
Isten-Jézus 

 
Teremtőtök folyamatosan oktat. Mindig mélyebb ismerettel ajándékoz meg, csak teljesítsétek az 

előfeltételeket, amelyeket megkívánok: imával, és a szeretet cselekedeteivel bensőségesen Hozzám  

kapcsolódjatok. Legyetek Velem kapcsolatban, mert e nélkül örök szellemi vakságban maradtok. 

Atyai szeretetem olyan ismeretekkel ajándékoz meg, ami teljesen hiányzik nálatok. 8658. 

Olyan területet nyitok meg, ahova csak mint ember nem lehet belépni a Velem való kapcsolat 

nélkül. Bepillantást kaptok a szellemi világokba – bár először csak gondolati információval – míg 

aztán majd szellemi szemetek is megnyílik, tehát elértek egy bizonyos fokú érettséget, és az 

lehetővé teszi, hogy szellemben lássatok. 8658. 

Soha nem vagytok egyedül, ha Engem megtűrtök magatok mellett. Azaz, ha nem akartok egyedül 

lenni, ha életetekből nem kapcsoltok ki, ha Rám bízzátok gondolataitokat, akaratotokat és 

tetteiteket, hogy azokat Én tegyem, hogy Én kormányozzalak, és ti csak akaratom kivitelezői 

lesztek. Mennyire gondtalanul, és minden nehézség nélkül tehetnétek meg a földi utat, ha mindig 

csak Velem akarnátok járni. 4672. 

Minden gondolati kapcsolat a közelembe hoz, mert Én szellem vagyok, melyet a legkisebb 

egységben magatokban hordoztok. Ezért, ha szívetek mélyéből Hozzám kiáltotok, az a szellemi 

szikra hangja bennetek, mely Hozzám, az örök Atya-szellemhez törekszik, mely elválaszthatatlan 

Tőlem, és aki így von magához Engem. 3681. 

Ti, földi emberek, általában egy olyan Istenről beszéltek, akitől féltek, mert hatalma van fölöttetek, 

ki vagytok szolgáltatva neki, aki elpusztíthat és elítélhet – ha egyáltalán még hiszitek a létét. De ti 

szeretetet nem adtok Istennek, pedig szeretné, ha kapna tőletek. Azt akarom, hogy szeressetek, mert 

az sokkal jobb viszonyt teremt, mint amit a félelem hoz létre. 6848. 

Micsoda torzképet kaptok lényemről, amikor úgy állítanak szemetek elé mint a harag és bosszúállás 

Istenét, mint irgalmat nem ismerő szigorú bírót, aki mindig csak büntet és elítél, de kegyelmet nem 

gyakorol. Az ilyen Istentől csak féltek, és félelemből engedelmeskedtek neki, parancsait csak a 

büntetéstől való félelemből teljesítitek, de soha nem szeretitek úgy, ahogyan akarja, hogy 

szeressétek. 8035. 

Ne adjatok soha az olyan tanításnak hitelt, amely Engem bosszúálló és büntető Istennek állít elétek. 

Ezért, mint téves tanítást visszautasíthatjátok az örök kárhozatról szóló tanítást. Teremtményeimet 

nem Én vetem kárhozatra, hanem a maguk szabad akaratából törekszenek a mélységbe. Én mindig 

a szabadulásukon dolgozom. 8035. 

Mert már sok téves szellemi értéket vettetek magatokba, azért idegen nektek a Szeretet Istene. Távol 

vagytok tőle, nem ismeritek el Atyátoknak, és így nem is törekedtek feléje. Amit Rólam tudtok, 

inkább arra alkalmas, hogy méginkább elidegenedjetek Tőlem! 9002. 

Azért haltam meg a kereszten, hogy az elbukott meggyöngült akarata megerősödjön. Tehát 

megváltottam a világot a Sátán szolgaságából. 5361. 

Én értetek meghaltam a kereszten, hogy ti el tudjatok oldódni az Ellenfél bilincseiből. Ezt az 

eloldódást a léleknek magának kell végbevinni, azaz az Ellenféltől való eltávolodást komolyan 

akarni kell. Hogy akaratotokat ilyen irányba befolyásolhassam, szükségen és nyomoron kell 



átmennetek – kivéve, ha akaratotok Ellenfelemnek már nem enged meg semmiféle befolyást, és 

teljesen az Enyém. 6240. 

Azért haltam meg értetek a kereszten, hogy akaraterőt szerezzek nektek, amellyel bármilyen időben 

Jézushoz fordulhattok, Aki megváltott a bűntől és haláltól, és ti Őáltala a Földön megszerezhetitek 

azt a fokot amely biztosítja, hogy beléphettek a Világosság Birodalmába. Ott már továbbléphettek a 

végtelen magasságokba, mert semmiféle korlát nem lesz előttetek. 8180. 

Az ember-Jézus a ti gyengeségetek miatt halt meg a kereszten, és megszerezte vele számotokra az 

átszellemített akarat kegyelmeit. A földi élet alatt ezt fölhasználhatjátok, és ezzel biztosíthatjátok a 

megváltásotokat. 8288. 

Ha engem el is ismertek, az akaraterőtök mégis kevés lesz, hogy komolyan tudjatok törekedni 

Felém. Erre gyengék vagytok az egykori bűn miatt azzal, hogy Tőlem eltávoztatok. Hogy 

akaratotok megerősödjön, az ember-Jézus meghalt a kereszten, hogy megszerezze nektek az erős 

akarat kegyelmét. 8541. 

Szeretetem erejét mindig le kell csökkentenem, ha azt akarom, hogy az ember alkalmas maradjon a 

földi élet számára, és a túláradó boldogságtól el ne veszítse minden földi kapcsolatát. 4313. 

Szeretetet akarok kapni tőletek, és megállás nélkül dolgozom ezért a szeretetért. De csak azt a lényt 

tudjátok szeretni akinek a tökéletességét felismertétek, akinek a szeretetéről, bölcsességéről és 

mindenhatóságáról meggyőződtetek. Amikor beszélhetek hozzátok, akkor hamarosan arra a 

meggyőződésre juttok, hogy szeretetem irántatok végtelen, bölcsességem felülmúlhatatlan, és 

mindenhatóságom határtalan. 6848. 

Van egy próbakövetek: ha ugyanazokat a szavakat halljátok a Szellemen keresztül, mint amelyeket a 

Földön mondtam az embereknek, amikor köztetek vándoroltam. És meggyőződéssel hihetitek, hogy 

Én vagyok az, aki ígéreteit teljesíti, aki Szellemén keresztül tanít, és eszetekbe jut jó néhány 

szavam, amelyeket az embereknek mondtam. 7767. 

Nem elég a Rólam, lényemről, az ember földi életének az okáról, és a bukott szellemek 

visszavezetését célzó Megváltó Tervemről való iskolaszerűen megszerzett tudás. Nem elég, mert 

mindezt addig nem értitek meg, amíg a szeretet bizonyos fokát el nem értétek. Ugyanis az garantálja 

a belső világosságot, és Szent Szellemem bennetek való működését. 8025. 

Szellemem kinyilatkoztatja nektek, hogy csak egy Isten van, és hogy Én – a ti Istenetek – Jézus 

Krisztusban testet öltöttem, mert szellem vagyok. Mint egy lehatárolt lény, nem voltam látható az 

általam teremtett lényeknek, de Jézus Krisztusban minden lény számára látható Isten lettem. 7816. 

Jézus Krisztus az Istenetek, mert Én szellem vagyok. És ha Engem hívtok, ha kapcsolatot akartok 

teremteni Velem, úgy Jézus Krisztust kell hívnotok, Vele kell párbeszédet folytatnotok, Őt kell 

elismernetek öröktől való Atyátoknak, és akkor helyes Isten-fogalmatok lesz. 7816. 

Létemet bizonyító okokkal soha nem lehet alátámasztani, mert az hitbeli kényszert jelentene az 

emberek számára. Szabad akaratból jussatok el a felismerésre és világosságra, mert az lehetséges. 

Erről a dologról csak gondolkodnotok kell, mert Isten, a Teremtő létére minden bizonyíték, ami 

körülvesz benneteket. 8265. 

Körül vagytok véve csodák minden fajtájával. Ezek mind szeretetem és hatalmam termékei, melyek 

Engem tanúsítanak. Velem is próbáljatok kapcsolatba kerülni, mert a teremtésben nyilatkoztatom ki 

Magamat. 7127. 



Amint komolyan és erős akarattal azon vagytok, hogy az igazságot megtudjátok, kinyilatkoztatom 

nektek Magamat mint lény, aki Istenetek és Teremtőtök. De ha közömbös nektek, hogy mint ember 

kinek köszönhetitek az életet, akkor a komoly akarat hiányos, és akarat nélkül a belső világosságra 

sohasem juttok el. 8265. 

A saját ember-lényetek is gondolkodásra indíthatna. Mert senki sem képes gondolkodóképességgel, 

én-tudattal és szabad akarattal ellátott lény teremtésére. Tehát magatoknak is egy ilyen lényből 

kellett elindulnotok, aki veletek ellentétben azonban a legnagyobb tökéletességgel bír. De akkor 

ennek a lénynek is kell, hogy akarata, én-tudata, és gondolkodóképessége legyen. 8265. 

Jelenvalóságomat csak akarnotok kell, s a Velem való kapcsolatot gondolatban, szellemben vagy 

szeretet-cselekvésben tudjátok megteremteni. Akkor állandóan észlelhettek, mert bennetek vagyok, 

és a szellem-szikra soha nem veszti el a kapcsolatát az Örök Atyaszellemmel. 7681. 

A szíven keresztül Isten nyilvánul meg, az értelmen keresztül az Ellenfele – hacsak a szív nem lesz 

erősebb, és az értelmet a maga oldalára vonja. Ez utóbbi esetben lehetséges, hogy valaki Istent az 

értelmén keresztül ismeri föl. Ekkor a szív és az értelem együtt törekszik az örök Istenség felé, és a 

tudomány is más alapokra épít. Más következtetéseket von le, amelyek már valóban nem lesznek 

hibás következtetések. 4541. 

Ha Isten lényét három fogalomnak kell az emberek számára érthetővé tenni, akkor ez csak úgy 

történhet, ha az Atya mint a szeretet, a Fiú mint a bölcsesség, és a Szent Szellem mint erő kap 

magyarázatot. Ez egyúttal az egyetlen helyes magyarázat, amely ennek a tanításnak az alapját 

képezi. 4484. 

Isten szelleme – Isten lényének összessége – soha nem személyesíthető meg. Nem önthető formába, 

mert az, emberi fogalmat adna. Ő a fény és erő végtelen teljessége, amit szerető akarat kormányoz 

és használ. Egyik nincs a másik nélkül. Ez a háromság minden istenit magába zár, és ez a háromság 

egyúttal a tökéletesség jele. Ezért az Istentől teremtett lény is szeretetet, bölcsességet és erőt kapott, 

ami által Isten képmása lett. 4484. 

Isten csak lény, és nem forma! Valami szellemi, aminek nincs szüksége formához ahhoz, hogy 

létezzen. És minden formát szétrobbantana a találkozáskor, ha azok előtte szellemivé nem tették 

volna magukat azáltal, hogy a szeretetet, bölcsességet és erőt a maga teljességében magukba zárták. 

4484. 

Ahol a szeretetetek, ott az Istenetek. Jól fontoljátok meg e szavakat, és vizsgáljátok komolyan 

magatokat, kinek ajándékozzátok szereteteteket. Mert akit szerettek, az vesz birtokba benneteket, 

hogy boldoggá tegyen, vagy pusztulásba vigyen. 6070. 

Én valóban nem a külső szerint ítélek, és nem téveszt meg az, amit a száj kimond. Látom a 

gondolatokat, az ember akaratát, és egyedül ezeket értékelem, ennek az akaratnak megfelelően 

tevékenykedek, és valósítom meg nevelőmunkámat az embereken. Bár embertársaitokat meg 

tudjátok téveszteni, de Engem soha, aki szívetek legtitkosabb gondolatait is ismerem. 6123. 

Át kellett hidalni a mély szakadékot, hogy az elbukottak ismét a magasba jussanak. És egy lélek, 

egy ősteremtésű angyal-szellem fölajánlotta magát Istennek, az Örök Szeretetnek, hogy eleget tesz a 

bukottakért az egykori vétségért. Ennek a léleknek az Isten, és a mélyben tartózkodó testvérek iránti 

szeretete olyan nagy volt, hogy a kettőt egyesíteni szerette volna. És a Jézust lelkesítő szeretet maga 

Isten volt. 7001. 



Jézusnak anyagi teste volt, ennek ellenére mégis volt különbség, mert teste – az anyagi burok – nem 

tartozott egy egykor elbukott ős-szellemhez. Annak ellenére, hogy matéria volt, tehát akaratom által 

megszilárdult szellemi részecske. Ezt Ellenfelem nem tudta befolyásolni, mert nem tartozott hozzá, 

és nem volt joga azokra, akik nem buktak el. 8756. 

Jézus átszellemített teste nem tartozhatott egyetlen bukott ős-szellemhez sem. Tehát Magam 

gondoskodtam erről az anyagi testről, és az hatalmam és bölcsességem műve volt. Másrészt olyan 

minőségűnek kellett lennie, hogy átszellemítése megtörténhessen, hogy a feltámadást 

megokolhatóvá, és ezzel vonzóvá tegye az emberek számára, hogy ők is a test átszellemítésére 

törekedjenek. 8620. 

Az ember-Jézus példát akart mutatni embertársainak, hogyan éljenek, hogy megszabaduljanak a 

sötétség erőitől. Jézus példakép volt embertársai előtt, és Ő be akarta bizonyítani: lehetséges 

minden embernek, hogy átszellemítse testét és lelkét! 8586, 8620. 

Én egy emberi burkot foglaltam el, és "ember" lettem. De az ember, aki mint burok volt 

szolgálatomra, ugyanakkor "Isten" volt, mert csak a külső burok volt anyag, de amit magában 

rejtett, az minden teljességében szellem volt. Szellemem mindent átsugárzott Benne – testét és 

lelkét –, mert az ember-Jézus annyira felkészítette magát, hogy Én lakást vehettem benne. 7546. 

Az ember-Jézusban tiszta fénylélek rejtőzött, aki olyannak hozta létre a testét, hogy az lakás lehetett 

a Számomra. Ezáltal Jézusban a Megváltás Művét Magam vittem végbe, és létrejöhetett, hogy 

teljesen egyesültünk egymással. 8695. 

Isten és Jézus Krisztus egy. És a Szellem ereje ebből az egyből sugárzik, mert elválaszthatatlanul a 

lényhez tartozik, mert Isten szeretet, bölcsesség és erő. Valami szellemi, amit senki sem láthat. De 

az ember-Jézusban az Örök Istenség nyilvánult meg, és az Általa teremtett lényben látható Isten 

lett. 7001. 

Az ember-Jézusban az istenség a maga teljességében jelen volt, mert Jézust betöltötte a szeretet. 

Magam pedig ős-szubsztanciámban maga a Szeretet vagyok. Tehát Jézusban maga a Szeretet volt az 

a világosság, ami Istenné tette. Ugyanígy minden egykor Általam teremtett lény a szeretet által 

istenül meg, és akkor éri el a végső célját. 8719. 

A "Krisztus" szó már az Istennel való egyesülés megtörténtét hirdeti. Tehát "Jézusról" akkor lehet 

beszélni, amikor még az Istennel való hiánytalan összeolvadás előtt áll. Amikor a Krisztus szó 

kimondásra kerül, az már annak elismerését jelenti, hogy "Isten emberré vált Jézusban", és a "Jézus 

Krisztus" kifejezés tartalmilag ugyanazt fejezi ki amit az "Isten" szó. 8719. 

Köztem és Jézus között nincs szétválás, teljes egészében összeolvadt Velem. Jézus Krisztus: maga 

az Isten. A Krisztus szónak ez a mély értelme, és ezt a szót kizárólag csak Jézus vette – vehette – 

igénybe. 8719. 

Isten – Krisztus – a Szeretet – az Isteni Szellem – mind ugyanaz a fogalom. De az embernek 

ismernie kell az összefüggéseket, hogy ezeket a szavakat vagy fogalmakat helyesen értse. Ez az 

ismeret nem gyakori. Az ember-Jézus missziója, és a Szellemi Birodalomban elfoglalt rendkívüli 

méltósága nem mindenki előtt ismert. 8719. 

A legtöbben elismerik a legnagyobb tökéletességet, amit a Földön el lehet érni, és Jézust Mesternek 

nevezik, de ezt sok másnál is elismerik, akik szintén önmegtagadásban és szeretetben töltötték 

életüket. Csak azt nem tudják, hogy Jézust nem lehet ezekkel összehasonlítani, mert Ő mint Örök 



Szeretet olvadt össze Velem, és Istent mint egy lényt lehet és kell elismerni. Mert Ő és Én egy 

vagyunk. 8719. 

Jézus Krisztussal az ember Istenhez törekszik, és az erőt Tőle kapja a megerősödött akarat által, 

amit Ő neki vásárolt a kereszten. Jézus Krisztus ezért a világ Megváltója, minden ember 

Megváltója, akik bűneiket a lábához rakják, akik magukat hittel rábízzák, és segítségét kérik. Jézus 

Krisztus ezekért hozta meg keresztáldozatát, hogy bűnük minden adósságától megszabaduljanak. 

2929. 

A bűnök adósságától bocsánatkéréssel megszabadulhattok amikor Jézushoz fordultok, és Benne arra 

kértek Engem, hogy megbocsássak. Általa ez biztosítva van. 7732. 

Nem maradtok örökké távol Tőlem, mert szeretetem erősebb mint a ti visszautasító akaratotok. Ti is 

megadjátok egyszer magatokat szeretetemnek, mert bennetek is fölgyullad egyszer, és eljut a 

legmagasabb izzásra. Akkor Én leszek szeretetek tárgya és célja, és meg is maradok az 

örökkévalóságokon át. 7867. 

Isten és Jézus Krisztus egy. Nem két lény, akiket egymás mellett elgondolunk, hanem csak egy lény, 

aki minden tökéletest magába vesz. Jézus istensége nem képzelhető el másképpen, mint hogy Ő 

maga az Örök Istenség, aki az ember-Jézus külső formáját vette magára, azaz annak szellemi 

részecskéi összeolvadhattak az őserővel. 1739. 

Istenségemben ismét leszállhatok a Földre, tehát a Velem bensőségesen összekapcsolódott 

embernek megjelenhetek mint Jézus, így az felismerhet, mint megváltóját és megszabadítóját. 

Viszont csak rövid időre maradok látható, ha az ilyen megjelenést bizonyos okok szükségessé 

teszik. 8264. 

Jézusban való emberré válásom egy egyszeri testbeöltözés, amit az emberiség egyáltalán nem tud 

felfogni, és a Világosság lényei is csak alig. Jézus nem egy volt a sok közül, hanem Ő az, aki nektek 

embereknek és a Világosság Birodalmának a lényei számára látható Istenné lett, akit Én arra 

választottam, hogy örökké látható burok legyen Számomra. 8750. 

Akik az isteni Megváltót nem találták meg, azok Engem is visszautasítanak, aki Jézus Krisztusban 

Magam vittem végbe a Megváltás Művét. Ezt a világosságot még meg kell gyújtani bennük, hogy 

Én szálltam le a Földre az emberiség nagy bűnadósságának a kiegyenlítésére, és Én váltottam meg 

minden embert az ős-bűnétől. 7000. 

Isten mindenkinek segítséget nyújt oly módon, hogy mindjobban megtanítja felismerni a világ 

mulandóságát. Gyakran megjelenteti önmagát a sorsszerű történések által, amelyek nem függnek 

egy embertől, hanem határozottan elárulják a magasabb hatalom közbenyúlását. Azt akarja, hogy az 

emberek keressék, és Ő meg is találtatja magát. 7602. 
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