
Megváltás

Lehetetlen, hogy ki tudnátok engesztelni az ősbűnt, sem a földi, sem a túlvilági életben. Mert az 
ősbűn nem abból állt, hogy a már önmagában tökéletlen ember megszegett valamit. Ezt, a 
legnagyobb tökéletességben álló lények követték el. Nekik nem volt hiányuk világosságban és 
ismeretben, őket az a gondolat uralta, hogy túltesznek Rajtam. Tehát gőgössé tette őket a világosság 
és az erő. 7136.

Jézus Krisztusban való emberré válásom a legnagyobb misztérium, ami azért ment végbe, hogy 
megváltsak mindenkit, aki egykor elbukott, és megsemmisítsem a Tőlem való elpártolás 
mérhetetlenül nagy ősbűnét. De amíg az embereket nem oktatják minden igazságban, és maguk sem
kívánják, hogy megismerjék az igazságot, mindaddig ez titok marad. 8445.

Az ősbűnnel terhelt emberek soha nem érték volna el céljukat, ha ezt az ősbűnt le nem veszik róluk.
Jézus Krisztus Megváltó Műve - halála a kereszten - ezt hozta meg. Mert a mérhetetlen adósság 
kiegyenlítéséhez az engesztelés munkáját Ő vitte végbe. És ezt, csak mint ember tehette, mivel Én 
Magam voltam benne, mert az Én ősszubsztanciám a szeretet. 8445.

A szeretet nemcsak lényem tulajdonsága, hanem Én magam vagyok a Szeretet. Ennek felfogására 
addig képtelenek vagytok, amíg a Földön éltek. Viszont Jézusban való emberré válásomat csak ez a 
magyarázat teszi érthetővé. És így már az "eggyé válás" sem lesz kétséges előttetek. 8445.

Tudtam, milyen sors vár Rám, és ezért kétszeresen szenvedtem, mert mindig szemem előtt volt a 
keresztre-feszítés képe. De szabadon teljesítettem missziómat, és az Ellenféltől minden lelket 
megvásároltam, aki kész volt, hogy ezt elfogadja. Tudtam, ha nem kapnak segítséget, egyedül nem 
tudnak a magasba lendülni. Megszántam elesett testvéreimet, mert ismertem az Istenközelség 
boldogságát. 8791.

Az Isteni Igazságosság, áldozathozatal nélkül nem engedhette el az ősbűn eltörlését anélkül, hogy 
maga le ne alacsonyodjon teremtményei szintjére. Ennek az Örök Rendnek ismeretében határozta el
az ember-Jézus, hogy amennyire emberi testben csak lehetséges, áldozatot hoz Istennek. Erre 
indította az emberek iránti szeretete, és Én elfogadtam az áldozatot. 4615.

Jézus Krisztus az emberek bűn-adósságáért halt meg a kereszten. A nagy bűnt kiengesztelte, és 
eleget tett az Isteni Igazságosságnak. Szeretetem megszánta az egykor elpártoltakat. Maga a 
szeretet hozta meg az áldozatot. Jézusban Én magam váltottam meg a bűntől az embereket, és 
szabad lett az út a boldogság felé. 8445.

Én, az Örök Szó, leszálltam a Földre, és testet vettem Magamra. Ez a túlságosan is nagy szeretet és 
irgalom cselekedete volt. Arra késztetett, hogy kapcsolatba lépjek a Tőlem irdatlan messzeségbe 
eltávolodott emberiséggel, akik már képtelenek voltak hangomat meghallani, szavaimat sem 
értették már, és így semmiféle kapcsolatuk nem volt az örökkévalóság szavaival. 8141.

Én hajtottam végre az irgalom tettét, mert szeretet nélkül az ember-Jézus sem lett volna képes 
magára venni a szenvedésnek és kínoknak ezt a tengerét. De az "istenség" nem tudott szenvedni. 
Ezért az ilyen nagy méretű szenvedést és fájdalmat egy szenvedésre képes léleknek kellett elviselni. 
Egy embernek, mivel teste érzékeny a szenvedésre, és aki mintegy kiengeszteli, amit az egész 
emberiség Isten ellen vétkezett. 7083.

Kereszthalálom után alászálltam a poklokra, és megváltást vittem azoknak is, akik még nem 
mehettek be az örök boldogság kapuján. Megszámlálhatatlan sokaság várt ott megváltására. S Én, 



mint ember-Jézus jelentem meg nekik. Szemük elé állítottam szenvedésemet és halálomat. Ők 
szabadon arról dönthettek, hogy elfogadnak-e Isten Fiának, és a világ Megváltójának. 6531.

Ellenfelem nem akarta a lelkeket átadni a pokolban. Ez volt az első alkalom, hogy látta a megváltás 
hatását, ugyanis azokat, akik Hozzám tartozónak vallották magukat, nem tudta visszatartani. Ezek 
szabad akarattal követtek át a kapun, amit megnyitottam számukra. Kikerültek Ellenfelem hatalma 
alól, és felpattantak bilincseik, mert kaptak hozzá erőt, mert Én megnyitottam béklyóikat. 6531.

Alászálltam a poklokra, hogy megváltást vigyek mindenkinek, akik már Földre szállásom előtt 
befejezték földi életüket, mindazoknak, akik a földi helyes életvitelük ellenére még mindig annak 
hatalmában voltak, aki mint ellenfelem Engem is megkísértett. Ellene vívtam küzdelmet a Földön 
azokért, akiket még megkötve tartott. 6531.

A lény örökkévalóságokon keresztül szenvedhet a sötétségben, örökkévalóságokig kell szabadságát 
nélkülöznie, és viselnie a kínos kötöttség állapotát. Saját akaratból van Istennek ellenálló 
helyzetben, amiből kényszerrel nem lehet megszabadítani. Tehát szenved bűneiért, mert saját 
akaratból nem váltotta meg magát tőle. Viszont isteni akaratból nem váltható meg, mert az 
ellenkezik az Én szeretetemmel és bölcsességemmel. 2929.

A Világosság Birodalmának kapuja minden lélek számára zárva van addig, amíg Jézus Krisztus ki 
nem nyitja neki a kaput. Az ember túl gyenge, hogy magát meg tudná szabadítani. Szüksége van 
Jézus Krisztus segítségére. A segítséget meg úgy tapasztalhatja meg, ha Hozzá magához fordul. Ez 
feltételezi, hogy Engem is elismer benne. 6579.

Az emberek azt sem tudják, hogy a Földön az emberi élet is az ősbűnnek a következménye, és hogy 
egyszer majd újra visszatérhetnek ősi állapotukba. De ezt nem tehetik meg anélkül, hogy el ne 
ismernék Jézust, aki határtalan szeretetével eltörölte ezt a vétket. A Tőlem való elpártolás egy 
tudatos "Istentől elfordulás" volt, és ezt most egy "tudatos Hozzá fordulásnak" kell követnie. 6985.

Az ember-Jézusban Magam jöttem a Földre, száján keresztül Magam tanítottam, az Én erőm 
nyilvánult meg benne, Általa tettem csodákat, támasztottam föl halottakat, gyógyítottam betegeket. 
Magam haltam meg Benne a kereszten, mert az ember-Jézus teljesen felvett magába, átalakult 
szeretetté. Így lett alkalmas burok Számomra, Akiben a Megváltás munkáját végbevihettem. 7066.

Nem elég "csak" Istenben hinni. Bár az Istenben való hit elismeri a Teremtőt, aki mindent - így 
benneteket is - megteremtett. De ez a hit nem vezet vissza Hozzám. A Megváltót is el kell 
ismernetek, azt, aki először tette járhatóvá a visszautat. "Atyátokhoz" csak ezen az úton érhettek el. 
7066.

Mindig és örökké Istenetek és Teremtőtök vagyok. De Atyátok csak a Megváltás Műve által lettem, 
mert csak most kaptátok meg azt az erőt, hogy szabad akarattal tökéletes lénnyé változhattok. A 
"teremtményből" csak most válhattok "gyermekemmé", ha a szabad akaratot a Hozzám való 
visszatérésre használjátok. 7066.

Mivel az első emberbe – Ádámba – belenemzett ősszellem egykor Lucifernek erős támasza volt, 
ezért elbukása is fontos volt neki. Az első emberpár bukása által a Világosság birodalmának kapuja 
Jézus Krisztusig zárva maradt. 5802.

Minden elbukott el tudja érni a legnagyobb magasságot, mert az ember-Jézus Megváltó Művével 
bizonyítást nyert, hogy az ember az akaratával képes ellenállást gyakorolni halálos ellenségével 
szemben is. Az ellenállás erejét a szeretet nyújtja, amit mindenki meggyújthat magában. 6973.



A „megváltás” tehát „megszabadulást” jelent attól, aki a világba hozta a halált. A megváltás Jézus 
Krisztus segítségének az elfogadását jelenti, mert Nála nélkül az ember gyenge az ősbűn, és az 
ősszülők vétke következtében. Ezt kellett először eltörölni Jézus Krisztus kereszten való halálával. 
6973.

Mindenki, aki meggyőződéssel hisz, az Jézus Krisztust, az Isteni Megváltót is hirdetheti. Benne, 
Magam vittem végbe a Megváltás Művét. S Nekem szolgál és hű szolgám lesz, ha arra törekszik, 
hogy ehhez a hithez embertársait is hozzásegítse. Megáldom ezt az akaratát, és kinyilvánítom 
Magamat neki, a szívén keresztül beszélek hozzá. 7858.

Az ember-Jézus fénylelke megborzadt a pokol fajzataitól, de nem védekezett ellenük. Megengedett 
mindent, hogy megtörténjen vele, de eliszonyodott ennyi emberi szennytől és rosszindulattól. Lelke 
a sötétség közepén volt, és nem bírta elviselni ezt a sötétséget. Ennek ellenére nem menekült el, 
mert fenékig ki akarta inni a kelyhet, hogy megváltsa az embereket. 5092.

A pokol elszabadult ellenem, és ez volt a legnehezebb küzdelem, amit ember valamikor is 
megküzdött, hogy győztes maradjon a szereteten keresztül. Ez a szeretet mindenkié, aki a sátán 
hatalmában van, és Én vissza akarom adni szabadságukat. Láttam kínzóim nagy elvetemültségét, és 
mégis értük szenvedtem és haltam meg. Tudtam, hogy annak az eszközei és kivitelezői, aki ellen 
küzdöttem. 5932.

Jézus, mint ember, ugyanazon a szinten állt, mint az emberek. Benne Én magam ölthettem testet, 
mert Jézust "betöltötte a szeretet”, vagy azt is lehet mondani "maga a Szeretet" volt az ember-
Jézusban. Így maga Isten engesztelt teremtményei bűnéért. Az Én szeretetem törölte el a bűnt, Én 
engedtem magamat keresztre feszíteni, hogy segítséget vigyek teremtményeimnek nagy 
szükségükben. 6605.

Jézus Krisztus egy tiszta fényszellem, aki emberi testbe öltözött, hogy meghaljon az emberek 
bűneiért. Teljes tisztasága megnövelte szenvedőképességét, viszont az emberek iránti szeretete 
túlságosan is nagy volt. Szabad akarattal végbevitte a Megváltás Művét, mert szenvedni akart az 
emberekért, hogy ezzel megtakarítsa nekik a szenvedést, és megvásárolja örök boldogságukat, amit 
bűneikkel eltékozoltak. 3375.

Istenhez való visszatérés az, ha az ember Jézus Krisztushoz tartja magát, és a tökéletesedése útján 
Tőle kér segítséget. Az így hozzá-vezetett erő elég arra, hogy megszabadítsa magát annak a 
hatalmától, aki a mélységbe húzta, és ott irgalmatlanul megbilincselte. Jézus Krisztus segítsége 
nélkül, a lény ellenállásához hiányzik az erő. 6543.

Akik a szeretet életét élik, Hozzám törekszenek, és megtörténhet a Velem való egyesülés. Akkor 
már nincs halál, hiszen már összekapcsolódtak az "élettel". Földi értelemben meg kell halni, de a 
lélek kilép a sírból ami magába zárta. Mint egy fénysugár lép a Birodalomba, ami az igazi hazája, a 
sötétségből föltámad a világosságra. 6234.

Halálommal megfizettem Jézusként a szolgaságban tartott lényekért a vételárat, tehát benneteket 
megvettelek a szabadságra. Szabadok vagytok, és újra tevékenyek lehettek, ha úgy éltek ahogyan a 
Földön éltem - tehát az Isten és emberek iránti szeretetben. Akkor a halálból ti is föltámadtok az 
öröklétre. Már semmiféle hatalom nem tarthat meg a sötétségben. 5644.

Jézus magával vitte testét, bár lelke is megmutatkozhatott volna látható módon. Ha így tesz, az 
emberek soha nem hitték volna el, hogy Jézus föltámadt. A valóság, hogy a lélek föltámadásáról 



volt szó, de szavai igazságának jeleként teste is feltámadt. Ez érthető, mert hiszen teste is át volt 
szellemítve, és a Földön további fejlődésre testének nem volt szüksége. 5093.

Engedjetek Engem föltámadni magatokban, és utána vándoroljunk együtt boldogan! Amíg az utat 
szeretet nélkül járjátok, addig számotokra halott vagyok, de szellemben ti is halottak vagytok, 
mégha éltek is a Földön. Ez olyan állapot, ami azonos a halállal, mert a test életét minden pillanat 
elveheti tőletek, és lelketeket egy rettenetes, sírbéli csönd, sötétség fogja át. 5363.

Jézusi Mennybemenetelem azáltal lesz hihető, hogy tudják: a test és lélek megdicsőítése 
(átszellemítése) a földi élet célja, és sugárzó fénybefogadás a következménye. Ezért csak a szeretet 
tanítása volt a cél, a szó azért öltött testet, hogy az embereket a helyes útra irányítsa, bemutassa 
előttük a szeretetben töltött életvitelt, és követésemre serkentse őket. 3622.

A megváltás az irgalmasság műve, mivel a bűnös maga készítette magának azt, amitől meg kell 
szabadítani. Az igazságosságnak büntetést kellene kiróni rá, ha előtte az irgalmasság nem 
nyilvánulna meg, és egy utolsó próbálkozást nem tenne, hogy megtörje ellenállását. Ellenállásánál 
azonban az irgalmasság nem tehet semmit, és az igazságosság az ellenállás mértékének megfelelően
dolgozik. 6352.

Saját erejéből senki sem tudja megváltani magát, és mégis egyedül a saját akaratától függ, hogy a 
földi élet hiánytalan megváltást hoz-e számára a kötött állapotból, ami a Tőlem való egykori 
elszakadás következménye volt. A megváltás tehát a Sátán hatalmából való szabadulást jelent. 5106.

A végtelen nagy távolság Tőlem, teremtményeimet a boldogságtalan állapotába helyezi, viszont 
szeretetem folyton boldogítani akar. Szeretetem elétek jön, és félretolja a nagy akadályt, a Tőlem 
való elszakadás nagy bűn-adósságát. De ennek ellenére, a megváltás megköveteli a magatok 
készségét is, a bűneitek megvallását, és bocsánatának kérését, mert csak ezáltal ismertek el Engem, 
és megváltásomat. 7000.

A megváltás Jézus Krisztus kereszthalálával kezdődött, és soha nem lesz vége, amíg minden, még 
megváltatlan szellemi meg nem szabadul bilincseiből, és el nem jut az életre és boldogságra is. 
Amíg hiánytalanul meg nem történik a Hozzám való visszatérés, amíg minden, Belőlem kiindult 
szellemi, vissza nem tér az Atyai Házba. 6662.
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