Úr, a Krisztus kí-

vánta formálni. Ha a magunk bűnös képére: gyűlölködővé, haragtartóvá, 

bosszúállóvá formáljuk és azt nézzük, mi az, ami elválaszt bennünket 

egymástól és nem azt, ami bennünket összeköt, akkor a gyűlölködésből 

örökös harc, háború, békétlenség és halál lesz, mint ahogyan az Írás 

mondja: „a gyűlölet gyűlöletet szül”. Tehát, mint mondottam, az újjáépí-

tett, csodálatos Dohány utcai zsinagógába készültem, amely ebben az új 

formájában - úgy tudom - túlságosan is hivalkodó. Ahogyan azt újjáépí-

tették, amilyen pazarul azt bearanyozták, ahogy ott eltérnek az ortodox 

felfogástól, mondhatnám, már nem az Isten tiszteletére van. Lehet ugyan, 

hogy a Tóra, mint minden templomunkban, bársonnyal van letakarva és 

ezüsttel van díszítve, de nem biztos, hogy Jahve ott úgy jelen van, mint 

őseink idejében, amikor - mint szegény pásztornép - csak sátorban tartot-

ták a frigyládát.  

Hol vagyunk már azoktól az időktől, amikor az egyszerű pásztornép 
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Mózesen és a többi prófétán keresztül meghallotta Istennek a hangját és 

szégyenkezett minden egyes alkalommal, amikor eltért az Ő akaratától! 

Ha nem szégyenkezett, hetedíziglen megbüntette az atyák vétkeit a fiak-

ban, mert lelki fejlődése szempontjából erre volt szüksége a népnek. Én 

ma is csak azt látom, hogy mivel sem nekünk, sem a keresztényeknek 

nem kell a szellemi Krisztus, az Eszme: ugyanerre a sorsra jut keresztény, 

zsidó, pogány és minden nép, Kelet, Nyugat, Észak és Dél gyermekei. 

Vissza kellene térniük azoknak az időknek, amikor a nagy Jahve újra he-

tedíziglen bünteti az emberiség bűneit. Igaz, hogy ezek az idők már nem 

kedvezők arra, hogy ez be is következzék, de elkövetkezik a nagy ítélet, 

és mindenki oda kerül, ahova készítette magát: ki a külső sötétségre, 

ki pedig a mennyei Jeruzsálembe, függetlenül attól, hogy zsidó, ke-

resztény, buddhista vagy az öt világvallás bármelyikének híve volt. 

Egyedül az Isten iránti és a felebarát iránti szeretet menthet meg 

mindannyiunkat! Köszönöm, hogy a mai estén ezt lehetővé tették szá-

momra! Köszönöm a türelmüket és köszönöm, hogy ilyen keresztényi 

szellemben fogadtak engem és meghallgattak! 

Körvezető: Kedves testvérem, engedd meg, hogy mi köszönjük meg, 

hogy megosztottad velünk gondolataidat. Azt kell mondjam, közel állnak 

gondolataid hozzánk, és az Úr áldását kérjük szellemvilági életedre. 

Médium: Még egyszer köszönöm a türelmüket és köszönöm, hogy 

meghallgattak! Isten legyen mindannyiukkal! 

 

 

A FANATIZMUS HATÁSA(*) 
 

Shalom! Elintéztem minden dolgomat... megvan a repülőjegyem is... 

hogy nagy lesz ma este a cirkusz odahaza apámmal, az egész biztos... De 

nem tehetek róla, akkor sem változtatok az elhatározásomon: elegem van 

ebből a világból, torkig vagyok vele. Mást sem hallok, mint azt, hogy itt 

a helyed - mert hogy itt születtem - hátha ő úgy érzi, hogy az ő helye itt 

van, akkor csak maradjon. Semmiféle jövőt nem látok itt magamnak; örö-

kös ez a háború. Ennek ugyan soha nem lesz vége, egyre jobban elvadul-

nak a dolgok, örökösen figyelni, örökösen védekezni, örökös bizonyta-

lanságban lenni. Más világ van Amerikában. Tudom én ezt nagyon jól, 

kint voltam - igaz, hogy apám engedelmével - de kint voltam New York-
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ban, és láttam, hogy mennyivel másként él mindenki ott... mi meg fé-

lünk... de tőle csak azt hallom, hogy aki hithű, annak itt a helye, ha ide 

nem jönnek, vagy akik itt vannak, innen elmennek, akkor megsemmisül 

Izrael. A cél különben is az, hogy a nagy Izrael jöjjön létre. Mindig el-

csípni egy kicsit a palesztinoktól, vagy ahogy az apám mondja, a filisz-

teusoktól, mert tudvalevő, hogy a palesztinok a filiszteusok voltak. Min-

denre van valami mondanivalója, hogy miért kell katonának lenni, min-

den fiatalnak, nőnek, férfinek egyaránt, hogy miért van ez a sok prob-

léma, nemcsak a mi családunkban, hanem sok más családban is. Mert 

akik olyan nagyon sokat katonáskodnak, hozzászoknak a durvasághoz, 

és itthon is olyan durvák és hamar előkerül a fegyver. Amerikában egé-

szen más világ van, már két barátom is kiutazott, kint is maradtak.  

Én is megyek és is ott maradok! Magyarországi dolgait is föladhatná, 

de úgysem adja. Oda is elküldött nem is egyszer, nyíljon ki a szemem a 

világra, nézzem meg, hogy mit hogyan kell intéznem, nézzem meg, hogy 

miért fontos, hogy Európában is megvessük a lábunkat. Szerinte már 

Amerikában már megvetettük, Magyarországon is megvetettük. Német-

országban meg sohasem fogjuk, akármit is beszél itt nekem reggeltől es-

tig. Eléje állok és megmondom neki így, ahogyan van, a fiatalságnak, 

nekünk, nekem semmi jövőnk nincs itt... Amerikában van, Amerikában 

lesz. Küldhetnek ide akármennyi pénzt, azzal is elégedetlenek, a háború 

csak emészti, és emészti, és emészti ezt a hihetetlen mennyiségű pénzt. 

És most már elégedetlenek az amerikai zsidók is; elégedetlenek mind-

azokkal, akik a világban élnek és nem jönnek Izraelbe. Nem tudom, mit 

akarnak, mindenki ide jöjjön? És mindenki így éljen, mindenki örökösen 

ebben a félelemben, ebben a bizonytalanságban? Jó lehetőségek voltak, 

még jóval a háború előtt is, meg a két háború között is, meg a háború után 

is. Voltak jobb lehetőségek, ahova mehetett volna. Nem, neki pont ide 

kellett jönnie. Hát tudom én, hogy más helyeken jobban élnek. És ha Eu-

rópa nem biztonságos nekünk, mehetünk máshova is.  

Megmondta a bácsikám, hogy Amerika biztonságos, és szívesen lát, 

és még fiának is fogad, úgyis mindig fiút akartak volna, de mind lányai 

vannak. Egész más beállítottságú valaki, egész más ember a bácsikám, 

mint az apám. Apámba mindenféle dolgot, nem tudom hol, nem tudom 

hogyan, nem tudom miképp, de alaposan belesulykoltak. Biztosan még 

Európában sulykolták bele ezt a ménkű nagy nacionalista öntudatot, hogy 
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mi különbek vagyunk, jobbak vagyunk, többek vagyunk, meg tehetsége-

sebbek vagyunk, meg mit tudom én, mik vagyunk mi. Dehogy vagyunk, 

fenét vagyunk. Hagyná az embert békességben élni. Nincs énnekem 

semmi bajom sem az arabbal, sem a kereszténnyel, de az apámmal van. 

Rám akarja erőszakolni az ő elgondolását, meg az ő nézetét. Napjában 

hetvenszer hallom: „nincs jó arab, csak a halott arab...” Nem akarom már 

ezt sem hallani, nem akarok már semmi ilyen dolgot hallani; békességben 

akarok élni, tehetségemet kibontakoztatni, úgy élni, mint a többi fiatal. 

Tudja Isten, hány száz éves ez az elgondolásuk nekik és csak erőltetik a 

dolgot, irántunk is, meg mások iránt is. Hát velem tovább nem fog... meg-

van a jegyem, most már biztos, hogy utazom, de hát az anyám miatt, meg 

a húgom miatt mégis csak haza kell mennem. 

Körvezető: Mármint elköszönni tőlük?... 

Médium: Hát ez meg kicsoda... ki zavar, amikor amúgyis olyan iz-

gatott és nyugtalan vagyok, hogy hogyan fogom ezt megmondani nekik, 

mert sajnálom anyámat meg a húgomat itt hagyni. De hát az apámmal 

már nem lehet ezt tovább csinálni; az apámhoz hasonlók is már teljesen 

becsavarodtak... 

Körvezető: Na, és meg akarod látogatni édesanyádat és a húgodat, el 

szeretnél köszönni tőlük?.. 

Médium: Hát el szeretnék köszönni, mert nincs rendjén, hogy csak 

úgy kimenjek a repülőtérre... de nem tudom, hogyan fogom az egészet 

megmondani apámnak, mert ő nem akar hallani ilyesmiről... minden hit-

társát, aki nem pártfogolja az elgondolását, aki nem akar Izraelben élni, 

aki nem akarja ezt a fene nagy harcot a nagy Izraelért folytatni, azt száz-

ezerszer elátkozta, az nem hithű zsidó neki. És azt mondta, hogy ő azt 

nem fogja megérni, hogy az ő fia más gondolkodású legyen. Hát akkor 

hogy fogom neki megmondani?... Eleget hallom azt is, hogy mennyire 

szidja a bácsikámat New York-ban: „könnyen beszél ott... mit magyaráz 

mindene megvan neki... ne tanácsokat osztogasson... jöjjön ide... fogjon 

fegyvert... nem küldött eleget... miért nem küldenek többet...” Ha valami 

baj van nálunk, küldhetnek akármennyit, a Dárius kincse nem elég… 

Körvezető: Látom, nagyon fel vagy indulva testvérem. 

Médium: Nagyon fel vagyok indulva, mert én nem akarok tovább 

már itt élni... én nyugalmat akarok, békét akarok, nekem semmi bajom 

más emberrel... ő meg csak sulykolja és mintha egy kisgyerek lennék, 

ismételnem kell, hogy ez így van, meg úgy van, meg amúgy van mert 
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nem tudok egyetérteni azzal, amit én másként látok, ami nem az én véle-

ményem, ő pedig agymosni akar engem ezekkel a dolgokkal, hogy ennél 

fontosabb dolgok nem is léteznek a világon. 

Körvezető: Testvérem, valami történt veled… a helyzetedből ítélem 

meg… nem tudom, hogy nem indultál-e fel túlságosan és megártott ne-

ked. 

Médium: Mi ártana meg, egészséges fiatalember vagyok, dehogy árt 

meg az ilyesmi 

Körvezető: Nem tudom, mi történt, amikor édesapád elé álltál... va-

lami történt veled... 

Médium: Hát ez meg hogyan lehet?... 

Körvezető: Majd én megmondom... 

Médium: Én ezeket a dolgokat magamban elrendeztem, hogyha haza 

megyek mit fogok neki mondani, hogyan fogom neki megmondani... 

Körvezető: És most itt látod édesapádat?... 

Médium: Nem látja, hogy ez az én apám?... 

Körvezető: Na, és mit mond?... 

Médium: Na, ez ki van akadva... én is nagyon ki vagyok akadva.. 

szegény anyám rettenetesen meg van ijedve, könyörög nekem: A fiam, 

hát nem teheted ezt. nem teheted velünk... nem hagyhatsz itt bennünket 

ezt nem teheted meg apáddal... apád ebbe belepusztul... tönkre fog 

menni... Miért kell ebbe tönkre menni? egyre több fiatal megy már el 

innen... nincs nekünk itt jövőnk miért kell ebbe belepusztulni? jaj... jaj... 

Hallja, hogy üvölt? hogy én innen ki nem testem a lábamat... az nem ér-

dekli... az teljességgel lehetetlen mindent megpróbált, hogy úgy neveljen, 

mint ahogyan őt nevelte az apja - mármint a nagyapám - és hogy felhör-

dül... 

Körvezető: Mi történt?... 

Médium: Meglőtt, meglőtt jaj! 

Körvezető: Nézd, hadd mondjak neked valamit ez nem most tör-

tént... 

Médium: Hogy kerülök ide, ha nem most történt, nézze, hogy mit 

csinál teljesen elvesztette a józan eszét és a józan ítélő képességét… Hi-

szen már teljesen besötétedik... most beletett az autóba és kivitt ide... itt 

kidobott az utcára és megátkozott... és fenyegetődzik és azt kiabálja: „na, 

majd eggyel több zsidó vére fog száradni...” 

Körvezető: Az arabok kezén... 
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Médium: Igen, azt mondja, majd azt hiszik, hogy engem is azok lőt-

tek le... most már csak hadonászik és nagyon indulatos... visszaült... itt 

hagyott, itt hagyott... Most ehhez mit szól? hát akartam én valami rosszat 

neki?... mindig tisztelettel és jószándékkal voltam irányában, mert úgy 

tanultam, hogy apádat és anyádat tiszteld, hogy hosszú életű légy a Föl-

dön... és mindig próbáltam engedelmes lenni... azt tanultam, amit ő akart, 

azt csináltam, amit ő mondott. Csak most már nemigen tudtam hitelt adni 

szavainak, mert nem értem és nem tudom, ha már egyszer van orszá-

gunk... vagy van nekünk tényleg országunk? De azt mondta mindig van 

országunk. Jogunk van hozzá, évezredes jogunk van ehhez a földhöz.... 

és ezt meg kell védeni. De én ebben nem hiszek... 

Körvezető: Fanatikus felfogás... azt kell mondanom, hogy meghal-

tál, apád elvette az életedet és meghaltál... 

Médium: Most azután mi lesz?... nem tudok New Yorkba menni... 

Körvezető: Ellenben egy olyan helyre jöttél, ahol el tudod mondani 

a gondolataidat emberek előtt... 

Médium: Emberek között?.. Az előbb azt mondta, hogy meghal-

tam... 

Körvezető: De most emberek között vagy... most még nem látsz en-

gem, de ha alaposan körülnézel, megnyílnak szemeid, és meglátod, hogy 

egy teremben vagy és téged hallgatunk... 

Médium: Hallgatni?... Miért kell engem hallgatni? 

Körvezető: Elhoztak ide, erre a helyre... a te halhatatlan lelked él to-

vább, és egy eszközön keresztül tudod kifejezni a gondolataidat... 

Médium: Talán jobb is, mert azt mondta apám, hogy nekünk el kell 

különíteni magunkat a halál után is... el kell különíteni magunkat a ke-

resztényektől, a gójoktól... 

Körvezető: Hát én ezt nem ajánlom... keresztények között vagy... 

Médium: De azt hiszem, hogy az sem jó, mert vannak antiszemiták... 

Körvezető: Azok nem jó keresztények, hidd el nekem... és az olyan 

gondolkodású emberek sem jó zsidók, mint a te édesapád volt... 

Médium: Azt mondta, hogy ő jó zsidó... azt mondta, hogy ő Ábra-

hám leszármazottja... 

Körvezető: Voltak olyan törvények, amelyek elkülönítették a válasz-

tott népet... figyelj rám... azt mondtam neked, hogy meghaltál... eljöttél 

erre a helyre, hogy földi szóval is halld, hogy vége van a földi életednek., 

abból a világból, ahova mindannyian készülünk, valaki melléd állíttatott, 
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azt a valakit kellene meglátnod... 

Médium: Mellém volt kirendelve... hát nem tudott megvédeni?... 

Körvezető: Nem, kedves testvérem, azt nem tudják megakadá-

lyozni... 

Médium: Hát, bizony, az lenne jó, ha a túlvilágból ezt a sok mindent 

meg tudnák akadályozni... 

Körvezető: Az emberi szívekben van a baj, az ember érzésvilágában 

van a baj... volt valaki, Aki itt járt a Földön, bizonyára nem szívesen hal-

lod, a választott nép között született meg, Isten küldöttje, a mi Urunk a 

Jézus Krisztus... 

Médium: Azért annyira még nem vagyunk azért még ne akarjon be-

lőlem keresztényt csinálni... 

Körvezető: Ő volt a Békesség fejedelme... Ő hordozta a békességet 

a szívében... Nézz jól körül és ne ijedj meg a látásunktól, ne félj tőlünk, 

nem vagyunk rossz szándékkal. 

Médium: Idegen hely ez nekem, ez a valaki azt mondja: „tényleg 

meghaltál...” szomorú, hogy így ért véget a földi életed, és kár érte, mert 

nagy szükség lenne józanabb, elfogulatlanabb, tárgyilagosabb embe-

rekre, nem csak ahonnan téged szólított el a halál... világ minden pontján, 

minden részén, és minden nemzet kebelében nagy-nagy szükség lenne 

azokra az emberekre, akik nem vesztik el a józan ítélő képességüket, nem 

vesztik el a fejüket, akik békességre törekvők, akik jóindulatnak, akik 

meghallgatják a másik oldal nemtetszését, vagy panaszát is, akik nem 

részrehajlók, akik tényleg a szeretetre és békességre törekszenek. Mit 

mondhatok szerencsétlen apámra? mert ahogyan gyanúsított embereket, 

ugyanazt művelte, nagyon is nacionalista nézetei voltak. Akkor elme-

gyek vele... elnézést, ha én itt valami zavart keltettem... valahogy úgy 

érzem, hogy én itt egy nem szívesen látott vagyok... 

Körvezető: Szeretet érzünk irántad... Isten veled testvérem... 

Médium: Köszönöm szépen... Shalom!... 

A médium ébredése után mondja: 
Valakit meglőttek... vagy engem lőttek meg... ez egy fiatal férfi... ta-

lán 38 vagy 40 éves lehet... lehet, hogy az a sötét szakálla is öregíti... Jaj, 

de rosszul vagyok... 

 

LÁTOMÁNY JERUZSÁLEMBŐL(*) 
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Itt állok a szellemvilág mesgyéjén... és ahogy itt állok, valaki megszó-

lít és felhívja figyelmemet, hogy nyissam ki a szellemi szemeimet és te-

kintsem meg e három várost... amint látom, mind a három város kemény 

sziklákon épült fel, de ha jobban megnézem azt látom, hogy a három vá-

ros ugyanaz mind a három Jeruzsálem. Az első kép a régi Jeruzsálemet a 

mi Urunk a Jézus Krisztus idejéből mutatja be, a második napjainkban és 

a harmadik az új, a szellemi Jeruzsálemet az újjáalakult Földön... A régi 

Jeruzsálem feketévé vált... fekete város... pedig fényesen tündökölhetett 

volna egészen az idők végezetéig, de megfeketedett az igaz vér kiontásá-

tól... fekete, sűrű vér lepte be, olyan vér ez, amit nem lehet a régi utca 

kövezeteiről lesúrolni... olyan vér ez, mely örök időkre letagadhatatlanul 

tesz bizonyságot arról, hogy ebben a városban megölték az ártatlant, Isten 

szent Fiát, hogy itt elvérzett mindaz a jóakarat, mindaz a szeretet és igaz-

ság, amelyet a mi Urunk, a Jézus Krisztus hozott... De mégis-mégis a 

kihullatott vérből, az elhullatott vércseppekből új élet sarjadt; ha kevesek 

is, de voltak olyanok, akik megelevenedtek, megerősödtek és szétszé-

ledve az egész világra elvitték az örömhírt nem csak arról, hogy a mi 

Urunk, a Jézus Krisztus feltámadott, hanem elvitték az Ő igéit, amelyek 

lélek és élet... és amelyek azóta is minden ország lakói között széthintet-

nek, hogy akik befogadják, azoknak is újra életük lehessen a mi Urunk, 

a Jézus Krisztusban. A másik város a mai, amely nem sokban hasonlít 

a régihez... talán csak annyiban, hogy a terméketlensége, a keménysége 

éppen olyan, mint a réginek, ahol a zsidó háborúkban minden elpusztult, 

kő kövön nem maradt, de ahogy újjáépült, éppen olyan rideg, hideg, ép-

pen olyan büszke és hitetlen, épp olyan nagy benne a zűrzavar, mint az 

Úr Jézus Krisztus elítéltetésekor volt...  

Friss vért, új vért lehet most felfedezni az utcák kövezetén, de ez a vér 

nem az Ártatlannak, nem az Igaznak vére, hanem következménye mind-

annak, amit az Ártatlanon a régi városban elkövettek... Látom - bár szent-

nek tartják - mégis újabb és újabb áldozatokat fog kívánni még ez a hi-

tetlen és pogány város a közeljövőben is... nem csak az ott lakóktól, ha-

nem az egész földi világtól... új életeket, új háborúságokat, meg nem ér-

tést, félreértést, új bizonytalanságot, új hitetlenséget fog még követelni a 

világtól... Most megpillanthatom ezt a csodálatosan szép várost, az új 

Jeruzsálemet, amely a mennyei Jeruzsálem előképe, a Krisztus véré-

ből megújhodott Jeruzsálem, melynek polgárai megelégedettek, békessé-

gesek, boldogok és szeretetteljesek... minden ragyog és az új köveken, a 
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régi sziklákon új élet sarjad minden felé... új élet, csodálatosan zöld, ele-

ven természet... tele van színes virágokkal, virágillattal és madárcsicser-

géssel... szép, gyönyörűséges ez a város... az új Jeruzsálem főváros: fő-

városa az átalakult Földnek és az új Föld lakóinak, amelyet Krisztus ki-

ontott vére, Krisztus nagy-nagy áldozata, Krisztus békességessége és 

nagy-nagy szeretete tett lehetővé... Krisztus békessége honol immár eb-

ben az új Jeruzsálemben... a falak között nincs már több harc, meg nem 

értés, nincs már több küzdelem... magasan trónol Krisztus igazsága és a 

Földet az éggel és az eget a Földdel összeköti... és a trónon új király ül és 

ez a király békességet és boldogságot biztosít népének ezer esztendeig... 

Igen. Ez a három kép ugyanazt a várost mutatja: a város múltját, jelenét 

és a város jövőjét, amely lassan-lassan eggyé ötvöződik, amely a jelen 

minden gyötredelmes valósága ellenére sem elveszett város... nem elve-

szett város azért, mert bár Krisztus itt gyötrődött, itt hullatta az Ő drága 

vérét, itt cipelte a keresztet és szenvedett ki a kereszten... de itt, a város 

határában, kint a természet ölén támadt fel diadalmasan húsvét vasárnap-

ján... Ezeket láthattam én most az én és a ti örömötökre ezen a mai nagy 

ünnepen: húsvét vasárnapján... 

 

 

HELYTÁLLÁS AZ UTOLSÓ IDŐKBEN(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim az Úrban, a Jézus Krisztusban! 

Szívemmel, lelkemmel, minden érzésemmel vágytam már közétek. Kí-

vántam, óhajtottam eljönni, még mielőtt ennek az iskolaévnek a végére 

juttok és a szellemvilág kapui bezárulnak. Látom, látom, kevesen vagy-

tok már... a halál sokatokat átszállított velem együtt ebbe a világba, ahol 

mi élünk és ti is mindannyian ide kerültök majd. De egyelőre ti még ott 

vagytok, ezért és így számotokra a javulásra a lehetőség még fennáll. Ta-

nultátok, hogy a földi életben sok minden megtörténik, aminek nem lenne 

szabad megtörténnie és sok minden, aminek meg kellene történnie, elma-

rad és nem történik meg. Vigyáznia kell az embernek arra, hogy ha vala-

minek meg kell történnie, nehogy ő legyen annak az akadálya. Minden 

figyelmetekkel azon kell lennetek, hogy a ti életetekben mindenkor 

Isten akarata és céljai érvényesülhessenek és azok megtörténhessenek, 

ami pedig a gonosztól, az ellentéttől van, annak útját álljátok. Mert a földi 
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világban mindent a bűnök fonnak be, mindent a bűnök irányítanak, min-

den a bűnös kívánságokból indul ki és azoknak a megvalósulása érdeké-

ben történik. Az emberi lélek bűnökkel van tele, és ezek a bűnök mind-

mind Isten szándékát, Isten akaratának az érvényesülését állítják meg és 

gátolják meg a világban. Ha innen figyelmeztetésként, óvásként va-

lami elhangzik, az okkal és céllal történik meg, mert nem vagytok elég 

figyelmesek és elővigyázatosak, hogy azt ti magatok is észrevegyétek; 

vagy ha észrevettétek, nem vagytok elég erősek ahhoz, hogy azt kikerül-

jétek; illetve, aminek meg kellene történnie, annak a megvalósításához ti 

magatok is hozzájáruljatok.  

Több szó esett már eddig arról, hogy az idő rövid. Ahelyett, hogy ezt 

a rövid időt arra használnátok fel, hogy magatokat, a természeteteket 

vizsgálnátok, nem teszitek. Pedig azért mondják a Szentlélek munkásai, 

hogy az időt használjátok fel a megfelelő önismeretre, a megszorításokra 

önmagatok iránt, az idejárásra, az igazság figyelmes tanulmányozására, 

hogy mindezeken keresztül az idő rövidsége ellenére is képesek legyetek 

átalakulni, bűneiteket elhagyni. Ezzel szemben vannak, akik úgy véle-

kednek közöttetek, hogy ezt is, azt is, amazt is megengedhetitek maga-

toknak, mert úgyis rövid az idő arra, hogy az életben még ezt, azt, amazt 

megszerezzétek vagy ezzel, azzal, amazzal éljetek. Azért hangzanak el a 

figyelmeztetések, mert azt vesszük észre, hogy annak ellenére, hogy erről 

már régebben is tudomást szerezhettetek, mégis lanyhán és mondhatnám 

könnyelműen élitek az életeteket. Könnyelműen kezelitek a figyelmezte-

téseket, hogy „a vihar közel van...” és úgy éltek, annyira az emberi énetek 

kívánságainak éltek, mintha még sok-sok idő lenne hátra és kényelmesen 

foglalkozhatnátok ezzel is, azzal is, amazzal is. Tudjátok, hogy az én 

időmben mennyire szigorúan vettem azt, hogy az iskola ideje alatt - ősz-

től pünkösdig - mindannyian a legkevesebbet hiányozzatok. Mintha fele-

désbe ment volna ez közöttetek; vannak - ha kevesen is - akik úgy érzik, 

ha néha-napján ide ellátogatnak, azzal már ők ennek a gyülekezetnek a 

tagjai és a kerítésen belül vannak.  

Én azonban azt mondom nektek, hogy ez nem így van. Mindegy, hogy 

valaki hogyan gondolkodik efelől, a valóság az, amit én gyakran mon-

dottam nektek: szükséges, hogy minél többen ennek a gyülekezetnek 

oszlopos tagjaivá válhassatok. Mivel már hosszú évtizedek óta tanul-

mányozzátok ezt az igazságot, tehát már régen rá kellett volna jönnötök, 

hogy mennyire szükséges és fontos, hogy úgy az érzelmi, mint az értelmi 
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világotokat egyre inkább ennek az igazságnak, ezeknek a gondolatoknak 

és érzéseknek adjátok át. Akik ennek még nem tudnak megfelelni, azok-

nak nagyon, de nagyon kell igyekezniük. Tudniillik, ez a gyülekezet ere-

detileg sem azzal a céllal alakult, hogy egy nagy, hatalmas, szám szerint 

sok embert számláló gyülekezet legyen. Hanem azért alakult, hogy akik-

nek - úgy az én időmben, mint a későbbi évtizedekben - lelki szempont-

ból szükségük van a nagyobb világosságra és meggyőződésre, azoknak 

ez otthont nyújtson, és hogy ne szám szerint duzzadjon fel a gyülekezet, 

hanem a minőség, minden embernek a szellemi minősége javuljon. Ezzel 

nem azt mondom, hogy nem lenne jobb, ha ebben a városban többeket 

érdekelne az, amivel a Szentlélek megkínálni kívánja e városnak lakóit, 

mert jó lenne. De nem várható ennél a piciny - földi szemmel nézve pi-

ciny, földi szemmel nézve jelentéktelen - gyülekezetnek a számszerinti 

gyarapodása. És nem várható ez már az egyházaknál sem. Mert az egy-

házak szétesése is mindenféle jelentéktelen vagy esetleg jelentősebb, né-

mely esetben súlyosabb dolgok miatt megkezdődött.  

Jelentéktelennek mondom például azt, amikor emberek azért harcol-

nak, hogy ezen, vagy azon vagy amazon a nyelven folyjanak az Istentisz-

teletek. Az egyházaknál a „benső mag”, a Szentlélek által vezetettek 

száma egyre kevesebb lesz, az ott lévő szellemi élet, életerő, egyre inkább 

kivonul és az egyházak csak külső keretben foglalt világias, elvilágiaso-

dott intézményekké lesznek. Egyre inkább előfordul majd, hogy „meg-

verem a pásztort, kikezdem a pásztort, gyanúsítom a pásztort, hogy ezál-

tal a juhok szétszéledjenek...” És a megvertek helyét olyanok foglalják 

majd el, akik még kevésbé állnak szellemileg azon a fokon, amelyen a 

megvertek álltak. És ezért lesz, hogy amíg egyes dolgokban a kákán is 

csomót keresnek, más vonatkozásban viszont az egyházak tagjainak 

egyre több kedvezményt engednek meg. És amikor emiatt az emberek 

hitüket vesztik, az már többé vissza nem állítható. Ezért lenne az utolsó 

időkben különösen nagy szükség arra, hogy az emberlelkek a magasabb 

szellemvilágból a Szentlélektől bizonyságokat nyerjenek. Viszont ezek 

elől a bizonyságok elől az egyházak többnyire elreteszelik az ajtót, elzár-

ják az utakat és a módokat. Az egyházak még mindig nem ismerik el, 

hogy a Szentlélek a világban van és azért van a világban, mert erre a mai 

hitetlen, kételkedő, bizonytalankodó világnak nagy-nagy szüksége lenne.  

Akik pedig megkapták ezt, mint ahogyan ti is megkaptátok, azoknak, 

és nektek is nem azért adatott, hogy ezt megszokják, ezt természetesnek 
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vegyék, úgy gondolkodjanak, hogy nem is olyan lényeges, nem is olyan 

fontos, „ide is mehetek... oda is mehetek... amoda is mehetek... itt is meg-

jelenhetek... ott is megjelenhetek...” és mindenféle dolog elegendő ürügy 

legyen arra nézve, hogy amikor a Szentlélek kapui nyitva vannak, e hely-

től magukat távol tartsák; vagy elegendő ürügy legyen arra, hogy az írá-

sokat, a Szentírást és a Szentlélek alapkijelentéseit ne tanulmányozzák, 

vagy ne tanulmányozzátok ti is nap mint nap teljes összeszedettséggel 

imádkozó lélekkel és rendszerességgel. Mert ahogyan én látom egyese-

teknél, ezek nem történnek meg. Márpedig az idő mindegyikőtök szá-

mára testvéreim, lejáródik. És ezt én mondom nektek, aki a bánat köny-

nyeit hullattam azért, hogy mennyivel többet tehettem volna, mint ember, 

ennek az ismeretnek a fényénél, és sok dolgot én is elmulasztottam. Ideát 

az igazság törvényét egyáltalán nem érdekli - hogy így mondjam - hogy 

az ember mikor, miért nem tanulmányozta, nem élte és nem cselekedte 

az igazságot. Nem érdekli a törvényt, hogy az ember mit unt meg, mit 

nem tartott fontosnak, csakis az elért eredmény számít, illetve a tör-

vény mindenkit elmarasztal az eltékozolt javak és az eltékozolt idő 

miatt! Így hát csak azt mondhatom mindegyiteknek, hogy egyre erőseb-

ben tapadjatok a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk tanához, amelynek bő-

vebb, alaposabb és helyesebb ismeretére a Szentlélek megvilágosító ereje 

által lesztek csak képesek.  

Sokat imádkozom érettetek! Nincs nap, hogy ne gondolnék rátok és 

ne kérném az én Atyámat, Istenemet, hogy közületek egyetlen - egyetlen! 

- egy se vesszen el! Mert ha ezekben az időkben, amikor velem együtt 

aránylag békés, nyugodt éveket, esztendőket, évtizedeket élhettetek át 

ebben a szabad országban és mégsem tudtok komoly eredményt felmu-

tatni, akkor ugyan mi várható a bizonytalanságok, a sanyargattatások és 

a kételyek idejében majd? Mert nagyon erős hittel kell majd az embernek 

rendelkeznie, mert olyan dolgokat állítanak, olyan dolgokra esküsznek, 

olyan dolgokat bizonyítanak majd a tudomány erejével, amelyek az em-

berek nagy részében kételyt keltenek. És amikor az emberek nagy részé-

ről beszélek, akkor a hittel rendelkező emberekről beszélek. Akik hitet-

lenek, elvesznek. E jelenlegi világnak kétharmad része veszendőbe megy 

és azért megy veszendőbe, mert hitetlen, nem hitből él, nem tud a hit által 

megigazulni és a hit által igaz cselekedeteket felmutatni. Tehát amikor 

arról beszélek, hogy kételyt kelt az ellentét az emberek lelkében, akkor 
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azokról az emberekről beszélek, akik a jelenlegi állásuk szerint még meg-

menthetők lennének. Mindenki, aki a Földre születhetik törvényesen, az-

zal a céllal születhetik meg, hogy felvegye a harcot úgy az önmaga ter-

mészetében rejlő bűn ellen, mint a világban megszaporodott és megerő-

södött bűn ellen. A törvény azért marasztalt el engem, mert én elhúzód-

tam a világtól.  

Ugyanis a világnak szüksége van a példamutató emberekre, a világnak 

szüksége van arra, hogy aki a krisztusi igazságot ismeri, az az életével 

bizonyságot tegyen arról a munkahelyeken és mindenütt. Az apostolok, 

Krisztus tanítványai sem vonultak el a világtól, mint én tettem, hanem 

elmentek a mi Urunk, Jézus Krisztusunknak a kérésére - mert Ő küldte 

szét őket a világba, hogy „szétjárjanak és hirdessék az Igét...” és tanúbi-

zonyságot tegyenek mindarról, amit Tőle tanultak, amit Ő hirdetett. Amit 

nekem tanított a kegyelmes Isten a Szentlelken keresztül, arról nekem is 

szélesebb körben kellett volna tanúbizonyságot tennem. Még egy testvé-

reim: ma már nem szabad - amíg meg nem erősödött ez az igazság, addig 

igen - annak az embernek hallgatnia, aki ismeri az igazságot. Mert ha 

joga, alkalma és lehetősége van a rossznak, hogy az ő rosszát a világ felé 

prédikálja, kinyilvánítsa, szünet nélkül hangoztassa, hogy ezáltal ember-

lelkeket nyerjen meg, akkor nem olyan módszerrel ugyan, de szükséges 

az isteni igazságot ismerő emberlelkek részéről is az, hogy egyrészt 

tanúbizonyságot tegyenek az ő életükkel, másrészt, hogy ne hallgas-

sanak, amikor az isteni igazságot meghazudtolják vagy pocskondi-

ázzák. Tehát a tanúbizonyságot úgy értem, hogy azoknak, akik az isteni 

jót ismerik, lehetnek, és kell is, hogy legyenek elképzeléseik, módsze-

reik, eszközeik arra, hogyan nyerhet a jó teret, vagy hogyan nyerhetnek 

meg hitben gyengébb emberlelkeket az igazságnak.  

De semmiképpen nem alkalmazhatnak olyan módszereket és olyan 

eszközöket, mint amilyeneket az ellentét megenged magának. Az ellentét 

fegyvertárában a legerősebb és a leghathatósabb fegyver a hazugság, 

amellyel úgy fest át mindent, mintha az lenne az igazság, amit ő mond, 

mintha nála lenne az igazság és ott lennének a tévedések, ahol valójában 

az igazság él. Tehát az igazságot ismerő emberlélek semmiképpen nem 

folyamodhatik hazugsághoz, semmiképpen nem változtathat még egy pi-

cit sem az igazságon azért, hogy akkor esetleg azzal másokat megnyer-

jen. Az igazságot csak tisztán szabad kinyilvánítani a világban. Minden-

kor szüksége volt ebben a világban - ahol az ellentét az úr - az igazságot 
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ismerőknek arra, hogy fentről világosságot, erőt, eligazítást kapjanak. Ha 

egy kicsit is jobban lennétek képesek az imán, az elmélkedéseken, az ol-

vasásokon és a beszélgetéseken keresztül magatokat összekapcsolni a 

szellemvilággal, az meg is történik. Mert ez a szellemvilág itt áll körülöt-

tetek és arra vár, hogy feléjük forduljatok, hogy tőlük kérjetek, hogy zör-

gessetek. Arra vár, hogy odafigyeljetek, hogy igazán higyjetek abban, 

hogy ez a szellemvilág a segítségetekre tud lenni és ez a szellemvilág 

képes körülöttetek a dolgokat és a helyzetet úgy intézni, hogy azzal tite-

ket védjen, óvjon azoktól a szennyes hatásoktól, amelyek a világban 

hömpölyögnek. Ha ti ezekben igazán hinni tudnátok - mert a hitnek óriási 

ereje van! - akkor az mind meg is történhetne. De még sokszor ti is - 

szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban - gyengék és bizonytalan-

kodók vagytok; még bennetek is félelmet tud kelteni az ellentét.  

Ne féljetek: veletek az Isten, velünk az Isten, és akivel az Isten van, 

senki ellene nem mehet. Azt értem ez alatt, hogy az ellentét elvehet 

olyan dolgokat, amelyek az anyagi világ tartozékai, mert azokra csak itt, 

e Földön van hatalma. Ha látnátok azokat a csodálatos világokat, ame-

lyekbe ritkán Isten kegyelméből nekem már bepillantásom van, hogy 

azok milyen csodálatos világok és oda az ellentét nem hatolhat be, ott 

senkitől semmit el nem vehet. És beláthatnátok azokba a világokba is, 

ahol az ellentétes lelkek élik az életüket a test halála és összeomlása után, 

hogy mennyire nincstelenek, mennyire koldusok, mennyire nyomorultak 

és milyen betegek. Mert testvéreim, a bűnnek nem lenne szabad, hogy 

létjogosultsága legyen; az ember és a bukott teremtmények adták és adják 

ezt a nagy-nagy létjogosultságot a bűnnek és a bűnben élő erőszakos ele-

meknek. Tehát itt a Földön sem lenne létjogosultsága, de mégis él, van 

és virul a bűn. Aki a Földön él, csak egy ideig élhet abban a kellemes 

állapotban azáltal, hogy a bűnös vágyai kielégülhetnek, de egy idő után 

a bűnnek megjön a gyászos következménye: a betegség. Ezzel azt aka-

rom mondani, hogy nemcsak a földi világon vannak ismert és ismeretlen, 

gyógyítható, gyógyíthatatlan és halált okozó betegségek, hanem a test 

halála utáni életben is. Tehát a bűn betegséget hoz létre, a betegség pedig 

fájdalmat, szenvedést, nyomorúságot és halált. Nem megépül az ember, 

hanem leépül, nem egészséges és fiatal lesz, hanem beteg, törődött és 

öreg, akit a halál vár.  

Tehát itt a Földön és itt ezekben az alacsony világokban is a bűn kö-

vetkezménye miatt a teremtmény elgyöngül, eltorzul, elváltozik és nincs 
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arra lehetősége, hogy ez az állapot megváltozzék és ebből kikerülve bol-

dogabb, békésebb, szenvedéstől mentes életet élhessen. Csak egy kiút 

van: a megtérés, ha elhagyja az ember a bűnt! Erre oktatnak bennete-

ket; nem ijesztgetnek, nem azért mondják ezt, hogy bennetek félelmet 

keltsenek, hanem a valóságot mondják. De vannak közöttetek, akik nem 

akarják ezt a valóságot tudomásul venni, akár azért, mert fiatalok, akár 

azért, mert éretlenek, akár azért, mert nincs elég tapasztalatuk, akár azért, 

mert az emberi énjüknek még sok mindent szeretnének megszerezni és 

még sok mindenből szeretnék kivenni a részüket. Van, aki attól fél, hogy 

a testi életben még tíz, húsz vagy harminc évig nehézségeken kell keresz-

tül mennie. De nem attól kell félni, hogy húsz év múlva, harminc év 

múlva mi történik, mert mi garantálja egy idősnek, vagy akár még egy 

fiatalnak is, hogy a világ vesztébe rohanása előtt nem szólítja-e ót vissza 

az Úr? Kinek van garanciája arra, hogy a holnapi nap az övé-e, hogy él-

vezheti-e még az életet öt, tíz, vagy tizenöt évig? Nem láttok csecsemőket 

és gyermekeket meghalni és elpusztulni milliószámra? Nem látjátok azt, 

hogy pont az ellentét az, aki háborúival gyermekeket, fiatalokat, időse-

ket, betegeket, civil lakosságot egyaránt halálra ítél és elpusztít? Az em-

bernek csak egyetlen reménysége lehet, szeretett testvéreim, és ez a 

mi Urunk, a Jézus Krisztus.  
Ő az ember egyetlen reménysége, Aki vigyázhat rá, Aki védheti, óv-

hatja őt, Aki megmentheti, hogy idő előtt olyan veszedelmekbe ne kerül-

jön, amelyekben nem tud még helytállni. Vagyis, hogy a veszedelmek, a 

nehézségek, a próbák majd csak akkor jöjjenek rá és csak olyan mérték-

ben, amiknek az elviselésére már felvértezte magát a Szentlélek, a krisz-

tusi igazság ismeretén, tanulmányozásán, megértésén, lelkébe való asz-

szimilációja révén. Krisztus az egyetlen megmentőnk! Én nagy-nagy 

tisztelője, alázatos valakije vagyok a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak, 

mert Ő Isten küldöttje, mert Ő az Isten helytartója ezen a Földön, mert Ő 

tette lehetővé, hogy a Földön az a lehetőség meglegyen, hogy megváltson 

bennünket és feltámasszon bennünket a halálból az életre. Testvéreim, 

néhányan tanúi voltatok az én életemnek; tanúi voltatok annak, hogy az 

Úr mindig és mindenkor velem volt. Akkor is, amikor az ellentét az én 

Pali testvéremen keresztül, aki nem hitt a Szentléteknek ebben a tiszta 

igazságában, megkísértett azáltal, hogy így, úgy, amúgy próbálta azt ne-

kem magyarázni; akkor is, amikor a ti emberi énetek egymással nem fért 
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össze, akkor is - ha időlegesen is - a médiumok között versengések tá-

madtak. Mindenkor az én Atyámra, Istenemre és a mi Urunkra, a Jézus 

Krisztusra támaszkodtam, mert nem az ellentétnek, hanem „Neki adatott 

minden hatalom égen és Földön...” Az, hogy ma ilyen nagy hatalommal 

látjátok rendelkezni az ellentétet, azt pont az Ő megváltó munkája tette 

lehetővé azáltal, hogy „a konkoly is nőjjön az aratásig...”  

Az Ő megváltó munkájának köszönheti az ellentét, hogy ebben a ke-

gyelmi időszakban szabadon rabolhat, szabadon kiélheti az ő bűnös ter-

mészetét és sanyargatta az elmúlt 2000 esztendőben és a hátralévő időben 

is sanyargatni fogja azokat, akik a bizalmukat, hitüket, reménységüket a 

mi Atyánk, Istenünkbe és az Úr Jézusba helyezik. De ez nem jelenti azt, 

hogy nincs közel, hogy nem jön el az az idő, amikor az ellentétnek 

„semmi hatalma többé nem lészen...” mert megkötöztetik és alászállítta-

tik azokba a világokba, amelyeket úgy jelölnek a Szentlélek munkásai, 

hogy a „kárhozat világai”. Mi pedig az új világnak, az átalakult földi vi-

lágnak polgáraivá válunk, ami nagy-nagy megtiszteltetés lesz, hiszen a 

világűrben egy előkelőbb, egy magasabb rendű helyet foglal majd el az 

új Föld, amelynek fénye és rangja lesz a világmindenségben. Így én csak 

azt mondhatom, ne irigykedjetek, ne kedvetlenedjetek el, ha látjátok az 

ellentét hatalmát; a fontos az - mindegyiteknek külön-külön mondom! - 

hogy a ti lelketek fölött ne hatalmasodjék el ez a gonosz, mert csak azok-

nak a lelke felett hatalmasodhatik el, akik önszántukból, a maguk akara-

tából átszolgáltatják hamis aranyakért az ő lelküket és ezáltal a lelkük 

üdvösségét is hosszú időre az ellentétnek. Igen, megvallom előttetek, 

hogy aggódom érettetek! Igen, néha nyugtalanná tesz, máskor felizgat 

az is, amikor egyesek, akik ebből a csoportból, az én népemből jöttek át 

ide, milyen gyenge lelki ruhát voltak csak képesek készíteni maguknak 

ezeken a nagy-nagy horderejű isteni igazságokon keresztül.  

Az is aggodalommal tölt el, amikor egyeseknél látható hogy minden 

félelmük és minden tiltakozásuk ellenére is még egyszer vissza kell jön-

niük ebbe a világba. Vissza kell jönniük - ha nem is hosszú időre - olyan 

állapotok és olyan körülmények közé, amelyekben - számot nem akarok 

mondani - de bizony mondom nektek, ötvenszeresen, százszorosán nehe-

zebb lesz megállni, mint amilyen körülmények között időzhettek akkor, 

amikor ennek a gyülekezetnek ők is tagjai voltak, ennek az iskolának, 

Krisztus iskolájának tanulói voltak. Tehát ne azt nézzétek, hogy földi 

szempontból mi a félelmetes; ne azt nézzétek, hogy mit érdemes és mit 
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nem érdemes már megcselekedni; mennyire érdemes dolgozni vagy nem 

dolgozni, hanem az életetekben mindent pontról-pontra, lépésről-lépésre 

töltsétek be, feleljetek meg a legapróbb részletekben is minden reátok 

bízott munkának és feladatnak. Ne legyetek sem megijedve, sem elfog-

lalva a világ dolgaiban, hanem koncentráljatok arra, hogy a lelketek-

ben végbe menjen az átalakulás, hogy a bűnök lemaradjanak rólatok és 

helyette felépüljön az a mennyegzői ruha, amelyeket azok a csodálatos 

erények - amelyekre szükségetek van - ékesítik majd fel. Ehhez viszont 

ajánlanám az alázatosságot! Az alázatosság - hát így mondtuk mindig 

- szürke köpönyege eltakarja az ember értékeit és kincseit az ellentét vizs-

gálódó szeme elől, amivel azt nézi, hogy honnan, kitől, mit lehetne el-

venni. Azt mondhatom, hogy az alázatosság által egyre kisebb felületen 

érintkezik az alázatos ember e világgal; és ha nem érintkezik nagy felü-

leten, akkor keveset tud a világ bajaiból, a világ dolgaiból és a világ vá-

gyaiból beengedni a maga lelkébe.  

Tehát kis felületen érintkezzék az ember - ezt lelki szempontból mon-

dom - a világgal. Viszont az ember járjon és éljen ebben a világban, mert 

ha e világban jár, a járásával, a megjelenésével nagyobb környezetben 

tud világosságot széthinteni. Mert most értem csak meg a Szentírás ama 

szavait, hogy „a lámpást a magasba kell helyezni, hogy az világítson...” 

Én csak nektek próbáltam az én megismert igazságommal világítani, de 

nem én, hanem az igazság világított általam és világosított meg bennete-

ket - már akiket megvilágosított. Tehát nem szabad az embernek véka alá 

rejteni a lámpását, hanem ahol megjelenik, ahol dolga van, ahol feladata 

van, ahol ismerősei vannak, a jócselekedetei mindenütt nyomokat hagy-

janak és világítsanak az utánuk következőknek. Közeledik ennek az is-

kolaévnek a befejezése. Míg ember voltam - bár hittem, hogy Istennek 

gondja van rám, bár reménykedtem ebben, mégsem tudtam igazán hinni, 

hogy a halálom után ennyi évvel ez a kis gyülekezet még fent fog állni. 

És ez a kis gyülekezet mégis létezik! És látom, hogy ez a kis gyülekezet 

jó kezekbe rakatott le, és ebben a kis gyülekezetben szellemi táplálékhoz 

juthattok. Örülök, hogy nem csak valami ezoterikus dolgot, valami kü-

lönlegességet láttok benne, hanem Krisztus tanát. Örülök, hogy láthatta-

lak benneteket, József testvérem és mindannyian, akikért aggódom, aki-

ket szeretek, akikkel egynek érzem magamat és testvéremnek éreztek 

benneteket a mi Urunk, a Jézus Krisztusban. Ő tartsa áldó kezét felette-
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tek, Ő adjon nektek világosságot, megnyugvást, világos látást, eligazo-

dást, hogy az egyenes útról, amire ez az igazság ráállított benneteket, ne-

hogy letérjetek. Isten veletek, testvéreim... testvéreim... testvéreim az Úr 

Jézus Krisztusban. 

 

ÉLJETEK A JÓRA KAPOTT LEHETŐSÉGEKKEL(*) 
 

Köszöntelek benneteket, testvéreim az Úrban, a Jézus Krisztusban. 

Vándorbotot vettem a kezembe. Elvándoroltam, elmentem, elzarándo-

koltam mindazokhoz, akik emlékezetemben, érzés- és gondolatvilágom-

ban felelevenedtek elmúlt földi életemből, akikkel valaha az isteni Gond-

viselés összehozott engem. Bizony-bizony, ennek a gyülekezetnek régi 

tagjai közül több mint száz testvéremet meglátogattam. Több mint százat, 

akik már itt élik az életüket, de valaha - hasonlatosan hozzátok - ezeket a 

székeket foglalták el, hogy a szellemvilágból ismereteket, tudást, meg-

győződést és nemes erőket nyerjenek. Utam hozzátok, akik még testben 

élők vagytok, szintén elvezetett és benneteket is nyugodtan, időt adva 

magamnak, alaposan és figyelmesen megtekintettelek. Hát bizony-bi-

zony, akik már velem együtt ideát vannak, a szellemi, a lelki világban, a 

legkülönbözőbb helyeken és állapotokban találtam őket. Örömömre, bol-

dogságomra szolgált, hogy voltak, akik nálam is többre vitték és itt szép, 

boldogító helyeken élvezhetik a megérdemelt pihenésüket és örömüket. 

Most már abból a kötelékből, abból a formából, ahogy itt a Földön ösz-

szehozott és elrendezett bennünket az isteni Gondviselés, jóformán 

semmi sincs meg. Tehát már nem az köt bennünket össze, hogy valaha 

itt együtt voltunk, hétről-hétre találkoztunk, hanem az, ahogy én mindig 

köszöntöttelek benneteket, hogy testvérek lettünk-e az Úrban, a Jézus 

Krisztusban. Bizony-bizony szomorúságomra és fájdalmamra olyan álla-

potokban is találtam egyeseket ismerőseim közül, akikkel valaha e szent 

helyen együtt szívtuk levegőt, együtt tanultunk, amelyek rájuk nézve na-

gyon fájdalmasak. Némelyiket alig-alig ismertem meg.  

Szinte belerokkantak abba, amit elmulasztottak, belerokkantak abba, 

hogy nem jól használták fel a drága időt és most nagy-nagy szükségben, 

nagy-nagy ínségben élnek. Ezeknek láttán megvizsgáltam a saját lelkiis-

meretemet, a benső érzésvilágomat, hogy elmulasztottam-e, valamit hoz-

zájárultam-e, és ha igen, mennyiben járultam hozzá ahhoz, hogy őket 
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ilyen szomorú és nehéz helyzetben és állapotban találtam. Kisebb-na-

gyobb dolgoktól eltekintve azt kell mondanom, hogy mindenki a maga 

életének a kovácsa. Azt kell mondanom, hogy Isten szolgálatában vannak 

emberi lelkek, akik példát nyújthatnak, vagy akik taníthatnak, mert job-

ban képesek az igazságot felfogni és szavak által továbbadni, de igazából 

mindenki kivétel nélkül önmagáért felel! Különösképpen felel önma-

gáért akkor, amikor az alkalmak, amikor a körülmények és a lehetőségek 

az illető számára nagyon is kedvezőek voltak. Én most nem azokról a 

kedvező körülményekről beszélek, amik az emberi énnek kedvezőek, ha-

nem azokról az alkalmakról, körülményekről és lehetőségekről, amelyek 

fennálltak arra nézve, hogy az ember a hamis gazdagságon, az emberi 

kapcsolatokon, az igazság ismeretén keresztül szellemi értékeket, szel-

lemi gazdagságot szerezhessen magának. Én csak egy kis jelentéktelen 

eszköz voltam az Úr kezében ahhoz, hogy rajtam keresztül nem az 

enyém, hanem a Szentlélek és a mi Urunk, a Jézus Krisztus igazsága a ti 

szívetekhez és értelmetekhez eljusson.  

Nagyjából úgy látom - mert hiányaim azért vannak - hogy a rám bízott 

munkát elvégeztem, és ami az én képességeimből és az én szellemi foko-

zatomból tellett, azt nektek átadtam. Mindenkor arra törekedtem, hogy 

megteremtsem a lehetőséget arra, hogy ez a kis gyülekezet az Úr előtt 

hétről-hétre megállhasson és lassan, fokozatosan magasabb rendű és 

rangú szellemek ide eljöhessenek, és minket, a csonka-bonkákat az igaz-

ság csodálatos ajándékaival megajándékozzanak. Minden figyelmezteté-

sem, minden szigorom azt szolgálta, hogy itt ne támasszunk semmi olyan 

akadályt a szellemvilág elé, ami az ő munkájukat gátolja és majd emiatt 

kevesebb isteni, krisztusi ajándékban részesülhetünk. Mindenkit igye-

keztem felkarolni, régieket és újakat egyaránt. Igyekeztem az én generá-

ciómhoz tartozók gyermekeit, esetlegesen unokáit bevonni ebbe a gyüle-

kezetbe és lehetőleg itt meg is tartani őket. Hogy ha azt kell látnom, hogy 

azok, akik még testi életben vannak és valaha, az én időmben a szombati 

iskolában, és a többi Istentől kapott alkalmakkor itt a székeken a helyüket 

elfoglalták, kihullottak innen és nincsenek itt, az már nem az én mulasz-

tásom, nem is az utódomé, és nem is a magasabb szellemvilágé. Mert 

minden tirajtatok múlik szeretett, kedves testvéreim az Úr Jézus 

Krisztusban! „Adatik annak, akinek van... akinek pedig nincs, még az is 

elvétetik, amivel bírni vél...” Mert más, hogy az ember feltételezgeti ma-

gában, vagy számítással él, hogy neki már ez van, ezt már megszerezte, 
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vagy attól már megszabadult, más az, hogy úgy gondolja, hogy bírni vél 

valamivel, de itt, minálunk az igazság törvénye azt mutatja, hogy csak 

vélt bírni dolgokkal, mert a valóság világában mindazzal nem rendelke-

zik.  

Testvéreim, nem a testet öltéseknek száma határozza meg, hogy ideát 

a földi embert milyen eredmény várja. Még csak nem is az, hogy milyen 

testet öltést él; hétköznapit, vasárnapit, vagy a következményeket elfo-

gyasztó, vezeklő életet, hanem azt számít, hogy a teremtő Isten és az Úr 

Jézus Krisztus által adott alkalmakkal, lehetőségekkel hogy és miként él, 

hogy használja fel azokat, elsősorban a maga javára, azután a környezete, 

a testvérei, tehát a mások javára is. Mert amikor valaki az igazságot, vagy 

az igazságból valamit megvalósít, azzal az igazságot és az isteni jót erő-

síti e Földön és az emberi lelkekben is. Igen, akik küldetésben vannak, 

azok azért vannak küldetésben, hogy ezt az isteni jót, az Isten akaratát, 

az Isten igazságát erősítsék, megtartó erővé tegyék mások életében! Van-

nak kisebb és vannak nagyobb küldetések. Van, aminek könnyebben 

megfelel az ember, és van, amihez hihetetlen nagy erőre és kitartásra van 

szükség. A kitartáshoz viszont hitre és reménységre van szükség. Csak 

úgy tud az ember kitartani egy eszmében, az igazságban, ha hisz abban, 

ha reménykedik abban, hogy az megerősödik az emberi lelkekben és ez-

által a földi életben. Aki türelmetlen, az nyilvánvalóan nem kitartó. Az 

embernek a szántó-vető gazdához hasonlatosan türelmének kell lenni, aki 

türelmesen kivárja, hogy az elvetett mag szárba szökkenjen, kalászt hajt-

son, beérjen és sokszoros termést hozzon az aratás idejére. A legtöbb em-

bernek, így soknak közületek is, nincsen kellő türelme, nincsen kellő hite, 

nincsen kellő reménysége és főképp nincsen kitartása az isteni jó és igaz 

megvalósításában.  

Nem tudja felfogni, nem tudja átérezni, hogy nem a mi kis jelentékte-

len énünk, és testi életünk számít, amikor olyan nagy és szent isteni dol-

gokról van szó, mint az igazság magvának elvetése és gondozása. Mivel 

ezt nem tudja felmérni és felfogni, az önmaga sürgés-forgásával, az ön-

maga akaratával, az önmaga elgondolásaival mindig önmagát tolja az 

előtérbe. Ezen a helyen nem lehet parancsokat osztogatni, ezen a helyen 

nem lehet az embernek előírni, hogy ő mit akar, mit szeretne, és mit nem 

akar és mit nem szeretne. Itt csak egyedül azt szabad, hogy az ember 

hagyja, hogy az Isten gondviselő kegyelme megnyilvánuljon, és imád-

kozzék azért, hogy a kegyelmes Isten a jövőben is úgy, mint a múltban, 



271 

 

hétről-hétre gondoskodjék számára a mindennapi kenyérről. Amikor a 

mindennapi kenyeret említem, akkor nem csak a testet tápláló kenyérről, 

netán mazsolás kalácsról beszélek, hanem arról a lelki táplálékról, amire 

mindannyiótoknak kivétel nélkül szüksége van. Mert mi lett volna velem, 

és mi lett volna mindazokkal, akiket már az isteni kegyelem elszólított 

innen, mi lenne veletek, ha Isten kint hagyott volna benneteket a hitetlen-

ség, a reménytelenség tarlóján? De megkeresett és megtalált mindannyi-

unkat! Összegyűjtött bennünket ide, nem azért, hogy a különbségeket lás-

suk egymásban, hogy a másiknak gyengébb vagy rossz tulajdonságait né-

zegessük, hogy rosszakaratú bírálatot, vagy erős kritikát gyakoroljunk a 

másikkal szemben.  

Hanem összegyűjtött minket, hogy láncot képezzünk, megfogva egy-

más kezét, imára kulcsoljuk a kezünket, és itt oldott sarukkal megálljunk 

és hálás szívvel vegyük azt, amit Isten az Ő szerető kegyelméből ide el-

küld és amivel mindnyájunkat - így most még benneteket is - megaján-

dékoz hétről-hétre. Nagy-nagy öröm volt a számomra látni azokat, akik 

szép eredményt értek el, akik itt már erősek, akik megállnak a maguk 

lábán, akik használható eszközök az isteni akarat kezében. És szomorú-

ságot okozott nékem látni azoknak hiányait, akik nem sokra vitték ezzel 

a csodálatos lelki táplálékkal, amivel az Úr megkínált bennünket és ami-

től alkalmuk lett volna megerősíteni önmagukat és megnövelni az itteni 

gazdagságukat is. Olyan is előfordult - még jó, hogy csak igen kevés azok 

száma - hogy most lejjebb vannak, mint akkor voltak, amikor az isteni 

kegyelem innen elbocsátotta őket a testet öltésre. Mindig azt akartam, 

mindig azt kívántam, hogy testvérek legyünk az Úrban, a Jézus Krisztus-

ban. Azt akartam, hogy béküljetek ki mikor ügyes-bajos dolgaitok voltak 

egymással, hogy béküljetek meg, amíg az úton vagytok, és a Krisztus 

békessége hassa át a lelketeket. Sajnos, ahogy a vándorbottal a kezemben 

ide-oda-amoda bekopogtattam, még találtam olyanokat ebben a világban, 

ahonnan én szólok, akik még mindig a sérelmeiket sorolták: „ha az ezt 

nem mondta volna... ha az azt nem tette volna ha annak nem adtál volna 

előnyt, te is Gyula testvér az én rovásomra... mert ha így, mert ha úgy.”  

Mennyit kell még az ilyen léleknek szenvednie, hogy belássa: nem 

másokat kell a maga baja, hiányai, nehézségei miatt okolni, hanem ön-

magába kell néznie, hogy miért is van ott, azon körülmények között, azon 

állapotban, ahol van. Ugyanis nem a véletlen műve az ő jelenlegi álla-
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pota, nem azért van ebben a helyzetben, mert az isteni Gondviselés elfor-

dította orcáját őróla, hanem nagyon is súlyos okai vannak és az okok 

benne vannak. Ezeket az okokat meg kell keresni és fel kell tárni úgy a 

léleknek, mint az embernek önmagában, hogy miért is, hogyan is jutha-

tott idáig. Mi az, amit megengedett magának, mit tett és mit mulasztott 

el? Mi volt olyan fontos a számára, ami miatt megfeledkezett a lelki 

szempontból és az igazság értékrendje szerint is szükséges és fontos dol-

gokról? Amikor pedig a vándorbottal a kezemben hozzátok, az otthonai-

tokba külön-külön bekopogtattam, akkor azt is meg kellett látnom, hogy 

bizony vagy nem, vagy részrehajlóan, vagy csak felében, harmadában 

tartotok tárgyilagos önvizsgálatot. Mert még ha betegség, gyengeség, 

vagy bármi ok miatt esetleg ritkábban mozdultok is ki az otthonotokból, 

vagy már nem igen éltek úgynevezett társadalmi életet, az ember az ott-

honában, betegágyán, kedvenc székében is vétkezhetik embertársai és 

az igazság ellen. Mivel? Gondolataival és érzéseivel.  

Az öregember azt hiszi, hogy ő már az ötödik, a hatodikak, vagy a 

hetedik parancsolat ellen nem vétkezik, mivel nincs is lehetősége azok-

nak a bűnöknek kiélésére. Ettől függetlenül a bűn még benne lehet a szí-

vében, a lelkében tisztátalan érzések, tisztátalan gondolatok, tisztátalan 

vágyak, kívánságok formájában; abban amit magának kíván, vagy amit 

mint rosszat másnak kíván. Ezt úgy lehet az embernek kivédeni, ha 

mint Antal médium - az én példaképem - kérlelhetetlenül szigorú ön-

magával szemben és elnéző, türelmes és megbocsátani tudó ember-

társaival szemben, különösképpen pedig azokkal szemben, akik 

Krisztusban testvérei. Tehát felkérnélek benneteket, hogy alaposabb és 

tárgyilagosabb önvizsgálatot folytassatok és keressétek meg a dolgoknak 

gyökerét! Sokszor az ember hajlamos arra, hogy ami elrontott állapotban 

van, azt milliószor megforgassa elméjében - persze mindig arról az ol-

dalról, hogy őt milyen sérelem érte - de nem hatol le a kiinduló ponthoz, 

nem hatol le az érzések, az elgondolások gyökeréig. Pedig oda kellene 

lehatolni, a gyökereket kellene elvágni. Mert ha csak a gaz szárát tépi le 

valaki, akkor csak egy kis eső kell, és a gaz máris gyorsan kihajt és már 

megint ott van, mintha sohasem lett volna levágva. Ezt a levágást úgy 

értem, hogy kifele nem látható, kifele nem mutatkozik, mert az illető nem 

mutatja azt, de belül, letakarva ott van az a bűn, az a hibás érzés, ami az 

életének a perceit, éjszakáinak az álmait megmérgezi, tönkreteszi.  
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Én elmondhatom, hogy sokat tanultam a Szentlélek csodálatos kije-

lentésein keresztül, de voltak dolgok, amiket nem tudtam, képtelen vol-

tam megvalósítani. Emberkoromban - őszintén elismerem - hogy bár szi-

gorú voltam, de mégsem olyan kérlelhetetlenül szigorú önmagammal 

szemben, mint amilyen szigorú vagyok ma itt, a szellemvilágban. Rájöt-

tem, hogy ha jót akarok magamnak, az csakis úgy lehetséges, ha alaposan 

megismerem önmagamat, ha elismerem tévedéseimet, mulasztásaimat, 

helytelen elgondolásaimat, mert ha nem, akkor azoktól nem tudok meg-

szabadulni, és nem jutok előre. Amíg az ember egy bizonyos szellemi 

szintre fel nem kapaszkodik, addig csak azzal a gonddal van elfoglalva, 

minden ereje, törekvése arra irányul, hogy jaj Istenem, csak azt a szintet 

elérjem! De amikor a lélek elérte azt a szintet, akkor már sokkal többre 

vágyik a jóban, semmiképpen sem arra, hogy ott megálljon, és azt 

mondja: „jó nekem itt lenni... jó hogy már itt vagyok... jó, hogy már ezt 

a helyzetet elértem.” A fejlődés szünet nélküli, tehát nem lehet megállni, 

nem lehet stagnálni, nem lehet azt mondani, hogy jó így, ahogy van. 

Mert az élet szünet nélküli munka, ami annak érdekében folyik, hogy 

a jót valósítsuk meg, elsősorban önmagunkban. Amikor pedig eggyé 

lettünk az isteni jóval, az isteni igazsággal, az isteni törvénnyel, akkor 

adtunk már valamit a világnak, és akkor nyilvánvalóan emelkedünk, és 

új ajtók, új kapuk, új lehetőségek, új szellemi világok, új, boldogabb ál-

lapotok nyílnak meg előttünk. Ha bölcsebb lettem volna, előbb lemon-

dottam volna a kör vezetéséről és jobban belevezettem volna az utódomat 

abba, amiben nekem már tapasztalatom volt.  

Ha bölcsebb lettem volna, kikerülhető lett volna, kivédhető lett volna 

mindaz, ami - mint komoly zavar - fennállt az én egy éves súlyosabb 

betegségem ideje alatt és aztán még inkább fennállt az én elmenetelem, 

az én földi halálom után. Ha bölcsebb lettem volna, kevesebb bajt zúdí-

tottam volna az én Anna testvéremre. Ha bölcsebb lettem volna, akkor 

igazi nagy krisztusi szeretet épülhetett volna ki az én István testvérem és 

közöttem. A hídnak, ami az én Anna testvérem és István testvérem között 

épült, nem kellett volna annyira megrongálódnia. De nagy örömömre 

szolgál, hogy a megrongálódott híd ismét megépült közöttük ideát. Nagy 

örömömre szolgál, hogy István testvérem levetkőzte az ő emberi nagyot 

akarását, örülök annak, hogy az alázatosság ruháját látom rajta, hogy az, 

aki a fél világot bejárva, keresve ezt az Isteni igazságot még Dél-Amerika 

földjén is, mégiscsak, mégiscsak, minden nehézsége ellenére beérkezett. 
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Igen nehéz munkájába került, amíg lelkének ablakait tisztára súrolta, de 

azok ma már ragyognak, és fényessé, világossá teszik az ő lelki otthonát. 

Azt hiszem, mivel emberek vagyunk, mindannyiunknak csalódnunk kell 

egymásban. Nem azért, mintha ennek így kellene lennie, csak egyszerűen 

azért, mert amíg itt élünk testben, ha életünknek nem is minden napján, 

de időközönként - Isten minden csodálatos ajándéka ellenére - nagyon is, 

nagyon is emberek vagyunk. Eljött, itt van most az a szellem is, aki nagy 

utakat járt be. Nem úgy, mint én, aki csak az én népemet: titeket tekintet-

telek meg, hanem aki ezt a szomorú, vesztébe rohanó világot nézte meg 

és - ha jól emlékszem - augusztus utolsó vasárnapján úgy köszöntött be 

hozzátok: „jöttem, mentem, láttam…” (lásd „Magyarország mai álla-

pota”)  

Elmondotta, amit látott Magyarhonban és egy másik alkalommal el-

mondotta, amit látott itt ezen a földrészen, ahol én is leéltem az életemet. 

Megnézte a valaha - ah, de régen volt - a kiválasztott népet, Izrael gyer-

mekeit és megnézte a ti lelketeket is. (lásd „A világ mai állapota”) Bizo-

nyára egyszer finoman, nehogy megbántson benneteket, majd megosztja 

veletek észrevételeit. Szól majd még arról is, hogy milyen nagy bajok 

származnak a világban jelenleg végbemenő események nyomán; amikor 

az egész iszlám és az egész arab világ megpróbálja az emberi akaratok 

által létrehozott Izraelt a tengerbe taszítani, Izrael pedig az iszlám arab 

világot a sivatag homokjába temetni. Sötét képek, amik a jövőből előtte 

felvillantak; sötét képek, amik nem is annyira csak az emberi életek, nem 

is csak anyagi, nem is csak a kulturális értékek pusztulását mutatják, ha-

nem azt rombolást, ami az emberi lelkekben történik. Mert testvéreim, ez 

az ország, ez a földrész nekem hazát adott, ahelyett, amit elvettek tőlünk, 

azt, ami magyar volt és amiből mesterségesen Csehszlovákiát csináltak. 

Én mindig azt hittem, úgy gondoltam, úgy éreztem, hogy azért is meg 

tudok itt gyökeresedni, mert ez egy keresztény állam. És azt kell látnom, 

hogy bírósági épületekből eltüntetik a Tízparancsolat kőbe vésett máso-

latait. Mondhatom nektek, hogy ő is, én is látni vélem - bár én inkább 

csak vélem, ő világosabban látja - hogy a Tízparancsolat nincs többé fel-

jegyezve, nincs többé bevésve az emberi lelkekbe sem.  

Majd ha hazamentek, soroljátok gondolatban végig a Tízparancsolat 

minden egyes pontját, azután nézzétek meg, hogy mennyiben töltitek be 

ti, vagy az úgy nevezett keresztény világ, és ez az ország is azokat. Már-
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pedig ha a Tízparancsolat betöltetlen marad, ha azt kiradírozzák az em-

beri lelkekből, ha azt eltüntetik középületeitekből, nehogy az bárkit is fi-

gyelmeztessen erkölcsi kötelességeire, akkor hogyan valósul majd meg 

Krisztus Urunk még ennél is nehezebben betölthető parancsolata: „sze-

resd Istent mindenek felett, felebarátodat pedig mint önnön magadat, sőt 

szeresd ellenségedet is!...” Testvéreim! Nehéz helyzetekben, amikor az 

emberek hitét megpróbáltatás érte ott Magyarhonban, vagy bárhol a vi-

lágon, az emberek újra és újra imádkoztak, újra és újra erősen fogóztak 

abba, amit hittek. Közületek nem egy, annak ellenére, hogy már anyagi 

gondjai sincsenek, az öregség, a betegség terhe alatt úgy vélekedik, hogy 

elhagyta őt az Isten, elhagyta a szellemvilág. Micsoda gondolkodásmód 

ez? Micsoda hitről vagy hitetlenségről tesz az ilyen ember tanúbizonysá-

got ezzel? Ha a nehezebbet kiállta, a könnyebbért panaszkodik? A testnek 

így is, úgy is áldozatul kell esni azért, hogy a lélek megmaradhasson és 

élhessen a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. Ezért mondom nektek: „vi-

gyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek”! Talán mára 

ennyit. Még egy-két helyre majd vándorbotommal bekopogtatok. Isten 

veletek. 

 

A HARMADIK ÉVEZRED ELEJÉN(*) 
 

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus ne-

vében. A Szentlélek ezekben az időkben valóban minden igazságra elve-

zérelhetné azokat az embereket, akik hisznek az Úr ígéreteinek és az Úr 

beszédének. A legnagyobb baj az, hogy keveseknek van igaz hitük az 

Úrban, az Úrról leírottakban, az Úr ígéreteiben és mindabban, ami a 

Szentírásban megörökíttetett. Mert ha el-elolvassák is az emberek a 

Szentírást, de igazából nem érzik, hogy irányt mutat és nem biztosak ab-

ban, hogy úgy van és úgy lesz, ahogy az Úr azt előre megmondotta. Ép-

pen ezért az emberiség nagy része a gonosznak a tombolásában, a Krisz-

tus utáni harmadik évezred elején nem látja át, amiben él, és nem látja 

azokat sem, amik elkövetkezendők lesznek. Pedig ma már ezek nem tit-

kok. Mert a rejtett dolgokat feltárta a Szentlélek és nyilvánvalókká vál-

tak. De az emberiség nem keres és ezért nem is talál; nem zörget és ezért 

nem is nyittatik meg neki, pedig az idők jelei már sok mindenre figyel-

meztethetnék. Elvégeztetett dolog, hogy mindenkinek meg kell halnia. 

Viszont a legtöbb ember előtt bizonytalan, hogy a test halála után hova 
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is kerül és mi is történik majd vele, vagy hogy egyáltalán van-e másvilág, 

vagy ha van, ott milyenek az állapotok, és ott milyen alkalmak és lehető-

ségek várnak rá. Nem tudja, hogy a törvény hogyan választja el egyiket 

a másiktól, és hogy mennyire beigazolódik majd, hogy „innen oda és on-

nan ide nem lehet jönni…” Jelenleg a földi világban végbemenő esemé-

nyekből ítélve úgy látszik, hogy az ellentét, vagyis a gonosz elszakította 

láncait és itt, e Földön „mindenek szabadok őnéki...” és sikerült is neki 

az embereket rávenni arra, hogy azt higyjék, nekik is szabad mindent cse-

lekedniük felelősség nélkül.  

Az emberek nem hiszik, hogy mindennek, a legapróbb dolognak is 

következménye van és ez a következmény kikerülhetetlenül beérik min-

denki számára. Innen a lelkek világából, a láthatatlan világból mindenki 

testhez juthat. A testet öltés törvénye felszed jókat és gonoszakat egy-

aránt, mert Krisztus Földre jövetele óta kegyelmi idők vannak és az isteni 

kegyelem ezt lehetővé teszi. Ebből adódik az is, hogy az Úr esőt ad go-

noszok és jók földjére egyaránt. Mivel a következmények beérése a ke-

gyelem hatása következtében elhúzódik, ezért az ellentét képviselői na-

gyon elbizakodtak és azt hiszik, hogy e világ teljes egészében az övék; 

hogy a test, amit a születéssel kaptak, ugyancsak az övék és azzal azt 

tehetnek, amit akarnak. Azt sem hiszik, hogy a törvény engedte meg szá-

mukra a testet öltést, és hogy a törvény számon tartja mindazt, amit az 

ember érez, gondol, megenged magának és cselekszik. Tehát egyelőre a 

kegyelem folytán még jöhetnek testbe ezek a lelkek, mert mindenki al-

kalmat és lehetőséget kap még egyszer a fizikai síkon való megjelenésre 

azért, hogy kihozza magából azt, ami benne van. Mindenkiben - még a 

legelvetemültebb emberlélekben is - bizonyos fokig még működik az a 

benső érzés, ami ha gyengén és halkan is, de figyelmezteti őt, hogy ho-

gyan kellene élnie, mit lenne és mit nem lenne szabad megcselekednie.  

De amikor a lélek már emberré lett, ezeket a gyenge, kellemetlenkedő 

érzéseket - mert annak érzi - a háttérbe szorítja, és a figyelmét a minden-

napok látványosságaira és az anyagi világra összpontosítja, valamint 

arra, hogy itt, az anyagban mit érhetne el, mit szerezhetne meg, mivel 

tehetné kedvezőbbé a földi életét. Arról, hogy a halál után a lelke tovább 

él és mindenről el kell számolnia, nem akar tudni. Ugyanakkor most, a 

harmadik évezred elején - bár az emberek sokasága ezt észre sem 

veszi - a kegyelem kezd visszavonatni és egyre inkább a természet-

törvény érezteti hatását. Mint mondom, az emberek nagy többsége ezt 



277 

 

még nem veszi észre. De az emberiség eljutott abba a helyzetbe, hogy a 

törvény már érvényesül egyelőre még csak a láthatatlanban, mert hiszen 

minden onnan indul el és oda tér vissza. A látható világban még mindig 

úgy látja az emberiség, hogy „mindenek szabadok őnéki…” sőt úgy látja, 

hogy akkor lesz sikeresebb a földi élete, ha magának mindent megenged, 

ha az erkölcsi törvényeket félreállítja, ha a túlvilági léttel és Isten valósá-

gával nem számol, ha Isten küldöttjét, a mi Urunkat, a Jézus Krisztust 

semmibe veszi, ha úgy próbál magának megnyugvást szerezni, hogy 

mindazzal, ami a láthatatlanban van, nem számol, vagy tagadja. A látha-

tatlan világban pedig ez alatt nagy-nagy változások történnek. Ezeket a 

változásokat egyelőre csak az igen érzékeny lelkű emberek veszik észre, 

akiknek lelke nyitottabb a láthatatlan felé. Ezek a hatások némelyeket 

félelemmel töltenek el, másokat pedig azzal az érzéssel, hogy gyorsan 

kell munkálkodni, menteni ami még menthető, mert érzik a veszedelmet, 

érzik a pusztító vihar közeledtét.  

Viszont minél anyagiasabb valaki, minél kevesebbet foglalkozik va-

laki szellemi dolgokkal és szellemi igazságokkal, lelkileg annál tompább. 

Ezért a testies ember egyáltalán nem érzékeli mindezt és nem hiszi el, 

amikor mások, vagy egy-egy érzékenyebb lélek beszél, vagy írásban ki-

fejezésre juttatja azt, ami feltétlenül be fog következni. Az anyagi világ 

tudósai, nem az érzékenységük, hanem a tudományuk alapján már képe-

sek észlelni és mérőeszközeikkel kimutatni, hogy valami e világgal nin-

csen rendben, és hogy nagy katasztrófa előtt áll az emberiség. A kataszt-

rófát nem a tudományával indítja el az ember, hanem a megtéretlenségé-

vel, aminek következtében létrejönnek ezek a nagy átalakulások, előbb a 

láthatatlan világban, majd pedig a fizikai világban. Mi már látjuk, hogy 

a szemet szemért, fogat fogért törvény kezd belenyomulni a világba. Pél-

dául, akik jelenleg halnak meg anélkül, hogy megtértek volna, tehát akik 

erejüket az ellentétnek adták át, ismereteikkel, tudásukkal az ellentétet 

szolgálták és ebben az állapotban éri őket a halál, ezeknek már semmi-

képpen nem lesz lehetőségük, hogy ebbe a világba még egyszer testet 

ölthessenek. Tehát az egyik jelenség, hogy a teljesen megtéretlen lelkek 

csoportjai, akik már régebben a láthatatlan világban időztek, lepik el nagy 

mennyiségben a Földet.  

A másik jelenség, hogy a jelenben és a XX. században megtérést fel-

mutatni nem tudók már nem fognak tudni az elkövetkezendő néhány év-

tizedben a Földre jönni, mert „megkötöztetnek…” Ugyanis a láthatatlan 
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világban az oldások és a kötözések már folyamatban vannak. Ez a folya-

mat se le nem lassítható, se fel nem gyorsítható, ezt csak majd Isten állít-

hatja meg a választottak kedvéért. És ugyancsak a választottak kedvéért 

történik majd az is, hogy az utolsó ítélet előbb fog bekövetkezni. De en-

nek az okozója megint a megtéretlen ember, aki a megtérésre adott érté-

kes időt a rossz felerősítésére használta fel. A rossz munkája ma már vi-

lágosan látható, akármennyire is takarja magát az ellentét a jó és az igaz-

ság köntösével. Azok, akik a rossz erősítésén dolgoznak, hazugsághoz 

folyamodnak. Ezek nem akarják, hogy az igazság napvilágra kerüljön, 

ezért mindazt, amit az igazság kimutatna, hazugsággal takarják le. Csakis 

a megtérés útján járó emberlelkek képesek az építkezésre, de a nagyobb 

mérvű építkezésekre különösképpen azok képesek, akik az építkezések 

érdekében áldozatot is tudnak hozni. Ez az építkezés történhetik az em-

beri lelkekben - ez a legértékesebb építkezés -, de történhetik magában a 

társadalomban is, a fizikai életben is. Viszont mindazok, akik a rombolás 

szelleméhez tartoznak, rombolásaik révén nyilvánvalókká válnak: ahogy 

az emberek hitét aláássák, ahogy Krisztus ígéreteit meg akarják változ-

tatni, ahogy Krisztust akarják meghazudtolni, ahogy a világban történő 

dolgoknak más színt adnak. És természetesen azok, akik háborúságokat 

folytatnak, szintén ehhez a csoporthoz tartoznak, hiszen a háborúság a 

legnagyobb rombolás: emberi életeket, országokat, népeket, kultúrákat 

tesz tönkre.  

De ennél is nagyobb az a rombolás, amit a megtéretlen emberek az 

erkölcsi törvények mellőzésével okoznak azzal, hogy akinek kevés hite 

van, vagy kételyei vannak, abban ezt a kevés hitet lerombolják és a bi-

zonytalanság, a kétely az ő oldalukra sodorja az ilyen embert. Tehát ez 

a harmadik évezred már sem a szellemiekben, sem a lelkiekben, sem 

az anyagiakban nem az építkezések kora lesz! Sem a művészetekben, 

sem az építkezés terén nem lesznek már olyan alkotások, amikhez ko-

moly tehetséggel kellene rendelkeznie az alkotónak, amikkel az emberek 

érzéseit egy magasabb régióba emelhetnék, ahol ha csak egy rövid időre 

is, de békés, boldogító és felemelt állapotba juthatnának. A rombolás 

szelleme olyan méretekig elhatalmasodik majd, hogy az embereknek na-

gyon nehéz lesz a nyugalmukat, a békességüket megőrizni. A világban 

lévő rombolások, mindennek a tönkretétele, mindennek a meghazudto-

lása, minden szent dolognak a sárba taposása lesz az, ami előidézi ezt a 

nagyfokú nyugtalanságot az emberek lelki világában. Csakis azok tudják 
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majd megtartani lelki nyugalmukat, akik a békesség fejedelméhez, tehát 

a mi Urunkhoz, a Jézus Krisztushoz tartoznak. De nem úgy, mint általá-

ban az emberek tartoznak az egyházakhoz, akik elmennek templomba, 

ott meghallgatják, hogy az Úrról mit mond a lelkész, vagy néhanapján 

belelapoznak, vagy beleolvasnak a Szentírásba. Hanem úgy, hogy Krisz-

tussal egészen közeli lelki kapcsolatba kerülnek azáltal, hogy nap mint 

nap bensőségesen foglalkoznak az Ő igéivel, és azok szerint élnek. 

Csakis az ilyen embereknek képes Krisztus az élet nehézségei között a 

lelki nyugalmukat megadni.  

Az emberiség el fog jutni arra a pontra, hogy szeretne kimenni 

ebből a világból, de nem lesz lehetősége! Keres a világban egy békés 

zugot, de az egész világon nem talál. Tehát ha valaki békességhez akar 

jutni, akkor a Krisztus békéjét kell az önmaga lelkében kiépíteni. De ezt 

a békességet az ember sem a gyermekének, sem a testvérének, sem a sze-

rettének át nem adhatja, mint ahogy az ember a hitét és saját tudását sem 

ajándékozhatja másnak. Mert amit az ember - és feltételezem, ti is - az 

elmúlt évtizedek során itt, a nyilvános vagy akár a zártköri üléseiteken 

megszereztetek, vagy ami nektek bizonyságot nyújtott, vagy amire a ti 

gondolkodásotok, vagy az olvasottak révén rájöttetek, azt másnak nem 

adhatjátok át. Aki ezekkel mint ti, évtizedekig nem foglalkozott, aki 

ezekről nem hallott, aki a Szentírásnak csak a külső szövegét látta és a 

benső lényegébe behatolni nem volt képes, az mindettől elesett. Hiszen 

éppen az lesz az elkövetkezendő időkben az egyházak nagy problémája 

és gondja, hogy maguknak a lelkészeknek sem lesz miből meríteni, mert 

nem merítettek olajat az ő kis lámpásukba akkor, amikor a Szentlélek ezt 

az olajat ingyen adta e világnak, így, mivel mellőzték azt, nincs kellő 

világosságuk. A vihar és az éjszaka előtt két okból is sötétebb lesz. Söté-

tedik a viharfelhőktől és sötétedik a naplemente, az éjszaka közeledte mi-

att is. Tehát kettős lesz a közelgő sötétség és ebben az elkövetkezendő 

sötétségben nem igen lehet majd munkálkodni. Illetve csakis olyanok 

lesznek még képesek némi kis munkát elvégezni, akiknek van a lámpá-

sukban olaj, amivel oda világítanak, ahol ez a munka folyik, amit még 

feltétlenül el kell végezniük a teljes sötétség beállta előtt.  

A hit hiánya, a hitetlenség a sötétség. A hit az, ami világosságot adhat 

az embernek. A szellemi ismeretek kulcsai a Szentlélek munkásainak a 

kezébe adattak, és az elkövetkezendő időkben tőlük függ - mert ők látják 

- hogy mit nyissanak meg és mit zárjanak el. Ami egyszer elzáratik, azt 
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már ennek a Földnek jelenlegi turnusáig, az utolsó ítéletig nem lehet ki-

nyitni. Ami viszont kinyittatik, annak megvan az ideje, hogy meddig ma-

radhat nyitva, és ha az ember ezalatt az idő alatt nem megy be a nyitott 

kapun és nem gyűjti össze a lelki szempontból szükségeseket a maga ré-

szére, mert mással van elfoglalva, akkor már hiába ébred később annak a 

tudatára, hogy mire lenne szüksége - az ajtó már zárva lesz és oda be nem 

mehet. Tehát most, amíg ezek a kapuk még nyitva vannak, addig kell 

cselekedni! Az ellentét szándékosan el akarja terelni ezekről a kapukról 

az emberek figyelmét és magukkal az egyházakkal és a lelkészeikkel is 

tagadtatja, hogy ezek az ajtók nyitva állnak, és hogy a túlvilágból még 

sok-sok mindent meg lehet szerezni, amire az utolsó időkben szüksége 

lesz az embernek. Ugyanakkor az ellentét azokkal, akik már az övéi, el-

hiteti azt, hogy nyugodtan cselekedhetnek a maguk vágyai és kívánalmai 

szerint, mert nincs ezután a földi élet után semmi; jön a nagy megsemmi-

sülés, tehát nem kell az embernek semmiféle másik életre, a másvilágra 

felkészülnie. Elhiteti, hogy ha nincs elszámolás, ha nincs Isten, ha Krisz-

tus csak egy mitológiai alak, akkor nincs mitől félni. Akkor az életnek 

minden percét, minden napját ki lehet, ki kell használni; akkor szabad a 

rablás, szabad az öldöklés, szabad minden, amit az ember a maga meg-

gazdagodása, vagy hatalmának érdekében felhasznál, vagy meg akar cse-

lekedni.  

A ti kezetekbe is kulcs adatott! Mindegyikőtök kapott egy kulcsot, 

amivel a ti jövőtöknek az ajtaját nyithatjátok meg. Persze ehhez látni kell 

azt is, hogy hol az ajtó és melyik az az ajtó, amibe a ti kulcsotok beleil-

leszthető, és ami a ti ajtótokat kinyitja. Arra is ügyelnetek kell, hogy ezt 

a kulcsot el ne veszítsétek, mert ha elveszítitek, nincs másik kulcs, ami 

ezt az ajtót a számotokra kinyithatná. Azok a kapuk, amelyeken a lelkek 

a másik oldalról e világba testbe jutnak, egyelőre még e világ végezetéig 

tárva maradnak és onnan olyan a lelkek olyan mennyiségben tódulnak 

testbe, hogy sem területük, sem élelmük, sem lehetőségük nem lesznek 

azoknak, akik onnan e világba jönnek. De mint mondottam, akik a XX. 

században elmulasztották a megtérésüket, azok már vissza nem jöhetnek. 

Kik jöhetnek még vissza munkálkodni? Akik hajlandók a nagy küzde-

lemre, a nagy harcra, akik az Isten elgondolása és akarata szerinti jót 

szándékoznak itt a Földön még megvalósítani, akik mások megmentésén 

kívánnak fáradozni, vagy hogy a krisztusi eszmét erősen lecövekeljék. A 

lelkek megmentése csak Krisztus igazsága révén történhetik meg, ezért a 
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krisztusi igazságnak a lecövekelésére adatott a Harmadik Kijelentés. Az 

ellentét az Ó- és az Újtestamentum megváltoztatásával az emberi lelkek-

ben, különösen az úgynevezett vallásos emberek lelkében nagy kételye-

ket ébresztett. De akiknél a Harmadik Kijelentés világossága lesz akár 

keleten, nyugaton, északon vagy délen, és mintegy lecövekelik a világ 

négy táján ezt az Igazságot, amit ha a külső szerint az ellentét átalakít és 

megváltoztat is, azoknak nem árthat a gonosz.  

Isten akaratában benne van, hogy a Harmadik Kijelentésen, tehát a 

Szentlélek Világosságán keresztül Krisztus azokkal marad e világ vége-

zetéig, akik megtérnek, akik hallgatnak szavára. Krisztus ezt így ígérte 

meg: „én veletek maradok e világ végezetéig…” Azt is mondta: „ha ket-

ten, hárman az én nevemben összejöttök, közöttetek vagyok…” Mármint 

Krisztus lelkülete, Krisztus szelleme, Krisztus csodatévő ereje, Krisztus 

bátorsága, Krisztus békessége és mindazok a kellékek, amikre nagy-nagy 

szüksége van azoknak, akik az utolsó időkben nem hódolnak be az ellen-

tétnek. Mert e világ nagy része be fog hódolni az ellentétnek, és akik be-

hódolnak, veszendőbe mennek! A kijelentések szerint az emberiség több, 

mint kétharmada elvész. És testvéreim, ezekkel szemben csakis azok tud-

nak megállni, akik Krisztus lelkületét felöltötték magukra. Krisztus lel-

kületét a Harmadik Kijelentés, a Szentlélek Kijelentése, a Szentlélek bi-

zonyságtétele, a Szentlétek megerősítése révén lehet csak az embernek 

megszerezni és megtartani. Tehát a vallásokon belül is csak azoknak van 

és lesz lehetőségük a mennyegzői ruha megszerzésére, akik képesek vol-

tak vagy lesznek Szentlelket venni, mielőtt a nagy küzdelem teljes erővel 

megindul. Ezekben az utolsó időkben nagyon elterjed a gyilkolás, mert 

mint tudjátok, a gyűlölet gyűlöletet szül, és aki fegyvert fog, fegyver által 

vész el.  

Minket nem foglalkoztat az, amikor majd a gyilkosok fogják gyilkolni 

a gyilkosokat, de érdekelni fog bennünket az, amikor a gyilkosok azok 

ellen fordítják a fegyvert, azokkal szemben alkalmaznak erőszakot, azo-

kat teszik ki üldöztetéseknek, meghurcoltatásoknak és mindennemű ne-

hézségeknek, akik felett mi őrködünk, akik a mi eszközeink, akikért már 

az elmúlt kétszáz évben hihetetlen nagy erőfeszítéseket tettünk, akik már 

szépen fejlett kalászok, akiket, mint elhullott kalászokat mi gereblyéztük 

össze a tarlón. Mert akiknek már csak egy kevés kell a megmenekülés-

hez, azokat nem hagyhatjuk kint a tarlón, azokat nem hagyhatjuk kint a 
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nagy pusztító vihar idejére. Azokat biztonságos helyre kell összegyűjte-

nünk, azoknak a benső lelki világában a hitet kell erősítenünk és ébren 

tartanunk mindaddig, amíg az isteni Gondviselés megengedi, hogy ők a 

fizikai testben állják a sarat ezekben a nehéz időkben akár a maguk érde-

kében, hogy még valamit igazítsanak lelki ruhájukon, akár mások érdek-

ében. Tehát mint mondottam, kezd lassan, észrevétlenül a szemet sze-

mért, fogat fogért törvény beszivárogni a világba egyrészt az elmon-

dottak miatt, másrészt, mert a megtéretlen emberlelkeknek kell, hogy út-

ját állja. Ugyanis a megtéretlen emberlélek mindenképpen meg akarja és 

meg is torolja a rajta esett sérelmet; ő maga akarja visszavenni azt, amit 

mások elvettek tőle, ő maga üt oda, ahonnan a támadás indult ellene. De 

mivel az is törvény, hogy mindenki csak azt hozhatja elő lelkének tárhá-

zából, amivel rendelkezik, ezért a visszatorlás, a bosszú, az örökös szer-

zés, a felülkerekedés törvényszerűen be fog következni.  

Azok, akik már az élet minden területén vezetnek, és azok is, akik még 

jönnek, csak azt adhatják, ami bennük van; aszerint okoskodnak, aszerint 

gondolkodnak, aszerint cselekszenek, mert arra éreznek indíttatást. Ezek-

ben az időkben a vezetők és az emberek hazugsággal, képmutatással, ma-

nipulációkkal próbálják eltakarni valódi szándékukat embertársaikkal 

szemben. De akiknek csak némi világosságuk is van, azok bevilágíthat-

nak ezekre a területekre, azaz tudják, hogy mi, miért történik. Azonban 

nem az a fontos, hogy ők a felismert helyzetben rendelkezni akarjanak, 

vagy hogy ki akarják venni a részüket az ott végbemenő eseményekből, 

hanem az, hogy a felismerés révén védjék és mentsék önmagukat és az e 

világban lévő szellemi értékeket! Tudniillik, az ilyen emberlelkek - mint 

ti is - nem azért vannak a világban, hogy támadjanak. Mert az ellentétre 

az jellemző, hogy az ellentét emberei a támadóak, az erőszakosak és kö-

vetelőzők. A Szentlélekkel és a Krisztus lelkületével átitatott ember 

sohasem támad! Az igazság törvénye azonban engedélyezi az önvé-

delmet, az értékek védelmét és az élet védelmét, hiszen az élet óriási 

érték!  

Sőt, minél tisztább lelkületű valaki, annál nagyobb értéket képvisel az 

élete, mert valami olyat ad, amit ezrek és százezrek és milliók nem képe-

sek nyújtani a világnak. Mert a világnak nem a nagy hadvezérek, a nagy 

hódítók, a nagy politikusok adnak nagyot, hanem az egyszerű, tiszta lel-

kületű emberek, akik az Úr parancsolatait tisztelik, akik az Úr akarata 
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szerint élnek. Tehát szükséges a védelem egy ilyen világban, mint a tié-

tek, ahol mindent elvesz a gonosz az embertől, amire csak rá tudja tenni 

a kezét. Ezért azt mondom, hogy ti a part mellett evezzetek, ti az alá-

zatosság szürke köpönyegét vegyétek magatokra, ti ne akarjatok 

semmiben feltűnni és kitűnni! Ti vigyázzatok minden kijelentése-

tekre a jövőben! Ti ne akarjatok a világban szerepet vinni, mert ti-

rátok szellemi értékek „és ez a Harmadik Kijelentés!” van bízva! Ti-

teket a test halála után ezekről a rátok bízott értékekről és természetesen 

erről a drága időről - hiszen nagyon fontos korban éltek! - számoltat majd 

el az Igazság törvénye, ami mindenkinek busásan megfizet azért, amit ő 

adott az igazság és a szellemi értékek védelmére. 

Körvezető: Azzal kapcsolatban, amikor arról szóltál, hogy az ellentét 

itt van a világban és minden eszközt felhasznál arra, hogy a jó ellen tá-

madjon és a maga akaratát valósítsa meg, szeretném megkérdezni, mi-

lyen legyen azoknak az embereknek a magatartása, akik „mint mondot-

tad”, látják a látszat mögötti dolgokat? Elmondottad, hogy ne keressük a 

feltűnést az életben, csendesen evezzünk a partokon. De amikor az ember 

meglátja az ellentét eszközeinek bűnös, rossz szándékát, úgy gondolod, 

ne háborodjék fel azon, és ne hangoztasson el véleményt az általa felis-

mert rossz szándékról? 

Médium: Egyelőre ebben az országban (USA) még szólásszabadság 

van. Egyelőre! Tehát amíg ezt egy ország a polgárainak biztosítja, addig 

neked, testvérem, vagy mindannyiótoknak joga van erre. Amikor olyan 

helyzetek adódnak, mint amilyeneket te is átéltél abban az országban, 

(Magyarország) ahonnan idekerültél, akkor már tudnotok kell, hogy ki-

nek, mikor, mit mondhattok, mint ahogy az első keresztényeknek tették 

az üldöztetések idején. Amint tudjátok, a jelképük a hal volt, ami a né-

maságot jelképezi. Ők tehát tudták, hogy kivel szemben, hogyan nyilvá-

nulhatnak meg. Tisztában voltak azzal, hogy az ellentét nagyon is odafi-

gyel, hogy mit és hogyan használhat fel ellenük. Azonban ha magatok 

között vagytok, az más. De ha egy ilyen csoportban, mint a tiétek is, meg-

bízhatatlan tagok vannak, az már nagy baj. Akkor állig kell egyik ember-

nek a másik előtt gombolkoznia és ez még nehezebbé teszi a helyzetet. 

Azután előfordulhat, hogy kérdeznek benneteket. A kérdésre mindig az 

igazságnak megfelelően kell válaszolni, és az Úr erre is megmondotta, 

hogy mit tegyenek az Ő követői: „Ha bíróság elé citálnak benneteket, ne 
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törjétek azon a fejeteket, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek fogja ál-

talatok kimondani azt, ami akkor szükségeltetik...” 

Körvezető: Már sokszor esett szó köztünk a szemet szemért, fogat 

fogért törvény benyomulásáról a földi életbe már és nem tudtuk elkép-

zelni, hogy ez a gyakorlatban hogyan is történik meg. A tanításodból azt 

vettem ki, ez úgy történik, hogy többségben olyan lelkek lesznek testben, 

akik valóban az ellentét érzésétől fűtötten a szemet szemért törvényt al-

kalmazzák majd egymással szemben... 

Médium: Ezért velük szemben is ezt fogja alkalmazni a törvény. 

Ugyanis a kegyelem nem jár a végtelenségig azoknak, akik a kegyelmi 

időt is a jobbak szenvedtetésére használják fel. Tehát egyrészt így van. 

Ezt jól értetted. Másrészt, ahogy mondottam, a láthatatlan világban azok-

kal szemben, akiket a múlt századokban a törvény elzárt, már nem érvé-

nyesül a kegyelem törvénye, hogy esetleg még egyszer idejöhetnének. 

Hiszen ők megtéretlenek maradtak, és csak a káoszt, a gonoszságot, a 

bajokat, a szenvedéseket sokszoroznák az itt élők életében. Tehát ezekkel 

szemben „és itt elég nagyszámú lélekről van szó” nem érvényesül a ke-

gyelem. A természeti erők megrendülése is közel van már! Bár szabad 

szemmel még nem láthatók a hajszálrepedések, de mindenütt meg van-

nak a természetben, és a természettörvény megadja majd a választ az em-

ber magatartására: amit az ember a természeti világba beleadott, az fog 

visszatérni hozzá. Ez tapasztalható lesz az éghajlatváltozásban, a földren-

gésekben, a különböző viharokban. A természettörvény érvényesülésé-

nek sokféle változata van, de mindenesetre a nagy kegyelmi időszak, 

ami az Úrral kezdődött, most ebben a harmadik évezredben a végé-

hez ér! Isten legyen mindnyájatokkal. Isten veletek. 
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