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Kedves Kicsinyeim!
Ezúttal megkezdjük a lélekvándorlás és a halhatatlanság

megmagyarázását, amit oly sokan nem, tudnak, csak a durva anyag-
ban hisznek, amit láthatnak és tapinthatnak. Ezzel a kézzel fogható
bizonyítékkal akarom feltárni az Igazságot, mert ebben az időben
mindent fel kell tárni e világnak, mert a második eljövetelemkor már
világosságnak kell lenni és azokkal fogok találkozni, akik felserken-
nek a föld porából és fénylenek mint a nap maga, lelkiképpen, mert
az örök naptól nyerték fényüket.

Ez lenne a bevezetés a nagy mű első szavának, amit adok e
világnak világosságul, mert sokan fogják kutatni e mű eredetét, de
nem fogják megtalálni. Mert nincs meg bennük a világosság kulcsa,
a Szeretet, amely minden igazságra elvezérel. Akiben nincs önzetlen
szeretet, nincs benne világosság sem. Az éjszaka fiai ők, azért téve-
lyegnek, mint akiknek ezen ítélet fenn van tartva mindaddig, amíg fel
nem ismerik magukban isteni származásukat és mennyei eredetüket.

Ez a mű ezt lenne hivatva, a mindent fölismerést az idegenbe
és hazatérést az Atyai házhoz, szolgálni, és az utat egyengetni a kere-
sőknek könnyítésére és az Isten országának való felfedezését
önönmagukban. Mert amíg e világ az első és nem az Isten, addig
mindig a sötétség szolgái, és a fényt be nem vehetik. mint akik a sö-
tétséghez szoktak és az erős napfény árt nekik. De nem ezekhez szó-
lok, hanem az igazságkeresőkhöz.

Ámen.
Az örökkévalóság az egy körforgás, amelynek nincsen vége.

Akik a központhoz közel vannak sokkal kényelmesebbek mint a
szélsők. Mert ezeket éri minden veszedelem, de minél inkább tovább
megyünk a központtól, annál inkább durvább anyagokkal találko-
zunk. De a kezdet kezdeténél, a központból kiáramló erőknél kezd-
jük: Mi is a központ? Az Isten, az Ősvilágosság akitől minden élet
származott és ahol az Isten, ott a központ és az egész mindenség kö-
rülötte forog, mint egy óriási kerék szerkezet, amelyben minden a
központtól  jő ki,  és  minden  ugyanoda  tér  vissza.  Most  az  a  kérdés,
miképp indult ki, mi a hivatása, kiküldetésében és miképp végezte el
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a feladatát, az ősvilágosságból kiáramló erő, mert a hasonlatosságban
és tökéletességben viszonylik az ősfényhez. Tehát ezen isteni egye-
dek kiküldettek a mindenségben az ősvilágosságból, teremteni és
alkotni, mint Fiak, hogy terjedjen az ősvilágosság a végtelen űrben.

Ekkor még durva anyag nem létezett, csupán a mindenségre
kiáramló erők voltak, mint egy feldolgozatlan világok anyagai. A
teremtés nagy eszménye akkor vette kezdetét, amikor az ősfényből
isteni egyedeknek is a teremtőhöz hasonlóan munkálkodni kellett,
mert hogy valaki Istenből származik ott még azon erő munkálkodik.
De amikor szabad akaratot adott az Atya az isteni egyedeknek, hogy
önmagukból teremtsenek, az isteni rendben és akaratban, akkor látta-
tik meg a Fiuk hűsége az, Atyához, amikor saját akaratukból az
Atyának kellett engedelmeskedni. Itt vált ketté az ősfény és az enge-
delmesség, amelyben minden Istentől származó lény átment, és
megy, mert a hűséget csak azok tartották meg, akik nem vesztették el
az, ősfényt önmagukban, vagyis engedelmesek voltak szabad akara-
tukban is az Atyához. Mert ezen a ponton fordul meg minden, mert a
gyermek, amíg atyja keze alatt van, féli őt és enged neki. De az ilyen
gyermek csak félelemből teszi atyja akaratát. Az ilyen gyermek még
nem egész, hanem fél. Az egésszé való növekedés, csakis az „Ön"
teljes akaratával lehet az Atyával kiegészülni, amit csak a legszaba-
dabb lény tehet. Így keletkeztek a sok akaratok. És így távolodtak el
a központtól az önös akaratukban, és mennél messzebb mentek saját
maguk akaratán, annál jobban távolodtak el az isteni akarattól, már-
már feledésbe ment szívükben az ősi fény világossága, már itt-ott
csak saját magukat képzelték az Istennek és teremtettek kedvük sze-
rint, amilyent tudtak. De Isten erős keze megkötözte őket az anyag-
ban. Mint egy kaloda vagy börtön rajtuk az emberi testük, amelytől
csak az álom idején szabadul ki, mint lélek, de újra vissza kell térnie
börtönébe, a testbe. Mert amíg önös akarata meg nem szűnik, addig
nem lehet szabad lény, mert sajátos teremtési vágya kell, hogy bün-
tesse őt, amíg rá nem eszmél az eredetire és majd újra az Atya akara-
tában teremt és alkot. Akkor majd újra felszabadul. De ha az Isten
lesz neki mindenben az első, amíg az ember ezen tudatra feleszmél, a
szeretete foka szerint, addig évezredek telnek el. És hol jobb, hol
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rosszabb sorsban, a központtól távol, szenved a saját akaratában a
lény. Mert mikor teremtett a lény? Amikor még saját akaratán jár, és
mikor nem teremtett a lény? Amikor a benne lévő ősfény akaratán
jár, mert mint ilyen újra egyesült az őseredetivel, azért nem teremtett.

Az egyenlítés csakis az ősfény erejében történhet, mert mint
isteni egyedek visszatértek az őseredetihez, amelyből keletkezett
minden élet.

Hogy hogyan is keletkezett a súlyos anyag? Az már mind ne-
héz, kemény tárgy, az engedetlenség következménye, Lám, e föld
első emberei tudták akaratom; mint tiltott fa, állt előttük. Mégis önös
kívánságnak engedtek. Akkor már el is bújtak Előlem, annyira féltek
Tőlem. De mert hogy ilyen, Tőlem félők bűnösök, vagyis engedetle-
nek, azért űzettek ki az Éden boldogságából, ahol ártatlan gyermek-
életük és kiküldetések után ismét visszavonattak volna, amikor bebi-
zonyosodik az Atya iránti hűségük. De az ellenkező meggyőzte őket
és így távolodtak el mindig tovább a központtól. E földön minden
ember ugyanazon hibába esett, mert mind tudja a tíz-parancsolat élet-
fáját, amely az élet közepén áll. Aki az ellen vét, kiűzetik a boldog
isteni eredetijéből és teremtett lény válik belőle és így veszti el sza-
badságát az Istenből kiáramló ősegyedek a saját kívánságukban.

Teremtett — a léleknek egy testi házat, amely fogva tartja az
önakaratában, azért hivatnak teremtett lényeknek. A nem teremtett
lény Isten akaratában, él a teremtett pedig önakaratában él. Ez nagy
kettő. Ez ég és föld. Az isteni akaratban lévők égben vannak. A föl-
dön lévők önakaratban vannak. Így keletkezett az ég és föld. Mert, ha
kiküldött az ősfény ezen földre egy világosságot, mint Jézust, az itt is
mennyben volt és szolgált neki a menny serege, úgy mint az Atyánál,
mert benne volt az Atya, az ősfény, amelytől soha el nem távozott, az
önös akaratban. Azért mondhatta: „Aki Engem lát, az látja az Atyát,
mert ősfény akaratában teljességgel egy volt, azért Ö nem teremtett,
hanem Istentől született, vagy őseredetiben volt. Azért jött e világra,
hogy világosságot teremtsen, a sötétben eltévedteknek példát mutat-
ván, az Atyának való engedelmességben. Amit Ádám elrontott, azt
Jézus helyreigazította. Azért Ő az Életút és Igazság, aki Őt követi,
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visszatér az Atyához, mint kipróbált hűségében és szeretetében. Az
Atyával egyesült, — egész — lett és tökéletes. Ádám Évával egye-
sült  és  —  fél  —  lett,  mert  már  félt  Istentől,  amikor  hívta  őt.  Lám,
innen van a bűn. Az engedetlenségből származik a mai napig is min-
den embernél, mert az előző életre való visszaemlékezés azért vétetik
el, hogy mint új teremtés. Jézus követésében megváltassék, mert ez a
legrövidebb út hazafelé, mert Jézus lelke segít ez útban, amely az Ő
szent  lelke,  amely  az  Atyával  egy.  És  aki  bírja  Jézus  lelkét,  vagyis
akaratát az bírja az Atyát. Jézus, a közvetítő által. Aki kiküldetett e
sötét világra, mint élet világossága, az eltévedteknek útmutatóul.

Ha az emberek őt követik, megtagadják magukban a világot,
ami teremtetett, akkor a nem teremtett őseredetihez térnek vissza, az
ősközponthoz.

Most visszatérek az előző fejtegetéshez, hogy mi is az ég és a
föld?

Kezdetben vala az Isten, és minden ő általa lett, ami lett. Te-
hát önmagából teremtett, még pedig szeme könnyéből világokat, ha-
jából végtelen huzalokat, ami mindent összetart és köt, egy gondolat-
ban fűzte és a nagy „legyen-t kimondá és lőn teremtve és megsoka-
sítva, minden térben szolgáló milliárdok az isteni egyedek, akik ég-
ben, vagyis az Atya akaratában vannak és voltak. Mintegy munkát
létesített nekik, hogy bebizonyítsák hűségüket az Atya iránt. Ez egy
próba, amelyen minden meglátszik. Így lett a; magas mennyből, va-
gyis az Atya akaratából szétküldve, de szabadon szolgálatra, már az
életre hívott isteni egyedek. Akik mint ilyenek végtelen hatalmuk és
erejük tudatában mentek világosságot árasztani a teremtett milliárdok
világaiban, és mint isteni erejüknél fogva további életet teremteni, az
Atya rendjében voltak hivatva és bennük az Atya mint tényező és
teremtő működött volna, hogy hasonlatosságuk fennmaradt volna, De
amint tudjátok, nem maradtak meg az Atya akaratában, hanem saját
akaratukba estek és így buktak ki a mennyből.

Mert az nem tér, vagy hely, nem szemmel látható valami, ha-
nem lelki állapot. Valaki mennél jobban bemegy az önakaratba, an-
nál jobban bezárja az eget! és ha valaki az önakarattól távozik és Jé-
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zus által megmutatott úton és tanításban él, az megnyitja önmaga
előtt a mennyet. Mert csakis Jézus útján lehet hazaérni az Atyához,
vagyis megtalálni az őseredeti világosságot a saját szívében, amely
őseredetével egyesült szívében így megtalálta a mennyországot saját
magában és kiegészül az Atyával és nem teremtett lény lett újra.

Miért is mondám Dániel szája által, hogy az igazak fénylenek
mint a nap, milyen napról beszéltem Én? Aki léleknek világít és úgy
fénylik, mint a nap, ki is e világ napja? Amint tudjátok az Úr Maga,
az Atya fénye, akit kibocsátott e világ világosságának és tanítónak,
mert megszánta és sajnálta a tehetetlenségbe merült elpártoltak ver-
gődését itt a sötét éjszakában, ahol csak az anyagnak volt napja, de a
lélek örök napja Jézusban támadt e világnak. Tehát, aki e napnál me-
legszik, annak örök élete vagyon, amint volt, a világnak megalapozá-
sa előtt.

Mert akkor minden szeretetből született és élt. Később az el-
fajulásnál már csak vágy volt, azután érdekké korcsosodott a tiszta
szeretet. Azért nem ismerték fel Jézusban az igaz világosságot, az
egyszerű mennyei tanát csak kevesen értették, meg. Miért? Mert nem
volt meg bennük az ősfény, elvesztették a tiszta szeretet erejét. Így
bukott le a mennynek hetedrésze az önös sötétségébe, mert az ősere-
detű tiszta szeretetet elhagyták. Mert, ha valaki mennél önzőbb,
mennél többet akar, mennél nagyobb mások fölé helyezkedésben,
annál keményebb és sötétebb, hidegebb, a mással való érzés megszű-
nik és egyedül önmagát isteníti. Emez azok a megkövesedett szívűek,
ahol befagyott a szeretett, mint ősvilágosság. Az élet eredetije az
Atya lénye, mert ha bárki magát állítja elsőnek és nem az Istent, az
már sötétség önmagában és így keletkezett a fényes napokból sötét
éjszakák és fagyos telek. Mert kezdetben nem teremtetett hideg tél,
hanem a szeretet hiánya, következménye az, mert amint Isten terem-
tett minden jó volt, a hideg pedig nem jó, sem a fagy. Innen keletke-
zett minden rossz, a szeretetlen állapotból, mert ha Ádámban, vagyis
itt, minden emberben, az ős, igaz, szeretet felébred, akkor elmúlik
minden fájdalom. Tehát a szeretetlen állapot a fájdalom és az hozta a
bűnt e világra, azon nagy fokban, amelyben most leledzik e világ. És
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ezt nem akarják elismerni, a sorsot, a hatalmat, az Istent okozzák és
hibáztatják. Mindig másokat, holott önmagatok vagytok bűnösök,
mert, ha szeretet volnátok, minden befagyott szeretet felengedve és
életet, örömet teremne részetekre.

Az embereknek az a beteg tulajdonságai vannak, hogy mindig
mást okoz, az ő sorsáért, pedig hogyan lehet az? Hisz a nap minden-
kire süt, aki akarja, ő nem válogat, hogy kire süssön. A szeretet sem
válogat, aki őt fölveszi és ápolja, azt boldogítja.

Mert az örök napsugár, az Atya fénye azért jött, hogy minde-
neket a szeretethez vonzzon.

Aki akar az jöjjön az égfelhőin jövő Jézus útjára, hogy vele
találkozzék. (Igéhez.)

Mert aki mellett elmegy és nem veszi őt észre, az nem találja
fel újból, ha szeretetét és fényét kikerülte. Nem jön még egy megvál-
tó senkinek, ha a szeretet útjára nem térnek.

Innen vannak az alásüllyedések, mert lelkileg lesüllyedhet a
hideg, kemény kő testéig is, a szeretetben meghidegült lények.

Lám egy kő, ami utadba esik, az mind, mind egy-egy leesett
lény, amelynek szeretete kővé vált, hideg és érzéketlen mint az, aki
őt éltette, bár milliárd évekig nincs szabadulás a kőkemény állapot-
ból, ha vissza nem tér a szeretethez. Így keletkeztek az anyag vilá-
gok, hegyek, vizek, kövek, mind befagyott ősszeretetből, eltértekből.
Mert ki bírná azt felfogni, hogy a Szeretet a mindenben minden.
Azért Jézus egész élete alatt csakis szeretetet, irgalmasságot, megbo-
csátást, alázatosságot és önmegtagadást hirdetett, mert mint Atya,
fénye csakis a szeretetből beszélt, mert Isten a szeretet, mely által
újra; hozzájutunk őseredetire, a teljes teremtő erőben.

Tehát mit is akarunk megtanulni? Hogy a „lélekvándorlás és
halhatatlanság” nagy eszméjét csakis szeretetből érthetjük meg. Mert
aki hisz, az már a szeretetnek első fokát elérte. Mert hit nélkül nincs
szeretet sem. Azért, ha valaki fel akarja bukott állapotát ismerni, an-
nak hinni is kell, hogy bukott lény, mert aki nem hiszi, az gőgös, aki
jobbnak tartja magát másoknál.
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Ezen a világon nincs jó ember, mind selejtes beteg lelkek,
mert a hústest igazolja a lélek büntetését, tehát, senki nem jó, csakis
aki a mennyből  az Atyától kiküldött,  amelyben az Atya volt  jó.  Aki
magát jónak hiszi, az önmagát csalja meg. Csakis Jézus útján javul-
hat a Szentlélek által. De senki önmagától nem javulhat, csakis Jézus
lelkével, ha tanításait teljesen elsajátítja, mert ilyen elsajátításban
csatlakozik hozzá Jézus lelke. Akit eddig, mint felhő takart, de ami-
kor Jézus eszményképpé válik benne, akkor nincs már felhőtakaró-
ban, hanem kijelenti magát valóságban a szívből, a szeretet temp-
lomából azoknak, akik szeretet Igéjévé vált és örömhír. Mert csakis
azok lesznek a felszabadultak, akik Jézust felfogták és befogadták,
vagyis szeretetből cselekszik tanításait, ezáltal váltak szeretetté ön-
maguk is, mert az ilyen szeretetlelkek az Isten fiai, nem más, nincs
más megváltó, mint egyetlen Jézus lelkét bírni, amelyben benne van
az Atya Szelleme.

Mint az idáig való fejtegetés a halhatatlanságot igazolja, mert
bár a lélek testeket vált, hol jobb, hol rosszabb sorsokat, az attól
függ, mit vetett magának az előző, öntudatos életével, mert, amikor a
lélek öntudatlanul él, az halott állapot, kivonatik belőle az életeszen-
cia, a Szellem, az Atyától eredő őserő. Aki nem becsülte meg ezen
ajándékot és a lélek maga marad, mint üres héj, amikor a búzaszem-
ből kijön az életcsíra és ide-oda hajtja a szél. Így van azon lélek is,
akiből kivonatik a Szellem.

Ezek összegyűjtetnek és a halál birodalmába kerülnek, a szót-
lan országba, ahonnan a szabadulás egy örökkévalóságig tart. Aztán
felszabadulnak, és mint kemény kövek kezdik meg a létet, vagyis az,
üres héj lélek, kőtestet kap. Azután még egy örökkévalóságig formá-
lódik és öntudatlan állapotában alakul növénnyé, azután hasznos nö-
vénnyé, azután fákká és gyümölcsöket termő hasznos fákká és így
kezd szolgálni az embernek, vagyis élő lények, mert minden egymá-
sért él, tehát egymást szolgálja minden a teremtésben.

Azután mint ragadozó állat jelenik meg a lélekhéj, aki csupán
az önkielégülésért él, ösztöne utódfaj fenntartássá alakul át, az anyá-
ban pedig kezd a szeretet feltámadni kölkei iránt, ez egy vonzó köte-
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lék, amely a faj és anyaság, a legszentebb kötelesség. Így él a héj,
sok ideig, amíg vadsága alább száll az anyaságban, ugyanannyira,
hogy a héj egy újabb megjelenése, már szelíd háziállat lehet és ilyen,
mint hasznosságáért szeretetben részesül, ápolás és gondozás alatt,
szeretetet gyűjt magának, természetes, ezen szeretet csupán azoknak
jut, akik etetik, jól bánnak vele. Tehát önző állati szeretet.

Nos, elérkeztünk azon ponthoz, amikor a héj, újra öntudatos-
sághoz jut, de csak, mint héj és nem testben, mert a változás csakis
mindig héjból ered, nem testben.

Most kérdezhetnétek, hogyan történhet egy kőtestből a szaba-
dulás, hiszen a kő, kemény és örökké megvan, az nem bomlik fel,
mint más anyag.

Tévedtek! A kő is feloldódik az ő idejében, hányszor bá-
nyásztok kő helyett homokot, lám ez feloldódott kőtest. A héj újra
test nélkül lett, a következő testig,

Amikor a héj, újra létet kap, de persze csak test nélkül,
ugyanannyira, hogy lassan meg tudja különböztetni a jót a rossztól.
De a héj csak a rosszat szereti, vagyis önmagát mindig, így hányódik
millió évekig, s míg belássa, hogy önzetlenül többre megy.

Akkor jő hozzá a jó  Szellem  és  életre  kelti  őt, vagyis újra
visszakapja, az Atya szellemét, amely azután öntudatos lénnyé alakít-
ja át, úgyannyira, hogy megkezdhet azon élettel megtelített héj egy új
életet, mint új teremtés, de isteni maggal, vagy csírával ellátva, va-
gyis talentom. De minthogy minden teremtett lény szabad akarattal
bír, aki öntudatnál van, tehát így mondom, megkezdhet egy ember-
életet élni. De persze ez kezdetben inkább állat ösztön módra él, azt
szereti, aki ád neki és szereti, aki jó hozzá. Ez erősen állati szeretet.
Inkább ösztön hajtja, mint szeretet. És így vegetál az ember mindad-
dig, amíg Szeretetté át nem változik, mert akkor az isteni csíra kezd
érvényesülni benne. Amit az életre híváshoz kapott az Atyától, ez
meg van minden embernél, de miután még az állati tulajdonságok
erősek, addig alvó állapotban nyugszik. Csak amikor az ember-állat
erősen vétkezik az igazság ellen, akkor szólal meg mint lelkiismeret,
gyengén, vagy erősebben. Ugyannyira, hogy a kevésbé gonoszok
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már el nem hallgattathatják és megvallják bűnüket. Az erős gonoszok
pedig, megkövesítik újra magukat, mert a gonosz eggyé tömöríti és
nem hagyja kifelé szólani a bűnt. Ezek a köves bűnök az epére, a
májra lerakódnak és kínozzák a hordozót. Az orvosoknak ugyan, a
testből sikerül ezen kövecseket eltávolítani, de ha a lélek nem javul,
újra talaja marad és más betegségbe megy át.

Az mindegy, hogy mi a neve a betegségnek, fő az, hogy a bűn
kifelé utat törjön magának, amit szóval ki nem mondott, az fájdalmas
úton tér ki és ha ez sem elég a lélek megtörésének, úgy akkor lelki
betegség lép fel, amely beigazolja beteg állapotát, amit testben elvé-
gezhet az igazság, az még jó, mert a lélek szabad újra, de ahol a test
betegségei sem használnak, ott a lélek sokat szenved az ő bűneiért, a
már nem testi világban. Azért inkább itt szívesen fogadjátok a javu-
lástokra rámért betegséget, mert ha megjavultok és bűnbánatot tarto-
tok, a lélek felszabadul a büntetés alól. Miben is áll a felszabadulás
olyan lényeknél, akik nem bírják a szeretet törvényét önmagukban?

Ha leveti emberi testét, nem megy a következményes szank-
ció alá, hanem szabadon választhat helyet, szülőt, állapotot magá-
nak az ide születés előtt és mint tökéletességre vágyó siet újból tes-
tet venni, azon reményben, hogy új környezetében javulhat, tökélete-
sedik, a Szeretet útjára térhet, mert ez a fő cél, ezért élünk, a szeretet
egyesülés az Atya szellemével, vagyis visszatérés az örökségbe, a
menny birodalmába, mert a menny a Szeretet állapota, a pokol a sze-
retetlen lelki gyötrelem. Az egész mindenség is arra törekszik, hogy
minél gyorsabban álljon a szeretet fokán.

Ez a ti földetek pedig mintegy, ég és föld közötti válaszfal,
mert Jézus atya menny, az önösakarat a pokol, ezen a földön lehet
megszerezni a bukottaknak a szabadulást a pokoltól, vagyis a sötét-
ség hatalmától.

Ez  minden,  amit  a  megváltásról  mondhatok,  boldog  az,  aki
felismeri helyzetét és bukott állati lényét és igyekszik a mennyei
után, ami az összefoglalt szószoros értelemben véve, a „Szeretet”.

Jézus tana, adja a tételeket, hogy miként lehet a szeretet bir-
tokában jutni, annak, aki a pokoltól szabadulni akar.
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De mindez csak nagyjából elmondott valóságok. Aki szeretet
útjára lép, az megvilágosodik apróra a szeretettől, aki a vezérlője és
útmutatója lett mindenben. Ezek nem árvák többé, mert velük van a
mennybe vezető vezér, a Szentlélek. Azért ezek már nem futkosnak
emberi tanok után, sem tömeggyűlésekre, mert mit is tanulnának ott,
hisz a legjobb vezető kezében vannak már, kell-e ennél jobb? Mikor
a Szentlélek vezet valakit!

Aki nem bír az önzetlen szeretet fokáig felemelkedni, ahhoz
ezen vezér nem térhet be. Ezek futkosnak tengertől tengerig, keres-
vén azt, amit nem tudnak befogadni, pedig fejük felett lebeg, de be-
térni, uralkodni nem bír. Mert az önösség az első,  —  amelyben  a
mindenséget felölelő szeretet lakozik és így mindenütt ugyanazon
Isten az uralkodóhatalom és erő.

Hasonlatba hozom: egy folyóvíz, amelynek vize mindig tiszta
és nem fogy ki, mert jó forrása van, de a melléktócsák már nincsenek
a körforgásban, tehát megbűzösödnek, és betegséget termelnek.

Így van ez azon embertömegekkel, akik az Élet tiszta vizéhez
nem bírnak jutni az önösség miatt, mert ők elhatárolják és különítik
magukat, mintha ők jobbak volnának a többi tévelygőktől, pedig
mily tévedés. A mennyei áradat, aki belekapcsolódik, nem különíti el
magát, sőt mindent fel szeretne nyitni a bűzös gyülekezeteket, hogy
az — egy — egészhez, a mennyei áradathoz csatlakozzanak, hogy
így meggyógyuljanak és ne termeljenek sok bűzt, kipárolgást, mint
azok a közösségek, akik az Igének egy-egy kiragadott és kiemelt
részén lovagolnak. Mintha az Igét szét lehetne szedni. Ez olyan do-
log, amikor valaki önmagát megcsonkítja egyes testrészétől, hogy az
fölösleges. Dehát nem egy egész test ad-e életet? Amit levágnak,
bizony nagyon, mert aki egyet-mást, vesz be, sohasem lesz egész.
Minthogy a nagy mindenségbe nem tud bekapcsolódni, csak kis be-
tegségek maradnak, mint akik nem tudnak meggyógyulni.

Ezen könyvnek az a célja, hogy egészet alkosson, mert nem
önös ember szüleménye, hanem a Szentléleké, aki őt befogadja. Mert
amennyiben valaki fokozatosan éli az Igét és lassan már az egész
birtokában van, úgy lett egy egésszé és a mennyei örök életbe való
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átformálódásban, mert az Ige mennyei, tehát, aki éli az is mennyei
lett általa. A nagy — egész — tagja lett. Ha az emberek legnagyobb
része, csak a könnyebb Igét tartják be. A többire pedig azt mondják
„nem kívánja tőlünk azt az Úr" mi emberek vagyunk és nem angya-
lok".

Igen, emberek vagytok és az a cél, hogy angyalok legyetek,
mert ez a földön elsajátítható tulajdonság nem is olyan nehéz annak,
aki egy kissé megszabadult az önösségtől. Mert ha az Ige részeit kez-
di élni valaki, ugyanazon részekben, már a segítség is benne van töb-
bire, mert a Szentlélek kezdi őt már tanítani, vagyis az Atya Szelleme
kezd feltámadni a szívben, az alvó állapotából. És amikor az ébren
van, az elvezérel minden igazságra, amint meg van írva. De ha valaki
tudja az Igét és önmegtagadó életet nem él, az nem segíti elő a feltá-
madást benne. Először a testi vágyat kell kiküszöbölni, mert az állati
és nem angyali. Azután a többi föld szeretetét, mert aki mennybe
vágyik, nem lehet földivel tele. Mert ha tinta közé tejet öntök az azért
mégis sötét, azért a tintát ki kell mosni a (földit) úgy akkor a tej fehé-
ren megmarad ugyanazon üvegben. Így van ez a léleknél is, amíg a
földit szereti, sötét, amikor azt kiürítette magából, azután megtöltheti
mennyei igaz élettel. Tehát azon Igehirdetők, akik azt mondják: Íme,
itt a Krisztus! Ne higgyétek el, mert Krisztus nem szemmelláhatóan
jő el, hanem az Igében, aki őt befogadja annak hatalmat is ad. a go-
nosz felett, hogy ne árthasson nekik.

Amikép hatalmat kaptak a kiküldött tanítványaim, amíg az
utaimban jártak, mert a hatalom, csakis az Igében van. Lehetetlen
olyan egyéneknek hatalmat adni, akik az Ige által be nem oltottak
szelídekké, csakis ezeknek adatik minden hatalom a mennyen és a
földön, mert akiben még atomnyi harag lelke van, hatalmát gonoszra
használná fel. Innen van, hogy a hatalmat nem lehet könnyen elérni,
vannak  a  gonosz  erők  által  hatalmak,  amellyel  csak  árt  a  felebarát-
nak, de ez sötét hatalom, nincs a Szeretetnek közössége vele.

Mert amilyen távol van a sötétség a világosságtól, oly messze
vannak ezek egymástól. Ha a Szeretet uralkodnék a földön, úgy már
hatalmas is volna, de az ellen az úr. Addig nagyon kiváltságos egyén
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az, akinek nem kis hatalma van, mert a sötét hatalom összemorzsolná
a környezetét, és így visszaesést hozna létre, mert az igaz követőmnél
úgyis erősen működik az ellen. Bosszúját úgy igyekszik kitölteni az
eszközeimen, mert az ő országát rontják, azért van annyi baja az En-
gem követőknek, hogy elforduljanak Tőlem, mint aki nem vagyok
elég hatalmas ahhoz, hogy megvédjem őket. De szükséges a harc, a
tüzes kemence a keresztútja mindenkinek, azért kell rajta járnia és
Utánam jönni, önmagát megtagadva; a kereszthalálig is, mert éppen
ez a megváltó és tisztító út, azért kell még az Enyéimeknek is átmen-
ni rajta, hogy dicsőségük beteljen. Ha Én adnám olyan könnyen a
szabadulást a gonosztól, úgy akkor nem volna érdemetek a mennyor-
szágra, mert az Én utaimon váltok örökösökké, amíg az Atyához,
vagyis a teljes szeretethez értek, azután jogos, mint fiúnak Atyja or-
szága.

Mert ha olyan könnyen lehetne oda jutni, nem is becsülnétek
meg. Csakis a szenvedés, vagyis az iga alatt értek meg, mert a gaz-
dag, bőáldású fa is meghajlik kedves terhe alatt és így lett alázatos.
Az olyan kalász, amely üres, felemeli fejét, de a teli meghajlik. Így
van azon lélek is, aki gazdag, alázatosan meghajol, a Szeretet és alá-
zat kedves terhe alatt, mert az Én Igáim gyönyörűségesek és megdi-
csőítenek, bár most szenvedést és önmegtagadást igénylenek, hogy
felszabaduljatok az öröklött bűnöktől, ami által testbe kerültetek,
azért meg kell tagadni azt, amit a test és a vágy kíván.

Különösen a megkeményedett szívűeket éri Szeretet tanom
igája, azoknak terhes, mert a keménynek minden kemény és ütőtárgy
minden szó, azért inkább ellene harcolnak, minthogy befogadják,
mert sérti az énjüket, amiről nem akarnak lemondani és éppen ez az
énjük bünteti őket.

Minthogy a Szeretet a megváltóerő minden emberben, a Sze-
retet tanom pedig a szeretet zsinórmértéke, amely által felszabadul a
kötött állapotából, és aki csak részben veszi be, sohasem lesz egész a
megváltásban, mindig a meg nem tartott igék miatt visszamarad, pe-
dig mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri is és lelkében kárt
vall, vagyis visszahagyatik, mert részben nem lehet bemenni az Isten
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országába, csakis egészben. Tehát, ha valaki részben tartja be az Igét,
mint a legtöbb felekezet úgy reméli, semmiképp be nem mehet, mert
nincs öröksége hozzá, amíg teljes önzetlenné nem válik az ember,
mert éppen ez a boldog lelki állapot az, amely mennyei.

A megkövesedett szívű ember nem veszi be a szeretet mele-
gét, amely az Igéből kiárad, azért még fagyosabb, önzőbb lesz min-
dig, úgyannyira, hogy elveszti emberi méltóságát és csak ösztön,
vagyis kielégülés minden vágya. Mint az állat, csakis önmagáért sze-
ret, hogy önmagát kielégítse.

Ezek, ha levetik az emberi testet, a lelkük jelentkezik ugyan-
azon állatformában, amit önmagáért szeretett, a lélek a változó és
formálható az ő saját akarata szerint, amikor nincs már test, akkor
csupasz a lélek és megláttatik minden gondolata és tette, ezen erezés
és vonalazás és huzalokkal van körülfonva, amit életében, mint em-
ber tett és gondolt. Azért mondám: aki csak gonoszra gondol, azzal
már vétkezett az ő szívében. Tehát lehetetlen dolog megtisztulni a
keményszívű embereknek. Csakis a szeretettel megtelítetteké lehet az
üdvösség,  nem  az  Uram,  Uram,  kiáltozóké.  Ha  lehetséges  volna  e
világ lemondása nélkül üdvözölni, úgy akkor sok-sok hivatott ott
lenne, de mivel kevés a választott, azért kevés is a megváltott, mert
éppen e világ lemondásával és megvetésével érhető el a mennyei
állapot, ezt pedig nagyon kevés ember bírja, különösen most, ezen
ítéletben álló világégés idejében, mert a gonosz jogosult mindenho-
vá, neki szolgáltak nem a szeretetnek, azután az Istent szidják, ami-
kor gyötri őket a gonosz, akit jobban szerettek, mint Engem az Igé-
ben.

Kit is lehet itt okolni mást, mint önmagát minden embernek,
hogy a gonosz lett az úr és nem a szeretet, mert a gonoszt szerették
nem a szeretetet, ami gyötri őket, ki mint vet, úgy arat. — Azért jött
a Megváltó, hogy utat nyisson a mennybe, de ha a földit is szereti,
miképpen mehet mennybe? Mindenki úgy remélkedik, hogy a meg-
váltás olyan misztikum módra történik, nem is kell nekik teljesen
átváltozni, még itt a Jézus útján, elég, ha elhiszik, hogy Jézus a meg-
váltó. Aki csak szóval hiszi, tettel pedig tagadja, annak inkább ítélete
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lesz és nem megváltója, mert a szó csak annyi, mint a szél, az eső, a
tett, az áldás, a mérvadó. Ha az emberiség életével megközelítené az
Igét, milyen áldás fakadna részére, gondoljátok meg, hogy milyen jó
a béke és a Szeretet egysége, ott már a mennyország is jelen lenne,
mert a föld megadja a termést minden lélek számára bőven, tehát a
szeretetlen kapzsiság elveszi a föld áldását és inkább tengerbe há-
nyatja, mint olcsón eladja, hogy az ára le ne menjen.

Lám, ez pokoli tett, nincs benne semmi szeretet, minden téren
így lett pokol az önző kapzsiság miatt, innen ered a nyomor, sze-
génység, nélkülözés, mert nincs sehol szeretet. Elűzték. Azért ég, ég
minden, lelki-égés, kín lett e föld, amely a megváltás földének
hívatik az egész teremtés világán, mert a megváltás szent művét itt
áldozták fel, e megtértjeiért, Jézus követőinek.

De az ellen tudja, hogy az utolsó ideje is befejeződik, azért
dolgozik olyan hévvel, hogy minél több áldozata legyen, hogy poklát
fenntarthassa nagy seregével, így számol, pedig nem így lesz, mert
elvétetik tőle hatalma és megítéltetik a kénköves tóba, vagyis fuldok-
lási állapotba megy át, mert amennyit gonoszsággal folytatott, annyi
kín lesz neki is.

Megengedtem eddig a gonosznak, amíg a menny választottjai
hazakerülnek a küzdelemből, hogy dicsőséget vehessenek Atyjuk
országában, de ez az idő lezárul, e század végével és a megváltott
sereg örökli e földet, átformálva, megújítva. Új föld, vagyis mennyé
változott föld lesz ezen sötét földből. Mert az alázatosnak ígértem,
tehát övéké lesz. A tiszta szívűeknek az Istent meglátni ígértem, akik
teljesen önzetlenül tudtak szeretni Istenért és mindent feláldoztak
érte.

Így lesz a jutalomosztás e világ végén, amely nem anyagi
testben lesz, hanem azon Szellemesített lélekben, aki a testet levetet-
te, vagyis megtagadta önmagát. Mert minden eredmény a lélek gaz-
dagsága lesz, mert, kik a földet szerették, elnyeli a saját test földjük a
lelket, mint koporsó olyan a test a léleknek, amely fogva tartja őket.
Ezek nem örökölnek mást, mint amiben vannak, amely fogva tartja
őket és nem szabadulnak meg attól, amíg teljesen meg nem, utálják.
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De amikorra ezzel elkészülnek, már nem találják meg a megváltás
helyét, e földet, mert már kegyelem földdé, az alázatosoké lett, ígére-
tem szerint.

Mert mindaz, aki az Igét le nem becsülte, hanem alázatosan
kérte annak szellemi értelmét, azoknak meg is adatik azon világos-
ság, amely által felismerik mennyei eredetét az Ige minden legkisebb
pontjának is. Ezek alázatosak és örökségül bírják e földet. Mert a
kritizáló sosem ismerhet fel semmit a gőgje miatt, az fölötte áll az
alázatnak és így győz.

Mit is írjon, mát is mondjon a Szeretet Istene az ő teremtmé-
nyeinek? Azt, hogy siessenek hazafelé, a Szeretet honába, elég volt a
szenvedésből, a bűn igájából, ne várjatok más megváltó szabadítóra,
mint az alázatos Szeretet elsajátítására, mert ez Jézus Lénye, amely
az út!

Az Ige körülírása, kimagyarázása ezen igék által is az a célja,
hogy mind helyesebben és tökéletesebben megérthessétek minden
egyes ige értékét és nélkülözhetetlen voltát, a „Beteljesedéshez”.
Mert, ha Isten annyira Szent és Tökéletes, akkor a hazakészülőknek
is hasonlóvá kell válni, érthető, hogy egy és ugyanazon lélekkel kell
már bírni, amit Jézus Szentléleknek nevezett, amely elvezérel minden
igazságra, amit egy ember ki nem gondolhat, csak Isten lelkével ért-
het és foghat fel, amely nem emberi önös értelem, hanem csakis az
igazság és a Szeretet lesz benne és általa feltárva, mintegy aranybá-
nyához vezető út, amely sok áldozatba kerül, amíg a kincset bá-
nyászhatják. De mit ér minden földi kincs? Emez mennyei kincs ki-
bányászásához, amelyet éppen saját földünkben kell megkezdeni
ásni, és mennyi kincs van egy emberben betakarva földdel, ha ti tud-
nátok, jobban sietnétek az örök élet kincsét kiásni énetek körül,
amely az Atya Akarata bennetek, mert mi is az „örök élet"? Megis-
merni az egy igaz Istent, a jó Atyát és akit Ő küldött! Akinek ezen
megismerés már tulajdona, úgy az örök is tulajdona, mert az Énben-
nem és Én ő benne lakozom. Vagyis Szentlelkem és Akaratom befo-
gadta és az szerint él.
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Az ilyen lelkek kihasználták és kibányászták e föld legdrá-
gább kincsét, a megváltás útját, ami a cél, önmagunkban, mert a Sze-
retet az oly drága kincs, hogy azon meg is válthatja a mennyet és a
földet.

Tehát okos az olyan talentum birtokos, aki nem ássa el önma-
gában, hanem önmagából többet bányász, vagyis termel, kamatoztat-
ja azon kis Szeretetet, amit ezen útra kapott a jó Atyától.

Bölcs és okos azon szolga, aki Ura szeretetével nem él vissza,
hanem kamatostól megtért vele a leszámoláshoz, az ilyenek, nem
vetettnek ki a külső sötétségre megkeresni azt, amit elástak, mert
önmagukban felfedezték mindazt, amit az Atya az élet igét adta ta-
lentumnak holott bennünk volt minden, csak ki kellett ásni a föld
közül a földi akaratok közül az Atya akaratát és így megismerték,
hogy mi az örök élet, önmagukban.

Ez olyan valami, amit senki más meg nem tehet, mindenki
önönmagának, az élet irányítója. Ez olyan dolog, mint az igaz és
nagy vizsgán, senki nem felelhet másik helyett, mert a saját lelke
vizsgázik, és az jön elő, aki már benne van és él.

Azonképpen, az örök élet is csak azokban van megalapozva,
akik felismerték önmagukban a mennyei jó Atya Szellemét és a szín-
vallásnál az láttatik meg, ki lakozik benne. A Szeretet, az Atya Lé-
nye, azért mondám, hogy ezen meglehet az eget, a mennyet, földet
szerezni, mert általa a mindenség tulajdonosává vált.

Ne fukarkodjatok a szeretettel, ne űzzétek el minden semmi-
ségért, hogy az ellenkező erősödjön nálatok, mert akkor elásói vagy-
tok a Szeretetnek, nem megtartói és gyarapítói, legyetek okosak,
mint az Evangéliumi kincs feltaláló, aki mindenét eladta, hogy amaz
egy igaz kincset megválthassa, ami örökké boldoggá tevén őt, nem
kell majd itt hagyni a testtel együtt e földnek, mert a Szeretet az égi
lény, az őt fölemeli azok sorába, akik hasonlóan kiküzdötték maguk-
nak a mennyei kincset ezen a földön. Mert tudjátok meg, sehol annyi
kincset nem gyűjthettek oly rövid idő alatt, mint éppen itt az ellenség
birodalmán!



-  19  -

Azért mondám: Aki egy fillért ad Nevemben, annak egy na-
pot adok jutalmul. Mi az egy nap? Az egy óriási világ, milliószor
nagyobb földeteknél, aki mindég másoknak szolgál, mert szolga és ti
lesztek az Urak rajta, mert nagyobb Keresztelő Jánosnál is aki hisz
Jézus szavának, mivel ő nem hitt, mert nem követte őt, csupán esz-
köz volt, mint útegyengető, de amikor saját énjével kellett volna
Mellém állani, akkor kételkedni kezdett, azért küldte Hozzám tanít-
ványait, hogy Én vagyok-e az Ígért, vagy mást várjunk (mert kétel-
kedett).

Az ilyen eszközök rossz szolgálatot tesznek maguknak, mi-
velhogy nem hisznek az Isten szellemének megnyilatkozó erejéről
önmagukban. Azért is mondotta önmagáról, hogy neki alá kell száll-
ni, hogy Én növekedhessek. De nem szállt alá, vagyis később nem
alázkodott meg Előttem, hogy mint tanítványom követett volna, ő
csupán, mini Ilés lelke, a szolgálatot megtette, de a fiúságot nem sze-
rezte meg, csak mint szolga tért vissza.

Mert, ha valaki hisz Jézusnak, örök élete van annak, ez több
minden ó-szövetségnél, kivéve a 10 parancsolatot, amelyben az Atya
Szelleme van.

Ha ti hisztek emez Isteni Igében, cselekedjétek is meg, hogy a
Szentlélek általa megerősödjön bennetek. Mert, ha Akaratom meg-
cselekszitek, akkor teltek be Szentlélekkel, amit az Enyémeknek
megígértem, hogy a világ végezetéig velük marad. Mindazt pedig
amit ígértem, Szentlélekkel érhető el. Tehát mindenben szükséges a
tiszta szív, hogy ki és be járhassak a templomban, amely Nekem
szenteltetett, mert nem a szentek szentélye teszi-e szenté a templo-
mát? Azért vigyázzatok, hogy utam legyen mindenkor hozzátok, a
harag, a sötétség távol legyen tőletek, hogy utam el ne zárja tőletek,
mert akkor újra becsukódik előttetek a mennyország ajtaja.

Vagyis a Szeretet és béke hona, mert az enyéimnek bárhol is
legyenek test szerint, de lelkük benne van az Isten országában, mert
nem kívül, hanem, belül van. Ezt nem bírják megérteni a névleges
keresztények, mind a külsőkben keresnek, pedig bennük, a lelkiálla-
pot a minden, mert azt viszik el e földről, más a külső, az mind itt
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marad, hanem, ha béke és szeretet honol a szívben és nincs lelkifur-
dalás, akkor a lélek megnyugodott e világtól. Mert nem tér, nem
hely, semmi külső az ami megnyugtat és gyógyít, csupán a Szeretet,
a jótett tudata, a lélek orvosa.

Azért mondám szüntelenül, hogy szeressetek, hogy lelketek
meggyógyuljon, amikorra elvetitek a takaróját, a testet és mindent
úgy fogtok érvényesíteni, amennyiben Szeretet volt — a tett — alap-
ja mindennek, mert azon lelkek, akik nem érdek és haszonból tettek
valamit, az alapgondolat javítás vagy emelés volt, az mind életet
adott lelketeknek, amelyből majd táplálkoztok, mint szeretet termé-
kekből. Így gondolkodjatok jövőtökről és haza spóroljatok, azon ha-
zába, ahol nem kell elhagyni szerzeményeteket, mint itt e földön oly
hamar, amíg lesz szeretet táplálékotok növekedőben, mert elfogyni
nem szabad engedni, legalább egy garasnak kell lenni, amivel itt újra
kezdhetitek az élet megszerzését, Isteni utam követésében, mert ez
az, amikor a bányába leszállnak, hogy gazdagon térjenek innét visz-
sza, de a bányáig leszállni nem lehet üres kézzel, kell a garas az útra,
amellyel mindenkit ellát a jó Atya, kit több, kit kevesebbel, az erejé-
hez képest.

Tehát senki nem mentheti magát: Urain, nem tudtam gyűjteni,
mert nem volt tőkém! Mert e nélkül nem születik ide senki sem, hogy
ne lenne Isteni része szeretetben és erényekben, de ha elhagyják ven-
ni e világtól és a gonosztól, bizony elfogy az élet alaptőkéje és visz-
szaesve tér meg és nem meggazdagodva a bányából, csak piszkos és
szennyes lett e világtól. Az ilyenek sok-sok szenvedésen mennek át,
amíg lecsiszolják a szennyüket, amíg egy garas birtokába jutnak,
hogy új életet kezdhetnek itt e földön, vagy már csak ehhez hasonlón,
mert ez a föld nem marad soká a pokol, mert a megszenteltek száma
lassan betelik, ami elvégeztetett felőle, a föld is felszabadul a gonosz
erőktől és visszanyeri paradicsomi állapotát, amennyiben a gonosz
már nem uralkodhat rajta, a tisztulási idő betelik és közeleg a nagy és
örök ünnep, amely csak szeretetből és békéből áll. Vagyis a lelkek
visszatérése az Isten akaratába, mint őseredetiben volt. Mert a kín és
fájdalom ott vette kezdetét, amikor önös útjára tértek a lények ezért
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teremtődött az anyag, kő, földek, hogy az elpártoltak mulandót al-
kossanak önös akaratukban, mert állandót csak a szeretet építhet az
Atyával.

Most megértettétek az elpártolás alapját, hogy hova vezetett
és mily nehéz, visszatérni ahhoz, akiből kiindultatok az Atya akara-
tába. Mert ott ismét Istenfiákká váltok, amit Jézus lényemben meg-
mondottam nektek, hogy miképp váltok ismét fiakká. „Én vagyok az
út, az élet és világosság”, aki utánam jő, annak hajlékát már elkészí-
tettem, az örökkévalót, vagyis mindaddig, amíg az Atya akaratában
marad.

A gonoszt mind az önakarat szülte magának, mert az Atya
akaratában nincs gonosz. Amit Jézus lényemben éltem és tanítottam,
vajon volt abban gonosz? Ugye semmi? Aki utánam jő és követ,
megszabadul a gonosztól másképp nincs szabadulás tőle, csakis, an-
nak, aki hajszálpontosan betartja az Igét, ahhoz nem fér a gonosz és
megszabadul tőle örökre.

Ez az egyetlen út hazafelé, aki nem bírja, visszamarad, elhal
az úton, mind a nép, csak Joszué és Kálebb tértek be az ígéret földjé-
re, a többi nép, akik Velem kiindultak Egyiptomból, mind elhullának
az úton. Lám ez a kép folyton ismétlődik a világban, Velem kezdik
és pokollal végzik. Akik Mózes ellen zúgolódtak, mind elhulltak a
pusztában, vagyis szeretetlen állapotba estek és így meghaltak az élet
számára.

Nincs is más teendője itt a halandónak: hallhatatlan állapotba
jutni és megkeresni mindazt, amit elhagyott. Az Isteni Erények visz-
szaszerzése! Ez a fő célt

Aki mást szerzett e földön, az hiába élt, mert üresen jön visz-
sza oda, ahonnan jött. Azért jött, hogy megkeresse az elveszett isteni
tulajdonságait, ami által újra fiúi állapotába térhet, az atyai házhoz,
mert meddig szolga a szolga? Amíg bérért parancsolt dolgot cselek-
szik, a fiú azonban Atyjáért önzetlenül dolgozik hűséggel, nem fél
munkát, hanem Atyja örömére igyekszik cselekedni. Azért lesz fiú,
mert öröme telt az Atya akaratában, nem kényszerből.
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Ha valaki e földön ezen célt tűzte ki magának, hogy mindent
Isten dicsőségére és felebarátai javára cselekszik, az jó utat válasz-
tott, ha mindvégig megmarad rajta, az ilyent a boldog Atyai ház várja
e föld után. Annak nincs dolga többé az anyaggal, sem kövekkel,
mert mindezek közül Szeretete kiemelte őt.

Hogy a halhatatlanság megmagyarázására térjünk át, hisz aki
figyelemmel kísérte az eddigi tanítást, már benne is van a hallhatat-
lanságban, mert aki beveszi ezen világosságot, az világos önmaga is
és bírja a halhatatlan életet eme világosságban, mert a sötétség be
nem veheti, és aki tetté váltja világosságát, az épít magának országot.

Ez hasonlatos dolog az olyan emberhez, aki bár, bír e földön
minden tudományt, de még sem bír állásba jutni és kénytelen itt má-
sok jóakaratán tengődni, bár minden tudomány birtokosa, Ez hasonló
eset az előbb fejtegetett hallhatatlanság valóságához, ha valaki bírja
is a mennynek minden világosságát, de tettbe nem vitte át, akkor
kénytelen mások tulajdonaiból élni, akik befogadták őt, bár élete,
tudása, világossága birtokában van és mégis, nincs tulajdona, mert
nem vált „tetté” a tudása és világossága. Akár itt a földön élőknél is
hasonlatban lehet venni, ha valaki csak tanul és művelődik, de állás
után nem néz, kiapad a létforrás és kénytelen tele tudás és művelt-
séggel, szegényen másokon élősködni.

Tehát most itt az a kérdés, hogy mindenki halhatatlan, vagy
csak a feltámadottak? Igen, mindenki halhatatlan, még a bogár is,
mert az élete halhatatlan, ki száll a testből, és új testet kap. De, hogy
tud-e róla, hogy ő nem testben él? Itt van az a pont, hogy öntudatlan
valaki, akkor úgy mondjuk, magánkívül van nincs öntudatnál, tehát
halott, bár él, mert élet meg nem halhat. Mint a selyemhernyó, bár
eltemeti magát, mint tetszhalott és mégis él, s el jő más testtel, ami
alkalmas a fenntartáshoz.

Így van ez a lényeknél is. Aki halott, nem tud önmagáról, a
természet rendjében felébred, de nem tud múltjáról, mert halott volt,
ezeket a nemezis rendje intézi halott állapotukban mindaddig, amíg
meghallják a halhatatlanság útját és kezdik élni önmagukban, akkor
nem lesznek többé a természet rendjében, hanem az Élet rendjébe
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mennek át isteni akaratban, azon élet, teljes öntudattá válik, vagyis a
világosság lelke költözik belé, mint halhatatlan örök élet és emez
Szentlélek megtermékenyíti a szívben szunnyadó hasonmását és élet-
té válik, vagyis feltámad a nem teremtett ősélet és világosság a tett
által valóban és az új teremtés, vagyis az örök élet ezen időtől folyto-
nos lesz, nem lesz öntudatlan halott állapotban mindaddig, amíg visz-
sza nem esik, hanem a legelevenebben vissza tud emlékezni halott
élete előtti időre is, mert visszakapta teljes életét, amiben mindent
felismer. Mert ez az élet, amit itt éltek csak fél élet, nem egész, a
másik fele életeteket őrzőangyalotok hordozza, vagyis vezető Szel-
lemetek, mert ha valaki életét itt egészen eljátszotta, vagyis öngyil-
kos lett, azoknak van a másik életrész, amelyben újra felvehetik az
élet fonalát a nemezisben, ha a következmények terhétől megszaba-
dul, úgy (szeretet által kiegészül a fél élet, mindenki számára, aki
Szeret. Azért az Isten adja az életet, vagyis a Szeretet. Önmagából
kipótol minden hiányt. De azok, akik fél élettel sem alkarnak szeret-
ni, sőt még azt a felet is tékozolják, ezek üres héj módra kiürítettnek
és amint az előző fejezetben leírtam, hosszú örökkévalóságokon
mennek át, sok alakulaton.

Hogy az ember hozzájusson az ő eredetijéhez, szükséges ah-
hoz az Ige teljes élése, mert csakis ezen teljes szeretetben lesz egész
lény, vagyis egyesül az örök Szellemével.

Ezen a földön mindenki érzi, hogy ő nem egész, mind párt
vagy igaz testvért keres. Miért? Mert önmaga előtt is kevésnek bizo-
nyul az élete, mással akarja magát kipótolni. És ha azt tudnák, hogy a
teljes szeretetben elérhetik a teljes egész életet, mert az atyával és
fiúval és a Szentlélekkel egyesül. De- hogy a földön ezt oly kevésen
értik meg, onnan van, hogy nem ismerik a szeretet hatalmát, amely
isteni lénnyé alakítja át és teljes hatalomba helyezi, tehát egészen él
és nem is halhat meg, ezen isteni Szellem erőben, vagyis nem lesz
öntudatlan halott állapotban, mint a változók, mert Isten változatlan,
öröké egy és ugyanaz bennük.

Ez a nagy egész, beteljesedés Szentlélekkel akkor önmaga
korlátlan hatalommá vált, teremthet, alkothat önmagából, nincs más-
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ra szüksége, mint Atya akaratában maradni, mert ez által kiegészül,
bármennyit kiad magából. Ez ugyanaz, minthogy a Szeretet soha el
nem fogy, mennél többet adnak, annál többet kapnak az Atyától, ez
egy szakadatlan életfonál az Atyával, a szeretet. Bármelyik oldalról
magyarázom az élet útját, minden szál az Atyához vezet a szeretet-
ben. Mennél közelebb érünk a központhoz, annál több szeretettel
találkozunk, mert ott mind összpontosul és összekapcsolódik az örök
Szeretettel. Mennél jobban távoztok a központtól, annál hidegebb és
keményebb tárgyakkal találkoztok, mennél jobban északra mentek,
mind nagyobb hideget találtok és mindig kisebb életet. Mert minél
nagyobb a szeretet, annál nagyobb a halhatatlan élet bennetek. Tehát,
ha valaki szeret, az magát gazdagítja és tökéletesíti.

Azért kell mindent feláldozni ez igaz mennyei állapotért,
hogy azt megnyerjétek teljes egészében, mint Én Jézus is beteljesed-
tem Atyám lelkével, az Ő akaratával és így lettem egy lélek és szel-
lem az Atyával, mert minden akarata érvényesült bennem, teljes egé-
szében ez az emberré-válás, a megtestesült Igével. Nincs is más elér-
ni való e földön, minthogy elmondhassátok magatokról: „Ember fia
vagyok!” Vagyis nincs benne állat és gonosz, így a tisztulás befeje-
ződik a teljes életben, amely az Atya akarata.

Ha a hallhatatlanság fennáll mindenkiben és amaz örök élet
minden teremtésben, miért is kell meghalni? A bűn miatt, hogy mint
új kezdődő életfakadás, egy jó élettel, amely Jézus követésében áll,
az emberré levés lehetőségét nyújtja, minden alkalommal, mert ép-
pen ez a hitből való követés a megváltó útja, a legrövidebb. Azért
vétetik el a visszaemlékezés az emberi szülöttől, hogy látszat szerinti
új életben megtisztulhasson a múltból rárakódott bűneitől, ez egy
kegyelem állapota, amely csak hittől és Jézus követésével tisztul
meg, mert más szabadító nincs Jézuson kívül. Ha az egész törvényt
be is tartod, de Jézust nem hiszed, kegyelemből kiesettek vagytok,
mert sokkal több a vétek, minthogy önmagából megszabaduljon at-
tól. De mint új teremtés, hitből, Jézust követve, ezen kegyelemben
megtisztulhat Jézus által. Vagyis megcselekedni mindazt, amit Jézus
mondott és tanácsolt, szabadon, nem törvény kötöttségében, mert
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abban nincs szeretet, tehát nem is oldhat fel semmit. A törvény meg-
köt, a szeretet felold, ez nagy kettő. Ezért nem váltatott meg senki
sem a törvény által, inkább szenvedjétek a kárt, hogy a lélek felsza-
baduljon a Szeretet szabadságában.

„Mert, amit feloldotok a földön, meg lesz oldva a mennyben
is, tehát kísér a Szeretet szabadsága úgy titeket, mint akit feloldotta-
tok!” Vagyis, megbocsátás és szeretet minden felszabadulásnak az
alapja, vagyis Isten.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a megbocsátás szentséges
alapját, mert épp ebben oldja fel önönmagát mindenki, amikor mást
felold, akkor önmaga szabadul meg a gonosztól, azzal is jót tett, akit
felold és önmagát a Szeretet által szabaddá tette, tehát az Igét olyany-
nyira szükséges komolyan élni, mert éppen abban van a felszabadu-
lás és a megváltás a gonosztól, mert nem elég kívülről tudni az egész
bibliát, hanem azzá kell válni, vagyis Igévé válni, hogy az Ige testet
öltsön a már ember fiában, mert minden megváltottnak teljesen Igévé
kell válni, akik a bárány menyegzőjére bemehetnek, hasonlóvá kellett
válni a bárányhoz, mert mindenki hivatalos, de kevés a választott,
akik, nem tudnak tiszta ruhát váltani, azok kiküldtetnek a menyegző-
ről, vagyis nem lehetnek a megtisztultak között kemény és hideg
szívvel, csakis akit a Szeretet keresztül-kasul átjárt, vagyis minden
Igét betöltött, azok hasonlatosak a bárányhoz és Vele uralkodnak
mindörökké.

Mit is jelent a „mindörökké”? Sokan mondják, de nem értik,
például az ószövetségben, a szombat napnak a megszentelése is. Jé-
zusban azonban ez az örökké szó véget ért, mert amíg új rendelet
nincs, addig tart az örökké szó, vagyis amíg azon nevelkedési fokban
voltak, hogy a napot szenteljék, ez előiskola volt és árnyéka a valódi
megszentelődésnek, amit Jézus hirdetett, ez azonban a test és lélek
megszentelődésére szólt, mert az igazi ünnep az Atya akaratának
megszentelése, vagyis a felebarát szeretet, nem az egyes napoké. A
körülmetélés pedig az önmegtagadásnak volt az örökkévaló elrende-
lése. Mert, aki Istentől (születik, vagyis a Szentlélektől annak előbőr-
ét meg kell tagadnia, mint állat-embernek, hogy Istenből születhes-
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sen, vagyis megtagadni magát a testi vágyától, mert ha valaki csak
előbőrét távolítja, el, a vágy még kielégíthető, de ha a vágyat távolítja
el, úgy megszentelődik a tiszta szeretettől, a Szentlélektől. Ez azon
rendeletek voltak csak mint előhírnöke a valódi megszentelődésnek,
tehát ha valaki már önmagát szenteli a tiszta szeretetben, úgy az töké-
letesebb a napok szentelésénél és itt véget ért a Mózesi törvény és
örökkévalósága az ember megszentelődésében, semmi nincs új, ami
van, az mindig volt, mert a körtefa akkor is körtefa, ha nem terem, az
a neve, a megszentelődés is abban áll, mindig szorosabban az Isteni
akarathoz, szabni a lélek életét, úgyannyira, hogy Isten Szelleme
uralkodhasson benne, mint feltámadott ősvilágosság, mert az Isteni
rendben tökéletesedni kell, amikor a napok szentelését befejezték,
jön a tökéletesebb, a lélek megszentelése az Atya akaratában és ez is
örökkévalóság, amelynek nincs vége, mert mindig tökéletesedni kell,
erre van hivatva az; ember, még az angyalok is mennyire igyekeznek
minél tökéletesebb állapotba jutni, mert ez a rangfokozatuk. Jézusi
lényemben megmutattam a tökéletes ember képét, aki csak mások
javára éltem, ha az ember hozzám hasonlóan él, úgy megszentelődik
az önmegtagadásban, tehát az igazi ünnepben van.

Így tökéletesedik minden és fejlődik az ő szeretetfoka szerint,
fokozódik benne az Isteni rész növekedése, e világ számára a gyer-
mek ártatlan állapotába kell igényeit leépíteni, hogy önzetlen szerete-
te élni kezdjen, ami isteni rész, ez a lélek állapot nem a testé, a fel-
nőtt test keresse meg magának a kenyerét és a lélek legyen az ártat-
lan, mint a kisdedeké alázatos és igénytelen, alázatos, aki mindenkit
szeret, aki alázatos, azt szeretik, aki alázatos az igénytelen, aki aláza-
tos azt nem lehet megsérteni, mert az alázatosak bírják a földet, va-
gyis uralkodnak felette, nem a föld ő fölöttük. Minden nagyságos
emelkedés ebben foglaltatik össze, az alázatos szereteten. Mert aki
ezt bírja — mindent bír — az uralkodó a föld fölött, vagyis lélekben
halhatatlanná vált általa, mert a hatalmasság csak addig tart, amíg ez
isteni erényeket elsajátítja és éli önmagában, azokat a föld le nem
győz, mert fölötte van alázatával és szeretetével. Ezen Igám könnyű
és nem terhes, hanem már édes a boldog szívűeknek, akik éppen az-
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által lettek a Szentlélekkel egyesült erő és hatalom, amelyen a halál
nem győzhet.

Hogy melyik szülőknek is vannak rossz és vásott, csavargó és
minden szenvedéllyel telített gyermekeik, amikor a szülők szorgal-
mas, Istent félő emberek?

Ezen lelki harmónia visszanyúlik azon múltba, amikor még a
szülök is ilyen kellemetlen gyümölcsei voltak az ő szüleiknek, még
mielőtt a szenvedéseik sorozatos iskoláját végig nem járták, bizony a
szülők is annak idején sok szomorúságot és gyászt hoztak a jótevőik-
re. Tehát a szankció nem kerülhet el senkit, mert az igazság, megke-
res hetedíziglen, ez ellen nincs apelláta. Amilyen mértékkel mértetek,
olyan mértékkel mérnek nektek is. Mindezen sorozatos ítéletnek
csakis az Igében való élés vet gátat, ha a rosszat is jóval tudjátok vi-
szonozni, itt megáll az ítélet, a szeretetnél, nem hat ki tovább. Ne
higgyétek, hogy fölöslegeset hirdettem a Garizom hegyéről, ahol
sokan megbotránkoztak beszédemen.

Máté 5. 6. 7. 8. részekben van lefektetve, az ítélet alóli fel-
szabadulás az alázatos szeretetben, de aki csak tudja és nem éli, mi-
képp szabadul fel?

Szabadulást a gonosztól ígértem azoknak, akik önmagukat
megtagadva felveszik keresztjüket és így követnek Engem. Ez az a
nehéz kereszt, amit magatoknak kell hordozni, hogy megtisztuljatok
a sorozatos, öröklött bűnöktől, ami a lélekre tapad, mert addig nincs
felszabadulás sem, mert olyan erős, nehéz kötelék a bűn, hogy so-
kakkal van összefüggésben, akik ellen vétkeztetek valamikor. Az
imátokért, ezekkel találkoztak ez úton, és aki elveszi felső ruhádat,
add neki az alsót is, mert ezen tettben a szeretet által felszabadultál
az ítélettől és a bűn kötelétől, minden egyes Ige betartása tesz teljes
szabaddá a haláltól.

Nem tehettem jobbat az igazságos szeretetnél, amelyet Ma-
gam mutattam meg életemmel. Pedig Nekem nem volt kötöttségem
senkivel, csakis, hogy mint szabadító utat mutassak a szenvedőknek
a megváltáshoz, azért lettem a Megváltó Vezér. Mert akik kezdik élni



-  28  -

az Igém, azokhoz hozzá csatlakozik a Szentlélek, amely minden
igazságra és világosságra elvezérli az alázatos szerető lelkeket.

De a gőgös, büszke lelkek hiába Uram, Uram kiáltoznak,
mert csak a szeretet hallja mag bennük az Imát, aki segít nekik a
megváltásban. Amilyen mértékben szeretnek, oly mértékben segí-
tettnek előre a saját szívükben felébredt isteni résztől, mert az a Jé-
zus; Lénye, teljes egészében van minden emberi szívben, de ameny-
nyire leföldelik világival oly mérvben van a szabadító segítség is.
Lám, minden a ti önmegtagadástokon múlik, amennyiben az istenit
előtérbe engeditek, annyira segítettek és világosodtok. Mert ha az
Isten országa ti bennetek van, úgy az Isten is. Ekképp kibontakozva a
földiből, emelkedhettek és gyarapodhattok isteniekben.

De ha nem gyakoroljátok magatokban az önmegtagadást és a
ti énetek van előtérben, úgy nem is fejlődhettek ki soha Isten-fiakká,
mert Jézus lénye csak úgy segíthet, ha élni hagyjátok magatokban,
vagyis akaratom érvényesül a szeretet által, mert az Igének betöltése
nagy önmegtagadást igényel, hogy a Szeretet éljen. Már most meg-
magyaráztam jelenlétemet, minden embernél, aki nem a maga lelke
szerint él. Sokan kiabálják — Uram, légy velem, segíts meg! — na-
ponta milliók ajka ezt kiáltja felém, és mind kifelé a világban keres,
kifelé imádkozik, mintha Engem e világból kellene behívni, mint
segítséget, pedig mennyivel közelebb vagyok mindenkinél, aki szeret
Engem, és megtartja Igéimet, úgy Engem támasztott fel önmagában!
Lehet-e közelebb segítség, mint saját magatokban, ugye nem? Mi-
lyen erő és világosság nyílik annak, aki nem él énje jogaival, hanem
Értem szeret, de boldog lény mindaz, aki megértett és Velem társa-
log, él és beszél naponta, hogyan halna meg ez az életre kelt, lélek-
ben az isteni akarat feltámad, miképp lenne halott egy isteni akarat,
hisz az az élet.

Értsétek meg végre a halhatatlanság kötelékét, amit Isten te-
remt, annak örök élete vagyon. Csak a bűn a halál rajta, és emiatt kell
időnként meghalni, hogy mint új teremtés, megkezdje élete javítását
és a haláltól való szabadulást. Mert mindaz, aki hisz Bennem, az
megtartja Igémet és így támasztom fel őt az ő utolsó napján, vagyis
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amikor önös akarata megszűnt és elő jő az Én napom benne, az élő
világosság, mert él általam, mindennek.

Meghalhat-e egy Isten? Soha! Mert az Isten szó fogalma a
halhatatlanság, ha pedig az emberben benne van az Isten eredetije,
miképp lehetne megsemmisülni? Nézzétek a fákat, az útszéli bokro-
kat! Tíz nemzedéket is túlélnek, amíg csak ki nem irtják a tövit is,
így csenevészen él, amíg egy szorgalmas kéz egyre lenyesi, és ápolni
kezdi. Akkor hasznos tűzifává nő. Mert semmi nincs hiába, minden
segítséget vár az embertől, hogy fejlődjön és tökéletesedhessen.

A csenevész emberiségnek pedig az Ige az egyre való lenye-
sése, vagyis a sok elnyomorodott értelmi felfogást, egy igaz élet-
alapra visszavezetni, ami által felemelkedhet e földről, az isteni ere-
deti mivoltában. Mert minden hiába annak, aki az egy igaz alapra
nem tud rátalálni, mindig csak útszéli csenevész marad lélek szerint.
Nem tud beteljesedni egy igaz élettel, amelyben tökéletessé fejlőd-
hetne. Így csenevészen él az emberiség mindaddig, amíg az Igét tel-
jesen nem éli, mert egyedül ezáltal növekszik föl hasznos tagjává a
Szeretetnek, ami által Beteljesül Szentlélekkel, ami a végcélja a
földön való létnek, bírni azt, amit az Atyától eredetiben nyertetek és
ezáltal uralkodni újra a mindenség felett. De ezt csak a Szeretet tehe-
ti, mert csak az uralkodhat mindenek felett, szeretete által, mert ne
higgyétek, hogy nincs óriási szükség a megváltottaknak türelemre és
szeretet-alázatosságra az uralkodásnál, mert ugyebár, ha valaki hata-
lommal bír, annak sok alárendeltje van, akiken uralkodik, tehát az
alárendelthez is nagy türelemre és szeretetre van szüksége minden
hatalmasnak, máskülönben nem hordozhatná nagy létére a kicsit az
Isten országa rendje szerint, mert éppen az a nagy, aki sok kicsit tu-
dott hordozni, vagyis gyarlót és értelmetlent, amíg azok is felnöve-
kednek általa. Nagyon csalódik majd az olyan értelmű, aki az uralko-
dást másképp képzeli, értelmezi, minthogy önmagát mindenen felül
emelje, vagyis meg nem sérthető, mert alázatos szeretetet bír, ami
már uralkodás mások fölött, akik bántják, a gyarló, értelmetlen zöld
csenevészek, vad hajtások, akiket be kell oltani az uralkodó nagynak.
Tehát lélekben van nagy szükség, minden Igére, hogy nagyok lehes-



-  30  -

setek, és uralkodóvá váljatok a földön és a mennyben, mert ez az a
hatalom, ami adatik az emberfiának, aki mindvégig megáll a szere-
tetben.

Aki az Igét megkerüli és máskép értelmezi, önmagát csalja
meg, mert e világ rendszerét semmiképpen nem lehet alkalmazni a
mennyben, hogy a nagy uralkodik a kicsiken és hordoztassák magu-
kat tőlük, vagyis a kicsi dolgozik a nagyra; ez a mennyben nem így
van, mindig a nagy szolgál a kicsinek, mert ha egy földi Ige-tanító, a
tanítottaktól tartatja el magát, akkor nem ő a nagy, ő a kicsi mert a
nagy dolgozik a kicsikre. Azzal védekeznek az ilyen tanítók, hogy
meg van írva a Bibliában: „Méltó a munkás a jutalmára”. Nos, igen,
de nem oly önző érdekmunkást értettem ezen szó alatt. Amikor a
Szeretet hajt, egyik helységből a másikba hirdetni és világosítani a
sötétségben. Igen, amit ekkor elébetek adnak, tartózkodás nélkül me-
gegyétek, mert a megfáradt szeretet-munkás méltó arra, ahol őt befo-
gadják. De ugyanakkor azt is mondottam: „Táskát, erszényt ne vi-
gyetek az útra, hogy abban jutalmat gyűjtsetek a munkáért”. Mert
bizony elvettétek jutalmatokat a munkáért, béres módra, miért jutal-
mazzalak még Én is ti Igehirdetők, mert amikor van pár hallgatótok,
már annyira beszéltek áldozatról-, mert másképp nem üdvözül senki
és utána, a sok panasztok zúdul ki a szátokon, hogy természetes érte-
lemben is a kicsi szolgál nekik. Eme fonák beállításban van jelenleg
e világ, azért nem tud egy gyülekezet sem, igaz népet felmutatni,
mert a tanító sem igaz és tőle csak olyan lélek lehet, amilyen ő maga.

De elveszem ezen hamis pásztorok kezéből a tanítást és ma-
gam fogom legeltetni bárányaimat, Szent Lelkem által, aki már kitöl-
tetik az egész világra, és akik Istentől vannak meghallják azt és így
fogom Magam legeltetni nyájamat a magaslatokon. Ezen műnek is az
a célja, hogy az igaz Pásztor vezetése alá meneküljenek az Engem
keresők. Minden felekezetből, gyülekezetből ki veszem az Enyéme-
ket és ezen közleményeimen fognak felnövekedni a megismeréshez,
amikor azután ők is beteljesednek Igém igazságával és meghallják
hangom saját szívükben és így csakis Reám figyelnek és nem az em-
berekre. Így fog elérkezni az Egy pásztor és egy nyáj lelki állapota.
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De amíg emberi tanítók, önöző béresek vannak, addig sosem lehet
egy nyáj, vagy egyértelmű sereg, akik az isteni akaraton nőttek fel.
De közeleg az idő, amikor leomlik ez a Bábel, egymást felüllicitáló
tanítók, akik az Én nevemben kalmárkodtak. Nem lesz, akik meg-
hallgatják őket, mert aki nem az egységben vezet, az széthúz. Lehet
isteni egységben lenni, ennyi felekezeti értelemmel? Semmiképpen!
Le kell omlani e Bábelnek és az olyanok fognak érvényesülni, akik
sehova nem tartoztak csak Hozzám! Mert Utánam jöttek és nem az
emberek után mentek. Ezek az eszközeim akkor, mint Isten angyalai
meg fújják az igaz harsonát, emez igaz tanításokat fogják hirdetni a
nép között az, egységes Szentlélek által. Akinek eszközei már, mert
az emberi kalmároktól szabadok lettek régen és így a menny eszkö-
zei,  mert  a  Bábelből  távoztak  és  Hozzám  közeledtek.  „Fuss  ki  Én
népem a Bábelből, hogy csapásai ne érjenek utol. A Szeretet lesz a
mentsvár minden lélek számára. Akiben ez nincsen, az siránkozni
fog a nagy omladék felett! De az Enyémek öröm halleluját zengenek
az igaz egy ítéletért, ami által felszabadult az Igazság fénye. Mert
leomlott a nagy Babilon, amelynek árnyéka eltakarta az Igét. Eddig
volt idő engedve neki a megtérésre. De csak tovább űzné kalmár éle-
tét Krisztus köpönyege alatt. Mert színleg az Igét vallja, tettel pedig
tapossa! Az Enyémeket pedig tűzzel-vassal üldözi. Ez ugyanazon
lélek, aki Heródest és Kaifást vezette ellenem, vagyis Káin lelke, aki
irigy mindig az Enyémekre. Nem változik az meg soha, hanem a
megérdemelt kénköves tóban, amit épített magának lesz az osztályré-
sze!

Elvétetik a hatalma nemsokára. Örülj menny az ő bukásán,
mert most te lépsz elő, mint Igazság eszköze az Igének! Munkában
Én az Úr leszek elől. Ti Utánam sorrendben. Kedves kicsinyeim! Ti
alázatosak, örömmel várjátok ez időt amikor megláthattok dicsősé-
gemben, amelynek részesei lesztek Atyai örömömnek. Mert ameny-
nyiben alázatos gyermek alapban lesztek, olyan lesz az örömöm ben-
netek Énetek Bennem, mint jó Atyában, mert az alázatos Szeretet fog
csak felismerni. A szívtelenek, a kemények, az önzők Bírót fognak
találni, nem Atyát! És így megkezdődik a nagy munka, az aratás. E
világ teljes életének eredménye, ami mindössze 25 ezer évnek felel
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meg. Amennyiben kifejlődött értelmes emberekké a rajta élők, mert a
bűnbeesés után Szellemük elsötétedett és sok-sok szenvedés árán
fejlődhettek vissza annyira, hogy értelmes lényekké válhattak. Mert
az; Édenből való kiűzetés után megígértem a Szabadító Vezért. De
erre 23 ezer évig kellett várni, amíg egyesek az állat-embert legyűr-
ték magukban és így foghatták fel újra Isten Szelleme tanításait, azok
akik alázatos bűnösökként megalázkodtak. Akik nem érezték magu-
kat bűnösöknek, azok megmaradtak az ő bűneikben a mai napig. Át-
vittem minden szenvedés iskoláján, és mégsem ismerték fel vétkes,
bukott állapotukat, azért nem is lehet őket megváltani bűnüktől, mert
ő nem bűnös bajaiért mindig mást okol. Ezek a sötét hatalom meg-
kötött szolgái, mert isteni fényt nem engednek magukhoz férni. Va-
gyis az Isteni erők sugarát, amely bevilágítja bűnös, sötét állapotát.
Ezeken nem lehet segíteni, amíg be nem látják bűnös voltukat. Mert
Ádámban mind vétkes a föld szülötte.

Lám, a beképzelt gőg miatt nem tudnak bevenni Engem és ez
az ő ítéletük.

„Mert aki Hozzám jő, azt semmiképpen ki nem vetem, va-
gyis, aki elhagyja bűnös életét az megtalál Engem! Mert csak azok-
nak vagyok rejtély és felfoghatatlan, akik az ő saját útjukról letérni
nem akarnak. Ezeknek minden felfoghatatlan és inkább letagadnak,
minthogy bűnös útjukat elhagyják. Ezeknek érthetetlen a jövő élet!
Csak mesének tartják, vagy papi beállításnak, mert a sötétség miatt
nem látják, hogy éppen a papok ő hozzájuk hasonlóak, mert ők sem
hisznek semmit, mert isteni dolgokból kalmárkodnak. Pedig azt
mondottam. A nagy szolgál a kicsinek, és ingyen adjátok, mert in-
gyen vettétek, hogy lelki hasznotok legyen belőle, ne anyagi. Hisz
erre oly nagy szükség van. Nagyobb, mint az anyagira, mert ez rövid
időre való, amaz pedig örök.

Igen, minden isteni rendeletemet átviszik alak formában, sza-
vakban, de életüket nem rendezik be Igém szerint. Így van ez a leg-
több hívőnél is. Sok beszéd, prédikálás és formasággal akarják a tet-
tet pótolni. Pedig nem lehet, mert aki a tettben nem megy át, az csak
víztelen kút, hiábavaló fellegek, amely nem hoz áldást sem a



-  33  -

mennynek, sem a földnek, mert a Bennem élők áldásai a földnek.
Érett gyümölcsei, amely hasznos oszlopai a mennynek. Ezt beszéd-
del vagy tudással nem lehet pótolni. Mert a léleknek a mennyei ha-
sonlatot kell felvenni, vagyis a Szentlélekkel egyesülni, mert csak
azok lesznek, jól tanítva, és jól vezetve, akiket a Szentlélek vezérel!

De ezt oly kevesen értik meg és nem akarnak a bevett szoká-
soktól elmaradni! Szokás, szokás! Ez oly semmis, annyira külső.
Minden istenit a szokásokkal akarnak pótolni, amit láttak a déd-
öregektől, a külső formákat! De kérdem: Mikor lesz a megváltás? A
valóságban elég az nektek, ha szokásból meghallgatjátok az Istentisz-
teletet. Szép ének, ima, nagyszerű beszéd Jézus méltatására. Vagy
egy szentté vagy prédikátoré! Mondjátok, miképp lesztek ettől felöl-
tözve menyegzős ruhába? Ez csak sallang, de nem a ruha a cél, hogy
a lélek felöltözze a szentlelket! Mikor lesztek megváltva, ha a szoká-
sok és formák kielégítenek titeket, és nem keresitek a benső egyesü-
lést Velem. Hogyan lesztek megváltva, ha régi szokásokkal telítve
jöttök újra Elém? Hisz ti mindig lelket jöttök cserélni és mindig szo-
kásokkal és formákkal tértek vissza. Meddig mehet ez? Nem akarjá-
tok az életet élni magatokban? Nem lesz éltetek akkor soha, ha a ha-
lál magvát ki nem ölitek. Miképp lesz akkor éltetek? A halál magva
újra csak ki kel és új szenvedés és formaságokkal telítitek meg maga-
tokat.

Eddig ez mehetett! De lezárul a kegyelmi idő, és számon ké-
retnek a lelkek. Hogy hol és mivel táplálták lelküket és ugyanazon
ítéletben esnek, amit vetettek maguknak. Lám az igazság lelke már
nem hallgat, mert az utolsó idő vége következik. Akik vágyódnak a
jobb és szebb élet után, térjenek az Igéhez és éljék, és Én is hozzájuk
térek, mint a vezérlő felhő. Fokról fokra minden feltárul előttük és
nem lesz aki azt mondja: „Jer, menjünk az Istentiszteletre”, mert az
Isten hajlékot vett saját szívünkben és betérnek a magányos kamrá-
jukba, és ott imádják az Atyát, mert csak Szellemben és Igazságban
lehet Őt imádni! Vagyis semmi formaságban!

Hogy is lehet ezt érteni: Szellemben? Azt tudjátok, hogy
hármas lények vagytok. Úgymint: test-lélek-szellem. A test a külső
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héj. Amit a lélek akar, a test végbe viszi. De a szellem! Ez Atyától
való isteni mag, vagy csíra a szívben. Az őseredeti fény. Ez nem te-
remtett, ez örökkévaló isteni rész az emberben. A lélek, ha Hozzám
fordul, akkor a szívben lakózó Szellemhez fordul és mintegy felébred
és a lelket ez Én szellemem vezeti és tanítja, akkor tért be az ember
a saját kamrájába és Szellemben és igazságban imádja az Atyát,
(Mert az Atya ilyen imádókat keres).

Lám, itt nincsen semmi külső formaság és mégis csak ezek
imádják az Atyát. Amikor az Isten szellemét engedi a lélek előterébe,
természetes, hogy akkor titkon néz, és nyilván megfizet, mert mint
Isten szellemétől vezéreltetnek és megváltatnak a külső sötétségtől.
„És mindenben eszesen cselekednek, mert Isten velük vala”. A lélek
az akaratát alárendeli a Szellemnek; és így lett uralkodóhatalom ben-
nük a Szellem és ez az imádása az Igaz Istennek!

Azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem és a formaságokat el-
töröljem. Mert a törvény betöltése a Szeretet, vagyis Isten szelleme
felébresztése. Mert a szeretet által a befagyott szív felenged és az
Élet benne feltámad. De ezt mindenki Önönmagán művelheti. Éppen
úgy, mint az éhes embernek önön magának kell enni, hogy jól lakjon.
Ha más eszik és ő látja, ezzel még nem lakott ő jól. Tehát mindenki-
nek beteg önakaratú lelkét az Isten szellemével kell megtelíteni és
azzal táplálni, másképpen éhes marad. És senki más nem csillapíthat-
ja ezen lelki éhséget, ami által beteg a lélek és elkorcsosodott és el-
fajzott az eredetitől. Vissza az élethez, vagyis a Szentlélek akaratá-
hoz és meggyógyultok általa örökre!

Nincs más útja a megváltásnak, mint itt leírt tanulságok, igaz-
ságok megtartása. Mert éppen akkor segít Jézus, amikor már az Ő
lelke ténykedik a lélek felett. Az él Jézussal, aki Igében él!! Aki Ige
szerint él, az a Szentlélek vezérlete alatt tökéletesedik, amíg szentté
válik önmaga is. Így telik be a kovászhoz hasonlított mennyország.
Aki egy Igét kezd élni önmagában, a többit is mind átveszi és meg-
szenteltetik, mint Isten hajléka, mert Isten van benne és csakis ezek
Isten templomai és nem a külső. Az csak előiskola volt a fogalmak-
ról. De a valóság emez élő Isten temploma, melyben élő Isten lako-
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zik. A formákból és szokásokból át kell menni a valóságba. Akkor
valóban fel is támadtok a halottaitokból, mert amíg emez Élő Ige
testet nem ölt bennetek, holtak vagytok a külsőség miatt. És akkor
nincs szabadulás a sötét hatalomtól, mert a kivetett külsőség nem
egyéb, mint a sötétben botorkálni, a külsőségekben. Ez amaz gonosz
szolga, akinek nincs lelki, vagyis menyegzős ruhája. Újra kidobatnak
az öntudatlan sötétségbe. Mert amíg valaki fel nem ismeri isteni ere-
detét, addig: öntudatlan. Nincs élete, amely már halhatatlan. Csakis
Istent felismerni az az örök élet (jan. 17), mert aki Istent felismerte,
az már önmagában is felismerte isteni eredetét. Ez a megváltó vilá-
gosság, de amíg az ember idáig eljut, le kell minden szankciónak
kopni az Ige megtartása által, mert az ítélet maga a sötétség.

És a szeretetnek kell feltámadni, mint életnek. Mit is tehet az
ember, amíg a világossághoz eljut. Mint kő- és faszobrok, templo-
mok imádásaiban akarja pótolni az eredeti fényt, amelyet éppen e
külsők miatt elsötétített magában, és amíg ezen külső sötétséget
szemlélő imádattól vissza nem tér az eredeti templomba a lélek, ad-
dig ezek a külső sötétség útjait járják. Mert ha istenek vagytok, amint
zsoltáros Dávid is megírta, akkor csak elfajulás, amikor fát és követ
képzel Isten templomának. Hát az Isten anyag? Óh! Nem! De meny-
nyire nincs Ő anyagból, de mennyire nincs az anyaggal közössége.
Hisz az bűn és a megkeményedés következménye. Ha istenek vagy-
tok Isten Szelleme által, akkor valóban az Isten szellemét kell imádni
a szívben, azáltal, hogy az Ő akarata előtt meg kell hajolni és csele-
kedni! Miképp lehet ezt az élettelen anyaggal bepótolni? helyettesí-
teni? Azért aki imádkozni akar, az menjen magányosságba, és ott
önmagába mélyedve előadhassa kérelmét, és ha már életre kelt az
Isten bennetek; úgy felelni fog! De ha még sok az önös akarat takaró-
ja, akkor nincs még ébren. Mélyen van, nem tud életre kelni az Isten
bennetek. Tehát nem igen halljátok meg még a hangját, De aki az Ige
szerint kezd élni, az már feltakarja az Istent önmagában és az meg-
növekedve a felső burkot leveti, mint a dió és az örök halhatatlan élet
feltámad!
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De ezt semmi formával pótolni nem lehet, mert ez a valóság.
A formák és szokások hazugsága csak e világ tulajdona. De a
mennyország tulajdona az igaz, szeretetben való élet.

Tehát le kell bukni a külső templomnak ott, ahol az Isten haj-
lékot vesz, mert azok csak befelé imádkoznak és Szellemben, és
Igazságban imádják az Atyát. Tehát ha ez az igazság, másképp mi
módon lehetne a megváltás szent művét elérni? Talán imával és
énekkel? Ez még a külsők dolga, mert énekel még a megváltott is.
De nem betanult éneket, hanem a szíve örvendezésében magasztalja
az Atyát, amely által újra Isten fia lett az Atya akaratában.

Mert akkor újra mennyben van az Atyánál, bár a test szerint
talán e földön, de lélekben a mennyben van az Atyával, mert nem
hely, nem tér a mennyország, hanem ahol az Atya lakozik, az ott a
menny, mert Ő csak az övéiben él örökké és cselekszik szüntelen az
övéiben. Mert csakis Ő cselekedett Jézus testében is. Azért is, mond-
tam, amikor testben valék, hogy nem én, hanem az Atya cselekszik
mindeneket. Ha nekem nem hisztek, higgyetek a cselekedetnek. Mert
Bennem teljességgel lakozott az Atya, a Fiúban, mert engedelmes
voltam mind halálig Szent akaratának. Így tudott Bennem uralkodni
is. És én is uralkodóvá váltam általa a mennyen és a földön.

De ez a lelki folyamat minden ember tulajdona lehet, mert az
ősfény benne van, ami az Atya lénye. Csak ki kell ásni keménység-
sírjából szeretettel, és akkor mindenki megtalálja az Atyát és Vele
uralkodási hatalmát. De amíg a bűn és megkeményedés, hideg érdeke
van a szívben, addig semmiképpen nem válik Isten templomává!
Mert az Isten „Szeretet”, és ahol a szeretet lakozik, azok az Isten
templomai!

Most azt mondhatnátok: Ha ez így van, akkor miért épített
Salamon Istennek templomot? Isten akaratából? De az igazság lelke
azt felelheti erre: Csak Dávid nagy hálája és buzgóságáért engedte
meg Isten, hogy a Frigyládának és Isten nevének hajlékot építsen,
mert Egyiptomból kivezetett nép még persze látni akart valamit, ami
előtt  meghajol.  Mert  az  ő kiskorúságát  élte  akkor  az  ember!  Mint  a
kisfiúnak lovat, fakardot adnak játékszerül, hogy felébresszék benne
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felnőtt állapotára hivatottságát. A lányoknak babát adnak, ami helyes
is, a leendő hivatását jelképezve vele. Azonképp volt Izraellel is és a
templom, amelyben valóban élt az Isten szelleme, mint nagy fényes
felhő, nem mesterkélt valami volt!

De  amikor  a  Szűzben  megfogamzott,  már  nem  volt  többé
fény a templomban. És hamar mesterkélt fénnyel pótolták a ravasz
papok, hogy a szentség látszata fennmaradjon, és tovább gonoszkod-
hassanak e hatalommal. De az Isten eme szentsége testet vett egy
szűz testéből, vagyis az Ige testté vált és azonképpen kell minden
megváltottnak önmagát megszüzesíteni minden földi szokás, formák
és testiségtől, aki Isten templomává válik. Mert lehet ugyan pótolni a
külső fényt, de az igazit nem lehet soha. A frigyszekrényi fény is
csak előjele volt, a nagy, és igaz mennyei fénynek, aki majd az élet
templomába fénylik az örök ősfény, az Atya lénye. De mind ezen
tökéletesedéshez idő kellett, növekedési idő fokozatosan.

Az Ige az alapja Isten templomának, mert abból épül fel a
mennyekig és a Szent Atyáig! Ahol a hármasság eggyé válik, vagyis
a test és lélek is a Szellemnek veti alá magát és így lesz egységes a
mennyel. Amint minden megigazult ezen egységbe megy át, mert
nézzetek meg egy útszéli fát, ha fiatal korában letörik, vagy ha el-
veszti az egy fává való növését, hány apró hajtást hajt és csak bokor
lesz, amely sohasem hoz termést, mert csakis az egységben van azon
termőképes erő. Így van ez a lelki dolgoknál is. A földre szülöttek
mind az egységből kiestek, azért a lélek sokféle felfogásában nem
tud egy igaz alapra találni. Csakis az, aki önmagában kezdi élni az
Igét, amennyiben felfogta és megértette, az kezd az Egy lélek vezeté-
sével fává növekedni. De amíg az emberi lélek által tanulnak, addig
mindig nincsenek a termőfa kezdeténél és így csak csenevész bokor
marad, mert csakis a Szentlélek vezetése által lehet megnövekedni
termő, erős, egységes erővé, mert akkor a test és lélek a Szellem alá
rendeltettek, és az egy nyáj vezetése alá került. Mert csak az tartozhat
oda, akit a Szentlélek tanít és vezet. Mert nem is hagytam az Enyé-
imnek más vezetőt, sem azt nem mondtam: Ha elvétettem közületek,
járjatok Péterhez vagy Jánoshoz és ott tanuljatok, hanem a Szentlel-
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ket ígértem! Amely elvezérel minden igazságra, akiben veletek
maradok a világ végeztéig.

Ígérhettem volna ennél többet, vagy jobb tanítót, mint saját
lelkemet, miután a testemet feláldoztam e világnak. A lelkemet pedig
azon követőimnek, akik befogadtak Engem! Mert hogyan vezethet a
Szentlélek olyan tanulókat, akik soha se vesznek be, és nem követ-
nek. Ezek csak gyümölcstelen bokrokhoz hasonlítanak, de az egy-
ségben felnövekedni nem tudnak, mert az egyik tanító így magyaráz,
a másik ismét az ő felfogása szerint. Az egyik gyülekezet egyik Igét
többre emeli, mint a másikat. Az egyiket betartják, a másikat felesle-
gesnek mondják, amit a másik gyülekezet kiemelt. Így a lelkek csak
csenevészek maradnak. Nem tudnak egységes Szellemmé megnőni
az Atyához, és így esnek újból vissza a világba, újból és újból, mind-
addig, amíg az Egy nyáj közé kerülhetnek.

Ez az Egy nyáj annyit tesz, hogy csakis a Szentlélek nevelése
által egyenlővé válnak. Nincs közöttük kettő, csak egy akarat, egy
értelem, egy lélek, egy gondolat és egy Pásztor! A sok értelem sosem
lehet egy! Mert amíg emberektől tanulnak, nem lesznek egyek! Mert
más a tanító, más a tanuló, más a felfogás. De a Szentlélek csak egy
lehet mindenkiben. Egy és ugyanaz!

Azért irattatnak le ezek, hogy ezen egységes lélek által növe-
kedjen fel az élet fája Jézus követőinek. Mert minden megváltott így
lett eggyé Jézusban és így van meg a nagy egység is a mennyben. Ott
nincs kétféle lélek, csak egy, mert amíg el nem éri azt az egységet,
addig nincs még mennyben, mert éppen ebben rejlik Istennek min-
denfeletti szeretete, az Ő lelkével, mert senki emberfia a saját lelkét
nem használhatja a menyben, csakis Szentlélekkel való egyesülése
által. Vagyis a saját akaratát alárendeli az Isten akaratának, és így
egyesül a lélek a Szentlélekkel.

Ha mindezt tudjátok, boldogok lesztek, ha alárendelitek
magatokat a léleknek!

De sok hamis; próféta jött e világba! Sok lélek magát szent-
nek vallja, de nem az! Miről is lehet megismerni azon eszközét a
Szentléleknek, akit Ő vezet? A tetteiről? Mert tövisről lehet e szőlőt
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várni? A rossz fa hozhat-e jó gyümölcsöt, tehát a jó léleknek igaz
tanítását, mint jó gyümölcsöt, be kell venni és azután az elvetett Ige
mindenütt fogja hozni a Szentlélek termését, vagyis Isten akaratában
való beolvadást. Mert ez a megváltás a halál kötelétől. Amíg ezen
kívül vagytok az önösségben, nem termeltek mást a magatok számá-
ra, mint szenvedést és halált. Vagyis a következő bűnök sorozatát,
mert csakis Jézus Igéje vált meg a haláltól, avagy a folytonos ítélet-
től. Ha azt hűen betartjátok, éppen az vált meg és megáll az ítélet
folytatása annál, aki éli önmagában az isteni akaratot! Feloldódik
minden kő és fagy a szeretet tüzétől, „mert az Isten az emésztő
tűz". Most felismertétek az emésztő tűz lelki értelmét, mert a tűz
mindent megemészt. A legerősebb erő fizikailag is és lelki értelem-
ben még sokkal nagyobb az ereje a Szeretet tüzének, mert csak ez
emészt meg minden bűnt az emberben. El sem lehet képzelni más-
képp a megváltást. Mert ha a szeretet nem váltja fel az emberben
a bűnt, miképp váltatik meg a bűntől? Itt nincs misztikum, és nem
lehet olyan csodát várni, mit a jobb latornak ígértem, igaz ugyan csak
paradicsomot, de nem a mennyet. Mert a paradicsom a próbaidő kez-
dete. Hogy mit választ az ember, Isten akaratát vagy önös kívánságá-
ba esik. Ezt ígértem, egy új próba életet, amiért a keresztfán is elis-
mert Urának, ha ura vagyok, akkor a szolgát az Úr a paradicsomba
küldi, hogy Fiúvá válhasson a kereszt-úton!

Mert ha ti azt tudnátok, hogy mily sokat elérhettek e rövid
földi időtök alatt, jobban igyekeznétek betartani az Ige szavait, mert
az egész mennyei sereg erre törekszik, ami ott sokkal több időt vesz
igénybe.  Mert  itt  a  hit  által  Jézusban  lehet  gyarapodni.  De  ott  nem
kell hinni, mert már látja azt, amit itt még el kell hinni Jézus követő-
jének. És ez nagyon megrövidíti a megváltás útját, mert boldogok
azok, akik nem látnak, mégis hisznek Benne. Mert ezek szeretetből
követik a nehéz kereszt-úton. Viszik Jézus terhét e világgal szemben.
Nagy dolog az, azért is nagyobb Jézus híve még keresztelő Jánosnál
is a mennyországban, aki az ég és föld között elő-híd volt. Előkészítő
a Messiás befogadására. Mert mindenkinek szigorú önmegtagadást
kell végeznie önmagában, aki utat készít az Úrnak! Akár egy keresz-
telő János, aki szigorú önmegtagadást hirdetett, hogy az Urat befo-
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gadhassa. Természetes értelemben is így van! Nem kell-e egy edényt
a régi bűzös tartalmától megszabadítani és utána jól kimosni, súrolni,
ha azt akarjátok, hogy az új és jó étel benne el ne romoljon? Így van
ez a lelki rossz és régi fogadalmakkal, amit emberek kotyvasztottak
össze, lelki táplálékul. Ezt ki kell üríteni és egyedül az Úr tanát befo-
gadni és élni teljességgel. És így nyer az ember új életet, halhatat-
lant, ami nem halhat meg soha, mert az Úr lelke már, aki benne él!
És így kicserélődik a régi rossz lélek új és halhatatlan élettel.

Ha ti látnátok a magatok lelkét, milyen összevissza zavart ál-
lapotban van! Mert nincs egy kimagasló terméke, csakis bozót és
tövis, mert a gondolat és a tett a lélekre rajzolódik, és minden meg-
láttatik, amikor a test elvétetik, hogy milyen nyomorúságos állapot-
ban tér vissza sok lélek, azt el sem tudjátok képzelni! Itt a test takar,
de ott meztelen, ha nem szerzett ruhát szeretete által magának és
élelmet. Mily nyomorult helyzet és üresség, élettelenség veszi őt kö-
rül, az borzalom, mert amennyiben nem enyhítette szenvedő feleba-
rátját az ő bajában, az követi őt és veszi körül mindenütt. Kiürül a
lélek a szeretettől és megtelt borzalmas ítélettel, annál, aki önma-
gának élt csak, és nem volt enyhítője másnak. Mert azzá válik a lé-
lek, amit tett vagy érzett, tehát más nem is veheti körül, és ez reá
rajzolódik, és a sok rajzban kiábrázolódik a lélek valódisága. Itt lát-
szik meg az ő lelke rútsága, vagy szeretete. Mert emez fehér, jó tisz-
ta, átlátszó és így meglátszik rajta az Isten hasonlatossága, mert a
benső szellem uralta őt. De már itt a földön is vannak külső szép áb-
rázattal, taszító lelkek, mert a túl önszeretete és nagyra becsülése és a
mások lekicsinylése kiviláglik belőlük. Lám ezek még erősen a sátán
foglyai, mert minden lelki tulajdonság még sátáni bennük. A Jézusi
jelleműek már másképp mutatkoznak kifelé is, mert alázatos és utol-
sónak érzi magát mindenkinél és, ha van jó tulajdonsága is, nem tart-
ja a magáénak, hanem Jézus érdemének. Aki Szent lelkével segített
neki a megváltási, vagyis átváltozás szent műveletnél. Mert minden-
kinél a Szívben lakó Isteni Szellem szerint való élet által változik át
Isten fiává. A kívülről adott, isteni törvények és az Ige megtartása
által a Szellem feltámad és azután belülről kifelé taníttatik a lélek, a
lélek pedig a testet és így a hármas ellentét egy lesz. A benső isteni
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élet kezd úrrá válni e világ felett is! Az ilyenek a Mesterhez kezde-
nek hasonlítani, mert ugyanazon lélek, van már bennük. És így foko-
zódik és ábrázolódik ki a lélek a régi sátáni kötelékből isteni szabad-
ságra, mert csakis Isten lelkéhez nem férhet a gonosz bennük és így
lettek szabadok a gonosztól. Ha az ember kezdi már belátni a hiába-
való életét és kezd gondolkozni, kutatni, hamar rá is talál arra, hogy
nem e hiábavaló élet a végcél. Ennek nincs is értelme. Ez a kis öröm,
amit itt élnek, ezért nem lett volna a nagy Alkotónak jót-tett az alko-
tás, ha ily kevés örömre teremtette volna az embert, amit itt elért,
mert inkább a szenvedést hordja magában az öröm ezen a világon,
mert a kis öröm is sok nehéz bánatot szül. Ha jól meggondoljátok a
dolgot, rájöttök arra, hogy ez csak a büntetés helye lehet, mert ezért a
szenvedéstért nincs új teremtés, mert a jó Atya mindent boldognak
teremtett, megelégedettnek és Vele örvendezőnek. Mert gondoljátok
meg ti szülők, a nemzéskor arra gondoltok, hogy bénát, szenvedőt
teremtsetek? Ugye mennyire jót, szépet és boldog utódot kívántok és
mégis, milyen eltérő az eredmény?! Miért? Mert amint az elpártolás
az Atya akaratából megtörtént, azonképpen mindig tehetetlenebbek
és korcsok lettek az önakaratú teremtmények. Tehát amint nincs
öröme a szülőnek, a testi és lelki korcs gyermekeikben azonképpen
nincs a mennyei jó Atyának sem! Természetes is, hogy egy igaz fiát
feláldozta e világnak, aki bemutatta e világnak az igaz életet, amely
által az elkorcsosult emberiség újra születhet. És így véget vethet a
saját szenvedésének és feltárul előttük egy új világ, ahol igazság és
szeretet honol, amely állapotra teremtettek. De az önzés vette ki őket
e világból, a pokol hatalma alá, és ott vergődnek, mint azon hal, aki
a csalétek után kapva szigonyt nyel! Hagyjátok el a sötét hatalom
útját, és felvirrad az élet világossága, és akkor nem fogjátok vádolni
a teremtőt, hogy: „mi öröme van abban, amikor szenvedésre alko-
tott?" Mert a szenvedést ti alkottátok magatoknak a „Testiséggel!
Hagyjatok fel vele és éljetek úgy, mint a mennyben az angyalok!
(Luk. 20, 35) „És nem teremtek több szenvedőt a földre!” Nem a
testiség vetett-e az állatok sorába? Aki ezt önmagában megtagadja,
nem emelkedik-e fel lélekben e világból és akkor már nincs is közös-
sége vele! De amíg lelketek egyedekbe szétszórjátok, nem lesztek
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Egyek — az Atyával! És mindig újra ide kötitek magatokat, e szo-
morú szenvedés helyére. Amíg önmagatokban e világot ki nem
cserélitek mennyeire, amelyben segítségetekre vagyon a Szentlélek,
nem mondhatjátok, hogy nincs út az igaz megváltáshoz, mert van,
csak akarni kell. Az igaz és szent útmutatót inkább követhetitek te-
hát, ha akarjátok. Azért a legalacsonyabb állapotban jött a világra,
hogy kicsi és nagy egyaránt mind követheti, aki akarja a boldog ha-
zában. Miért nem követitek? Miért panaszkodtok, az utat tudjátok,
mégsem jártok rajta. — Ki járjon helyettetek Jézus útjain? Nem-e
annak kell, akinek itt nem elég jó ez a világ? Hogy egy jobbat te-
remtsen magának, akkor ne vádoljátok a szent Atyát, ha ti nem akar-
tok a jobb világba menni, ahol béke és boldog lét van. Mert ha itt a
lelket ki nem cserélitek, így mentek át, nem viszed-e magaddal a
poklodat is? Más minden itt marad, csak a lelked megy át, a testnél-
küli létbe, de tovább éli ugyanazon érzéseket, amit itt élt. Ha az ócs-
ka ruhát az ember leveti s ujjat vesz fel, nem ugyanazon ember-e? A
test a lélek ruhája. Amikor elnyűtte, ledobja magáról, az ő rendelteté-
sének megfelelően. De ha önmagát megtagadja és az állati érzést
magából kivetette, akkor már nem vesz fel olyan testet. Mert ahol azt
művelik, nem megy oda, hanem menekül és így emelkedve ki e vilá-
gi kötelékből és megszabadítja magát e világtól. De amíg szeretitek
azt, addig mindig csak itt találhatjátok magatokat a szenvedésben.
Kit  vádolhattok  a  sorsotokért?  Nem  ti  teremtettétek-e  meg  újra  és
újra? Például, ha valaki közületek el akarja hagyni azt a helyet, ahol
eddig volt és egy más világtájra akar menni, ahol mindig meleg van
és mindenképpen más az élet, akkor az utazni akaró nem úgy készü-
lődik-e,  ahogy  ott  megfelel  a  létének?  És  a  törvényt,  a  szokást,  a
helyzetet áttanulmányozza, hogy ha odaérkezik, ne álljon velük el-
lentétbe, hanem velük lehessen. Így van ez a lélek hazaköltözésénél
is.

Aki jobb otthont vagy hazát akar, annak már itt kell elsajátí-
tani az új tulajdonságokat, hogy a jobb hazába már otthon lehessen.
Jézus eme ország boldog honát mutatta be a mennyországban,
amelynek útján ha jártok, oda juttok! De miképp lehet, egy hegyre
feljutni, ha mindig lefelé mentek, amikor úgyis lent vagytok? Nem
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kell-e elhagyni azt a helyet, ahol vagytok és fölmenni, ahol a szeretet
melege körülvesz? Lent a mélyben csak hideg, önző élet lehet. Aki
nagyobb, az eszi meg a kisebbet, de a lelki magasság ott veszi a kez-
detét, amikor a nagy szolgál a kicsinek, úgy lelki, mint testi értelem-
ben is! Aki ezt ott áthágni hagyja önző, és mindig lent marad a mély-
ben és mindig kicsi marad, csecsemő, akit dajkálnak. Isten országá-
nak lakói azonban erősek, lélekben edzettek. Nem sérthetők meg,
mert a Szeretet hatalma uralja őket és így igen boldogok, nem ingó
nádszálak, akit ide-oda dobálhat a másik lelke, akarata, mert ők az
egy Isten akaratában vannak és ebben igen erősek. Azért oszlopai a
menny erősségében, az isteni erényekben, ami által felemelkedtek a
földről a jobb világba, mert megtartották Jézus hitét, aki az Atyához
vezette őket. A teljes Szeretethez, mert ez a megváltás!!

Az emberi tanítók milyen fonák beállítása az, hogy ha valaki
minél többet jár a templomba, a közös imákra, énekekre, úgynevezett
Istentiszteletekre. Hogy ez már meg is válthatja a lelket a gonosztól.
Júdás 3 évig mindig velem volt, ez több volt minden templomnál és
mégis engedett a benne levő gonosznak teret, akaratot, és így esett el,
a legmélyebb önzésig! Lám ez egy képe az önző embernek, és akik
annyira prédikálják, hogy csak itt a Krisztus, az is mind önző ember
és az önzésbe hívja a másikat. Érdek van benne és nem tiszta szere-
tet. mert ha Én magányos helyre mentem imádkozni, a mennyet
Atyámmal érintkezni, akkor ott volt a Krisztus az Atyával és nem a
közösségben.  Mert  ha  egy  gyermek  komoly  tanácsot  kér  és  erőt  az
Atyától, nem szívesebben teszi-e, hogy Vele egyedül lehessen, és
akkor Előtte kiöntheti lelkét, és az Atya ezután segít, a benne bízó
elesett fiának, hogy jó útra térhessen. Bizony, mindent elkövet a ja-
vára. Hát a mennyei jó Atya még inkább mindazt cselekszi, az őszin-
te bűnbánó bűnössel. Felemeli őt, segít neki, ha tanácsát elfogadja.
Jézusi lényemben éppen így tettem Én is, mert mint embernek na-
gyon is kellett szüntelenül keresnem az Atyát, hogy el ne tévedjek az
Ő akarata mellől. De szólhat-e szívből a jó Atya Szelleme a nagy
lárma és kifelé hangoskodásban, ének, ima alakjában? Ha nem fordít-
ja befelé a lélek, minden figyelmét, nem hallja meg semmiképpen.
Tehát ezért, az igaz ima a szívhez szól és onnan kap feleletet is, de
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úgy, amint azt az Igében, régen leírattam. Mit gondoltok az a sok
ima, ének, közösségbe való járás, segít-e a lélek válságán, ha a lélek
a szentlélektől nem taníttatik? Semmiképpen! A közösségben való
tanulás addig szükséges, amíg a lelkek felismerik az Ige értékét és
azután magányosan is átvihetik a gyakorlatba és tettekbe. Mert csak
azok hitték el az Igét, akik tettben is átvették és a szerint élnek. Ak-
kor már a szívben lakozó is ébren van, és nem kell kívülről tanulni,
mert akkor már Ő tanít, vezet és amit az Igéből tanultunk, Ő, az
eredeti ugyanazt fogja bennünk cselekedni!

Azért mondám: Hogy majd a Szentlélek eszetekbe juttat min-
deneket, amit tanítottam, mert ugyanaz van a szívetekben, Aki Ben-
nem lakozott! Ugyanazon Atyának Szelleme, akinek akaratát meg-
cselekeditek. Nem elég tudni mindent, ha nincs megcselekedve. Holt
az a hit, nincs életben. A szívben a Szellem nem kelt életre, amíg
nincs talaja, a Szeretet amiből éljen, mert az Istent csak a szeretet
élteti bennetek, nem más. Tehát szeretni kell akit láttok, szeretni kell
benne, akit nem láttok, hogy éljetek általa. Mindenben ami él, mert
Isten  az  élet.  Ti  gyarló  emberek  többnyire  nem  hisztek,  mert  nem
láttok, és ha Vagyok miért is nem mutatom meg magamat, hogy így
higgyenek, sokan így mondják, és ehhez csökönyösen ragaszkodnak.
De kérdem ezen okoskodókat, miért nem jönnek Hozzám, hogy meg-
lássanak, nem az eltévedtnek kell-e a helyes útra térni, hogy hazata-
láljon és nem annak, aki bajban van, az megy segítséget kérni Isten-
től? De akinek nincs Istene, és szüksége arra, hogy megkeresse, mi-
képp jöhet hozzá az Isten? Azok csak találgatják van-e Isten. Az
Ilyenek valóban  messze  állnak  még  Tőle  lélekben!  Mert  Isten  hor-
dozza őket, mint alvó gyermekeket szoknak. Még sem látják meg.
Mert az isteni Szellem is alszik bennük, azért nem látják! De vannak
olyanok is, akik nagyon keresik az Istent, de kívül az anyagban. És a
mennybe tekintve keresik testi szemeikkel! A fölemelkedés lélekben
e földiből az a menny, és nem pedig a fizikai magasságban található
az Isten! Azért nem találhatják meg a föld emberei, bár olyan közel
van hozzájuk, hogy érinti őket és mégsem veszik észre az ő lelki
vakságukban, mert lanyhák, restek az Isten utait megkeresni, hogy Őt
felismerjék. És így bolyong az emberiség sok ezer éve, és nem tud-
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nak a helyes nyomra térni. Mert az önszeretet gátat vet mindennek!
És ha mégis találok egy alkalmas eszközt, aki által az utat feltárjam
világosan, jaj annak! Mindenki csak vágja amiért írni mer. Ezer ítélet
alá esik, még az úgynevezett hívőktől is. Lám meg akartam Magam
ismertetni velük közelebbről és még jobban eltávoztak Tőlem. Aki
nincs velem, az Ellenem van mindenképpen, és aki keres, az megta-
lál!!  És senki nem jöhet hozzám, akit  az Atya nem vonz, vagyis aki
nem óhajtja az Atyát, az nem is talál meg soha! Mert annyiféle a Sze-
retet! Mindenki szeret valakit, vagy valamit. De ki szereti az Atyát
fölöttébb mindennél, az vonzza Őt és meg is találja. De a sokbeszédű
okoskodók sohasem találnak haza, mert a sok beszéd is a tévelygés
lelke. Minél tökéletesebb az ember, annál kevesebb beszédű.

Egészen más valami az, ha valaki az Igéről magyaráz. Kevés
beszéddel is sokat mondhat. A sok beszéd alatt kifárad a lélek. Az
önzetlen szeretet mindennél többet beszél, ezt jól jegyezzétek meg
magatoknak!

Hatodik fejezet.
Mi is az ember tulajdonképpen?
Ezt akarom világosan megmagyarázni nektek, mert sokan

minden mást előbbre tartanak, mint az embert! De a valóság ebben
az, hogy akkor önmagát szállítja alá az ember, amikor mások lebe-
csülését és az anyagot fölöttébb helyezi. Miért, ha a test és vér szerint
egyenlők? Itt csak a lélek különbözik egymástól, és ez a tettekben
lesz nyilvánvaló. Mert az erdőt nem a mindenféle fa teszi-e erdővé?
Azonképpen a mindenféle lélek, de egyforma test teszi az emberisé-
get. Most azért a kisebb és a nagyobb lelkek teszik az emberiség ala-
kulatát, mert amennyiben az idő által létrehozott fejlődési folyamat
véghez megy, azonképpen jön a világosság a földre. Mert nem ma-
guktól van a nagy feltalálás, kikutatása a természet erejének, hanem a
földre bocsátott tudásvágy hatja át az emberiséget, a meg nem elége-
dés vágya. Mindenki feltaláló, vagy valami akar lenni. Miért? Mert
ez az idő az, amikor epekedést, szomjúságot, aszályt bocsátok a föld-
re. A tudásvágy és a nagyság szomj elérte az emberiséget és mind
valamivel ki akar tűnni a többi közül. Ez az általános óhaj!
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De mi az eredeti célja ezen óhajnak? Csakis az igaz nagyság
megtalálása az emberben! De a tudás vágyát, a felfedezés terén
keresik a kimagaslást. Ez éppen olyan elhajlás az Isteni rendtől,
minthogy a tavaszi nap heve a gazt is kicsalja a földből. Sőt, nagyobb
mértékben, mint a hasznos magot, mert emezt erősen védeni kell a
gaztól, hogy életben maradhasson, és termésével szolgálhasson az
emberiségnek. Ezt teszik ugyan a feltalálók is. A látszat szerint a
közös jóra törekednek, de mit látunk mégis az eredményből? A pus-
kapor mi jót hozott a földre? A dinamitot, a felrobbantó erőket nem-e
az emberek pusztítására alkalmazzák? Tehát nem-e a halál arat ben-
ne? Nézzétek a kényelmes villany berendezést. Látszat szerint jó és
hasznos. De nézzük meg jobban a lelki hasznot. Mit hozott? Semmit,
csak lelki kárt. Mert a nagy fény és pompa az éjszakázást, lumpolást,
tobzódást, nem-e mind a villanyfény segíti elő? Vannak ugyan éjjeli
komoly munkák is, de ez is csak a tőkét hasznosítja a szegény ember
kihasználásával, mert a gép is többet termel, ha villany hajtja. Tehát
nem kell fele munkás sem, és így a tőke az ő poklát élteti azon a pén-
zen, amit a munkanélküli megéhez. Lám, mi jót hoz a lélek számára
a villany? Az a sok technika és fizikum, az csak mind gaz termése a
kiárasztott világosságnak. Mert amíg ahol egyrészt hasznot mutatott,
éppen ott poklot is a kapzsiságban. És mindjobban szegényebb lesz
az emberiség. A sok tudása mellett boldogtalanabb, és mindig a ha-
lál, vagyis a bűn arat a sok szenvedély által.

De mi is az eredeti célja a levegőben kiáramló éhségszomj-
nak? Nem ám a föltalálás, sem az egymás fölé helyezkedés. Oh nem,
ez pokoli. Hanem az igaz fény azért áramlik ezen világra, mert itt az
ideje a lelki megvilágosodásnak, mert letelt a sötétség hatalma, eddig
volt neki megengedve az uralkodás Istentől!

De ezen század végeztével elvétetik minden hatalma, és elő-
állnak e föld örökösei, akik joggal bírják, mert az alázatosaké a föld.
Azért ezen időben akik az embert fogják nagyobbra tartani az
anyagnál és minden gazdagságnál, azok fognak megvilágíttatni a
mennyei fénnyel, mert mint utolsó teremtése a földnek, ideje már,
hogy uralkodjon a föld fölött, vagyis megünnepelje és megszentelőd-
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jön a nagy világosságtól! Emez anyagi teremtmények mind voltak
már,  mert  nincs semmi új,  ami már nem lett  volna.  Tehát azért  az a
nagy fény. Nem azért van kibocsátva, hogy a feltalálók nagy tömege
a poklot építse, és a lélek sírját ássák, hanem, hogy a lelki megvilá-
gosodás által az emberiség megújuljon lélek szerint. Hogy hagyják
fel a formaság hazugságát egymás közt és a vallásban is. Az egymás
közötti hamis bókolást és látszat szerinti szeretetet változtassák át
tiszta szeretetté. Az ember, a felebarát legyen az első, nem a rideg,
önző érdek, ami a poklot szolgálta hasznával. Hogy az ember legyen
az első, akié a föld jogossága, és fölismerjék egymást test-vérnek,
mint az általános emberiség erdejét, és ne az elnyomatás legyen a cél,
hanem a fölemelés. Ne a pokol éljen, hanem az ember!

Amint a nap heve a gazt is előhívja a földből, azonképpen a
mennyei fény is előhívja az emberből az ő eredeti magját. Amit ma-
gának a múltban elvetett az fog kikelni minden egyes szívben, amit
abban elvetett. És ha az Isteni fény nem lesz benne erősebb, ami a
gazt kiirtsa, úgy az általános ítéletbe esik, mert a szenvedély  az  az
aszály, ami elsorvasztja az ember életét. És ezen szenvedélyek
lesznek  bírái,  akiktől  nem  szabadulhat,  foglya  marad,  mert  az  is  a
pokolnak egy erős köteléke, mert idejét nem a lelke megmentésére
fordította, és a gazok kiirtására használta a megvilágosodását, hanem
még inkább jobban beleásta magát az anyagba. Ami fogva tartja őt és
bünteti, éppen az, amit szeretett, és a lelke ellen, az anyagért cseleke-
dett.

Mert, ha a fa teszi az erdőt, azonképpen az emberiséget. A
megvilágosodott ember, illetve lélek pedig az Isteni országot képe-
zik. A sötét anyag szenvedélyétől, aszályától kiégetett lelkek pedig
képezik a poklot.

Ilyenformán meg lehet találni a földön a mennyországot és a
poklot is. És mindenkiben az lángol, amit meggyújtott önmagának
önmagában. És a lélek viszi az ő mennyországát magában a másvi-
lágra. Azonképpen viszik a poklukat is a gonosztevő szenvedély hor-
dozói is.
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De mindenki számára be van állítva a boldogság elérésének
lehetősége. Akinek nem kell, aki jobban szerette a gonoszt, mint a
jót, az magára vessen. Mert az emberiség azon köz, ahol föl lehet
emelkedni, és lealacsonyíthatja magát akár a kő, vagy növény, vagy
állat sorozatában. Mindenkinek a megvilágosodási ideje alatti cse-
lekedete a mérvadó a jövendő életének. Mert hosszú turnus után
jött a választáshoz, és ha újra elbukik, ki válthatja meg, ha ő nem
akar, és inkább a sötétséggel marad, mint a világossággal?

Így vettetik el az Istentől az engedetlen. Az ő saját ítéletébe
esik.

Nincs más java az emberiségnek, mintha világosan feltalálta
önmagában az őseredeti istenséget és ahhoz visszatér. Mert mindad-
dig, amíg a megismerésnek ezen skáláját magában fel nem ismerte
nem is térhetett hozzá. De amikor a megvilágosodási idő elérkezett e
világba, csak rajtatok múlik, hogy e világ számára akartok általa min-
dent feltalálni, vagy a saját jobb világotokat akarjátok általa megala-
pozni! Ez tőletek függ, mert az utat tudjátok a jobb világba is! Ami-
ként megmondatott és leképletezett még Ézsaiás próféta által a Mes-
siás országa, amelyben a farkas együtt legelészik a báránnyal, és a
kis csecsemő-gyermek a vipera orrában vájkál. Vagyis a méreg és
harag lelke már nem uralkodhat a gyengék felett, mert nincs már a
gonosznak hatalma felettük, és így nem is árthat semmisem nekik,
akik Jézusban lettek kisdedek, azaz alázatosak. Mert csakis ezen ál-
lapotból ismerik fel az Atyát a gyermekek.

A Messiás országa képletezi a béke, a szeretet és a megelége-
dés lelki állapotát, mert amíg az ember nem alázatos, nem is megelé-
gedett, mert éppen eme isteni erények által boldog a Messiás népe,
de ha valaki csak itt kutat, kívül keres, és itt akar „nagy, hírneves”
lenni, az rossz szolgálatot tesz a lelkének, mert a keresett boldogsá-
got meg nem találhatja kívül soha.

Ha egy ember beteg gyomrát kívülről, külső jókkal akarják
gyógykezelni, az sohasem gyógyul meg, mert a rosszat rosszal kell
elhajítani, vagyis vagy kivágni a beteg részt, vagy elhajtani a fájdal-
mat, bizony elég fájdalmas úton, azon reményben, hogy megszaba-
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duljon tőle! Ez éppen jó hasonlat a lelki betegségre vonatkozólag.
Mert ha az ember lelke beteg (ezt igazolja az állat-test rajta), akkor
nem kell-e a betegség eredetét, a testet megtagadni minden ő kíván-
ságaitól? És éppen az ellen küzdeni, amit ő, ez a betegség akar. Mert
ki kell vágni minden beteg részt a léleknek önmagáról, ami a világba
köti, hogy innen felszabaduljon az életre. És nem kell-e a halandó
test kívánságát megtagadni, hogy a halhatatlan éljen? Mert, ha nem
vágjátok ki a beteg kívánságok, szenvedélyek, önzések sok sorozatát,
miképpen gyógyul meg lelketek tőle? Mert ez a világ egy igen nagy
kór-telep. Mind beteg lélek van itt, mankója a test, hogy azon keresz-
tül a lélek meggyógyulhasson, mert a testben lehet csak kiölni a lélek
vágyait. Ha nincs már test, akkor csak perzselő vágy van, ha ki nem
ölte magából az alkalmas időben. Az Úr, a Jézus e világnak lelki or-
vosa. Aki Hozzám tér, vagyis Igémet éli önmagában, az meggyógy-
ulva hagyja el ezen szenvedő kór-telepet és a testet, mint ideiglenes
eszközét. És mint egészséges lélek, nem veszi fel többé. Aki meg-
gyógyult, ki feküdne vissza a kórházba? Csakis azok, akik a betege-
ket szolgálják! Mert vannak tisztult lelkek is itt, azért, hogy a betege-
ket az igaz orvoshoz vezessék a kiküldetés alatt. Mert e világ soha-
sem szűkölködött prófétákban, eszközökben. Mindig voltak igazak a
földön, akik Istenért szolgálták az emberiséget. Persze ezek angya-
lok emberi testben! Ezek mindenkor látják az Istent, mert Tőle so-
hasem szakadtak el. Tehát önmagukban hordják ezen erőt, és ezekre
azt szokták mondani ezen a földön:

„Mindenben eszesen cselekszik, mert Isten vele van” Persze
nem a bűn és szenvedély!

Az ilyenek által kering az égi vér a földön, hogy egészen be
ne fagyjon a hideg szeretetlenségbe. Mindig voltak Isten szolgái a
földön. Ezek csakis Igazságot hirdettek. Ezeket nem lehet megtévesz-
teni, mert Isten van bennük az ő világosságuk, és szeretetük foka
szerint.

A mindent fenntartó és felölelő szeretet mindenütt jelen van.
Mert ahol nincs jelen, ott már élet sincs, csak a halál, az enyészet
működik. Feldolgozza rendeltetése szerint a prédát, amit a bűn neki
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juttatott. Azért oly hatalmas most a bűn, mert mindenki neki hódol.
Nem is tudják már elképzelni a tiszta szeretetet. Mindenki csak saját
érdeke szerint fokozza szeretetét. Érdek szerint mérik a szeretetet és
így mindig kötött és nem szabad! Bilincsbe verik, mint a foglyot,
mint aki bűnös. Tehát bűnössé teszik az égi erőt, azért nem tudnak
felemelkedni a földről, mert megkötötték a Szeretetet az érdekekkel.
És ki vagy mi emelje ki a hitvány érdekből az emberiséget? Azért
mind csak a sötétség útját járják, mert nincs aki felvilágosítsa őket,
mert kötött a Szeretet!

Ha ti ezt úgy meglátnátok szemetekkel, hány gyönyörű fényes
angyal a ti védőitek! Vergődnek a mély, bűzös mocsár felett! Szár-
nyára rakódott sár és piszok miatt nem tud feljebb emelkedni, mert a
hitvány érdek beszennyezte őt. És ez a ti lelketek fensége, égi része,
szabadulna, de nem tud. Mert ti úgy akarjátok. Ráhánytátok eme
mennyei részetekre a földit, mert azt jobban szerettétek, mint Engem,
vagyis a tiszta, önzetlen Szeretet! Ki vált meg az ilyen állapottól, ha
ti nem akartok a tiszta szeretethez térni?

Lám, így vergődik az emberiség az érdek pocsolyája felett, és
vannak sokan, akiket egészen elnyel, mert e világot jobban szerették,
mint a jó Atyát önmagukban. Mert ha a gyermek nem szereti minde-
nek felett az Atyát, akkor az elhallgat, és megy a gyermek a saját
útján, akaratán, amely a megsemmisüléshez vezet! És így köti meg
magát  a  földdel  újból  és  újból.  Mert  aki  az  Atyát  fölöttébb  emeli
mindennél, az önmagát emelte fel minden fölé! De aki letagadja,
az önmaga életét is megtagadta, így lett jussa a halálnak felette,
amelyben csak szenvedés van. Élet alatt örömöt, békét és boldog
megelégedést értjük!

Nincs is más célja az emberiségnek, minthogy ezen lelkiálla-
potba jusson, mert akkor elérte az eredményt, amiért ember lett. Mert
csakis az Atya szeretetében lehet megtalálni azon életet, amely az
Atyától van minden emberben. Tehát vissza az Atyai házhoz! Aki
oly szeretettel vár minden hazatérőt, és Atyai keblére szorítja a rég
nem látott, csatából sok sebből vérezve hazatért fiút. Mert e világ sok
léket ütött a lelkén, de a szeretet mindent felemel, begyógyít és ki-
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egyenlít! Tehát iparkodjatok a Szeretethez, az orvosok orvosához,
akit  képvisel  az  Úr  Jézus  a  földön,  mert  a  Szeret  küldte  Őt!  Azért
mondom, hogy nem nagyobb a követ, mint aki küldte, mert a küldő
nagyobb, mint a kiküldött, mindenkor! Amint a Szeretet a legna-
gyobb az égen és a földön, a minden teremtett és nem teremtett vilá-
gokon, azonképpen nagy és másképpen elérhetetlen az Atyai ház.
Mert éppen a Szeretet vonzza haza a tévelygőt. Ha nincs önzetlen
szeretet, sohasem talál haza senki! Ha a világok milliói az Isteni
rendben kapcsolódnak, amelyből kiestek, akkor a mindenség is új
életre ébred, az egész berendezés új köntöst kap, amelyen nincs a
halálnak semmi nyoma. Eltöröltetik a bűn a Szeretet által, mert Isten
emésztő tűz. Vagyis az istenség, mert az Atya, a Szeretet, a Fiú, a
Bölcsesség, a Szentlélek a Megszentelődés. Mert aki a hármas egy-
ségbe felverekedte magát, az visszatért az Atyai házhoz.

De az Isten, vagy az istenség az olyan fogalom, mint e földön
a törvény. Nem is a bíró ítél, hanem a törvény szigora. Úgy van ez az
istenségnél is. Aki ellene vét, azt bünteti az örök igazság és szeretet
törvénye. Nem az Atya, sem a Fiú, sem Szentlélek, csakis a tör-
vény, az istenség, mert éppen azért istenség, mert Szentség, amelyet
tisztel minden nem teremtett őslény, mert ezen a nagy Igazságon van
felépítve minden isteni rendszer, tehát, aki ez ellen vét, az ledobatik
az önakaratba, a külső sötétségbe!

Itt láttatik meg minden léleknél az ő magassága vagy mélysé-
ges állapota az önzésnél. Aki már inkább szeret, mint önző, az már
hazafelé tart és a jó Atya elébe megy félúton és azzal a lélekkel már
társalog szívén keresztül, és mire hazaérnek megtisztul a fiú a jó
Atya kíséretében. Lám ez a képe annak, akinek kijelentem Magam és
hozzámegyünk és nála maradunk. Mert, ahol a szeretet betér, ott már
a mennyország jelen van, mert ti bennetek van az Isten országa! De
nem kívül, mert az ilyen lelket az angyalsereg veszi körül és ott tábo-
roznak a Szeretetért. Mert ők ott vannak, ahol a Szeretet van!

Ha a szeretet felszabadul az önzés alól, micsoda öröm van a
mennyben, mert ez egy által is milliárdok szabadulnak fel, mert ami-
lyen magas, mély és széles a tér az űr-mértéke, mindenhonnan sza-
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baddá válik általa, azon egy, akikkel egy lelke van, a szabadulónak,
mert azt ti még nem tudjátok, hogy amerre már voltatok és éltetek
milliárd évek óta, hogy hány lénnyel van lelki közösségetek, mert
akikkel egyek lettetek, azokkal mind van lelki közösségetek! Amint
itt is a testi rokonság fennáll, amíg itt éltek. A lelki rokonság pedig
mindig fennáll, és amikor a felszabadulás megtörténik, így az ő
csoportja is tovább emelkedik, de egymást bevárják a tisztulás-
sal!

Tehát, amikor egy lélek hazatér, számtalan szabadul fel vele
együtt, akiknek vele egy lelke van. Mert ha egy óriási huzal kifeszí-
tett drótja valamely helyen meglazul és a földre esik, lehet-e a többi
részét ugyanazon célra használni?

Ugye, semmiképpen nem lehet addig használni a sürgönydró-
tot, amíg azt az egyetlen a földet érinti, hanem a többi része vár, amíg
azt megjavítva, újra lehet használni. Így van ez a lelkiállapotnál is.
Mert éppen ez a föld az a javítóhely ahol a leesett lélek újra használ-
ható lesz Jézus útján, mert ez a javítóműhely e földön, ami által so-
kak felszabadulnak. Azért mérhetetlen lelki gazdagság az, ha valaki
hisz és követi Igémet, mert ezáltal felszabadul a láthatatlan testvéri
csoport is.

Még egy hasonlatot mutatok be a helyes megértésre!
Ha egy uralkodó ország polgárát egy másik országban meg-

sértik, jogait elveszik, akkor nem- az uralkodó országot sértették-e
meg az ő alattvalójukban? Ugye ez kiküld és elégtételt kér, és így az
egész ország becsülete meg van mentve. És ha nem adnak elégtételt,
úgy más úton szerez elégtételt a becsületének. Így van ez sok kikül-
dött csoportnak is egy tagja próbára és aki el nem esik, az győztesen
tér vissza. És így meg van mentve a csoportja, amely több, mint egy
uralkodó ország népe.

Ha ti jól szemügyre vennétek, amit itt leíratok, akkor a jöven-
dő ország kiábrázolódna lelketekben. És megértenétek, mit tesz hin-
ni! Mert, aki elfogadja az Úrtól valónak, az Úr jutalmát veszi, és aki
elveti, vagy kritizálja, micsoda jutalmat nyerhet, ha nem épül belőle?
Mert boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek a Szentléleknek.
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Mert milyen teremtett lény tudná e világosságot feltárni, mint csakis
a nem teremtett? Mert sötétvaksággal kell annak megverve lenni, aki
itt fel nem, ismeri a nem teremtett lélek tanításait! Arra nézve nincs
más szavam, mint hogy szüntelen imádkozzon, hogy a sötétség ha-
talmából legalább annyira felszabaduljon, hogy a legszentebb istenit
befogadja. Még ez időben van, mert aztán letelik a kegyelmi idő és ki
váltja meg akikor?

Ez szól mindenkinek, aki még halandó és könnyen megingat-
ható, mert, ha a szeretetben, mint mentőcsónakba nem kapaszkodnak,
bizonnyal elnyeletnek az örvénytől!

De  illessétek  oly  hévvel,  amint  Magdalai  Mária,  amikor  fel-
ismerte Bennem az Urat, bár a külsőm mást mutatott, de az ő nagy
szeretete megérezte és nem a szeme látott meg! Ti is azonképpen
fogtok  felismerni.  De  nem  a  külsőm  kritizálásával,  hanem  szavam
tartalmában, mert a külsőm rendesen mást mutat, mint a bensőm! Ki
hitte volna el az igénytelen ácsnak azt, amivel bírtam, mert az Isten
nagyjait csakis a kisebb és alázatos szeretetükben lehet fölismerni és
nem a külső igénytelenségükben, mert az Enyémeknek nem kell e
világi divat. Sem hírnév! A legutolsóknak mutatkoznak, mert úgy
érzik magukat a szeretet hatalma miatt. Ők elbújnának az emberek
elől, de nem lehet, mert éppen ők vannak az élre állítva lámpásnak,
hogy világítsanak tetteikkel, mert azok, amihez nyúlnak áldás fakad a
nyomába és ők mégis legutolsók, mert a mennyben elsők! Értitek e
képet? Az alázatos szeretet nem tolakszik előre, neki hátul is jó, mert
nem a külsőkben keres, neki minden belül van, és így mint utolsó
jobban foglalkozhat Velem. Mert hátul nem látják és mégis első lett
Velem a mennyben! Aki felismer önmagában, mennyire elsőbb lett
azoknál, akik még kívül keresnek, mert ezeknek is csak azon az úton
kell megtalálni a bennük rejlő Atyai részt, amikor önmagában keres
hozzám vezető úton el is érkezik a külső sötétségből befelé a menny-
országba. Aki megtalált önmagában. Mert annak az útból minden
gonoszt el kell távolítani, hogy az Élet Ura benne feltámadjon. És
ezen megváltó folyamat kiterjed a végtelen űrben, mert a lelkek előtt
nem rejtett dolog, ahol szükséges a jelenlétem fölismerése. Viszont a
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gonosznál minél jobban elrejtőzöm, hogy ne lásson! Tegyetek ti is
hasonlóan, ne álljatok szembe vele, forduljatok el tőle, és így fog
megszégyenülni, ha nincs kivel vitázni! És ez a legnagyobb meg-
alázása is, ha őt nem érdemesítitek még a védekezésre sem, ami az ő
legfőbb óhaja! A békétlenség ott örvend, ahol tüzet rakhatott, mert
minden rossz és kellemetlenség, tőle van. Tehát vigyázzatok, hogy
szolgálatába nem álljatok!

Íme a megvilágosodás ideje itt van! Mindenkihez el fog ér-
kezni, és aki megragadja és elfogadja és eszerint él — az megvilágo-
sodik és így kopik majd el a sötétség hatalma annál, aki a világossá-
got lelki ügyeire fordította és nem e világi feltálaló, és magát dicsőí-
tésére.

Itt választódik szét a bárány a kosoktól. Aki e világot szereti,
az ide használja a világosságát, hogy e világba élvezzen, de aki lelki
értelemben fogja fel a fényözönt, az itt megtagadja magát és jön Utá-
nam a keresztútra, amit a saját testével és a világ hatalmasságaival
szemben alkalmaz. Mert, aki Utánam jön, annak mindenki ellensége
lesz, még a saját háza népe is! Miért? Mert e világ szelleme uralja
őket, akik az ő hatalma alá tartoznak, tehát már mint itt idegent és
velők ellenkezőt gyűlölik, de nem a látható lelkek, hanem e világot
még uraló sátáni erő, mert bizony ő nagyon haragszik azokra, akik
Utánam kezdenek jönni, az önmegtagadó útra, mert az ő hatalma már
gyengült ott! Azelőtt ezeket tűzzel-vassal kipusztította e világból!
Nem nézhette el az ő országa rontóit. De most már nincs az a hatal-
ma, mert a világosság minden szívet bevilágít, és csak a gonoszok
fogják egymást felfalni, megenni és megsemmisíteni. Az Enyémeket
megvédi az ő igazságuk és szeretetük. Akik e két erővel nem bírnak,
meggyőzetnek! A szeretet és az igazság lesz a védelmük, mert bár-
mennyire is vádoltatnak a gonosztól, azért egy hajuk szála sem gör-
bülhet meg az ő haragjától, annak, aki Bennem bízott teljes erejével,
mert ez az az alap, amelyet kősziklára épített és jöhet az árvíz, a sze-
lek, de neki nem árthatnak! De a léleknek értem, és nem az anyag-
nak, kell élni, mert, az e világé. Nincs is másra szükség, minthogy a
lélek megerősödjön a viharban, szélben, mert ezáltal lesz erős és
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megingathatatlan lelki háza, Isten szent templomává, amelynek alap-
ja Krisztus, a kőszikla. De ne higgyétek, hogy vihar vagy edzés nél-
kül lesztek valaha erősségek a mennyben. Semmiképpen, mert aki
terhet nem bír, az nem erős. Azért kell mindent tudni elhordozni pa-
nasz nélkül, mert aki másnak panaszkodik, nincs hite teljesen Ben-
nem! Mert aki Bennem van, minek még másnak panaszkodnia, ha —
Én vagyok?

Kisegíti vinni a terhet, mint akiben bízott? Mert az ember ke-
ze nagyon rövid, és maga felé hajlik, tehát mindenki magával van
elfoglalva, nem mással a valóságban. De, aki Bennem bízik, annak
Én rendelek segítséget embereken keresztül, és így megsegítettnek
eszközeim útján.  Ha  Bennem bíznak,  mert  ez  a  bizalom az  az  alap,
amelyhez a sátán már nem nyúlhat, ahhoz már mintegy jogom van
védeni bizalma által, mert a szabad akarat nincs megsértve. De aki
előbb emberekben bízott, azután jön Hozzám, már akkor, mint nem
elsőnek, utólagos erők nincsenek, csakis elsők vannak!

Még sok mondanivalóm volna, de még most sem tudjátok fel-
fogni, mert oly rövid az ismeret, az anyagon kívüli létben és értelme-
tek gyenge ahhoz, hogy felfogjátok és elhiggyétek. Mert amit nem
tudtok felfogni, vagy megérteni, nem is hiszitek. Innen van, hogy
nehéz a magyarázat. De ha, majd minden szavam tisztán fogjátok
látni és elhinni, úgy könnyebb lesz a munka, mert bár minden meg-
vizsgálandó, de mégis már ezek után több hitet várok tőletek. Mert,
ha ti nem fogtok hitelt adni, akkor befagy a világ, az ő dermedt álla-
potába! De kicsinyeim, csak Felém forduljatok minden kérdésekkel
és legyetek türelmesek kivárni az alkalmas időt mindenhez, mert mit
tehettek, ha oly gyenge a hit és a Szeretet bennetek, hogy kevés ah-
hoz, hogy hegyeket mozdítsatok el a helyéből. Azaz természetfeletti
munkára még alkalmatlanok vagytok! Mivel igazoljam hát be a je-
lenlétemet, ha nem hisztek eléggé? Nem a Szentlélek munkája-e
mindaz, ami itt leíratott? Bár fogadnátok be napi táplálékul, akkor
jobban megértenétek mindezeket. Azt is, amit nem láttok. Mert ép-
pen a szeretet az az erő, ami megnyitja az értelmet. Mintegy betekin-
tés a Szeretet honába, a szeretetlen világból. De ez csakis azon szere-
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tet által jöhet létre, ami több e világ szereteténél, hisz ez természetes
is! De kezdjük meg a mai napra való magyarázatot, amely abból áll,
ha az ember teszi, az emberiséget, akkor az embernek, kell fölöttébb
állani minden felett. Vagyis felettébb kell becsülni az anyagnál és
minden gazdaságnál. Igazságos mértékkel igazgatni és naggyá tenni
az emberiséget, hogy hivatását elérje. Vagyis amit e földön az igaz
úton megismerhet, hogy közeledne az önmegismeréshez. Mert amíg
nem tudja saját nagy értékét, nem is értékeli önmagát sem, életét
sem, mert az elnyomatás miatt lett csenevész az ember élete, nincs
energia, élni akarása is megszűnt. Azért pusztul el oly sok drága
lény, a nagyok gonoszsága miatt. Pedig nem mindig a nagy fa nyújt e
védelmet minden kisebbnek, aki oltalmát igénybe veszi? Azért az
Isten országában az a rend, hogy a nagy szolgál a kicsinek. És amíg e
világban a nagyok hordoztatják magukat a kicsi elnyomottaktól, mi
módon lehet béke, szeretet? Éppen az ellenkezőt termeli: a gyűlöletet
és a bosszúállást a nagyok ellen. Azért is nem állhat már fenn e világ,
mert a megvilágosodás idején tudatára ébrednek az elnyomottak.
Hogy ők is emberek, és joguk van az élethez. Amiként e megvilágo-
sodás behat minden szívbe, úgy akkor egy erőbe fognak minden el-
nyomó hatalomra törni és megsemmisítik azokat. A Szellemükben
megölt emberek, akiket csak állat módra kihasználtak a hatalmasok.
És akkor telik be azon Igém: „Ez a föld megindul, egyik határától a
másikig, és lesznek éhínségek, nagy nyomorúságok, olyan nagyok,
amilyenek eddig még nem voltak, és akkor feltűnik az emberfiának a
jele az Égen!”

Vagyis az emberfia alatt értem a tökéletes embert, akik
Jézust követték és így már a mennyhez tartoznak. Akkor a nagy
rombolás után előlépnek az elnyomatás alól és hirdetik az igazság
fényét a Szeretetet.

És Én az angyalaimmal az aratást megkezdjük, és befejezést
nyer a megváltási munka, amit e világnak tisztulására megengedtem
és elősegítettem mindenképpen. Aki gonosz maradt azután is az lesz
és elveszi megérdemelt jutalmát. Az Enyéimet pedig az egy-nyájba
vezetem. Amelyek az Én akaratomban nőttek fel a mennyei Atyához
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és így viszem haza seregem e világ pusztulása után a megérdemelt
jutalomba, amelynek vége nem lesz soha! De ezen elválasztási fo-
lyamatot nagy viharok előzik meg, mert mindenkinek a szabad-
akaratát ki kell nyilvánítani, mert abból ítéltetik igaznak vagy hamis-
nak. Tehát minden embernek lesz alkalma saját énjét kimutatni:
Hogy mennyit gyűjtött az Igéből és mennyit e világból. És ez lesz a
mérvadó semmi más.

A mostani idő előkészítője, a nagy világégésnek! Mert min-
den megég és felperzselődik az, aki nem lesz a szeretetben. Mintegy
felégeti a vágy a lelkét azoknak, akik kívülre kerestek és gyűjtöttek
és lelkük üres maradt. Olaj nélküli szüzek, akik akkor fognak kap-
kodni, amikor az ítélet a nyakukban lesz, és nem lesz elég erejük
abban megállni, mert a Vőlegény megérkezése sokak ítélete lesz,
akik nem várták és nem készültek hozzá, ezek kint maradnak a külső
sötétségben, ahová ítélték magukat, mert jobban szerették e világot,
mint engem. Aki nem talált meg önmagában, az mind külső, mert ha
Istentől származtok, akkor az isteni alaphoz kell újra visszatérni,
hogy újra feltámadjon bennetek az Isten, az ős alapvilágosság, akkor
nem lesztek külső sötétségben. Meg fogtok mindent érteni, mint egy
visszaemlékezésben mindent felismertek és így életre keltek. És ak-
kor felismeritek a Vőlegényt, mint mindható Istent és Atyát. Aki
mindent feláldozott az ő eltévedt gyermekei érdekében, hogy haza-
vezesse őket újból a boldog otthonba!

De ha valaki e világban keres, miképpen talál meg kívül, hisz
itt csak anyagot lát. A szeretet pedig boldog érzés, ami vagyok. Tehát
a szeretetet kell gyarapítani, hogy megnőhessek nagyra, és mint Isten
és Atya nálatok lakozzak! Mert ahol az Atya, ott a gyermeke is. Nem
küldi idegenbe többé a próba után, amikor beigazolta, hogy hü volt
mindhalálig. Aki önmaga előtt is nagy érték lett, az minden hatalom
birtokába léphet. De természetesen ezt csak a szeretettel betelt teheti,
aki hasonlatos tetteiben az Atyáihoz.

Akinek az anyag volt az első, nem a Szeretet, oda nem térhet-
tek be, mint boldogító szeretet, mert azt fel kell áldozni a szeretetért,
és akkor fog megérezni, hogy megjöttem hozzá, mint nagy lelki
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öröm és béke, megnyugvásban veszi kezdetét. Semmit nem sarjnál,
azért az egyért feláldozni, mint a bölcs kincskereső, aki mindenét
eladta, hogy amaz egy igazinak a birtokába jusson. Nektek is hason-
lóan kell eljárni, mert az, Isten országához vezető úton mindent el
kell követni, amint Én is elkövettem, hogy hozzáférhetők legyetek az
elveszett boldogsághoz. Magam csináltam az utat először, hogy az
Utánam jövők haza érjenek rajta. De aki jobbra, balra futkos, ott ke-
resvén, aki belülről található csak, az hiába, nem fog Rám akadni ez
úton,  ha  az  Ige  szerint  nem  él.  Ami  egészen  lelki  önmegtagadás  és
így találhat Rám, ha önmagát megtagadta. Akkor kelhetek életre,
amikor az énje nem nyom le, akkor kelhetek ki a síromból, mint Isten
az emberben és ez által lesz istenfia az ember. A kovász hasonlat
teljesen megfelel az Isten országának eljövetelére. Mert előbb a ko-
vásznak melegséget készítenek, hogy engedjen. Azonképpen Szeretet
melegével kell elkészíteni az isteni utat is, hogy feltámadjon benne-
tek! Először kicsi élet fejlődik, azután a szeretet által mindig na-
gyobb, úgy annyira, hogy az ember egész lelke átveszi az isteni részt,
és így isteni lesz ő maga is általa. Bár másodlagos, de a hasonlat
mégis megvan! Mert az eredetihez viszonyít. De ha másképpen kez-
ditek, sohasem akadtok az eredeti legrövidebb útra, csakis Utánam,
amint megírattam. A hozzátoldások terhesek Nekem, a felesleges
külsőségek, mert több az engedelmesség minden áldozatnál. Mert
csakis azzal tiszteltek, ha megcselekszitek akaratom és nem a külső-
ségekben! Ez a sötétség világossága, ami enyhíti ugyan a lelket, de
mégsem mehet előre. Ti azonban e világosságból vegyetek életet,
mert bármennyire is lekicsinylik a „káin" lelkűek, (irigyek) mégis
kiviláglik belőle a mennyei fény, csak gondolkodjatok felőle, aláza-
tos lélekkel. Nem így lehet-e a megváltást elérni, amint leírattam?
Aki hiszi és aszerint él, önmagának felépítette önmagában a menny-
országát, mert mit is érne, az egész világ jóléte, vagyona, ha itt kell
hagyni. De amit Én ajánlok, az a lélek vagyonának gyűjtése, és aki
jobban szereti önmaga lelkét, mint e világot, az megért és ezt fogja
cselekedni, és nem e világnak gyűjt tudományt, gazdagságot. Mert
bizony a lélek hazájába ez mind csak hiábavalóság, nincs meg benne
a (valóság) mennyország abc-je, mert annak csakis az Ige az alapja.
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E világból ott semmi tudomány nem érvényesülhet, mert itt minden-
ben ellentét van a lelkiekkel, mert a szemük után mennek, nem a lé-
lek váltsága szerint. Pedig az egész teremtés lélekben tökéletesedik,
ami örök, az anyagot csakis a lélek épülésére használja és nem, mint
fő, hanem mellékesnek tekinti a lélek az örökkévalónak tökéletesíté-
sére. Mert az anyagnál, vagyis a földnél kell kezdeni a lélek fel-
építését, mert az Ige itt vált testté, azonképpen ti bennetek is ha-
sonlóan kell az Igének testté válnia, hogy alap fundamentum le-
gyen az, örökkévalóságban Jézus mellett aki nem ezzel megy át a
lélek-hazába, nincs alapja, amire tovább építhet, mert ezt hitből, Jé-
zusért kell megcselekedni, azért tőlem is vesztek örök életet az örök
Igéből, amelyen nyugszik az egész mindenség alapja és ezáltal tartta-
tik fenn!

Tehát aki visszatér, annak az Igével egy kell lennie, máskép-
pen künn marad, mert a holt nem lehet az élőkkel, vagyis a halandó,
mert amíg az Ige testet nem vesz bennetek, addig halandó lények
vagytok, mert csakis az Igével vagytok halhatatlanok!  Ami az én
lényem Jézusé, aki itt ezeket leíratja! Bármily hihetetlenül hangzik a
gonosznak ez a szó: Jézus él! és lelke itt működik, csendben nem
feltűnéssel. De biztosan készítek magamnak olyan népet, amely már
felismer és elismer annak, aki vagyok, és boldogok, akik e felhőink-
ben is felismernek akiken keresztül jövök e világba.

Az ég felhőin, az Ige hordozóin, mert hogy is jöhetnek más-
ként, mint akik felvettek Engem, azokon keresztül. Nem veszek fel
más testet, csakis az Enyémekét használom, akik Nekem adták testük
tisztaságát is, vagyis megszüzesített testüket, hogy az Ige benne testté
váljon, mert annak a folyamatnak kell végig menni minden megvál-
tottnál, amint a testetöltésem ideijén Anyám Máriával történt és azon
tökéletességben kell felépülnöm minden Enyémeknél, amiképpen
Máriánál Szentlélek erejétől nemzettetett meg az élő Ige, és benne
testté vált. Vagyis a láthatatlan láthatóvá vált Máriában és tettei iga-
zolták, hogy Istentől jött és nemzett, mert a lélek több volt mint más-
nál, tehát a lélek munkája a megváltás. Semmi külső, azért nem is
fognak azok soha megtalálni, akik kívül keresnek, mert kívül csak az
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anyag világossága van, de ez semmit nem használ a léleknek. Mert
látjátok így beszél a vak a külsőtől vezetett: „Én hiszek Szent Antal-
ban, mert amit kértem még mindig megadta, én hiszek a lélektanban,
mert ezt meg amazt megmondták nekem (spiritizmus). Hiszek a jós-
asszonynak is, mert mind igazat mondott!” Lám ez csak a külső sö-
tétség szórványos kis világossága. Mindent elhisznek, mert kifelé
mondott nekik. De hogy mi lesz az ő lelki világosságával, azzal nem
igen törődik, és így Jézust sem veszik oly nagyra, mert hisz az nem
ígért semmi jót a földön az övéinek!

Innen van az, hogy sok a hivatalos, de kevés a választott, mert
az élet forrásához nem tudnak hozzáférni a külső miatt. És eddig ki
sem lehetett nyilvánítani a mennyország bennetek való létének helyes
felfogását, oly éretlenek és a sötétben tapogatók vagytok, hogy alig
van aki felvesz Engem, és mint felhőm hordoz! De mindenkitől meg
is vetett a sötéthatalom miatt, azért mégsem lehet mindenki a tanít-
ványom. Az igaz, hogy Én nem sok jót ígérhettem e világban a híve-
imnek, mert éppen ez az a hely, ahol önmagát meg kell tagadnia,
hogy a lélek élhessen, ne az anyag. Lám innen van, hogy oly kevés a
követőm e világban, mert ha sokan azt is mondják: „Követlek Uram,
akár merre mégy!” De ha feltárom az utat, visszafordulnak és hátra-
tekintenek,  hogy mit  is  kell  elhagyniuk  Értem.  Ez  sok  és  súlyos,  és
sok nekik a lelkükért megtenni és inkább az anyagnál maradnak és
kívül keresnek, mert ez kényelmesebb nekik, mint az önmegtagadás.
Azért van oly kevés követőm még a földön igazi, mert látszólagos
követőm van elég. Az ,,Uram! Uram” kiáltók a levegőbe, ahonnan
várnak Rám. De íme az Enyémeket kioktatom a helyes és igaz
utaimról, amelyen megtalálnak, és ha fölismernek, boldogok, akik az
Istent felismerték és meglátták, mert bár mindenki előtt ott állok és
mellette megyek, mégsem vesz észre, mert ha nincs szeretete, mivel
is ismerhetne fel Engem! Ha nincs valami hasonlatossága, nem is tud
az anyag Szellemet felismerni. Csak kritizálni és lebecsülni tudja,
ami e világ tulajdonsága, a külső sötétségben lévőké. De kérdem, mi
jelt adott Jézus a másodszori megjelenésre: nem a felhőkön jövök-e?
Kik a felhők? Nem azok, akik felvettek és hordoznak? Mikor értitek
meg, ti kívül keresők, ha nem lesz bennetek önzetlen szeretet, hát
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soha, csak aki mindent Értem tesz — az fel fog ismerni, más nem!
Azért igyekezzetek mindent legyőzni magatokban, ami a világhoz
köt és ne nézzetek hátra. Mit veszthettek? Csakis a vezérlő felhőre,
mert Bennem mindent ezerszeresen újra megtaláltok, mint egyedüli
örököseim! Kinek is lehet Rám igénye? és ki lehet az örökösöm?
Nem az e, aki reám épített és aki a világot Értem lélekben otthagyta
és Engem hordozott, mint e világtól megvetett, önzetlen Szeretetet.
Csakis ezek lesznek Velem örökké!

Hiába, áltatják magukat a kívül keresők azzal, hogy Jézus
megvált, Ő megfizetett értünk. Igen megfizettem a halál zsoldját
azokért, akik felvesznek és hordoznak. Mert ezek az ég felhői. Bár
sokszor terhes áldás vagyok nekik, de mégis felvesznek és ismét
tovább visznek, mert Engem jobban szeretnek e világnál. Minden
ezen fordul meg. Ki mit szeret?! Arra néz és azt érzi magához közel.
Aki Engem választ Első-nek, az meg is érez. Mária, testi anyám nem
volt szebb külsőre nézve, mint más halandó, hanem a lelki szépsége
volt nagyobb mindenkinél. A nagy alázatos szerénysége kimagaslott
minden halandótól. Azért is lett az Első Ige hordozója, és mindenki-
nek eme lelki szépséggel kell bírnia, aki az Igét befogadja és hor-
dozza!

Tehát minden a lelki szépség, nem a külső, mert többnyire a
szép test, szép külső a sátán csapdája. Nem az a szép, aki külsőre
szép, hanem a mennyei tulajdonságok ékesítik a felhőimet, mert a
fényt Tőlem nyerik, nem e világtól, tudománytól. Azért is lehetnek
felhőim, amelyek már nem erősen anyagok lélekben. Hanem áldásá-
val a földnek is szolgálnak, amikor mással jót tesznek, és megvilágo-
sítják a többi keresőimet! Tehát nagy áldásai a földnek mindenkép-
pen. Akiknek ők terhesek, azoknak Én is terhes vagyok, mert mi is az
áldás? Nem ám anyag, hanem ha valaki megcselekedheti Igémet,
mert Ábrahámban áldatnak meg. Vagyis amikor hitük cselekedetté
válik ez az áldás mennyei. E világ leginkább a megsokasodásban,
amit szemeikkel látnak, vélik az áldást. Pedig nem az, mert az sok-
szor poklot is teremthet. Tehát csakis az az áldás, amit, amikor hisz,
meg is cselekedheti, mert ezen lelki ivadékainak, lelki gazdagság hoz
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áldást és sohasem poklot. Akik a legkedvesebbet is fel tudják Isten-
nek áldozni, mert Isten az első, mindenekfelett nekik. Ezen ivadé-
kokban áldatik meg a föld minden nemzetsége, mert lélek szerint
egyeznek, vagyis máris eggyek. Mert aki Istenért mindent feláldoz,
az már mennyei, halhatatlan egységben beleolvadt az egy-nyájba!
Így szedetnek ki e világ kiválóságai, azok, akik már nem ide tartoz-
nak, mert az egy Istennek való engedelmességben felemelkedtek. De
mindez csak a világból való kiemelkedés, a tökéletesedés utána jön,
mert aki Isten fiává válik, annak nagyon tökéletesnek kell lenni, mert
éppen  ez  teszi  azzá.  A ti  emberi  felfogástok  szerint  el  sem tudjátok
képzelni, a tökéletes képem mását, mert az nincs a földön. De ha a
tökéletesedés kezdetét veszi itt a földön, úgy a további tisztulási fo-
lyamatban folytatódik. Amikor az embert már teljesen átveszi a Sze-
retet hatalma, azután a többi már könnyen megy, mert e hatalom se-
gíti. De amíg e hatalmat az ember megszerzi! Látjátok milyen nehe-
zen megy még nálatok is, akiknél már magam vagyok, azért mégis
csak haladunk lassan a tökéletesedés felé. És ha itt megkezditek, úgy
könnyebb sorsba is juttok oda át. Nem lesz annyi visszahúzó ellenfél
körülöttetek, mint itt, de hát minden alap fundamentumát lent, mé-
lyen kell kezdeni, és elég nehéz addig, amíg a földi légkört elhagy-
hatja a lélek. De azért jövök segítségetekre ha hívtok, hogy meg-
könnyítsem a fölülhelyezkedést mindenen, ami le akar húzni a porba
újra. Bízva bízzatok Bennem, úgy akkor segíthetek mindenben. Nagy
segítségetekre van a naponta való önvizsgálat, az a bizonyos kamrába
való betérés, és a titkos imák. Vagyis a lélek áttekinti magát, hogy
hol tért el a helyes és tökéletes Szeretet mérlegétől, amint Jézus
mondja: „és ha a hibát megtaláltátok, azt igyekezzetek kipótolni,
jóvátenni, helyrehozni, mert milyen ima helyettesítheti e lelki szem-
lélést és nem ebben dicsőíttetik-e meg a mennyei jó Atya, amikor
Hozzá jövünk tökéletesedni? És így fizet meg nyilván, amikor látják
már rajtatok a felülhelyezkedést e világ felett, akit már nem lehet a
bűnbe lehúzni, mert Isten lelke védi. Bár a kísértés felettébb nagy, de
éppen ebben dicsőíttetik meg az Anya a fiúban, aki Hozzá hű maradt.
Micsoda szájbeli külső ima tudná a valóságot pótolni, aminek a lé-
lekben  át  kell  menni,  mert  ha  minél  többet  betér  a  tikos  kamrába,
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vagyis befelé fordítja egész lelke értelmét és a szívben lakozó isteni
csírájához fordul és annak feltárja minden lelki fogyatékosságát, ak-
kor az bizonyára felel is már neki és társalog már vele és segít neki
mindenben, mert ez a Szentlélek, aki az Atya része az emberben. És
ha őt előtérbe helyezitek, nem fizet meg nyilván bennetek, nem a ti
lelketek tökéletesedik-e általa? Ami a cél, ha ezen isteni erőt a szere-
tetet hagyjátok ténykedni bennetek, akkor ti is szeretetté váltok álta-
la. És így mennyire megfizet az Atya azoknak, akik Ő hozzá sokszor
betértek és azután egészen nála is maradtok. Ez volna a helyes értel-
mezése a kamrába való imádkozásnak, amit mindenki másképp ért és
felfog. A titkos kamra, akit másnak fel nem tár, csakis az egyetlen-
nek, vagyis aki egész szívvel őt szereti, aki Benne föltámadni készül.
A titkos kamra az egyetlen lakhelye, ha minden mást kihánytunk már
belőle, ami az életet leföldelte, akkor a titkos kamra lakója lesz az Úr
mindenen, és akkor nem ti is Vele-Benne-Általa?

De ezt megkerülni, vagy másképpen cselekedni nem lehet,
mert  az,  tolvaj és rabló.  Nem az ajtón jár,  vagyis a helyes úton, aki
másképpen mondja a feltámadás útját, mert Jézus lelke ugyanaz, ami
bennetek felébredt, amely az Atyával — egy — Jézus az ajtó, vagyis
az Ige megcselekvése. Akkor megtaláljátok a kamrában azt, akit kí-
vül kerestek, a Mennyországot, mert ahol az Ige testetöltött, ott van
az Atya is, és így teljesedik be, hogy: „Én és az Atya hozzátok me-
gyünk és nálatok lakozunk!”

A titkos kamrába való bemenetelnek, még sokkal mélyebb ér-
telme is van, mint amit veletek meglehet értetni. Mert ezt akarta a
frigyláda, a szentek szentélye is ábrázolni, ahová csak a pap, vagyis a
felkent mehetett be mély hódolattal, aki Isten akarata szerint él, -
mondá a nagy próféta is, hogy ti vagytok az elő Isten templomai,
akikben az ősfény újra lángol, a szent hely. Azért mondottam Jézusi
lényemben, hogy ha Isten templomát leromboljátok, Én azt három
nap alatt újra felépítem! Azaz a saját testem, amelyben az Atya lako-
zik! Azok a vak zsidók a téglából épült külső templomokra értették
és azért megbotránkozva vádoltak, hogy ők 46 évig építették és Én 3
nap alatt akarom felépíteni. De a vak csak azt látja, amit tapinthat, és
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arra érti. De el volt rejtve azok elől mindaz, ami most feltárul előtte-
tek. Nem adtam bővebb magyarázatot nekik a templomról, mert nem
értették volna meg. Mert ha valaki nem él az Igém szerint, semmi-
képpen nem lehet arról fogalma, hogy ki is az emberfia? Csak az Ige
szerint való élés az ajtó, a Szentek szentélyébe és azoknak feltárul a
menny kapuja és Istent meglátják a tiszta szívűek.

Ha  valaki  egy  elhanyagolt  házat  vesz,  nem  először  a  nagyja
piszkot hordja-e el, és így sorjában mindig apróbbra és alaposabbra
tökéletesíti magának. És ami hasznavehetetlen, kidobálja és újjal
pótolja, és készíti a házát az okos ember. Azonképpen az emberiség
is így van a templom fogalmával. Majd amikor annyira megvilágo-
sodnak, hogy a saját testük lesz a temploma Istennek, akikor már
elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy végre megértették az Igét, amely
bennük szunnyadt. Az Ige így testet öltött. Az ő testüket, amit az
Igének előkészítettek, kitisztogattak minden világi gaztól, szennytől,
hiábavalóságoktól és így a tökéletesedés kezdetét vette, mert már
nincs útjában semmi. Mert minden embernek előbb emberfiának kell
lenni és azután tökéletesedhet Isten fiává, amint Jézusi lényemben
meg is mutattam az emberfiának az utat, akiben már nincs állati ösz-
tön, mert lelkes testűek, átszellemültek Isten akaratává, amelyben
tökéletesednek a végtelenségig, amiről nektek fogalmat sem nyújtha-
tok. Mert nektek tökéletes lénnyel még nem volt dolgotok, tehát nem
ismerhetitek, mert egy igazán tökéletes földeteken nem is élhet még
emberi fogalomban sem, mert itt éppen minden a tökéletesség ellen-
kezője. Csupa látszat és hazugság, minden tettetés, nagyzolás nincs
egy igaz ember a földön, aki mentes lenne mindezektől. Azért itt
csak alapot lehet rakni és kiemelkedni és azután az alapon tovább
tökéletesedni! Ige az alap! De hol és mikor lesz vége a tökéletesség-
nek? Erről sem nyújthatok fogalmat, mert az összes emberiség töké-
letessége együttvéve kevés ahhoz, amit a megváltott sereg bírni fog
egyenként. Mert bármennyire is kutatnak földeteken, és még azt sem
tudták felfedezni, mi vagy ki az a föld, amely hordozza őket?!! Nem
tudták még sem természetét, sem szokását kiismerni, csak találgatják,
de biztosat senki sem tud. Fönn a magasban inkább tudnak sok ter-
mészeti erőiket felismerni és a csillagok járását felismerni! Miért van
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ez? Hiszen a fönt sokkal messzebb van hozzátok, mint a föld, amely
hordoz, és mégis ott többet felismernek, mint ami előttük, utánuk és
alattuk van. Ha pedig azt tudnák, hogy a föld kiismerése, mennyi
anyagi haszonnal járna és mily gazdag kincset tartalmaz az a föld,
amelyet taposnak! De miután az állat-ember csak a magasban akar
fészket rakni, azért esik vissza. A föld vonzó ereje visszavonja őket.
Azért potyog mind alá, mert tökéletesen a levegőt és a tengert soha-
sem fogják meghódítani. Mivel még nem ismerik annak alapfunda-
mentumát, mert a levegő a földért van, az éltető napsugár, eső, jég és
minden a föld gyümölcsének az embernek adatott. És mégsem isme-
rik ami nekik adatott, mert hiányzik a bölcsesség, amivel az Isten
képére megteremtetett embernek bírnia kellene. Mert bár a hatodik
nap befejeződött és az ember teremtése és a megnyugvás következik
az ő cselekedete után. De hol van még az az ember, aki az ő vagy
önös cselekedetét abba hagyta és kezdené Isten dolgait cselekedni,
amint a hetedik nappal jelezve van? Amikor az ember, azaz a Fiú
kezdé Isten dolgait cselekedni, Isten akkor nyugovék, mert megte-
remtette a tökéletes képmását. Ha ezt az emberek bírnák már, akkor
felismerték volna a földet, hogy kicsoda, aki őket hordozza a terem-
tés  óta.  De  nem  ismerik  sem  Istent,  sem  önmagukat,  mert  mindig
kívül kutatnak és nem belül, mert bennetek van a föld, a nap, a
menny és a pokol is. És az ember semmit fel nem ismer, ami szüksé-
ges lenne az igaz feltalálásához. Mert ha önmagát az ember felismer-
né, akkor ismerné a föld minden anyagát, erejét és hatalmát, mert
amint önmagjában megtudná a vulkán kitörését akadályozni, úgy
akkor megtudná a vulkán kitörését az anyaföldön is akadályozni. De
amíg önmagát az ember nem ismeri, addig a földet sem fogja meg-
ismerni. Mert a föld az ember természete! és a föld olyan jó, mint
az ember rajta, mert ahol egy nemzet kitörő, háborgó, elégedetlen, a
föld is úgy kezdi utána cselekedni, ha a népben nincs szeretet. Sok a
fagy és a hideg körülöttük. Ahol egy nép szeret, ott télen is meleg
van, és ha az egész emberiség fölismerné egymást testvérnek és segí-
tené egyik nemzet a másikat, úgy a hideg tél eltöröltetnék a földről,
mert a teremtéskor nem volt tél, azért nem volt ruházatra szükség. De
amikor az önző szeretet életre kelt, rögtön ruha kellett, mert fáztak és
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már fél erők lettek. A sok gaz és bogáncs miáltal van a földön? Mert
az ember szeretete megfogyatkozott és amint a létek bogáncsai nőt-
tek, azonképpen nőtt az a földön is. Ez is egy csoport bűne, ki többel,
ki kevesebbel. Most már megérthetitek miért mondottam az Igém-
ben, hogy „aki elveszi a felsőruhádat, add neki az alsót is!" SzóvaI
egyenlítsed a másik bűnét jóval. Aki arcul üt, ne üsd vissza, hanem a
gonoszt  jóval  viszonozd  és  egyenlíts,  amit  a  másik  testtagod  elron-
tott. Te, aki nagyobb vagy, pótold helyre. Mert Isten országába a
nagy hordozza a kicsit, és aki már tudja hordozni a kicsit szeretetből,
ott már isteni erő működik. Szóval, aki az Ige szerint él, az már Isten
rendje szerint él a felszabadító erőben. És ha egy csoportnak sok
ilyen erős tagja van, úgy az egész világosodik, akik az Isten lelkétől
vannak tanítva és vezetve, egy-egy turnus alatt sokat emelkedhetnek,
ha a szeretet vezeti őket. Mert mindig egy csoport jön a földre, akik-
nek egymással kiegyenlíteni valójuk van. Azért, aki az Ige szerint
cselekszik, akkor feloldatik a bűn köteléke és vége szakad, „mert
amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is,” és amit meg-
köttök, vagyis a szeretet és béke egységesít, az meg lesz kötve a
mennyben is. Mert ott nem a bűnhődést kell érteni, mert az nincs a
mennyben. Aki bűnnel köt meg valakit, azok a pokolban találkoznak,
mint összekötött bűnösök. Akik egymást szeretetből fel nem oldják a
büntetés alól, azaz meg nem bocsátanak egymásnak, azok újra itt
találkoznak, és kínozzák egymást mindaddig, míg a szeretetben fel
nem olvadnak és megbocsátanak és elhordozzák egymást, mert ha ti
azt úgy tudnátok, hogy az emberiség milyen szoros kötelékben van
egymással, akkor soha nem szidnátok, se nem átkoznátok senkit,
mert abban ti magatok is részesek vagytok. Példa okáért felhozok
egy valóságot. Ha egyik szomszéd bosszúból felgyújtja a másik
szomszéd házát, nem éghet-e el az övé is. És ha a kutyát megmérge-
zi,  és  ugyanazon  forrás  szolgálja  a  saját  kutyáját  is.  Tehát  nem  ön-
magának is ugyanazt a kárt csinálta-e, mint a szomszédnak?

Ez lelki értelemben még sokkal szorosabb, mert aki meg nem
bocsát a másiknak, az ő maga is olyan bűnös lesz, mert amaz nem
oldotta fel, hanem magához kötötte, és így kínozták egymást éjjel-
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nappal. Innen van a földnek a jege és bogáncs termése az emberi
lélek szerint.

Az Ige a mennyország alapja, e nélkül nincs mennyország,
mert az Ige nélkül fel nem ismeritek magatokat sohasem, sem
rendeltetéstek nagyságát, mert ha a mennyország eljön hozzátok, úgy
már bennetek is van. Aki szeretni tud, és mindent mindig csak jóvá-
tenni, amit a kicsik még elrontanak az ő vakságukban és elvesznek
tőletek. Pótoljátok ki szeretettel és akkor a Szeretet soha nem fogy el,
vagyis az erő meg nem fogyatkozik, mert újra azt vetettétek el a lé-
lekben, vagyis az élet könyvében. Ha egy csoportban sokan úgy cse-
lekednének, mennyei alappal hagynák el a földet, mert egyik a má-
sikkal áll vagy bukik. Ez egy lelki kötelék, azért ne haragudjatok
senkire, és áldjátok, aki átkoz. Mert a szeretet minden fogyatékossá-
got kipótol és kezd bennetek az Élő Ige dolgozni az övéiért és önma-
gáért, mert egy mindenkiért és mindenki egyért. Ez az egységes Iste-
ni alap, az emberiségnél is. Az egyik kiegészíti a másikat, amíg az is
egész lesz, mert az egész teremtés ezen az alapon nyugszik és fenn-
tarttatik. Az önzés halála lenne mindennek, fogságba esne kötött ál-
lapotban. Pedig csakis a szabadság az élete mindennek, az egész te-
remtésnek. Azért hagyjatok el minden önző gondolatot, hogy élhes-
setek, és ne kössetek meg senkit bűnnel. Ne mondjatok senkire rosz-
szat, vagy ítéletet, mert az akkor rajta van, de magadat is megkötöt-
ted. Igém: „igen, nem” legyen a helyes főbeszéd, hogy ne vétkezze-
tek magatok és mások ellen, mert soha nem szabadultok fel egymás
kötelétől, ha a bűn a szeretetben meg nem szakad. A szeretet nem tud
másra rosszat mondani, csak jót, mert ő szeretet. Az édesvizű kútból
nem lehet keserűvizet húzni, mert édes a tartalma. Ilyenek a szeretet-
tel megteltek. Ők csak szeretetet tudnak magukból előmutatni, mert
az van bennük. A Szeretet édes gyümölcs, bár körülötte csupa fanyar,
vad gyümölcs is terem, de ő a nemességében nem változik vaddá
soha! Igen, azon lelkek, ahol az igét befogadták, ott csak jó gyümölcs
terem, mert az Ige a nemes oltó. A föld csakis vadoncot terem, amit
elvetettek bele, csak az kelhet ki és mint ilyen, nem is lehet jó soha,
az aki az Igét be nem fogadja. Mert a föld megtermi az ő vadonát,
azonképpen az Ige is a mennyei hasznos jó gyümölcsét, aki beoltatik
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vele, és megbecsüli azt. Az Atya és mindenki közelebb van a köz-
ponthoz és így sokkal jobb mindennél az ő helyzete, mert szeretve
van. Ápolt  és az Atya szemefényeként vigyáz rá! Lám ezért  a rövid
földi évekért, milyen nagy öröm és állandó boldogságot lehet meg-
szerezni a jövőre nézve. Azért buzdítom a már ébredezőket az Ige
befogadására, hogy e boldog jövőt megszerezzék maguknak a rövid
földi életükben, mert annyi tömérdek kincset és elsőbbséget lehet itt
szerezni, hogy arról fogalmat nem nyújthatok e szegény világban.
Mert gondoljátok meg, ha valaki szeret titeket önzetlenül, és annyira
bízik bennetek, hogy rátok bízza javait, lelkét, mindenét. És még ami
a legkedvesebb, mert még ennél is jobban szeret. Ha ilyen ember jön
a közeletekbe, nem követtek-e el mindent, hogy ne csalódjon benne-
tek és a szeretetét, hűsegét viszonozzátok. Lám, akiben van már va-
lami az Igéből, mennyire viszont lesz szeretve a helyes úton járó'
embertől is. Hát még a mennyei jó Atya mennyire fogja viszonozni,
mindazon hűséget és szeretetet, amit itt hitből cselekedtek, hozzávaló
szeretetét megragadva minden elképzelhető jósággal Ö is jósággal
fizet vissza annak, aki ilyen formán Hozzá bizalommal tér, és az Ő
szeretet szavát befogadja és hitből követi. Mert ha látnátok az Ő vég-
telen nagyságát, gazdagságát, akkor könnyen hinnétek neki. De miu-
tán a tökéletesség a földön megjelent, és csak lélek szerint mutatta ki
a gazdagságát, anyagilag szegény volt. Hogy minden anyagban sze-
gény, de lélekben gazdagok legyenek azok, akik hisznek benne!

Azért a földön egy olyan kincs birtokába juthat az ember,
amit sehol máshol meg nem szerezhet. Azért használjátok ki az al-
kalmat, ami kínálkozik a szeretet nevelésre, hogy felnövekedhessetek
a jó Atyáig. Hogy Őt megismerhessétek az Ő jóságában és irgalmá-
ban, mert a fölismerésben benne van a megváltása is minden ember-
nek. Mert, ha valaki felismeri isteni származását, akkor már nem
alacsonyodik le az állati sorba, amit az ösztön vezet és nem a lelek
tiszta szeretete. Ha a külső minden és a lélek szenved miatta. Amíg a
testi szem vezeti a hitet, addig így van lelki vakságban az ember!
Azért vak, mert amikor a testi szem elvétetik és a lelki szem nem volt
kinyílva, mit láthat az olyan lélek lelki szemével, amikor már nincs
testi szeme? Ha ki nem nyitotta a mindent fölismerésben, nemde to-
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vább vak? És újra csak testi szemet kaphat, hogy végre majd megsze-
rezze a lélekszem látását is, ami a hitből történik. És, aki felvette
Jézus igáját, annak minden feltárul a lelki szemei előtt, és mindent
megért és érez, mert van lelki szeme.

Mert akkor már az anyagot is másképpen látja, és felismeri
benne a bölcs teremtőjét. És nem vesz mindent természetesnek, ha-
nem kutatja benne az alkotó természetét, mert a munkájáról látni meg
mindenkit, hogy milyen lélek a lakója a testnek. Így van ez állatnál,
növénynél, sőt az embernél is. Mert ha a növény színre nézve mind
zöld is, mégis óriási különbség van közte. Így van ez az embernél is,
ha kívülről majdnem mind hasonló test, és vérrel, de a lélek teszi az
embert emberré, nem a külső forma. Mert az csak ruhája a léleknek,
mert, amikor már elnyűtte, ledobja magáról, mint egy ócska ruhát,
mert ez természetes is. Tehát akit e külső burok vezet: a szem, akkor
miképpen lásson, ha majd nincsen külső szeme. Nem a gyermeknek
kell a pólyából kinőnie, hogy ember legyen? A pólya visszamarad
egy másik újabb tehetetlennek. Tehát, ha ez így van, akkor nem ve-
zetheti egész életére a pólyatest, hanem ki kell nőni belőle, fölöttébb
kell emelkedni, amint mondám, hogy ne a test vezesse a lelket, ha-
nem az örökéletű lélek a testet és szolgáljon a lélek bölcs akaratának
örökéletű céljaira, nem pedig a lélek szolgáljon a test rövid életű kí-
vánságára. Azért a minden megértést és a természetemmel való meg-
ismerkedés nagyon szükséges, mert abból tanulhattok isteni rendet.
Tehát a lelkiszem akkor kezd kinyílni, amikor mindent kezdetek
megérteni és érezni, hogy mivel mi volt a célja az Alkotónak. Ezt az
alázatos szívű felismeri, és nagyra becsüli az Alkotó minden munká-
ját,  mert  nagy  isteni  rendet  lát  benne.  Mert  pl.,  van  egy  sűrű gazos
erdőforma, ott minden van össze-vissza fonódva, többnyire haszonta-
lan gaz. Most kérdem: mi ebből a tanulság a lelki szeműeknek? Az,
hogyha az ember a saját maga házát; testét-lelkét nem gondozza,
ilyen formán még a jó magot is elfojtják a haszontalan kúszók. Kö-
rülfogják és élősködnek a jó fán vagy növényen és ők lesznek az
élők, és a jó meghal, végül elszárad. Így öli meg azon lelket e világ,
aki nem gyomlálta és irtotta ki magából a gonoszt. Bár a kezdet az
eredetivel kezdődött. Jó maggal lett elültetve az ember. De a gonosz
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az nagyon hatalmas e földön. Úgy a testet, mint a lelket hatalmába
veszi és megöli és a gonosz él benne! Ilyen formán öli meg az em-
berben is az isteni származását és a magot a gonosz. Tehát e világ a
gazt termeli, mert az a sajátja. A lelki embernek pedig éppen e világit
kell önmagában kiirtani és nem összenőni és fonódni vele és a lelket
szabadon kell tartani tőlük, hogy felnőhessen, kinőhessen közülük,
ami a rendeltetése, mert csak az hozhat gyümölcsöt, aki a szétbokro-
sodásból  felül  nőtt  fa.  Így  van  minden  lélek,  hasonló  az  erdőhöz  is,
mert emberiség. És akit nem húz le a földje, (a teste), az kinő ebből a
világból, ami csak gazt termel, gondozás nélkül. És ha az emberiség-
nek a fenntartására a gazt irtani kell, hogy élelme legyen, mennyire
inkább kell a lelket is tisztán tartani, hogy jót teremhessen a jövőjére
önmagának. Minden jótett szeretetből, a lélek jövőjére élelem, amely
e szeretetből táplálkozik. Amit most itt elvetett magának, azonkép-
pen ha a gonoszt művelte önmagának, akkor a lelkét a gonosz táplál-
ja, amelyben semmi jó, semmi szeretet nincsen. Tehát mindenkinek
az kel ki, amit ültetett a lelke számára. Aki csak hirdette a jót szünte-
len, de ő maga nem tette, annak csak látni szabad a jót, de ízlelni nem
lehet, mint a külső éhes vándornak, aki csak kívülről láthatja a gaz-
dag ház életét, és őneki tovább kell menni, mert nincs hozzá jogossá-
ga, nem dolgozott benne, nincs is része a jóban. Azért van itt a földe-
teken mindenféle vegyülék, keverék, jó a rosszal, hogy itt a jövőt
éppen e rosszban kell megalapozni. Mert ha egy szegény házat akar
szerezni, minden fillérjét félre teszi. Még a szükséges jobb táplálékot
is elvonja magától, hogy a célját elérje, hogy tehetetlen állapotában
ne keljen mások ajtajánál koldulnia. Ez éppen így áll a lélekre is. Aki
szeretetből cselekszik jót és nem vár érte semmit, ezt tette el a tehe-
tetlen állapotára, amikor már abból táplálkozik, amit elvetett magá-
nak e földön, mert minden léleknek, sokkal nagyobb szüksége van a
lelki táplálékra, mint itt, akinek adott. Tehát mennél több jót csele-
kedjetek, hogy gazdagok legyetek lélekben, és így gazdagítsátok az
egész csoportot is, akik várják, lesik, hogy mit hoztok haza számuk-
ra. Jót-e vagy gazt a földről, ahogy a hazatérő szülőt a gyermekek
várják, akik soká oda voltak, hogy nekik jót hozhassanak. Azonkép-
pen van a csoportoknál is, ha nem jót hozott, bizony nem kedves és
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mellőzik, és egy újabb kéredzkedik a misszióra és így megy mindad-
dig, amíg az Egy-ségben felvétetnek, amelyek az Atyával egy, amely
Jézus útja az önmegtagadásban!

Az Ige végtelen fogalom. Minden szava, amiként egy kis
magban benne rejlik a gyökér, fa, virág és gyümölcse a fának és újra
magva, azonképpen az Igének is minden szavában benne van az örök
élet fogalma és alapja, ha az jó földbe esik, akkor kikel és meghozza
a gyümölcsét a jó cselekedetekben. Mert a fa, vagyis a lélek a csele-
kedeteiről ismerhető fel. Az ember szíve a termőföld, mert ott talál-
kozik az ősalap a levetett Igével és megfoganván, életet terem. A
Szeretet a terméke és édes gyümölcse a mindenkivel való érzésben
megnyilvánul. „Sírjatok a sírókkal, örvendjetek az örvendezőkkel,
hogy a lélek egy-sége terjedjen. Amint a menyben is egy érzésben
van mindenki, mert ez teszi egyenlővé és nagyobbá az örömünket. És
ezért van kedvük egymásért élni és így tevékenyek is. Mennyire eltér
ettől a földi szokás! Egymást lenyomni, becsapni, kicsúfolni, bajában
megítélni és a kisdedeket mindenképpen elnyomni. Pedig a lélek
szabadságra teremtetett, úgy a kicsinél, mint a nagynál. Azért meg-
bosszulja magát minden téren ezen pokoli rend, amikor a kicsi szol-
gál a nagynak. Azért nem tud e földön a szeretet terjedni, mert nincs
aki vele érezzen, mindenünnen száműzve van, akár az alázatosság
lelke. Nincs helye a földön, azért inkognitóba jár, ott ahol befogad-
ják.  Mert  ahol  észreveszik,  hogy  van,  jaj  azon  léleknek  a  ki-
használások sorozatán, és amikor is mindenét odaadja, kinevetik
és kicsúfolják, és szükségében ajtót mutatnak | neki, amikor va-
lamit visszakérni mer! Azért itt nagyon nehéz, de azért is van a
nagy jutalom azoknak, akik mégis szerettek e pokoli helyen, mert
mindez tudva van, hogy itt a jóért is rosszal fizetnek. De az enyémek
„nem várnak itt semmi jutalmat, sem visszafizetést, mert a mennyben
kapják azt, amit a tolvaj el nem lophat, mert őt mégis boldogítja a
jótett tudata. Nincs is más megoldása a megkötött léleknek, mint az,
hogy: „Szerettem, adtam, jót-tettem, ahol lehetett!” Ez a tudat felold
minden vádtól. Milyen jó érzést vált ki a szeretetnek minden kis tette,
azért igyekezzetek mindennap jót tenni. Akkor nem lesztek idegesek,
haragosak, mert a lélek is tápláltatott a szeretet által. Szeressétek el-
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lenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak. Ezzel mind a lélek táp-
lálkozik, hogy növekedjen fel Hozzám, a tökéletes Szeretethez, mert
amíg ezt nem bírjátok, nem lesztek boldogok sem, mert éppen ez a
szeretet boldogít, amit oly nehezen vesz be az ember. Nézzetek egy
királyi palotába, a ti fogalmatok szerint annak a legjobb. De vizsgál-
játok a történelmet, hogy mennyi kín és szenvedés árán tartották fenn
szennyes trónjukat és a sok áldozat mind vádolja őt, mindazoknak
nincs nyugtuk se éjjel, se nappal Azért többnyire nem természetes
halállal múlnak ki. Mert akinek hatalom van a kezében és nincs sze-
retete, annak ítélete lesz a hatalma! Lám mennyire jobb egy kunyhó-
ban! Nem kell testőr, biztonságban vannak és ha van köztük megértő
szeretet, együttérzés, máris boldogok e kicsibe is. Ha alázatosak és
megelégszenek azon javakkal, melyek a megnyugvó szeretet-
állapoton keresztül kapnak. Mert a test tápláléka lehet bármily egy-
szerű, annál egészségesebb a test és tovább él. Nézzétek a szegény,
sok családos szülőket, mily magas kort érnek el, mert a rendes mun-
ka, sem az egyszerű kerti ételek, nem rövidítik meg a test életét, ha-
nem az rövidíti meg, amit az emberek jónak mondanák, a henyélés,
jól enni-inni, szórakozni, dorbézolni azon javakkal, amit a sors juttat
nekik, mert minden ezen múlik. A testiségben állattá válni. Ezek
mind; életrabló tettek! Mert a sötétség fiai ott keresik a boldogságot,
ahol éppen kizárják magukat belőle!

De akiben van mennyei jobb érzés, azok a szeretetben találják
meg inkább a megnyugvást. Az isteni erényeik fejlesztésében. És ez
jobb kicsi állapot, mint a hatalom tulajdonosa lenni, mert kevés kivé-
tellel mind kárhozatba döntik magukat miatta, mert a világi copf,
rang, tekintély, divat már ez maga is kárhozat, aki bele sodródik ebbe
az árba. Mennyivel jobb az egyszerű falusi tanyai élet, ha van sze-
retet. Az unoka fölveheti az elhunyt öregapja ruháit, mert mindig
alkalmas a test befödésére, ami a cél. Ha az emberek letennének a
hóbort túltevésein, amikor egymást akarják mindenben felülmúlni, ez
már magában egy fátum, amely szorongatja őket. Lelki kín a másik-
nak, aki nem teheti. Mennyi áldozata van a divatnak, ha ti tudnátok!?
Mennyi lelki romlás, hogy szép ruhája és smukkja legyen. Odadobja
magát, lelki tisztaságát felcseréli a divattal, mert mások is úgy csinál-
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ják. Azért arat a halál még mindig, amikor itt az új hajnalhasadás,
mert a fától nem látják az erdőt, vagyis a hitvány külső miatt az életet
önmagukban megvetik. Mennek vakon a vesztükbe. Már hirdettetik
az élet útja mindenfelé, de nem akarják meghallani, mert mind kifelé
néz csak, és a lelkük üres marad, ami éppen az övék, azt fosztják meg
a boldogságtól a hitvány külső miatt. Mily balga az ember és fonák
az értelme, de mit lehet velük tenni, ha azt jobban, szeretik, szabad
akaratuk öntudatánál? Óh ember! Ha tudnád mit veszítesz eme vak-
ságodban, és mennyire felhasználhattad volna e világot a lelked és
jövőd hasznára. Óh, ha azt tudnád, mit veszítesz e világi szenvedély
miatti, ahelyett hogy meggazdagodva térnél vissza a kiinduló helyed-
re. Megnyomorodva, bénán, mezítelenre vetkőzve, vánszorogva
mész vissza, ahol pedig sokan várnak. De így bizony nem vagy ked-
ves eme rútságodban, hogy annyit sem szereztél a lelked számára,
hogy befödd magad jótettel, mert balga szűz módjára a világival vol-
tál  elfoglalva,  és  a  jövődre  nem  tettél  félre  semmit.  Azért  ha  egyik
ajtóból kiutasítanak, a másikon vagy kénytelen kopogni, mert nem
szereztél magadnak semmit és amilyen kemény és érzés nélküli vol-
tál másokhoz, most téged ugyanaz a sors vár, mert amiként mértél,
neked is úgy mérnek. Ez az örök igazság. Mert nem szerettél, hát
nem szeretnek. Mert nem adtál, hát nem adnak, nem ruháztál fel sen-
kit, nincs ruhád, nem fogadtál be senkit, téged se fogad be senki, nem
enyhítetted a szenvedő kínját, neked sem enyhítik. Az éhezőnek nem
szegted meg a kenyered, neked sem adnak majd. Amit vetettél, azt
aratod. Milyen végtelen örök igazság. Mégsem akarjátok megérteni,
hogy nem mással tesztek jót, hanem saját magatokkal, amikor jót
tesztek. Ne vonjátok meg senkitől és semmitől szűksége idején a
segítséget, mert a Szenvedő Én vagyok, az Élet mindenkiben, azért
mondottam. Amikor ez eggyel irgalmasságot cselekedtetek, azt Ve-
lem, Magammal cselekedtétek. Tehát vigyázzatok, hogy az alkalmat
el ne mulasszátok, amikor szolgálhattok Nekem, mert az alkalmat is
Én adom, hogy ti gazdagodjatok szeretetben, és hogy szolgálhassatok
az Úrnak. És hogy legalább szolgái lehessetek, ha a Fiúság szentsé-
gét nem bírjátok elsajátítani. Aki csak az Atyáért él és mindent neki
kedvére cselekszik. Mert van a földön háromféle vetés és aratás.
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Van, aki százszoros termést hoz. Ezek azok, akik mindent Értem
tesznek. Vannak hatvanszoros termést hozók, akik sokat (de nem
mindent) tesznek Értem, és vannak, akik jórészt tesznek Értem, a
harmincszorosok. Tehát ami ezen aluli, az nem vétetik figyelembe.
Vagyis oly kevés, hogy a lélek nem tud belőle megélni, tehát vissza-
megy az anyagba táplálkozni, mert életképtelen. Vagyis másra van
utalva. Nincs ereje, élete sajátjából, mert csak a testnek élt itt a föl-
dön, ami már régen elrothadt. Lám ez a képe a lelki szegényeknek és
gazdagnak. Aki nem e világ tudományát hajszolta, az e világban
tudatlan és lelki szegény! De viszont ha az élet útját megtalálta,
ugyanakkor mérhetetlenül gazdag, mert mindent megtalált, amiért
idejött, és ami a jövőjére szükséges. Tehát meggazdagodva térhet
vissza e mély bányából, ahová e kincsért leszállott, mert a lélek szá-
mára itt sok kincs található és összegyűjthető, amit elvisz magával a
jövő életére. Mert más világtesteken nincs ilyen alkalom, mert nincs
ennyi szenvedő, akiket lehet segíteni és így gazdagodni általa.

Tehát most már teljességgel feltártam éltetek célját és haszno-
sítását a jövő számára. Igyekezzetek azon, hogy a megjelenéskor
egyszerűen és mégis szépen fel legyetek ruházva a megifjodás napjá-
ra. Vagyis az új élet, az örökké tartó élet megkezdésére!
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„Halhatatlanság”
II.füzet

1936. V.5.-én
A mindenség alkotása megfelel egy emberi testnek, amennyi-

ben annak áttekintése mindazon szervek, amelyek egy „embert” ké-
peznek. Amint vannak erős és gyenge csontok, zsigerek, belek,
ínyek, összekötő kapcsok és elválasztó szervek, és mindent ami ide-
gen azt kiveti magából, csakis a szervek tápanyagát szívja fel szük-
ségképpen, mert a többi ártalmas.

Azért is eme földnek nem minden anyaga tápláló erők, csakis
a nedvei; Szellemi része az, amit a lélek föltáplál, a darabos anyagot
a test táplálja föl a lélek után. Tehát, amilyen táplálékkal táplálkoztok
erősen, ahhoz hasonlóan formálódik át a lélek, mert a nedv, amelyet
felszív a kialakulásáig, mintegy átformálja magát a lélek. Ezért
túlmértékben semmit ne egyetek vagy igyatok, hanem minél változa-
tosabban, hogy az alakulat ne legyen egyoldalú, s ha a lélek az önzet-
len szeretet felé hajlik, és nem e világ felé, úgy ezen világból besze-
dett tápanyagok is szeretetté formáltatnak, és nem e földön élvezett
anyaghoz formálódik a lélek.

Bár e föld is viszonylik a mennyeihez, de mégis mérges
anyagai miatt a túlélvezete káros hatással van a lélekre. Minden az
emberért lőn teremtve mégis, csupán a Szellemi táplálék legyen a fő
cél! Mert minden teremtett ételben van szellemi termék, melyet a
lélek saját kialakulására felszív, mint éltető elemét, amíg minden
felszívott anyag által ő is szeretetté válik, és mint ilyen, az anyagra
nincs többé szüksége. Ekkor a szeretete által bekapcsolódik a terem-
tés munkájába, és mint ember, kiegészíttetik vele is a nagy, igaz
„ember”, amely által formálódik az egész mindenség és tökéletesedik
a szeretet foka szerint.

Ha volna nektek áttekintési képességetek, úgy megtalálnátok
kicsiny földeteken is a kiformált ember alakot, már amennyiben e
föld ember, mert vannak erős köveiből csontjai, kisebb hegyeiből
gerincei, láb és kéz szárai, valamint feje is van és kezei, lábfejei, mint
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ahogy egy nem teljes, idő előtt született gyermeket képzeljetek el,
amikor még életképtelen.

Így van ez földetekkel is, még életképtelen, azért kell itt
meghalnia rövid időkön belül, mert az ember benne még nem tökéle-
tes! De amikor betelik az ő hat napja, amikor már nem a halálnak
nemz, hanem az örökéletnek, akkor e föld is megszabadul a halál
kötelékéből, és mint szeretet lény, szeretetből táplálkozik. De nem
állat, növényen keresztül, mint most, hanem csakis e termékek finom
eszenciájából. Amikor a durva anyagra nincs már szüksége.

Amikor valaki minden anyagát felcseréli szeretetért, akkor
mintegy kiemelkedett lélekben az anyag közül, és mint ilyen, a nagy,
igaz „ember”-hez hasonlóan tökéletesedik. És tudjátok mi az a nagy
„ember”? Az maga az Istenség, amelyben minden benne van. Ha az
egész áttekintése egy embert képez, akkor bizonyára minden
benne van ezen Istenségben, és tőle nem szabadulhat senki!

Az Ő törvénye pontosan működik, akik önzésbe esnek, azok
anyagba esnek. Így a pokolban is benne van az Isten, mert a pokol is
benne van a nagy teremtés alakjában, az „emberben”. Amint az em-
berben van minden eszköz az ő életéhez és halálához, azonképp van
a nagy teremtésben is élet és halál, amint az illető lélek önmagát építi
ez a két ellentét: a Szeretet és az önzés. E nagy két ellentét benne van
az Istenségben, az ember szabad akaratában, mert éppen a szabad
akarat az Isteni rész az emberben. Már most, ha az ember benne van
az élet szabadságában, nem kell-e önmagában megtagadnia az ön-
zést, a halált, hogy örök élete legyen? Nem kell-e ezen önzés helyét,
az anyagot megtagadni, azaz nem szeretni annak, aki ki akar jönni a
halál birodalmából, hogy örökké élhessen az örök Istenségben, amely
őt hordozza?

Lám mindez az Ige szerint való élést kívánja, mert ha az igaz
ember; az „Ige” testet öltött, hogy itt bemutassa az örök élet útját,
akkor azt nem élve, miként jön el a megváltás e világra? Akkor csak
mindig altest marad az alvilágban, ahol semmi fenséges nincsen,
sem tökéletesség. Benne van ugyan az „emberben”, de mindig csak a
zsigerek (belek) munkáját végzik, mivel a test felbomlásakor annak
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minden paránya kis életté válik, amik felfalják és táplálják, az egész
testet feldolgozzák új életté, új táplálékká, hogy ismét megkezdhesse
a körforgást. Tehát azon ember, aki az anyagiból nem tudott fölemel-
kedni, újra összeszedheti a feldolgozott anyagtestét új testté. Azért
a készülődő ember lelkének sok anyagot kell összegyűjteni teste
számára, amíg valami újra lehet. És amely anyaggal túltáplálkozott,
azzal van formálva a lelke és ismét abban találja magát, amikor öntu-
datra ébred a lelke, ami volt már. Lám mindennek ismét csak az
önmegtagadás vet véget! Tehát ne szeressétek e világot, hanem a
lelketek felépítésére használjátok ki e világot, hogy amit itt a test,
azaz a vágy szeret, éppen azt megtagadva, a mennyeit szeressétek. És
akkor felül emelkedtek a tökéletlen állapotból, és tökéletesedtek az
„Igaz” és nagy „emberhez", az Istenségben!

Ezért ki panaszkodhat valaki ellen is, mikor önmaga cselekszi
mindazt, ami vele történik, hiszen most, a jelen öntudatánál csak az
van, amit a múltban elvetett önmaga részére. Tehát ezen sorozatos
szenvedő halál útjának csakis az „Ige” vet véget, aki Igé-vé válik,
mert azzal táplálkozott, s mint az Istenségben való újra fölemelkedés,
a megváltás útját élni kell, és életre hozni általa az Istenséget önma-
gában a nagy hasonlatosságot, mert e nélkül csakis az alvilág állapo-
tába esik újra.

Az emberben meg van minden alapanyag ahhoz, hogy az Is-
tenséget bírja. Hasonlatos a mustármaghoz, amely magában hordja
fajának minden nemét, azonképpen az ember is önmagában hordja a
mennynek minden nemét. „Mert ti bennetek van az Isten országa”.
Nektek kell egy terebélyes mennyei fává nőni, amelyben minden
teremtés nagysága szunnyad, mint egy magban. Ennek talaja pedig,
amint tudjátok: a „Szeretet”. Ha az „Ige” mag olyan földbe esik,
amelyben benne van a szeretet, a minden hatalmasságok magva, ak-
kor fölnövekedik, és gyümölcsöt hoz. És minél nemesebb a fa, annál
nemesebb gyümölcsöt hoz elő az ő szeretetéből. Lám, ez a képe az
isteni magnak az emberben, de amíg ez nincs kifejlődve, csak mindig
cserje, bokor számba megy, mint kezdő fa vagy ember. Ezen felnö-
vekedés egyedül akkor történik, amikor az „Ige testé lesz”, és tiben-
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netek lakozom! Így lesztek csak nagyok, hatalmas Istenségek, amik
valaha voltatok már. Mert a „nagy ember” Istenségből csak tökéletes
származhatott, és csak az önakaratban törte le magát az élet fájáról,
és azóta sem tudott felnövekedni, csak csenevész maradt.

Így lett e föld, mint tökéletlenek helye, akik ide kerülnek,
mind selejtes, beteg lélek, azért van itt annyi szenvedés, melyet ön-
maguknak szereztek.

Jézus tana a megváltó eszköz, e bukott állapotból a fölemel-
kedésre, nincs más út, csak a Jézus útja!

Tehát aki akar, jöjjön Utánam, mert Aki ezt leíratja Én Ma-
gam vagyok a Jézus Lelke, melyet ígértem e világnak és „veletek
maradok a világ végezetéig”. Ha Én mondottam, akkor az úgy is van!
Mert az „Életnek” nem elég, hogy folyton neki beszéljenek, imád-
kozzanak, káromolják, átkozzák, és színből szolgáljanak neki, hanem
az élet szava is akar valamit mondani nektek, amitől ugyan idegen-
kednek azok, akikben nincsen a Részem ébren, ami fölismerne, mivel
senki önmagában föl nem ismer, csakis Általam. Vagyis amennyire
ápoltak önmagukban, annyira vagyok ébren. És ha ébren vagyok
valahol, azok itt fölismernek, mint őseredetijüket. Most ezzel az örök
valóságot íratom le, melyekben már voltatok és oda újra vissza kell
térnetek, hogy az örök istenség útját járjátok és nem az állattal való
hasonlatosságban. A teremtő erő másként is megnyilatkozhat, mint
amelyet itt eme földeteken ismertek, mert itt az állattal vagytok ha-
sonló nemzési, és önkielégülési erőben, tehát állati! Aki pedig ezen
ösztönt önmagában legyőzi, és inkább lelket nemz; Isten Igéjével és
beoltja az élet fájával, az bizonyára jogos is az örökélethez s ezek
hasonlóak a mennyei angyalokhoz (Luk. 20. 34), és Isten „fiai”, mi-
velhogy feltámadás fiai a testi halálból. Nem az a halál, amikor a
lélek ruhát cserél, hanem az ösztön, a vágy, az állati nemzés, és az
ezután következő sok bűn és kín, amit itt hagyott a következő ruha
(test) felöltésénél ez várja újra.

Tehát ez az örök halál; szakadatlan szenvedés, eredeti bűnök
következménye mindaddig, amíg az „Ige” testé válik az emberben,
ekkor feloldódik a világtól és felszabadul, mint egy megkötözött
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rabmadár, és elszáll a magasba, amennyire ereje (szeretete) bírja, úgy
a felszabadulás megtörténhet ott, ahol az „Ige” testé vált és bennetek
lakozik. Ez a megváltás minden szenvedésből és fölemelkedés a tes-
tiségből a halhatatlanságba. Amíg testiek vagytok, addig a halál rab-
jai is, de amikor a lélek és a szellem uralkodhat a testen, akkor már
meggyőztétek önmagatokban a halált.

Bár ezen nagy igazságot már számtalan alakban leírattam, de
még mindig nem látok eredményt. Holott naponta Hozzám kiáltanak
szabadulásért a gonosztól, de hát miként szabadítsalak meg, amikor a
gonoszt jobban szeretitek Nálamnál?! az örök Igénél, amely a meg-
váltásotok. Lám, mily balgák és rövidlátók vagytok ti, ha nem láttok
rögtön eredményt, már a kétely fog el, ami pedig az Isteninek a gyil-
kosam mert a hit az I-ső lépcső, a II-dik a türelem, a III-dik az aláza-
tosság, a IV-dik az állhatatosság, az V-dik az áldozatkészség a VI-dik
az irgalom és mindez együttvéve a szeretetet ábrázolja ki önmagá-
ban, ami az istenség az emberben. Tehát, amint már előzőleg meg-
írattam, ti vagytok az élet és halál fölötti urak, mert minden bennetek
van, és amit önmagatokban tápláltok, ápoltok, azok lesztek!

Ez az örök szabadság törvénye Isten leszármazottainak, és ha
most rossz a sorsotok, ez az, amit a múltban önmagatoknak sze-
reztetek, és ha most eme rossz sorsban újra rosszat fogtok elvetni,
ismét csak rossz fog abból kikelni! - Így eme sorozatos rossznak
csakis jótettekkel vethetitek végét, vagyis Igém szerinti élettel! És
mit is törődtök annyira e múlandóságért, ma még itt vagytok, holnap
már túl innen. Mivel e látszólagos élet csak olyan, mint a fűnek virá-
ga. Ma virít, holnap már porba hull. Ezért nem érdemes újra halált
nemzeni magatoknak. Lám, Nekem, mint testet öltött Igének, e világ
a királyságot, Dávid trónját akarta odaadni, ha nem tudtam volna,
hogy a démon cselfogása ez, hogy megfogjon vele magának, akkor
elfogadtam volna, és a szorongatott népet ez által szabadítom fel jobb
életre. De mivel tudtam, hogy az Én országom nem e világ, azaz a
testiségé, alantasságé, és fejletlenségé, hanem az örök halhatatlanság
országába tartozom, úgy azt mondottam eme világ urának: „távozz
Tőlem Sátán, és ne kísérts többé e világgal!” nincs veled közössé-
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gem, nem köthettél le magadnak semmi ígérettel, mert egyetlen
„Ige”-szó betartásában több élet rejlik, mint e világ élete együttvéve.
Bennem pedig a teljesség lakozott, vagyis a teljes Istenség, ami a
mindenséget fenntartja magában. Az Én egyszerű ács emberi lelkem
több volt az egész világnál, az egész mindenségnél, mert Magam
voltam ama nagy Isten, Aki mindenható és jelenlevő nagy Szeretet,
amelyben minden Benne van; az élet, a halál, a pokol és a mennyor-
szág, mert minden benne van a hasonlatos nagy ember foglalatában,
amely az Istenség.

Ugye ez új nektek, ilyet még nemigen hallottatok? Itt van
azonban az idő, hogy mindent feltárjak e világ előtt, ami eddig rejtett
volt, hogy az Istent megértsétek és megismerjétek. Ez olyan fogalom,
mint egy királyság, csak azzal a különbséggel, hogy itt nincs sze-
mélyváltozás, sem törvény, mert az örökké ugyanaz, aki kezdetben
volt.

Ezért mondám: e földi királyság csak gyenge visszfénye az
örök, változatlan eredetinek, mert a király hivatva van alattvalóiról
atyailag gondoskodni, és menteni még a saját élete árán is, miként
régen volt, és így lenne igaz királya népének, amikor atyailag kezelné
országát, miként Én az örök Isten és Istenség, mindennek fundamen-
tuma, szeretettel lehajlok minden Hozzám kiáltóhoz, és segítségére
jövök, mintha más dolgom nem is lenne, mint éppen a Hozzám es-
deklőn segíteni. Miért? Mert a mindenhatóságommal mindenütt jelen
vagyok egy és ugyanazon időben teljességemben. Amint a világos-
ságtól nem szabadul senki, mennyivel inkább nem Tőlem. Ha min-
den szív csak Belőlem lüktet, hiszen minden Belőlem él és lüktet és
Általam tartatik fenn úgy annyira, hogy a hajatok szála is számon
van tartva, mert ti nem is tudjátok, micsoda összetétel a ti testetek,
így  azt  sem tudjátok  mit  hordoztatok  e  földi  életen  át,  mivel  csak  a
külső látjátok. Így azt sem tudjátok, hogy testetek rostszerű anyag,
amelyen keresztül-kasul járhat más lélek is, ha akarjátok, ha nem. A
ti lelketek vezet eredetileg, de ha elhagyjátok magatokat nyomni ha-
ragtól, indulattól, szenvedélytől, kívánságtól, önzéstől, akkor lelketek
nem szabad többé, hanem foglya azon betolakodott lakónak, amit ti
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rossz természetnek vagy szokásnak mondotok, pedig betolakodott,
meztelen lélek, aki e földön nem szerzett magának hajlékot, sem lelki
ruhát, és amikor beengedtétek, nem szabadultok tőle egyhamar, azért
sok esetben betegséggel kell kiűzni őket, hogy lelketeket teljesen
hatalmába ne kerítse! Innen van, hogy panaszkodtok egymásnak, „én
annyit imádkozok, és mégsem hallgat meg az Isten, ezt meg amazt
reám bocsátotta, inkább ver, mint szeret”. Lám, így beszél a vak, aki
nem tudja, hogy éppen e betegség szükséges ahhoz, amit kért. Azu-
tán, hogy nem sikerül semmi, olyan nyomorúságban vagyunk, és
elnézi az Isten, nem segít, pedig annyit kérjük. Így beszélnek, akik
nem ismerik fel Bennem a legjobb Atyát, aki az örökkévalóságra
akar a nyomorúsággal nevelni. Hogy itt mindenről lemondva, kény-
szerből is, lelke meggyógyuljon, önállóságra és Bennem való biza-
lomra neveljem az embereket, ami által megigazulva térhet vissza.
De amikor minden sikerül és jól megy, bizony ez a sírja is legtöbb-
ször a léleknek, mert az önmegtagadást nem ismerve, a jólétbe bele-
pusztul a lélek. Lám ezért, akiket kiválasztottam Magamnak, azok
sok nyomorúságon fognak átesni a tisztulás miatt, és éppen ezeket
vonzom Magamhoz, akik e világban szerencsétlenek, de hitüket el
nem játszották a kereszt terhe alatt, ezek megerősítettnek az ő hitük
és szeretetük foka szerint boldogok ezen hitben. Tehát az Isten azt
bünteti, akit szeret, hogy Hozzám térjenek, és túl boldoggá tegyem
őket, mivel minden igaz fájdalom és szenvedés tisztítja a lelket, de
van hamis, önző fájdalom is, amikor az irigység szorongatja a torkot,
mint egy kígyó és mind ehhez hasonló fájdalmak, melyek önzésből
erednek, s ezek nem is tisztulnak meg eme fájdalom által, hanem
foglyul esnek még jobban a gonosznak és ennek a világnak. Azért ne
legyetek e világihoz hasonlók, hanem adjatok mindent e világnak,
hogy lelketek megszabaduljon e világtól, és csakis szeretettel tölt-
sétek ki az anyag helyét. Így nem fog semmi kár vagy veszteség bán-
tani, és nagy lelki haszonnal zárul az élet számotokra.

És csak ott fogtok örvendezni az igaz szerzeménynek, mert a
szeretet követ titeket mindenhová és ahová érkeztek vár rátok és bol-
dogsággal telít meg. Ez az igaz szerzemény, amit a földön szerezhet-
tek meg, az anyag felcserélésével, mert aki földit szeret, földit kap,
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aki mennyeit szeret mennyeit kap, mivel mindenki a saját szereteté-
ből él, s azzal táplálkozik a lélek, amit itt gyűjtött magának.

Óh! Mily örvendetes az olyan léleknek hazatérése, aki felké-
szülve, isteni erényekkel tér haza. Ez magával hozta az ő mennyor-
szágát és benne van, akit megtalált önmagában, mert akiben a 7 isteni
főerény kialakulhatott, az már teljes; beteljesedett, (amíg ez nem tu-
lajdona tökéletlen, selejtes, és nem kerülhet az alvilágon felül) így a
teljesség az istenség része benne, és mint alkotó már tökéleteset alkot
önmagában, vagyis Istenből, Aki benne van.

Ha  ti  látnátok  lelki  szemmel,  mily  torz  lelkek  vannak  e  föl-
dön, fejletlen, vagyis amit jobban szeret, az a része túl megnőtt, a
másik lelki része pedig elsatnyult. Pl: aki enni nagyon szeret, az mind
has, aki állati ösztönét nem korlátozta, annak csúf, eltorzult szervei
vannak úgy annyira, hogy az egész lélek here külső mutat, és így
tovább, többé-kevésbé torz alakok. A tökéletesség az önmegtaga-
dásban veszi kezdetét, és az önzetlen szeretet a befejező isteni része
a léleknek, amely az Atyával hasonlóvá teszi. Amíg ez nincs meg,
addig nincs is tökéletesség, ezt csakis a Szentéletben lehet elérni.
Azért mondám: „Szentek legyetek, amint Én szent vagyok!” Azért,
aki Hozzám akar térni, mindén földinél jobban kell szeretnie a meny-
nyeit, hogy mennyeivé fejlődjön ki a lélek, mert ki kell ábrázolódni
benne az isteni erények által a „fiúnak”, aki az Atyához hasonló,
mivel másként nem lehettek Velem, csak távol Tőlem, mert sokat
szenvednétek a tökéletlenség miatt, azért kell távol maradni. Lelkete-
ket fejleszteni a szeretet által, ez legyen minden célotok, törekvése-
tek, hogy Velem lehessetek.

A mindent átható szeretet legyen az életcélotok, ez boldogí-
tóbb az igazságnál. Minden embert tekintsetek szenvedő testvérnek,
és úgy bíráljatok el mindent, mintha önmagatok felett ítélkezné-
tek. Amit másra „rákát”kiáltasz, önmagadra száll, ezért így számolja-
tok el minden teremtett lénnyel, akár jó az, vagy rossz, mert mindig
az a mérvadó, ahonnan ered valami. Tehát a szeretet legyen az ere-
det, ami volt kezdetben, a Szeretetből keletkeztetek, és addig elkerül
a boldog lelki lét, amíg oda vissza nem tértek. Nem testi szeretetet
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értek, hisz ez paráznaság, állati ösztön, hanem az eredeti tiszta szere-
tetet, ami az Atyában van.

Amint egy jó ivóvízből egyforma vizet isztok, úgy kerültetek
ki egyformán tisztán az Atyától, azonképpen a sok lélek, szellem is.
Így válik egy szeretetté és újra egyé az Atyánál, és amíg ez nincs
meg, mint nem odavalót távol kell tartani, hogy meg ne rontsa a töb-
bit. Ez azon állapot, melyben most vagytok, bár bennetek Vagyok,
mégsem ismertek, tehát távol a szeretet várostól, amely a mennyet
képezi, mert a Velem való egy akarat, ama számtalan lelkek, akik
mind egyforma szeretettel bírnak, ezek mind jobban szeretik a mási-
kat, mint magukat, azért van az igazi egység Velem, és örömöm telik
bennük. Ilyen szeretet vize vehet Engem körül, és amikor ezt ti is
bírni  fogjátok,  akkor  már  oda  tartoztok  ahol  csak  szeretet  és  öröm
van. Értsétek meg eme mennyei állapotot, és azért fejtem ki előttetek
fokozatosan, hogy mi a boldog lelki lét, így könnyen megérthetitek,
ha akarjátok, és már itt gyakorolhatjátok kicsinyben azt. Van itt na-
gyon sok alkalom a szeretetet vesztett lények közt szeretetet osztani,
mint mennyei erőt, mivel már itt kell megmutatnotok a mennyei részt
bennetek. Én is így mutattam, ezért mondottam „az Én országom
nem e világból való”. Nincs is másra szükség, mint bemutatni e vi-
lágnak, hogy a ti országotok sem e világból való, mert itt nem isme-
rik a Szeretetet. Tehát itt ti nem is akartok uralkodni, csupán a bűn
fölött, mert a bűn-világ az alvilág az érzékiség, a kielégülési vágy,
amit soha el nem érnek, mivel újra és újra megszomjaznak utána. Az
Enyéimnek világa nem e világ, hanem itt van a jövendő országlás
megszerzésének a helye. Aki itt akar nagy lenni, az rossz helyen ke-
resi a nagyságot, mert éppen itt kell kisdeddé válnia annak, aki a jö-
vendő országban nagy akar lenni. Aki itt szolgál, mint kicsi, az ott
már nagy lesz.

Azért itt csak szolgáljatok szeretettel mindenkinek, hogy ez
által, mint nagyranőttek jöhessetek haza a szeretet országába. De ez
csak úgy lehetséges, ha itt kicsik és alázatosak voltatok, mindenkit
szolgálva tehetségetek szerint, örömmel művelve Értem, ki minden-
kinek Atyja vagyok!
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Azért kell mindenkit szeretni, mert mindenkiben vagyok
és akkor szerettek Engem.

Itt láttatik meg, hogy szerettek-e, mert, ha azt nem szeretitek,
akit láttok, miképp szeretnétek Engem, akit nem láttok? Aki Hozzám
akar tartozni, az úgy szeresse felebarátját, mint önmagát. Mindenki-
vel együtt érezvén az ő bajában és örömében, így közelítitek meg
azon mennyei érzést, amely „egy”, mert mind egyhasonlatú érzéssel
bírnak, és ez lesz egy nagy tenger nagyságú sokaság, egy lélekben
Velem, az örök Atyával. Másként hogyan is lehettek egyek? Amint a
mennyben mind egy érzésben van, ha milliók vannak is együtt,
aminthogy senki önmagának rosszat nem kíván, azonképpen ezek
sem. Egymás ellen nincs kifogásolni valójuk, mert mind szeret, és ez
a minden mindenben.

Tegyetek hasonlóan, ha boldogok akartok lenni, ne rosszat
gondolni másokra, hanem mindig a jobbat amennyire csak lehet, és
így lelketek jóval telik meg. De ha mindenkibe rosszat láttok, úgy
akkor ti magatok vagytok rosszak: mindenki olyat lát, amilyen ő ma-
ga, mert a maga szemével lát, vagyis amilyen a szemüvege (zöld
vagy piros), olyant lát rajta keresztül, így van a lélek is.

Azért sírjatok a sírókkal, örvendezzetek az örvendezőkkel,
hogy egységben éljetek, ne ellentétben, kivéve a bűnt, melyet kerül-
jetek, azokkal ne örvendjetek, inkább sajnáljátok azokat, akik tobzó-
dásba tudnak vigadni, ezek fél halottak, nincsenek önmaguk birto-
kában, hanem a gonosz szenvedély lett úrrá felettük, így vesztik el az
önállóságot, és méltóságukat felcserélik a gonosszal, és így lesznek
rabjai, szolgái a beható pokoli erőknek.

Szegény eltévedt gyermekeim, miért is nem tértek Hozzám az
önösségből, hogy boldogok lehettetek volna az igaz élet szabadságá-
ban; az önmegtagadásban tagadjátok meg a bennetek lévő pokoli
erőket, mert ha engedtek neki, úgy újra rabul estek, és sok-sok időkig
távol ítélitek magatokat a boldog szabadságtól, amely az élet. Mert
melyik fogoly boldog, ugye egy sem? Mivel más az úr benne, és nem
ő maga, így marad szolgája a bűnnek, amikor önmagát nem bírta
szabaddá tenni a befolyástól.
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Sokan azt mondják: „hát tehetek én róla, ha ilyen a természe-
tem?” Bizony, csakis te tehetsz róla, mert vedd fel Jézus útját és a
szeretet igáját, és máris megszabadultál tőle! Persze, most ilyen
vagy, ez az örökölt  bűnöd, amely a földre sújtott,  de ha fölcseréled,
úgy szabad vagy.

Most lehet olyan olvasó, aki úgy gondolkodik: „hát, ha az
Atya útjára térek, ott sem leszek szabad, mert azt kell művelnem,
amit Ő akar. Hogy lennék akkor szabad?”

És mégis ott találjátok meg a teljes szabadságot, mert az Atya
akaratában a sátán már nem bánthat és nem fér hozzátok és úgy lette-
tek szabadok az ő fogságától. Mert melyik Atya köti meg a fiát, nem
a legjobbat cselekszi-e vele mindenben? és örökség szerint bír min-
dent.

De a szolga és a béres nem örökös! Aki itt bérért prédikált és
hirdette a szeretetet, ő maga pedig teli erszénnyel és táskával tér haza
útjáról, lám ez szolga és nem „fiú”! Ezek sohasem lehetnek „fiúk”,
mert itt elvette jutalmát. Csakis az önzetlen szeretet lehet „fiúi” álla-
pot az Atyánál. Erre törekedjetek ti, mint elsődök, akik hallják han-
gomat és felismertek benne. Akkor a rossz és az örökölt természettől
megszabadultok örökre, de, ha úgy jöttök vissza, ahogy ide születte-
tek, vagy még jobban megterhelve, kivált meg a szenvedélytől, ha
nem jöttök Utánam a szenvedélytől?

Azért amíg a kegyelmi időben vagytok, siessetek a szeretetet
elsajátítani, és éltek általa mindörökké.

Mert aki levetette a halál természetét, nem hal meg többé, ez
az örök élet, de amíg önös akaratban vagytok, addig a régi bűnben
vagytok, és újra és újra mindig meghaltok általa, és nincs maradandó
élet a bűn természete miatt. Tehát igenis meg kell tagadni az öröklött
természetet és felcserélni Jézus útjával, hogy a halál útja tovább ne
kövessen, mert megtalálta, amit elvesztett, az örök életet önmagában.

Tehát „halál hol a te fullánkod azok felett, akik Jézusban fel-
támadtak az igaz életre?” Itt megszakad a bűn ereje, és így lett meg-
váltott lélek. De ki teheti ezt meg a másik helyett? Nem mindenkinek
saját dolga-e önmagát szabaddá tenni?!
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Mindenkinek önmagát kell Jézus életével átcserélni mennyei-
vé, és úgy lett megváltott „fiú-i” a bűntől. Mert a lelket a test, a föld
fogva tartja, amíg őt meg nem veti és ellene nem megy, és így az
önösségtől végre megszabadul és megváltott lélek lesz a földtől, mert
visszatért az őseredetében; az istenségben, az uralkodásban minden
felett.

Amíg azonban önző valaki, miként uralkodhatna isteni mód-
ra, ami a szeretet? Semmiképpen! Mert az önző szeretet határos, az
önzetlen szeretet határtalan, mint a legszabadabb élet, mert éppen ez
teszi szabaddá a lelket önzetlen, határnélküli szeretet. Aki csak eddig,
vagy azon határig szeret, az önmagát köti határhoz és nem lesz sza-
bad, mint a „fiúk” az Atyánál. Tehát a szeretet határtalan legyen!
Semmi sem lehet nagyobb a szeretetnél! Akkor korlátlan úr min-
denen és ez a mennyei boldog állapot.

Amint látjátok ezt itt is elérhetitek, nem oly misztikum, csu-
pán jóakarat kell hozzá és az Én segítségem hívása, amely nem késik
ott, „ahol jó szándék van, mert ott vagyok, és csakis a jóakaratú em-
bereknél lehetek jelen, és mint ilyen segíthetem a jó szándékot tetté.
Ez mindenben minden; jóakarat, hogy mindenkivel jót tehessetek, ez
az áldásom, a szeretet gyümölcse.

Ha valaki másképp hiszi a boldog mennyei állapotot, önmagát
csalja meg, mert mi lehet jobb a szeretetnél, együttérzésnél, az egy
szív, egy léleknél?

E földet megrontja az ellenállás, az ellentét, a sok akarat ér-
vényesítése, ami a széthúzást, és ellentétet hozza létre és az önzést
mindenben, ami szüli a poklot és kínt mindenki számára.

Amíg valaki nem bírja az alázatosságot, és összeméri böl-
csességét másokéval, és ő fölényben akar maradni, addig a mennyei
állapot, a megnyugvás, az igazi ünnep messze elkerüli., mivel a kicsi
lelkiállapotból lehet felismerni az Atyát, mint kicsiny gyermek enged
az Atyának és a képzelt nagyoknak, mert az alázatos lelkű a legna-
gyobb mindenkinél, és ő kicsi gyermek lelkiállapotában van, és nyu-
godtan nézi, mit művelnek a képzelt nagyok, és ő meg van elégedve
azzal, amit Atyja juttat neki, és ebben boldog, nem akar hős lenni,
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sem feltaláló, sem kiválóság, mindenkinek csak szolgálni akar. Lám,
ezeké az Isten országa a mennyben és a földön; velük és bennük van!
Nem hely, nem tér, hanem lelkiállapot! Amilyen messze terjed a sze-
retete, olyan messzire nyúlik a hatalma, mert a hatalomnak szeretet a
fundamentuma a szabadság országában. Amilyen messze terjed
valakinek a szeretete, olyan nagy a hatalma. Ebből láthatjátok, hogy
az e világi nagyok, akik karddal, vérrel szereztek hatalmat, mily
messze estek az eredeti, igaz nagyságtól. Ezért is vétetik el tőlük
ugyanolyan erőszak útján, ahogy szerezték. Bár odaát sokáig képze-
lik nagynak magukat, de a megkötöttség tehetetlen állapotában fog-
ják felismerni önmagukban a megsemmisülést. Ezek a világi nagyok
odaát tehetetlen bábok, ahogy estek úgy fekszenek tehetetlenségük-
ben, mert amennyire leigázták a szabadságot, úgy kötötték meg ma-
gukat. Ahogyan valaki itt a földön a szabadságot gátolja, vagyis a
lelki szabadságot, az önmaga lelkét köti meg. Mert amint előzőleg
mondám, hogy: egy lélekben szabadul fel az egész csoport, tehát,
amikor a társát leigázza, saját maga lelkét is leigázza.

Mert, amikor fogoly voltam meglátogattatok, vagyis részesé-
vé lettél az Én fogságomnak, és éppen az szabadított fel téged is a
fogságból, amikor értem, szenvedővel éreztél, ott Velem éreztél
(Jézus).

Azért hivatnak az Atyai házhoz mind, akik a szenvedőkkel
éreznek, mert a szeretetük kezd határtalan lenni, és amikor minden-
kivel érez, nemcsak egyesekkel, ezeknek lelkei a csoport lelkei.

Először kezdődik annál, akit szeret, azután annál akiket az
szeret, és így tovább, mindig tovább terjed az együttérzés (ha önzés
nem csúszik bele), az egész csoport egy érzéssé válhat, vagyis egy
lélekké, és itt kezd kialakulni Jézus lelke; a Szentlélek ereje; „egy
mindenkiért, és mindenki egyért”. „Amikor éheztem, enni adtatok,
amikor mezítelen voltam betakartatok”, ez egy lélek, de sok test! De,
mikor a lélek szabaddá lesz a testtől, akkor látja meg, hogy önmagát
ruházta és szabadította meg, amikor egyet emez kicsinyek közül hit-
ből megsegített, mert hiszen az ő lelke volt abban, az egy csoport
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lelke. Nem bírom eléggé hangoztatni, hogy mi a lélek egysége, mert
ahol egyesülés van, ott erő is van!

Tehát, ha valaki Jézusért tesz jót a szenvedővel, úgy akkor
Jézus lelke is felszabadul benne, mivel Velem, Magammal cseleked-
tétek, és így azon csoport följebb emelkedhet a nagyobb csoportban,
amely mindig nagyobb boldogsággal jár, mert közeledés az Atyai
házhoz az egy istenségben, egy akaratban az Atyával, a Fiúval, a
Szentlélekkel, és e három egy Szellem, mely mindent betölt élettel, e
nélkül nincs élet, csak halál és fagy, amely megdermeszti az életet. A
szeretetnek fel kell olvasztani e halotti állapotot, azért, aki szeret, az
már Istenből szeret, vagyis Szentlélek által szeret, az „egységből”
szeret, mivel az önzetlen szeretet csak isteni lehet.

Erre törekedjetek, akik e hangom meghalljátok, hogy Velem
egy lehessetek, ami a végcél.

De amíg az Igét csak tudjátok, és nem élitek, miképp lesztek
Velem egy lélek?

Amint látjátok fejetek fölött a felhők csoport beosztását, úgy
vannak a lelki csoportok is; a legmagasabb csakis hófehér, foszlá-
nyos bárányfelhők, amik mindig csak a magasban vannak, a napsu-
gár mindig éri őket. Ezek azon lelkek, amelyek már nem szállanak
alá a földet szolgálni, mert fölszabadultak tőle teljesen, csak egymá-
sért él ezen csoport, és tökéletesedik, mint akiket közelebbről érint a
fény. Ezen felhők alatt jár sok-sok felhő, sötétebb, tömörebb, esőt
szolgáltató, áldást hozó felhők. De vannak gonosz légkörrel telt fel-
hők is, amiként vannak gonosz ember-csoportok is, felhőkben is
ugyanúgy, ezek azok a hatalmasságok, amelyekről Pál ír egyik leve-
lében, amely ellen küzdeni kell, védekezni behatásától, mert amíg e
földön sátán az úr, mivel mindenki neki szolgál, addig ő hatalom
azok felett. De amikor Jézus Igéje és lelke lesz az úr, akkor neki tá-
voznia kell a felhőivel, azaz csoportjával együtt a feneketlen mély-
ségbe, ahol megsemmisül. Csak addig adatott neki e hatalom,
amíg az Ige mindenütt hirdettetik, hogy szabadon válasszanak,
vagy elvessenek. Mert mindenkinek meg kell találnia önmagában az
ő mennyországát vagy poklát, ami elnyeli.
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Azért adatott a szabadság minden léleknek, hogy amit szere-
tett az büntesse, vagy felemelje őt szabadon, ez az isteni rész az em-
berben. A szabad akarat letagadhat és felemelhet, ez az ő mélysége
vagy magassága szeretetétől függően. Aki szeret, az már nem tagad
le, az fölöttébb jár a többi felhőnél a csoportjával a nagyobb világos-
ságban. Boldog az, aki megérti e beszédemet, mert bizonyára nem az
alvilághoz tartozik, akik meg nem értik, inkább letagadják, mert
bennük nincs közösségem, mert akaratomat mellőzik, pedig akara-
tom elfogadásával lesztek Velem „egy”-lélek, egy akarat, egy gondo-
lat, egy érzés, ez egység a szellem, amely már úr lett a lélek és test
felett.

Ha ti lelki szemekkel bírnátok, sok mindent meglátnátok, ami
fölöttetek, körülöttetek működik, meglátnátok a lelki csoportok be-
osztását is, ami fölöttetek van.

A földről az I-ső állomás, itt nagyon anyagi lelkieket látnátok,
ezek  ama  hatalmasságok,  amelyekben  uralkodik  az  önzés,  a  halál
magva, ezt az alsó csoportot át kell törni az igaz, önzetlen szeretettel,
amelyet ők nem bírnak. Ha ez sikerült, úgy a többi föntebbi csoport
már jobb valamivel, azért az I-ső út a legnehezebb a bűn megtagadá-
sánál. Azután a még föntebbi csoport már segédkezet nyújt a fel-
emelkedésre, és így tovább. Jákob létrája szerint föl és lejárnak, a
mindig magasabb régiókból a tisztultabb lelkek, segíthetnek és így
szolgálnak áldást a jóakaratúaknak az Én lelkemben, az „egységben”,
amelyre törekszik a földön egy lélek. Azonban ugyanígy utánoz a
gonosz is, és segíti a gonoszra a rosszakaratút; eléje viszi, bele vezeti
a romlásba, a gyenge bűnöst hatalmában tartja, azért nem tudnak tőle
szabadulni, ha néha jobb légkörbe szeretnének is jutni, a legkisebb
jótettért bünteti, hogy elmenjen a kedve a jótól. (János XIV.17.vers
18, 21, 23, 26, 28, 30. XVI. 12, 13, 33) Nagy harc előzi meg a Szent-
lélek munkáját, ezért mondottam egykor: „nem békét, hanem fegy-
vert hozok”! Mert meghasonlik apa a fiával, anya a lányával, és így
tovább. De bízzatok! Én legyőztem a világot, ez legyen az erőssége-
tek, hogy bennetek is meggyőzöm e világot, ha hűek maradtok Hoz-
zám mindhalálig, mint igaz jegyes az ő vőlegényéhez hű marad
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mindhalálig, ti is azonképpen, mert a halál után tartjuk meg a
mennyegzőt, aki mindvégig megáll, az üdvözül, mert csakis egész
lénnyel lehetünk egyek, amikor más már nincs benne a szereteten
kívül, ez az igazi jegyese a mennyországnak. Tehát mit mondjak még
a helyes értelemhez?

Ne  legyen  semmi  elfödve  azok  előtt,  akik hazatérnek! Az
Atya mindent kinyilvánít ezen időben és megvilágosodik minden
azok előtt, akik keresnek. Olyan világos, érthető és természetes lesz
minden, csak visszaemlékezés szükséges, és máris mindent tudtok.

Amiként előttetek történik napontai munkám és eddig nem is
tudtátok, hogy Én végzek mindent, azonképp most föltárul előttetek a
folytonos jelenlétem, mert Belőlem lélegeztek, Én adok életet
mindennek, Belőlem nő, érlelődik minden, a nagy és mindenütt
jelenlévő Istenből, Aki hordoz titeket.

Most gondoljátok meg, milyen türelemmel bírok, és milyen a
szeretetem irántatok, amikor megtagadnak akkor is úgy szeretem,
mintha Én lennék az első, és várok türelemmel az ajtó előtt, hogy ki
enged be a sajátomba. Várok ezer és tízezer évig, és kopogtatok,
hogy boldoggá tegyem gyermekeimet, hogy fölismerjenek, hogy
csak Én vagyok az igaz jóakarójuk, s csak addig szenvednek, amíg
be nem fogadnak annak, ami vagyok, jó Atyának, jótevőjüknek,
akiben teljes szívvel bíznak, úgy akkor megsegíttetnek, és fölismerik
magukat többnek, mint az egész világ értéke anyagban! Mert egy
megvilágosodott, több mindennél a földön, akin keresztül az Én lel-
kem cselekedhet, Boldog minden mértéken felül, mert mindent meg-
találtak, amiért idejöttek; az Atyát önmagukban!

Milyen messze utat tettek meg, keresvén azt, ami bennük volt
és van, de kívül keresték, és nem önmagukban. Így jár minden kifelé
imádkozó, aki meg nem érti azt a bizonyos „kamra” szót, ahova tér-
jen imádkozni, mert „az Atyát Szellemben és Igazságban lehet imád-
ni”. Szellemben miként értitek?

Amikor a test és lélek enged a szívben rejlő Isteni Szellem-
nek, és ez az Igazság is egyben. Kifelé csak anyag templomot lehet
találni, amely előképe a valóságos templomnak, amelyben az Isten
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Szelleme, az élet és világosság van. És ott a test ezen örökéletnek és
világosságnak lett a temploma. Hasonlóan a kisfiúnak lovat, kardot,
ásót stb., azaz a környezetnek megfelelő játékot adnak, ezzel a jö-
vendő élet lehetőségét megismertetik. Azonképpen az anyag temp-
lom ismertetője a jövő valóságnak, hogy Isten ott lakozik és világos-
ságot gyújtanak Neki.

Lám, mikor az „Ige” testté válik, ott már nincs szükség előjá-
tékra, mert a valóságban vannak és megértik, mi az „Szellemben és
Igazságban lehet az Atyát imádni!” Ezek pedig a kiskamrában, azaz
önmagukban mélyen megalázkodva hódolnak az Isteni Szellemnek,
azaz a lelkiismeret szavának és csakis ezen benső hangra igazodik és
cselekszik (Luk. 20. 35. Máté 19.12.).

Lám, ilyen imádókat keres az Atya imádókul, ezeket nem le-
het megtéveszteni, csak azokat, akik az Igét nem élik, és a beképzelés
folytán mindenféle lélek beszél általuk, és ők elvannak ragadtatva a
Szentlélek erejétől, amit beképzelnek maguknak.

Akikben az Isten Szelleme az úr, azok a testtől már meg nem
győzetnek, mert szentek, megszűziesítették a testet, mint akitől a
„Fiú” megszülethet, mert ha a szűz testből jöhet létre a Fiú, az Isten
Fia, akkor bizonyára ott az állati ösztönnek már nincs helye.

Mi a szent? A tiszta szent élet, ami által a lélek elnyeri szü-
zességét, hogy az Isten Szelleme benne feltámadjon, és akkor lett
Isten szent temploma a test is. (Luk. 20. 35. Máté 19. 12.) Természe-
tesen ezek felülemelkedtek az alvilágból a mennyeibe tiszta szerete-
tük által, ezek, amikor a testet levetik, nem is lehetnek az alvilág la-
kói, hiszen azt megtagadták önmagukban. Ami nincs már bennük,
azért már nem kell szenvedni, mert felszabadultak alóla.

Csakis a lélekben lévő bűnös vágyak, szenvedélyek vetik is-
mét a földre a halandó állapotba azt, aki nem tudta önmagában meg-
vetni és megszabadulni tőle. Ezeknek kell még a külső, anyag temp-
lom, hogy el ne felejtsenek egészen, mert ezeknek az anyag szemük-
kel kell még látni, mivel lelki szemük, vagyis kifinomult érzékük
nincs, tompa még, amivel befelé, önmagában fölismerhetne. Ezek
tehát még nem templomai Istennek, csak lesznek valaha, mert az
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alap, a fundamentum bennük van, de a külsővel betakarják az igaz
élet világosságát önmagukban, ami csakis az önmegtagadás és az Ige
szerint való élés által jöhet létre, e nélkül mindig a külső templomra
van utalva, és ezekért tartatik majd fenn a felnövekedésig. Amikor
egy lélek felismeri önmaga nagy értékét, amely a szellem életre kelé-
se által nagy értékké vált, úgy az önmagában tér imádkozni szellem-
ben és igazságban imádja az Atyát az Isten templomában és a való-
ságban. Ez a beteljesedés a Szentlélekkel!

Ilyen lelkiállapotban volt Mária, mikor az angyal így köszön-
té: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes…” és így foganta az Isten
Fiút a földi testében. De ez nem volt több sem azelőtt, sem azóta!
Mert ami Máriánál történt test és lélek szerint, ugyanaz kell, hogy
történjen minden megváltottnál lélek szerint! Amikor az Ige testté
válik, és mibennünk lakozik, a megszűziesített testben, a Szentlélek
testet vett, és benne lakozik az Ő templomában, ahonnan kiűzetett a
bűn, és újra visszatért az Isteni lelkiállapot.

Tulajdonképpen ti nem erre a világra teremtettetek, ide csak
próba miatt küldettetek az Atya iránti hűség beigazolására és éppen
azért, mert nem látni Őt, kell beigazolni a Hozzám való hűséget eme
szabadságban, mert amíg ez nincs meg, addig nem megbízható. A
próbaidő alatt láttatik meg a hűség! És amint látjátok mennyire be-
igazolódott az Atya előrelátása, hogy hatalmukkal visszaélnek már e
földön is, miként lehetne ezekre örökéletű dolgokat bízni, amikor
halandó állapotukban is így visszaélnek. E rövid életükben sem tud-
nak Isten rendjében megmaradni, hát micsoda káoszt állítanának be a
végtelen örök rendben hatalmukkal.

Azért kell e földi próbaélet idején itt lenni a jóknak is, mert
ide kellett jönniük, hogy a jövő nagyságukat elérhessék, mert aki a
halál útját megjárta, az túl magas lelki haszonnal térhet vissza az
örök hazába, éppen e pokolból! Mert könnyű ott jónak lenni, ahol
nincs bűn, de ahol a halál uralkodik, és valaki az igaz élet útjára föl-
emelkedik, az valóban megérdemli, hogy Isten fiának hivattassék
minden világokon, mert tibennetek minden hatalom, nagyság és böl-
csesség ereje szunnyad az isteni csirában, amit életre kell hívni, hogy
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vele egy legyetek. De amíg a saját akaraton jártok, semmiképp fel
nem támad bennetek az Isten, és így csak az alvilág lakói maradtok.

Azért buzdítalak szüntelen naponta hol csapással, hol beteg-
séggel, a tehetetlen állapotokra emlékeztetvén benne, hogy keressé-
tek meg magatokban a nem tehetetlent,  a  hatalmat  és  uralkodást  a
bűn és halál felett. Amikor ezt elértétek, nem vettettek ki próbára
többet, amikor beigazolódott hűségetek, nincs erre tovább szükség,
csak addig volt, mert e nélkül nem juthattok a teljes hatalom birtoká-
ba.

Lám, a földeteket körülvevő erők is gonoszok, mert a testből
kihullott lélek mind itt táboroz, akik nem tudtak a földi fokozaton
felülemelkedni. Innen van a sok gyötrő, hiábavaló gondolat, mert az
ő behatásuk, és a gondolataikat reátok rakják, és ti őket a hasonlóság
szerint hordozzátok éjjel-nappal. Ha bennetek sikerül valamely gon-
dolatukat érvényesíteni úgy, akkor már bennlakó marad nálatok, és
igyekszik belevinni minden gonosz akaratába, vágyába a test tulaj-
donosát, aki úgy azután gyenge báb, mivel a behatását éjjel-nappal
nem szünteti, amíg a zaklatott ember egészen hálójába került egy
betolakodott rossz léleknek, aki itt a földön nem szerzett magának
szeretete által hajlékot lelkének, és így máson élősködik. Ezek a
megszállottak, akik nem tudnak önállóan gondolkodni, hajtja a szen-
vedély, vagyis a benne lakó gonosz lélek, és a test tulajdonosa nem
tudja, hogy a más akaratát cselekszi, azt hiszi, hogy ilyen rossz a
természete.

Azért kell ellene állni, ami ellenkezik a fenséges lelki szabad-
sággal, és megtagadni a „benső barát” sugalmazását, vagyis megta-
gadni mindent, ami az Isteni renddel ellenkezik, akkor megszabadul-
tok a gonosztól, és beléptek a ti uralkodástokba és szabadságotokba,
ami tulajdona a kipróbáltaknak, a nagy és fenséges lelkiállapotban,
ami ki nem fejezhető emberi fogalom szerint, mert az már nem em-
beri, hanem isteni lét.

Azért az Ige a megváltó út, aki akar az jöjjön Utánam és haza-
tér az Atyai házhoz, mint győztes, minden tűzön-vízen átment és
kipróbált hős, és az örökös glória övezi őt, ez az ő dicsősége; az Is-
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tenhez való hasonlatossága, amelyben teremtetett, mert a saját énjé-
vel is beigazolást nyert, hogy Istenből származott, Istenben van és
isteni! Amíg valaki más jóvoltából valami, az még semmi, de amikor
valaki a saját lelkéből épül fel valamivé az a mérvadó, az a sajátja
már, az valaki, a benne lévő ősfény kiáramlása beigazolása annak,
hogy él.

De miután e föld népe nagyon eltévelyedett az isteni rendtől,
azért kellett egy tiltott fa vagy tízparancsolat, és utoljára az Ige testé
válása, hogy mint isteni egyedek, külső által is megérthessék a ben-
nük lévőt.

Vannak e földön, akik növekedni jönnek ide, vannak, akik
vezekelni, vannak akik egyenlíteni vagy bűnhődni és vannak akik
teljes Isten fiává válnak az Ige útján, és ez az egyveleg mind testet
hord, mint e föld egyenruháját, mégis mily óriási különbségek és
eltérések vannak egymástól. De a beosztás, a helyreigazítás, a cél
érdekében mindnek megvan a maga keresztje, súrlója, tisztítója, va-
gyis inger sója, mert e nélkül minden megbűzhödne, mint az álló tói
pocsolya, amely csak férget termelne, a halálnak magvat. Tehát szük-
séges minden lénynek azon létben lenni, amiért idejött, hogy célját
elérje, mert ami van e földön, minden célt szolgál, még a legrosz-
szabb ember is hasznot hajt lelkileg valakinek, aki mellérendeltetett,
hogy  célt  érjen.  Pld.:  van  egy  családapa,  ahol  sok  gyermek  van,  az
apa könnyelmű, léha életével látszólag az egész család életét meg-
rontja, de tegyük vizsgálat tárgyává, hogy kiket ront meg? Csakis a
hasonlelkűt, aki úgy is rossz! A nem hasonlelkű pedig ugyanazon
apa vagy gyermek életéből tanul; meglátja és tanulja, mennyi szen-
vedést szül a bűn, és erősen óvakodik hasonló lenni. Mert aki a csa-
ládban italos természetű, az már csak a hasonlóhoz jött, nem az apjá-
tól tanulta.

De minden bűn alatt van felszabaduló lélek is, mégpedig az,
aki az egészet türelemmel hordozta, és szeretete megnövekedett a
keresztje alatt.

Lám ez az, akiért mindaz a sok szenvedés lőn, hogy az az egy
megszentelődjön a kereszt terhe alatt. Nézzétek csak, ahol minden jól
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megy, nincs ellentét, nincsen súrlódás, nem-e válnak a jóban elbiza-
kodottá, gőgössé, és így termelik magukban a bűnt, a halál magvát az
inger hiányában.

Azért mondottam egykor: „Nem békét hozok e világba, ha-
nem fegyvert”, mert e nélkül a szükséges súrlódás, tisztulás nem jön
létre!

Tehát oktalan ama állítása sokaknak, ha békét, jólétet hoztam
volna a földre jobb lett volna a léleknek; csak a Sátánnak lett volna
hosszabb az uralkodása a földön, mint így lesz. Mert amíg az „Ige” a
földet teljesen bejárja, addig lesz csak itt hatalma! Mivel éppen ő az,
aki a gonosszal is célt szolgál sokak tisztításában. Tehát e világ nél-
kül nincs is megváltott „Fiú”! Éppen e tűz, a próba választóvíz, ami
megkülönbözteti az igazit a hamistól, mert a végeredmény mégis az
„egy nyáj” és egy Pásztor lesz!

Az idő nem számít, csak a cél és a végeredmény! Mert Jézus
élete, a megváltottak élete; Belőlem vettek életet, lelket az Ige által,
ez a visszatérés az Istenségbe, mint „fiú” az Atya egységnek hárma-
sa, mintegy beleolvadása.

Amint látjátok a felhők társulását, egybeolvadását, és újra ki-
ki a munkájához lát, ez ama határtalanság, amely nem választ, hanem
egyesít. A különválasztásban önzés van, s ha valaki mennél feljebb
tekint, annál nagyobb „egységet” talál, és minél lejjebb, annál több
különálló lényt lát. Miért? A szeretetlenség miatt, ami nem tud egy
lenni csak külön, távol egymástól. A földön nincs meg a mennyei
állapot, azért van külön és ki-ki magának.

Milyen eltérő lét ez a szeretettől, azért is nem tudnak szeretet-
té válni e földön, mert ha az egységben van az erő, akkor bizonyára
az erőtlenség miatt önzők és széthullanak.

Az egész mindenség az „egységben” tartja fenn magát, ez az
ő szilárd alapja, és nem a fizikai erők! Innen van, hogy az emberek
nem bírják felfogni Isten nagyságát, mert ők „szét” vannak. Az Isteni
erők mindenütt egy és ugyanaz, azért kell egy lélekkel bírni az Atyá-
val annak, aki beléolvad az istenségbe!
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Mert amíg az „én” vagyis az önzés vezet, nem lehet a hármas
„egységbe” beleolvadni, mivel még különálló lény és mindaddig,
amíg különálló lény vezet, s amíg vezet, fel sem tud emelkedni földi
fokozatából, amelyben a test szolgája a lélek, melyet a test mintegy
önzése veszi körül, a megfagyott szeretet, mert a test az önzők jele.
Azért kell azt megtagadni, hogy felszabaduljatok tőle, levetvén min-
den testi kívánságot, de amíg szolgáltok neki a vágyban, miképp sza-
badulnátok meg tőle, hiszen a lelket újra hozzá kötitek a jövő életre
is a vágyban, a kívánságban újra megfogattok tőle.

A léleknek meg kell szabadulnia a testi vágytól teljesen annál,
aki már felszabadul tőle, a jövő életében is, amitől megtisztult, így
nincs ami lehúzza a testben és ez természetes is, ami nincs már ben-
netek, attól szabadok vagytok.

Minden földi salaktól fel kell szabadulni, és akkor lesztek
mennyeiek, ha azt jobban szerettétek, mint a földit, úgy lehettek a
mennyország tagjai, ahol a tiszta szeretet uralkodik, ez valóban a
megváltás a hamis, önző szeretettől, amely csak fájdalmat szül és ez
a tulajdona e világnak, azért nem boldog, mert szeretete önzésen ala-
pul, ami csak fájdalmat szül öröm helyett és ezt veti el magának a
jövőre is.

Azért itt minden születendőt már a fájdalom várja, kivéve
azokat, akik nem e világból valók, csak azért jöttek, hogy Jézus út-
ját végigjárják és megdicsőülhessenek; ezek azok, akik alázatos
szívűek és „utolsók” e földön, mert mennyben az elsők. Nincsen
nagyobb tett sehol, mint aki itt Jézus után megy és megtagadván ma-
gában e világot, amelyben él és a mennyei életet választja, az jól el-
készült a jövő életére, azt nem várja már szenvedés, hanem csakis
öröm, a menny boldogsága, s az ilyenek örülnek, amikor e világot
elhagyhatják.

Ilyenek voltak az első mártírjaim, akik kérve-kérték a kínos
halált, hogy Engem követhessenek minél előbb. De eme vérből nincs
lelki haszon. Jobb a még itt munkálkodóknak, úgyis mindig kevés
volt itt az Enyéimnek száma. Aki pedig fel van ruházva mennyei
hatalommal, annak úgysem árthat e világ! Azért jobb, ha minél to-
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vább itt marad világosságul e világnak, amelyeken keresztül mégis
munkálkodik a Szentlélek, mert ezek az eszközei, akikben uralkodhat
a hasonlatosság szerint. Most már kifejtettem nektek a menny állapo-
tát a földön, tehát szükséges volt mindezt megismertetni veletek,
hogy választhassatok országot magatoknak, mert mint szabadok
választhattok uralkodó helyet jövőtökre nézve.

A földi király is trónörökös fiát már úgy nevelteti, amely or-
szág uralkodója lesz, annak törvényei és szabályai szerint. Ti is
ugyanígy készülődhettek mind, ennek tudatában, amely országot
bírni akarjátok, abban képezzétek magatokat, mert miként országol-
hat valaki ott, ahol ismeretlen, bizonyára csúfos futás a sorsa. Így
van ez a lelki országlásnál is, aki nem bírja a mennyei erőket önma-
gában, bizonyára távoznia kell onnan. Azért, amíg ez időben vagytok
a kegyelem védőszárnya alatt, siessetek elsajátítani a szeretet minden
fokát, hogy bármely részről támad is próbaként a gonosz, mindig a
szeretet győzzön bennetek, akkor a mennyország uralkodói vagytok
már, akik meg nem győzetnek az ellentől.

Így vetettek magatoknak fundamentumot és jogot a mennyor-
szágra, mert ez a célja az egész mindenségnek, ezt elérhetni, amely
mindannyiatok számára nyitva van, csak tőletek függ, hogy melyik
ország törvényét élitek önmagatokban, az alakul ki bennetek, és ab-
ban találjátok majd magatokat a halál utáni felébredéskor.

A lélek az ő világossága és könnyűsége szerint emelkedik
oda, ahová való, ahová önmagát kiképezte. Ott kezdheti uralkodását
vagy bűnhődését. Minden sorsotok a ti akaratotokon múlik. Mert ne
higgyétek, hogy e jelenlegi rossz világra nem ti önmagatokat ítélté-
tek-e ide? De mennyire megérdemelt e sorsotok a múltban való cse-
lekvésetek miatt! Hiszen elvetettétek magatoknak, és csak az kelt ki
részetekre.

Azért íme ezt eszetekbe hozom, hogy most e tudatban a jövő
világotokat jobban építsétek fel szeretetből, hogy a szeretet és öröm
legyen részetek már végre! Hiszen már annyit szenvedtetek, hogy
eltorzult a lélek bele. Miért is keljen szenvednie annak, aki uralkod-
hat a szeretet szárnyain és emelkedhet. Miért is van még bennetek e
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világ fájdalma, az önzés, amely a fájdalmat szüli csak részetekre.
Miért is nem tudjátok szeretni a szegény felebarátot, mint önmagato-
kat? Amíg ezt nem bírjátok, mindig fájdalomba lesztek! Ki válthat
meg ezen fájdalomtól, nem magatokat kell-e erre nevelni, hogy sze-
retetté váljatok?

Ki válthat meg a gonosztól, ha azt szeretitek, és azt cselekszi-
tek, amit a szeretetlen halál művel, az önzést, ami öli a lelket.

Lám, mindez a ti dolgotok, a saját lelki ügyetek! Itt nem
számít a világi tudomány, gazdagság vagy a születési rang, csakis a
jó iránti vonzalom, ami lehet minden ember tulajdona csak akarnia
kell és bírja önmagában a mennyországot!

Az utat tudjátok, mert az út az Ige útja, ezáltal léptek az élet
útjára, ha azt megcselekszitek, és általa kifejlődik bennetek a Szent-
lélek ereje, és feltámad az Isten „fia” mint a Gecemánéban látható
alakban Jézus bemutatta, hogy a szereteten a halál nem uralkodhat,
hanem a Szeretet uralkodik a halál felett.

Akkor veszi kezdetét az uralkodás, aki mindvégig megáll a
szeretetben, és Jézus uralkodik, nemcsak e világ felett, hanem a min-
denség felett is.

Mert aki önmagában meggyőzte e világot az Isten „fia”, ural-
kodó hatalommá változott az alázatos szeretete által, és úgy lett
szentté, Isten templomává, és lakóházzá, ez megszerezte magának a
menny hatalmasságait, az isteni erényeket, amely mint tudjátok: sze-
retet, türelem, alázat, megbocsátás, állhatatosság, áldozatkészség
és irgalom, mert ezen a hét isteni alapon nyugszik az Isten templo-
ma, amely fennáll mindörökké, és nincs semmi hatalom amely meg-
ingathatná, mert a szeretet a fundamentuma, és minden lélek megáll,
aki ezen alapra épített!

Ti emberek azért estek mélyre, mert erőszakra építetek lelki
házat, holott ennek csakis szabadság az örök alapja! Nincsen más
örökké tartó, csak a legszabadabb élet, itt e földön minden kötött,
határolt, azért vagytok ez alacsony fokozatú világon, ahol minden a
halál, a rothadás martalékává válik, mivel nincs szabad élete. De lel-
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ked ettől szabad lehet, mert azt hiheted amit akarsz, azt csinálsz vele,
amint az akaratod van.

Tehát azért lehet még itt is a jövőt boldogsággá felépíteni, a
megrothadt testből is új élet fakad, ha földbe jut, azonképp ha a lélek
mennyei mezőnyt talál és ott vet magának, ott is fog aratni!

Amint Én, Jézus is nem e világban vetettem alapot a jövőmre
vonatkozólag, hanem egyedül a szeretetet vettem alapul és így vetet-
tem Magamnak mennyben, és ott is aratok öröktől fogva, örökké!

Azért áll fenn országom, mert a szeretetre építettem! Bár e vi-
lág királyságot kínált fel Nekem, de persze a pogányok rovására,
pedig ők is az Enyémek; mivel több szeretet  és hitet  találtam náluk,
mint Izraelben, miért vettem volna el tőlük és adtam volna a romlott
Izraelnek? Hiszen amazok méltóbbak voltak reá.

Amint látjátok, a pogányok inkább befogadtak, mint Izrael.
Mert ti híveim kevés kivétellel, mind pogányok voltatok, akik

a faragott képtől ellépve megtaláltátok az élő Istent önmagatokban.
Micsoda haladás a követ élővé változtatni! Ezt  a  pogányoknál  el
lehetett érni, de a zsidónál sohasem, mert az nem tud elszabadulni az
ő beképzelt elsődségétől, ami volt Mózes idejében. De az óta nagyot
fordult a világ, azóta már a VI. teremtési napot járjuk, és ők még a
III-ban sántikálnak, azért nem tud bennük életté válni az Isten.

Tehát a jövendő életnél nem számít ki milyen származású,
csak itt a földön mérvadó egyeseknél, ugyan már itt is elhomályoso-
dik a származás nagysága, és az számít, ami most van. Régente dé-
delgettek valakit azért, mert királytól származott. Most már más világ
van, a tett a mérvadó, a tehetség emeli fel, az önön lelkének fölemel-
kedése. Ez is egy haladás, mert a Bábel tornyok ledőlnek, az erőssé-
gek megrendülnek, és amint a Nabukonozodor szobra ábrázolta; a
cserép, sár lábai összeelegyednek a földdel. Így omlik össze minden
királyság és nagyság e földön, mert amikor eljön az Úrnak ama fé-
nyes napja, amely bevilágít mindeneket; az eljövetelének előjele!
Mert most már nem sötétséggel akarok találkozni, hanem világos-
sággal, mivel a „Szentlélek bevilágít mindeneket”, amelynek ideje
eljött, ami megígértetett Joel próféta által e világnak (Joel 2. 28.)
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amit be is töltöttem írnokaim útján, mindent tudtára adok e világnak,
ami eddig rejtve volt. Mert „amit a fülbe súgtak, azt a háztetőkről
fogják hirdetni”, mivel nincsen olyan titok, ami nyilvánvaló ne lenne
ebben az időben; a lélek megvilágosodása idején! Minden lélek tisz-
tán fog látni mindent, ami eddig titok volt, ez lesz a Szentlélek mun-
kája, hogy a sötétségre világosság boruljon, ami az élet alapja.

Az elnyomatást csakis a sötétség művelte, amelynek az ideje
nemsokára lezárul egészen. Nem lesz már titok a vallás sem. Egyesek
butítása feltárul a valóságban és az lesz a vége, hogy elhagyják, amit
a Jelenések könyve jelez (17, 18 rész), elmúlt az idő, hogy az ember
a másik helyett megbocsáthat az Isten nevében, mert ez is sérti a sza-
badságot, mivel csakis a megbántott oldhat fel, senki más helyette, s
ez is egy beállított sötét hatalom, amelynek pusztulnia kell, mivel
ilyen alapon működött. Aki a másiknál többnek tartja magát az is
elpusztul, mert Krisztus sem itt, sem ott nincs a külső felekezeteknél,
hanem ott, ahol szeretet által engedik ténykedni. Ott a Krisztus, ahol
a szeretet szabadsága van! Ez pedig nem vallás vagy felekezet, ha-
nem mennyei erő és felhő, amelyben eljő újra Jézus.

Így fog betelni minden prófécia szóról-szóra, mert amíg e vi-
lág fennáll, az „Igém” is fennáll és működik, mint az örökös napsu-
gár, el nem fárad.

Tehát ti, időben élő lények, vegyétek észre az idő jelét, hogy
minden teljesül, amint megmondottam 2000 éve már. Tehát közel
Vagyok, boldog az, akit készen találok, és Magammal viszem az
öröm lakomára, amelynek nem lesz vége soha! Mert amint alkotása-
im örök értékkel bírnak, azonképpen a teremtmények is örök életűek,
amint az alkotás szentségében „egy” lesz mindenben. Csak az önös-
ség az elválasztó és széthúzó, azért kellett időlegesen életet adni az
önzőnek, de amint áttér az örök szeretet rendjébe, úgy akkor tért
a halhatatlanság rendjébe, mint szeretet-lény.

Ezért az oly szükséges önmegtagadást gyakoroljátok önmaga-
tokban, mert e nélkül visszahagyattok, amikor megérkezem az
Enyémekért!
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Vigyázzatok, szüntelenül Reám gondoljatok, hogy erőt ve-
gyetek Belőlem, mint a ti erősségetekből, nincs másként szabadulás a
gonosz erőktől, amely körülfog benneteket. Csakis a szüntelen Ve-
lem való gondolattal tudtok megállni a szeretetben. Ha bármely kár,
sértés, vagy baj ér, csakis Velem tudjátok magatokban a felgyülemlő
haragot legyőzni.

Tudjátok-e mi a felgyülemlő harag? Nem más, mint a gonosz
erők betolakodása, akik még jobban ingerelnek és minden rosszat,
gonoszt eszetekbe hoznak, hogy keserűségetek és rossz tetteitek na-
gyobb legyen.

Ha ezzel szemben így gondolkodtok: szegény vak barátom,
mit vétettem ellened, hogy így bántasz? Bocsásson meg Szent
Atyánk neked!

Lám, ez volna a szeretet szabadsága. Aki így gondolkodik, az
már Belőlem gondolkodik, ott már a Szentlélek az úr és nem a go-
nosz, mert az ilyen Reám bíz mindent, mivel a Szeretet nagyobb
mindennél, így lett az olyan is nagyobb mindenkinél.

Ez egy növekedés lélekben, mivel túlnőtt a másik gyarlósá-
gán, a szeretete nagyobbodott, az önzése fogyott, az ilyen önmegta-
gadók az Enyémek; a Szeretet jegyesei; és nem azok, akik annyira
keresik a maguk igazát, mert a szelídség és szeretet nagyobb az igaz-
ságnál is!

Az Ó-szövetségi törvény igazságosan volt megalapozva, de
nem vezetett eredményre. Kijátszották ez igazságos törvényt, és azért
inkább félelmet termelt, mint szeretetet, azért nem vezetett célhoz, de
a mindent megbocsátó szeretet az egyedüli, amely megvált minden
fájdalomtól. Azért Én, Jézus, a Szeretet „Elsődje” nyitottam utat a
mennyország felé azoknak, akik Hozzám hasonlóan szeretnek, mert
éppen a szeretet bennük a mennyország; az a boldogító érzés,
amely kiemeli e föld porából, az önzésből, a határnélküli szeretetben.

Mi az: határnélküli? Az „enyém” ez határozott szó. A „mi-
énk” már többeké, amikor azt mondjuk: ez „mindenkié” ez már ha-
tártalan, mivel más is járhatja, vagy használhatja. Ilyen állapotú a
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menny közössége, ott nincs határ, csak szeretet, amely nem határol,
mert örül, ha más is ott van, és használja a szeretet eszközöket.

Milyen más érzés az, mint itt, az enyém, tiéd, övé határoltak-
nál, ott a mennyben minden az Atyáé, az alkotóé, de Ő mindent oda-
ad az Ő „fiainak”, tehát minden a „fiaké”, akik hasonlók az Atyához.

Tehát ne sajnáljatok semmit e földön odaadni a szerete-
tért, mert az Atya öröksége vár akkor rátok a halhatatlanságban,
amelynek nincs határa, hisz a szeretet végtelen, soha el nem fogy!

Így számoljatok mindennél a földön, és akkor már az örökség
kezdetét veszi itt e földön, hogy soha meg nem fogyatkoztok
semmiben!

A korsóban az olaj ki nem fogy, sem a liszt a szakajtóban,
mint Istennek az áldása reátok száll a bőség, mint szeretetnek kamat-
ja, így fizet már itt is a szeretet annak, aki azt gyakorolta.

Legyetek mindenekben alázatosak, nem panaszkodván egy-
másnak, hanem örvendjetek a ti szereteteteknek, mert a szeretet is
örvend bennetek, mint hajlékában, otthonában jól érzi magát, amíg
önzéssel ki nem űzitek.

Bármit tesztek, mindent szeretetből cselekedjetek, és mint
ilyen alapon, megáll minden, ha látszat szerint mást mutat is a hely-
zet. Mert többnyire a szeretetért csak hálátlansággal fizetnek, de ez
ne vegye el a kedveteket, mivel ez már a gonosz kísértő munkája,
ami által sokan elesnek, s ha ez így nem volna, nem is lenne nehéz a
választottak sorába jutni. De éppen a gonosz azon eszköz, amelyet le
kell győzni a szeretettel. Könnyű jót tenni a hálással, aki érzi, hogy
jót tettek vele. De vannak, akik ócsárolnak a jótettért is és keveslik
stb., ilyenek az úgynevezett nehéz lelkek, mégis tovább kell a jót
tenni velük, mert ez már nagyobb fokú önmegtagadást kíván. Kívá-
natos is a léleknek minél több, nagyobb önmegtagadást gyakorolni,
hogy a szeretet legyen az állandó bennlakó, vagyis Szentlelkem
megnyugodjék rajtatok, mint Jézusban is megnyugodott és örvendett
a szeretetnek, azonképpen nálatok is megnyugszik ugyanazon Szent-
lélek, ha szerettek határtalanul.
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„Hol van az Én nyugodalmam helye?”
A megtört alázatos szívűnél, oda betérhetek, mint hajlékom-

ba, de ahol még a maga igazában erősködik valaki, ott még nincs
helyem, mert a saját erősségében van, ami határolt.

Lám, csakis a szeretet az egyedüli megváltó lélek, amely fel-
szabadít ez önösségből. És ha mindent a szeretet oltárára tesztek, úgy
mindennek örököseivé lesztek. Mert ki szűken vet, szűken arat! És
aki úgy szereti felebarátját, mint önmagát, az a határtalan szeretetbe
emelkedhet, és lett Istent szerető és Hozzátartozó.

Hogyan is lehet boldog valaki, amíg nem szereti felebarátját?
Semmiképp! Az önző szeretet csak büntetni szokott, és így van jól,
másként sohasem szabadulnátok az önzéstől, amely az agyon
kötözéstek, korlátozástok a szabadságban. Már pedig minden lény
szabadságra teremtetett! Miért lennétek még sokáig kötött állapot-
ban? Hiszen a szabadság jobb minden földi vagyonnál és földi bol-
dogságnál, mert ez mind csak megköti a lelket, foglyul ejti a maga
részére, csakis az a szabad élet, amit Én, Jézus mutattam be a világ-
nak. Nem volt más földi vagyonom, mint a názáreti majorság házzal
és kb: 5 hold földdel, ezt osztotta be anyám, Mária magának egész
évi táplálékra, mivel Én ritkán tartózkodtam nála, mert húsz éves
koromig József atyával dolgoztam, azután Magam vállaltam munkát
testvéreimmel 30éves koromig, azután, mint tudjátok tanítói pályára
léptem, s ekkor már angyalok szolgáltak Nekem; alig táplálkoztam
földi eledellel, mert Atyám Szentlelke hevített és éltetett. A ruháza-
tom szegényes külsőre mutatott, így akartam mindenki szívéhez hoz-
záférni, hogy Hozzám térjenek, mivel több az aratnivaló mindig a
szegények között, mint a gazdagoknál. Láttuk a gazdag ifjú eseténél
is, aki inkább elhagyott, mint gazdagságától megváljon.

Nem is kívántam, hogy ossza szét a vagyonát és adja el, csak
annak hasznát, amíg ő Velem tanul és időzik, csak azon időre kértem
a szeretete oly fokát, hogy belé vethessem a mennyei magot, tehát jó
földet akartam általa készíteni. Mert amit Én ajánlok, az mind jó, úgy
a testi, mint a lelki életre valót és boldog aki követi! Azon ifjú meny-
nyit vesztett azzal, hogy visszatért a gazdagsághoz, melyben csak
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jobban beleásta a lelkét és így visszamaradt attól, amit István, az első
vértanú elért: megdicsőülését! Milyen földi vagyonnal lehetett volna
azt fölcserélni?

Látjátok, most is úgy van. Aki Mellém áll, annak kijelentem
Magamat és megdicsőül Általam, mert Szentlelkem ugyanazt műveli
tovább és mindig, amit Jézusi lényemben megkezdtem.

Mit értek a Mellémállás alatt? Azt, hogy minden emberi
okoskodást és vezetést el kell hagyni, és az Ige útjára lépni teljesség-
gel! Ez a Mellémállás!

Amíg csak tudjátok, de nem élitek, addig nem vagytok Velem
semmiképp, csakis Igém szavát követve álltok Mellém, és akkor,
mint Közelembe lévőknek kijelentem Magam és megérzi, hogy vele
Vagyok: az okos, bölcs gondolatairól, amelyek már Tőlem ered-
nek! Így lett Velem és Én ővele, ez a Mellémállás, aki testét is meg-
tagadja, sőt még a saját lelkét is, hogy Én éljek már benne.

Másként nem is jöhet létre az egyesülés, csakis eme „egy-
lélekben”, hogy jegyeseimnek mondhassalak és ti férjemnek, mert
Általam teremtettek annak, akinek lenniük kell végre. Mert csak úgy
ürülhet ki a földi, a mennyei és isteni résztől, amikor lélekben elvá-
lunk  a  testtől  és  Velem  egyesül,  de  oly  szoros egységben,  hogy  a
lelket is Tőlem veszi, mert csakis így lesz „egy” Velem, az alkotóval.

Bár az ember ura önmagának, de nem helyesen jár el, amikor
az önakaraton jár, mert lám, azért vagytok ezen mély alvilágban,
mivel a saját utatok ide vezetett, de ha Velem „egy” lesz lelketek,
akkor semmiképp sem maradtok e seolban, hanem felszabadultok e
kárhozatos pokolból.

Innen nincs más kiút, mint az Én lelkemen keresztül, tehát
„egy” kell, hogy legyetek Velem mindenképpen, s a szeretet szabad-
ságát csakis így éritek el. Tehát ne idegenkedjetek Tőlem, ne gondol-
játok, hogy énetek akkor csorbát szenved. Oh, semmiképp, sőt, akkor
szabadultok föl a földi kötelék alól, ha vesztek Tőlem Szentlelket,
illetve csakis az Én akaratomon jártok. Mert az akarat azon erő,
amely a lélek összetételét képezi, amit akartok, úgy formálódik ki a
lélek.
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Ha Velem akartok lenni, úgy akkor az Én akaratomat akarjá-
tok és így örök, halhatatlan lélek formálódik ki Velem bennetek úgy
annyira, hogy fölismerem Magam bennetek, vagyis a mennyei alko-
tás kiábrázolódik rajtatok és így hazatérhettek Velem, mint örök je-
gyesei a Szeretetnek.

De Szentlelkem vétele nélkül nem lehet semmiképp Utánam
haza jönni, mivel a hasonlatnak kell ábrázolódni rajtatok lélekben,
nincs más kiút e világból, azért vagyok Én az út, amellyel hazaértek e
sivár pusztából. Azért, szeretett Hozzám törekvők, ez legyen minden
célotok,  az  Én  lelkemmel  egyesülni  és  nem  e  világgal  többet,  mert
akkor itt maradtok. Ne is akarjatok itt mást, mint mindenben megcse-
lekedni akaratomat, hogy felismerjelek Enyémeknek lenni.

Ti, akik fölismertetek jóságomról, szeretetemről örök Atyá-
nak, siessetek Hozzám, ölelő karjaimba, mert ha idemenekültök, ak-
kor többé semmi nem árthat e világban sem lelketeknek, mert erős-
ségetek már Én vagyok.

Mi  árthat  ott,  ahol  a  hatalmas  Isten  jelen  van,  csakis  néhány
erősítő próbák jöhetnek, amelyeknek meg kell lenniük a lélek erősí-
tésére és a Velem való szorosabb egységért, mert Én Jézus is a nehéz
próbák alatt emberi gyengeségemben folyton kerestem Atyám segít-
ségét és így ti is a nehéz próbák alatt fogtok többször felkeresni a
magányos szívkamrában, és ott megerősödhettek a küzdelemhez.
Akiknek kifelé (anyagilag) jól megy, ki tér Hozzám? Ilyenkor nincs
szüksége Reám, így nem is keres meg, tehát szükséges, hogy a kísér-
tések, csapások látszata a lelket Hozzám hajtsa, mert másként kor-
csok maradtok. Innen van e földön annyi baj önmagatoknak, ezt hor-
dozni, e nehéz állapot szüli. Ezért a Szeretet akaratában kell jönni,
hogy a korcs állapottól megszabaduljatok, és szeretet lelkiállapotot
teremtsetek önmagatoknak Szentlelkem által, ami csakis Általam
és Velem történik, tehát a megváltottak Engem ki nem kerülhetnek!

Ott van Izrael, aki el nem fogadott, még a Mózesnél tart, aki a
földön vezette Kánaánba, és itt helyezte volna jobb sorsba. De Én az
örökkétartó Kánaánba vezetem népemet, ahol nincs több szenvedés
már a Szent „egységben”, mert minden fájdalomnak a széthúzás és
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esés az oka. Aki pedig az Én Lelkemmel telik meg az egy lesz az
Atyával, és az egész menny hatalmasságaival, mert telve a minden-
ség akaratommal, azért „egy”, és úgy állhat fenn mindörökké.

Mily nagy fogalom ez az embernek, pedig nézzetek meg jól
nevelt családot, ahol a családfőt tisztelik, és engednek neki minden-
ben, ott nem kell a gyermeknek idegent szolgálni, mert a bölcs szü-
lők maguk hasznosítják őket, ahol a család szétmegy, ott belső beteg-
ség van, ott nincs „egység”, és ki-ki önmagának kapar, és így estek
széjjel minden szeretetükkel. Azért is oly nagy fogalom a föld embe-
rének a mennyei „egység”, mivel már nem ismerik a szeretet és erő
forrását, az „egységet” s mivel e világban mind széthúz, azért ég az
egész, de nem a szeretet lángjával, hanem a pokoléval. Itt nincs jó
senki, csakis az, aki már a Szentlelket előtérben hagyja ténykedni,
nincs is más java az emberiségnek, mint a gyermeki engedelmesség a
Szentléleknek, amely bevilágítja az egész földet, és csakis a belőle
jövő élet és ténykedés a mennyei. Ezért engedjetek mindenkor az Ő
intézkedésének, tanácsának, ha rögtön nem is láttatik eredmény, de
az meg lesz! Mert Szent az, Aki mondotta, az nem csal, csak a földi
lény csal, mennyei semmiképp, hiszen az Ő hatalmában van minden,
tehát betöltheti ígéretét, soha ne kételkedjetek benne, mert ez vissza-
vet!

„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek”,
vegyétek körül magatokat szeretettel, hogy a gonosz ne férjen hozzá-
tok, és át ne vehessen, mert akkor ott nincs a Szentlelkemnek nyugo-
dalmas helye. Ha a gonosz ki és bejár rajtatok, hamar megfogyatkoz-
tok, és aláestek. Vigyázzatok, mert minden kísért, ami körülöttetek
van, mindaz a démon eszköze. Tehát mindent úgy fogadjatok el,
ahogyan jön, semmiért ne háborogjatok, tanuljatok feljebb emelkedni
a földnél, de akkor már nem is háborogtok semmiért! Úgy vesztek
mindent, amint jön: ha már tudjátok, hogy a kísértő háborgatásotokra
csinálja az alkalmat, miért háborognátok? Ti, akik halljátok hango-
mat, ne nyissatok utat neki, maradjon távol tőletek, igyekezzetek
szabadulni tőle minél előbb, a szeretet lelkiállapot a gonosznak na-
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gyon ellenszenves. Egyedüli kiút Velem naponta egyesülni, hogy
erőtök legyen ellene, mivel másképp meggyőzettek általa.

Nincs olyan hatalma, ha Velem vagytok, hogy árthasson a lé-
leknek., mert a szeretet nagyobb hatalom mindennél, azért vigyázza-
tok, a szeretet szolgálatát el ne mulasszátok, hogy erőtök legyen vé-
dekezni a gonosz ellen, mivel a tevékeny szeretetben van az erőgyűj-
tés, aki ezzel fel nem erősíti magát, meg is győzetik általa, és innen
van, hogy sokaknak nincs ereje az ellenállásra, mert nem gyűjt erőt
ehhez szeretet cselekedeteivel. Az életért való küzdelem abban áll,
ki-ki honnan szerzi erejét, vannak, akik gonoszra a gonoszból, ezek-
nek ő az atyjuk és nem Ábrahám Istene!

Valamikor megmondottam a zsidóknak: „az ördög a ti atyá-
tok, mert annak a dolgait cselekszitek”!

Itt láttatik meg, ki milyen lélek vezérlete alatt áll, annak szol-
gálatában van, amely tetteiben jut kifejezésre. Ki mennyiben tér el az
isteni rendtől, olyan messze van az Istentől! És mily sokan azt merik
mondani, ők Isten fiai, holott az ördög szolgái tettekben. Óh, bár
megértenétek a „Pünkösd” szó értelmét, amely azt jelenti: „Kitöltés”!
Bár a kitöltést ne hagynák a földre hullani és elenyészni, mert Isten
Szentlelke itt lebeg fölöttetek most is és mindig, de betérnie nincs
hová, mivel a Szeretet előtt mindenki jól bezárja a szívét, hogy be ne
térhessek, ezért van a pokol erősebben az emberekben, mint a szere-
tet s nem is tudnak tőle szabadulni, ha néha-néha akarnak is, mivel
nincs erő, mert nincs szeretetgyűjtés.

Ez éppen olyan dolog, mintha valaki mindig a szobában van
védett helyen, s amint kimegy dolgozni, már megárt neki. Miért?
Mert nincs ereje hozzá. A zárt hely olyan testgyengítő, mint léleknek
a korlátolt szeretet, gyenge, minden árt neki, és mindenben elesik,
megbotránkozik, ez a határolt szeretet következménye.

Mindennek alap kell, mégpedig minél erősebb alap, máskü-
lönben nem alap! Azért, ha gyengének érzitek magatokat sokszor,
ilyenkor szeretetből szolgáljatok az erre szorultaknak, és akkor a tőke
el nem fogy, hanem a kamataiból is megéltek, vagyis a jócselekedet
tudata annyira megerősít, hogy nem fogtok szükség idején megfeled-
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kezni magatokról, és a gonosz nem használhat benneteket. Minden-
ben a szeretet legyen az első, ezáltal ti lesztek az elsők, mint szeretet
lények.

Mindez csakis a Szentlélek munkája bennetek, ha Reám hall-
gattok, azért meg ne nehezüljetek e világtól, hanem Bennem legyen a
reménységetek mindenben, s ha eme hitet bírjátok, az több minden e
világinál, mivel a hited segít meg mindenben! A szeretet legyen az az
erő, amely Velem összekapcsol, akkor reátok is vonatkozik amaz
Igém: „Nem hagylak titeket árvákul, megtérek hozzátok”. Mert ama
tiszta szeretetben van a Szentlélek, amely elvezérel minden igazság-
ra, amelyet e világ fel nem foghat még most sem, csupán azok, akik a
tiszta szeretetet élik önmagukban, ezeknek tarttatik fenn eme Igém,
és ezek megértenek, mint lelki vezetőjüket, és meghallják hangomat.
De akik nem tudják az Igét, és nem élik önmagukban, ott bizonyára
még alszik minden isteni erő, melyek e világot legyőzik magukban,
mivel ehhez Isteni erő kell, legyőzni, vagyis kiemelkedni e világból.
Nem elég mindent tudni, azt élni is kell, hogy a lélek átváltozzék
mennyeivé, amíg földivel van telve, a lélek miként mehet mennybe,
ha a földet önmagában meg nem tagadta?! Lám, ez oly lehetetlen
dolog, mint önerőből magasba szállni, vagy e világból kiemelkedni
nem lehet test szerint, mert e test eme világé, és visszavonja önma-
gának bármilyen magasból is. Csakis lélekben lehet kiemelkedni, és
a test ledobása után a lélek már felszállhat az ő fokozati emelkedett
állapotába. Tehát mindent a lélekben kell elérni a földön, hogy átvál-
tozzék mennyeivé, mint szeretet lény, és tiszta, megtisztult a földtől,
mint újonnan született, ártatlan.

Mindaddig, amíg e világ meggyőz, ki mondhatja magát
megváltottnak e világtól?

Azért a szeretet legyen mindenben minden, ami feljebb emel
e világ fokozatán, ami az alvilág és a pokol is.

Kell-e rosszabb hely annál, amikor az Isten képmása átválto-
zik pokol szülöttjévé? Sajnos e világ átváltozhat. De, ha az Ige után
mennek, úgy akkor már e pokolból is hazaérnek, mégpedig elég ha-
mar, amikor Jézus lesz a vezér, már mennyben vannak, azaz hazaté-
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rőben, mert Jézus odavezeti minden követőjét. Azért áldjátok a jó
Pásztort, Aki életet adott e bukott világnak, és lehetőséget a felsza-
badulásra.

Gondolkodjatok rajta, milyen nagy dolog a pokolból menny-
be jutni és Jézus megszerezte e lehetőséget számotokra, tehát áldja-
tok szüntelen ti, akik ismertek Engem, amiért Én Magam vagyok
veletek, bennetek és Aki itt beszélek.

Minden célotok az legyen, ami Enyém volt, a szeretettel vilá-
gítani e sötét éjszakában, mert csakis ez tesz kiválóvá titeket a többi-
ektől, ha önzetlenül szerettek, és ez emel ki e világból, ha szeretetté
váltok  a  megváltásban.  Mert,  ha  mindent  a  szeretet  emel  ki  és  ölel
fel, bizonyára a megváltott állapot is csak szeretet lehet. Világosodja-
tok, mint fáklyák a szeretettel, hiszen ez oly ritka e földön, azért fel-
tűnő is, és meglátják a ti szeretetetek nagyságát, azt is meglátják,
hogy igaz kenyeret esztek, nincs rakva ragadománnyal, a szeretet
megvédte ettől, az önzetlen szeretet, minden ez életben ez után iga-
zodik, ha valaki csalással akarja megszerezni kenyerét, annak már
vége, az ilyen sohasem jut igaz kenyérhez, csakis a ragadományt
ehet, amely szüli neki a bűnt szüntelen, és mindent megfordítva csi-
nál  az  isteni  rend  ellen.  Az  ilyenek  eltévelyedett  lelkek,  és  sokára
ismerhetik fel az élet útját, mivel a hamis útra alapozott lét mindig
hamisat termel neki.

Imádkoznak ők is szegények, persze nem is tudják, miben
vannak, azt sem ismerik, hogy Akihez imádkoznak, Az, az Igazság és
Szeretet Szelleme lehet, hát miként segíthetném meg az ő ragadozó
útjában. De ilyeneket is hordozni kell, amíg öntudatra ébred benne
istenszelleme, és ekkor van dolga a kiegyenlítéssel sok emberéleten
keresztül, mert ott születik, akikkel leszámolnivalója van, akik azután
elveszik a felsőruháját, kifosztják, mivel ő adósuk. Az Igazság örök-
ké él, s így a léleknek van mindig visszaadni valója, mindaddig, amíg
Igém szerinti életet nem él, de ilyenkor már nem vesz el senkitől
semmit, csak ad és ad, hogy elkészüljön a kiegyenlítéssel. Azt se
higgyétek, ha most adtok valamit önzetlenül, azzal nem tartoztok, óh
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igen, bizony tartoztok, mert ti is ragadozók voltatok, tehát sok a visz-
szafizetni való kiegyenlítés.

„A gonosz szolga mindaddig kilöketik a külső sötétségbe,
amíg meg nem fizeti minden fillér adósságát” - Milyen nagy igazság-
ra van alapozva a mennyei birodalom, ti azt alig bírnátok felfogni és
senki oda be nem jöhet, akiben van egy parányi igaztalan lélek!

Azért kell a saját lelkét is utálni, és felcserélni Jézus lelkével,
hogy így megigazulva hazatérhessen a megváltott lélek.

Sok az elhívott, de kevés a választott. Miért? Mert az igazság
lelkét bírni kell a választottaknak teljességgel, azért kevés. Jézust
szellemben kevesen fogják fel, így a Szentlelket sem nyerhetik el
Tőlem, amíg lelkük össze nem forr az Enyémmel, mint „egylélek”
mindaddig csak szét vagyunk. Mit szóltok, ha azt mondom, hogy az
egész mennyei birodalomnak egy lelke van!?

A véghetetlen sok lény, megszámlálhatatlan, de az mind
„egy” Velem! Belőlem vették a lelket, azért igen boldogok, mert
nincs ellentét. Lám, ezen „egy”-akarat az a hatalom, amellyel mind
uralkodik az egész mindenség felett. Most kérdem, miként lehetne
köztük egy önző lélek? Az már mást akarna, mint a többi, és ez szét-
húzást idézne elő! Innen van a földön a pokol és káosz, mivel min-
denki mást akar, mert itt ahány lélek van, annyiféle, mind más-más
lelkiállapotú nincsen két egyenlő fokozatú lény, ezért „szól” mélység
és értelmetlenség itt minden, nincs is örökélete ezen állapotában,
mert korcs, nem teljes. Csupa beteg, selejtes lélekkel van telve e föld
Jézus élete a minta a kiemelkedésre innen.

Miért hangoztattam földi létem alatt: „Fiacskáim, szeressétek
egymást, mint Én szerettelek titeket”, ezzel már a mennyei
„egylélekre” utaltam az egységes szeretetre és most is azt mondom:
„Fiacskáim, szeressétek egymást”, mert így töltitek be Isten akaratát,
vagyis ekkor nyertek Szentlelket, mennyeit, amely hazavezérel.

Másként hogyan is jöhetne létre a megváltás, ha nem az egy-
séges szeretetben?
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Ám itt sok behatás alatt álltok, azért kell szorosan az Igéhez
szabni az életet, akkor nem árthat a betolakodott lelkek sugalmazása.
Ha Utánam jöttök, semmi sem árthat, mert a szeretet mindenben
minden, ha ezt be tudjátok tartani, éltek általa.

Kedves kicsinyeim, akik akarjátok betartani, álljatok szorosan
Mellém, hogy a démon el ne ragadjon óráról-órára, percről-percre,
mivel szüntelen létmozgás van, és a behatás is folyton változik. Lám,
ilyen kis pontoknál kezdődik a mennyei hatalom, nem kell érte lehe-
tetlent elképzelni, hiszen minden eszköz az ember birtokában van, és
naponta gyarapodhat. Nem kell ezen üdvösségért sem Jeruzsálembe,
sem Rómába menni, vándorolni éhen, óh, nem, csak a gonosznak
kell ellenállni, és elfut tőletek!

Amilyen egyszerű ezen megváltási átalakulat, annyira nem
akarják megérteni azok, akik kívül keresik azt, amit belül kell elvé-
gezni; a lélek átalakítási munkáját. Azért nem tudnak a helyes útra
találni, tévelyegnek, futnak tengertől-tengerig keresvén azt, amit ön-
magában kell elvégeznie. Mert bárhová megy, a gonosz hajlama
mindenhova elkíséri, azért az tesz meg nagy utat, aki a gonosz indu-
lataitól szabadítja meg önmagát, és helyette mindenkit szeret. Az
ilyen, térbelileg is egy helyen elment Jeruzsálembe, végigjárja a Pon-
cius-pilátusi útját, és kap egy nagy keresztet, melyet felcipel a Gol-
gotára, ahol fölfeszíti rá minden „én”-jét és akaratát és ott kicserélő-
dik az emberi lelke istenivé.

Lám az ilyenek megjárták a Szentföldet egyszer és minden-
korra, és örökké tartó, boldog mennyországba jutottak általa, pedig
testileg ki sem léptek a falu határán.

Mily téves értelemben van az emberiség a mennyország dol-
gairól az képtelenség! Pedig, ha azt mondottam: „tibennetek van az
Isten országa”, akkor miért keresitek kívül, amit belül kell a szeretet-
nek elvégeznie bennetek? Sok a hamis tanító, akik áldozataikért akar-
ják a népet megtéríteni, hogy minél többet áldozzanak nekik, és en-
nek mértéke szerint ismertetik meg, azaz bebeszélik üdvösségüket,
amilyen arányban áldoztak erre. Hiszen szükséges az önmegtagadás
az üdvösséghez, de szükséges szabadon hagyni a szívet is, hogy oda
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áldozzon, ahol szükséget, szenvedést lát, nem egy meghatározott
helyre, mert akkor a lélek nem szabad, miként ott, ahol örömmel ál-
doz és megosztja kis falat kenyerét, s ezzel úgy szereti felebarátját,
mint önmagát. Ám a kis kenyeret nem viheti el tanítójának, oda több,
jobb kell, azért háborog a lelkük, nem tud a helyes útra térni, sem
önállóvá fejlődni, amely pedig oly szükséges e mennyei úthoz, hogy
a mások befolyásától mentes legyen, önmagában végezzen el min-
dent, és amit jónak lát, vagy gondol, azt cselekedje szabadon és nem
befolyás alatt.

Bármit, ami jó is, de más unszolására cselekszi, nem a saját
szíve szeretetéből, nincsen lelki haszna abból, mert, ha szeretete nem
szabad, nem tulajdona, úgy ez mózesiféle törvényerőszak, amely
nem tudott életté fejlődni a lélek váltságára.

Azért kellett Jézusi lényemben jönni Magamnak és élni előt-
tetek azon utat, amely a lélek váltsága a halálból, tehát teljesen sza-
badon választani a jót és az önmegtagadást, miként Én tettem, így
nektek is ugyanaz a megváltó út, és minden embernek, akik ide szü-
letnek. Amidőn e föld tökéletes emberekkel lesz tele, akkor itt már
nem lesz éjszaka, és a természetes nap sem fog e világ részére lenyu-
godni soha. Ez a tökéletesség jele; hogy egyenlő szeretet és fényözön
veheti körül, mivel a benne lakók „egyek” lettek Isten akaratában,
amely uralja őket, és általuk az egész világot.

Akkor megszűnik itt a sötétség, az alvilág hatalma, ami már
nem lesz, azonban Isten veszi őket körül, az ő Istenük, akiben bíztak,
és akkor betelik e világnak hatodik napja, és kezdődik az ő ünnepük,
amelynek soha nem lesz vége, vagyis a mennyel lesz egyenlő e sötét
föld.

De akkor már itt nincs helye a gonosznak, a kétszínűnek, az
árnyalatoknak, sem sötétségnek, mert az ő idejük lejárt, akik uralták
a bűn miatt e földet. Abban az időben a bárány együtt legelészik a
farkassal Szentségem hegyein, amikor el jő Krisztus országa e földre,
a „beteljesedés Szentlélekkel és mindannyian „egyek” valának akkor
és az ő Istenük velük van”.
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Igen, az ő Istenük, Aki a teljes világosságot megteremtette ré-
szükre. E jelenlegi félnapos világosság azt jelezte, hogy a sötétség
hatalma uralkodott a szereteten és így jött az éjszaka, a hideg, fagy,
bogáncs, féreg, a ragadozó és minden fájdalom e földre az önző ural-
kodás miatt s nem Isten akaratában.

Azért vissza kell térni Isten akaratába, hogy teljes fényben le-
hessetek és az alázatosak bírják majd e földet, azok akik Istent befo-
gadták, és általa uralkodnak rajta, mint örökségükön.

Mert a 8 boldogság közül valaki az egyiket bevette magába,
azáltal bírja majd azt, ami ígérve van, de aki mind a 8 isteni erény és
boldogság birtokosa, az mindenik felett uralkodóvá vált általa. Így
van ez itt a földön is, ha valaki egy ipart jól megtanult, abból él, de,
ha valaki sokba kezd tanulni, ritkán válik be egynek is tökéletesen,
azután kapkod ide-oda az életben, de semmit jól meg nem tanult,
tehát álhatatlan ember.

Lelki ügyeknél is így van. Aki mindenütt kapkod, mindenütt a
rosszat fogja meglátni, az ilyenben nem fejlődik ki egy isteni erény
sem, és nem is élhet majd belőle a jövő életében! Nagy dolog az,
minden erény birtokosának lenni! Kevesek bírják, ehhez nagy lelki-
erő és szeretet kell, hogy mindenkivel tudjon érezni, aki közelébe
kerül, mert az ilyen már mindenkit szeret, azért együtt érző, ez a leg-
jobb rész eme földön elérhetni.

Mindenkit megérteni, mindenkivel érezni, ekkor már
nincs ellentét a lélekben, csak szeretet egysége, ami mennyei lét,
mert ezáltal boldog, amikor nincs ellentét a lélekben, ami fájdalom.

Lám, milyen egyszerű az átváltozás, csak hozzá kell fogni a
jóakaratú embereknek, és máris a mennybe kerülhetnek általa, s nem
kell semmi misztikumokat elképzelni ehhez. A testi halál után jön a
mennyország, így képzelik a sötétek, pedig aki itt meg nem találta
önmagában az Isten országát, nem juthat abba semmiképp, mivel az
nem tér vagy hely, hanem lelkiállapot! És, ha valaki rossz lelki
állapottal megy át, abban van, ugyanabban folyik a további léte. Te-
hát a 8 boldogság bármelyik részét is bírjátok, olyan boldogok lesz-
tek általa, amennyire az kifejlődött bennetek, hiszen éppen ez az ér-
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zés a boldogító rész benne, mert minden érzés lelkiállapot, amelyben
van a lélek.

Mivel a testnélküli állapotban már nincs külső, amelyben rin-
gatja magát a látásában és így megcsalja a látással érzéseit, de ott
már nem lát anyagot, csak érzéseiből él, melyet itt önmagában meg-
honosított, az van benne. Úgy számoljatok, hogy a jövő életetek az
érzéseitektől van áthatva, mert a lélek él, ami érzék és akarat összeté-
tele, s nem hallhat, vagy semmisülhet meg soha! Amiként a felhő és
pára örökéletű, a lélek külső látszatra hasonló ezekhez, azért nem is
semmisülhet meg, csak azon esetben, amikor az egy gonosz erőbe
esett, ami őt fogva tartja az ő akaratában, akkor van halálban, vagyis
a gonosz hatalom alá esett, mely őt kínozza, éjjel-nappal.

Azért az „Ige” által tegyétek magatokat szabadokká, ami
megment a gonosz erők behatásától, és lelki gazdagságban részesít,
vagyis jó érzésekben, a szeretetben, mert mi jobb, aki szeret, vagy ha
gyűlöl? Bizony a gyűlölet halált nemz, de a szeretet életet!

Lám, ez a nagy két ellentét, hogy itt a földön melyik útra lé-
pünk, azon találjuk mindig magunkat, hát ez is úgy van, mint egy
vándor, aki eltévedt a sötétben, és ha az utat eltéveszti, soha nem ér
célhoz, hacsak újra vissza nem tér oda, ahol a rossz útra tért, ott
megkeresi a jó utat, ami a célhoz vezeti. Ilyen vándor a földi ember
is, aki az utat máshol kezdte járni, mint Jézus után, az eltévedt ván-
dor, és soha nem ér a célhoz, bár útjában sok hívővel találkozik, de
mindegyik a maga felfogásába hívja, és így csak tovább tévelyeg
lelke a sötétben.

Az igaz út Jézus útja! Amit Én tettem, azt tegyétek ti is, és
akkor jó útra tértetek és hazaértek rajta.

De ne menjetek azok után, akik ide-oda hívnak, hogy itt a
Krisztus, ne higgyétek, mert ahol nem cselekszik akaratomat, nem
vagyok ott imájukban, sem énekeikben, csakis azoknál, akik meg-
utálták önös lelküket, akaratukat, és az Enyémet befogadták és Utá-
nam jönnek, azoknak felkel az örökfény! - és nem tapogatóznak em-
bereknél. Az ősfény, a Szentlélek önmagukban minden igazságra
elvezérli őket, ezeknek eljött az újjászületési órájuk az egyetlentől, a
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mennyei egységtől vesznek lelket és akaratot, ezek pedig félre nem
vezethetők a hangoskodóktól, mert szívük felé van a fülük fordítva,
ahol fölkelt az örök világosság sugara, amely bevilágítja önmagából
igaz fénnyel.

Mindennél több tehát az Igét betartani, mivel ezáltal jön
létre az emberben az Isten országa, s ez Isten akaratában érhető csak
el, semmi és senki más akaratában, mert ezek csak tévelygők, akik az
ő felfogásukban hívják az eltévedt vándort.

Igaz barát csak az, aki Jézushoz hív, ez az Én akaratomba
küld, ilyen az igaz jó barát, aki jó útra vezet s nem emberi csoport-
hoz, akik tévelyegnek, hanem az élet forrásához, Jézushoz!

Ámen, Ámen, Ámen!
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