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Hálákat adok néked Atyám, menynek és földnek ura, hogy el-
rejtetted ezeket a bölcsekt l és az értelmesekt l; és azokat megjelen-
tetted a kisgyermekeknek! (Máté 11. 25.) (Máté 13. 11.)

Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, az átment a halálból
az életre! (János 5. 24.)

7 erény.
Szeretet, türelem, alázatosság, megbocsátás, állhatatosság,

áldozatkészség és irgalom. Jaj a gonoszoknak, akik el tt a hazug
prédikáció kedves. (Mikeás 2.)

A teremtés nagyságáról és üdvös voltáról akarok e füzetben
magyarázatot adni, hogy semmi ismeretlen ne legyen azok el tt, akik
majd birtokolni fogják a mindenséget, hogy a szükséges tudnivaló-
kat, a hit alapján ismerjék fel, mert ez üdvösebb részetekre, mint a
látás, mert ez az alapk  lerakása Krisztusra. Ez a hitb l való látás, a
lelki érzék kifejl dése.

Tehát ezt akarom még föltárni el ttetek ami oly nagyon szük-
séges a fölülemelkedett léleknek, hogy beavatkozhasson a természet-
fölötti dolgokba, nem mintha az ezzel több lenne, mint így, hanem
megengedem, hogy isteni munkámba betekintsen és b vebb ismere-
tet szerezzetek magatoknak és így a hit által beavatkozhassatok isteni
dolgokba, mert örömmel részesítek mindenkit Atyai szeretetem e
nagyságában, akik kiemelkednek e világi légkörön fölül, ahol az el-
len keze már nem m ködhet, mert ha a lélek ki tud emelkedni a tu-
lajdonságai közül, vagyis a gonosz dolgait nem cselekszitek, úgy,
akkor felül vagytok az  határán, és akkor nyílnak meg a hív k szá-
mára az emberfölötti er k, amely által sok segítséget nyújthattok a
szenved  emberiségnek, amiként Én, Jézus is sok jót tettem ezen
isteni er ben e világgal és így tudtam a lelkeket isteni utamra vonni.

Mert el bb jót kell tenni, vagyis szeretettel megmunkálni a
földet és csak azután vetni az Élet magvát, hogy kikelhessen, és
megmaradhasson, azért kell a föld fölötti isteni er m beleavatkozása.
Máskülönben nem sok hitelt adnak szavaitoknak, ha nincs isteni bi-
zonyságtétel, amely csak azoknak adatik, akik önzetlenül akarnak jót
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tenni szenved  embertársaikkal, és mindenben Istennek adják a di-
cs séget és semmit maguknak nem tulajdonítanak, mert csakis az
Igével egyesülve teremhet jó gyümölcsöt. És azok, akikben Szentlel-
kem szabadon ténykedhet nincs már önösség bennük.

Mindez volna az el készített talaj az isteni szellem természet-
fölötti munkálkodására. Aki akarja, készítse hozzá szívét és egész
lényét eme szent szolgálattételre és tanulja meg T lem a szelíd és
alázatosságot, mert mindennek fölött ez szükséges e nagy munkánál,
hogy lelke megérezhesse mindenkor az isteni Szellem akaratát, mert
a léleknek teljes figyelmét az isteni Szellem felé kell fordítani, hogy
átérezze akaratát és a testet tudassa, amely már cselekv  eszköz és
így az emberben lév  hármas lény, egy akaratban lett egész, vagy a
szeretet (Szellem) az indító, lélek a Fiú, vagyis engedelmesség,
amely a szeretet akaratát cselekszi a teste által és így lett az emberi
lény is. 1. de három személyes, isteni képe és így tért vissza az isteni
rendbe, vagyis önmagához az ember, mert semmit nem keres itt e
világban a maga számára, csakis a jót-tevés tudata hajtja, vagyis a
lélek éhezi a szeretetet és így akar kielégülni. A mások megsegítésé-
ben, mert a Szellem a szeretetet éhezi, mert az  tápláléka és minden
arra irányul körülötte, hogy kielégüljön, így van minden ember e
világon minden — szeretetet és türelmet vár t letek, ennek megtaga-
dása az érzéketlen keménységbe vezet.

Tehát térjünk ama tárgyhoz, ami az Alanyt akarja bemutatni
nektek a mások megsegítésében. Mi is az tulajdonképpen, amit meg-
tanulni akartok? "Az emberfölötti er k kihasználása a szeretetnek."

Amint a Földnek világosságra van szüksége, hogy lásson, ak-
képp a léleknek is nagy világosságra van szüksége, hogy lásson, de
eme világosság nem kívül való, hanem a lélek megvilágosodása a
Szellemt l, az az Isteni csírától az emberben, mert, ha a lélek felé
hajlik teljesen megvilágosodik általam, mert az emberben lév svi-
lágosság az Istennel egy. Azért, ha a lélek felé hajlik és enged min-
den érzésnek, úgy, akkor könny  a természetfölötti dolgok
megcselekvése is az embernek, mert Ura már a természetnek.
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Amíg a természet törvénye alatt van az ember, semmiképp
nem ura, de ha magában legy z te és a tiszta szeretetet éli, úgy akkor
már ura a természetnek és így cselekedhetik természetfölötti dolgo-
kat, nem mintha meghaladná az ember hatalmi légkörét, mert ez
mindenkor rendelkezésére állt a megtisztult lelkének, csupán a sötét-
ség homályosította el az emberben emez isteni er ket. Jézust — az
igazembert mutattam be, az ember fia valódi lényét azért mondottam
tanítványaimnak „Még ti nagyobb dolgokat fogtok majd cselekedni,
mint amit Én cselekedtem, mert az Igazság ama lelke cselekszi ben-
netek."

Tehát minden megigazultnak rendelkezésére áll amaz isteni
er . Aki eléri a föld fölötti önzetlen szentséges szeretetet, úgy elsajá-
títhassa a mennyei er ket, amelyek mindenkor föld fölöttiek, vagyis
teljes érdek- és anyagmentes, jó cselekedetben nyilvánul meg.

Mert az Isten is ekképp cselekszik naponta veletek, azért le-
gyetek Hozzám hasonlók, hogy fiaim lehessetek, mert az önkéntes
jótett a fiúságba emel, a parancsolt tett, a szolgaságba emel, „mert, ha
mindent megcselekszetek is ami parancsolva van, csak haszontalan
szolgák vagytok." De önként, szeretetb l, az Atya iránti ragaszkodá-
sért akartok az elesett emberiségnek segíteni a feltámasztásában, ez
fiúságba vezet, ha nem kérditek meg ti is, mint tanítványaim:

„Mi  mindenünket  elhagytunk,  mi  lesz  hát  a  jutalmunk?"  Aki
jutalmat akar, az nem lehet örökös, vagyis fiú, mert jutalomért tett
valamit, nem önzetlen szeretetb l, amely isteni Szellem az emberben,
tehát így maradnak haszontalan szolgák, akik bérért cselekszik. Aki
az Atyáért cselekszik, mert szereti azt, az a fiú állapota, amely örökös
is az Atya hatalmával, mindennel bírók. És mert mindennel bíró:
azért nem is kér jutalmazást, mit is lehetne adni már olyannak, aki
teremt  er vel bír, hisz mindent teremt, ami szükséges, nincs szük-
sége, hogy valaki adjon valamit, mert a benne feltámadt Isten Szel-
leme a cselekv  er  már. Aki által kiálthatja — Atyám Szeretlek min-
den felett.

Mit lehet egy istennek adni, amit milliószor ne adna vissza?
Azért, ha ti jót tesztek a szenved  felebaráttal, azt velem, magammal
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cselekedtétek. Ebben szolgáltatok istennek és f képpen magatoknak,
mert ezáltal fejl dik ki magatokban is az isteni tulajdonság. Tehát ez
a legnagyobb java az emberiségnek, ami által visszatökéletesedhet a
Mennyei Atyához. Nincs más út hazafelé, mint a szeretet útja, ez
pedig az önzetlen szeretet, amely isteni rész az emberben. Aki e cé-
lért él és cselekszik, megsegítettnek. Azon szeretet foka szerint
emelkedik ki az ember, vagyis természetfölöttivé, amiképp kiemel-
kedett szeretetével a földb l, akképp istenül természetfölöttivé és
akkor el áll az a hatalom, amelyet csodának neveznek az emberek,
mert, amiként Jézus nevével van összefüggésben az el álló csoda,
akképp szükséges azon szeretet is, amely Bennem, Jézusban volt,
mert ez természetes is. Csakis az Én lelkem cselekszik akkor már
bennetek és ez a világ el tt csoda, akik nem ismerik a szeretet hatal-
mát, amely mennyei és természetfölöttit cselekedhet.

 De mindehhez szükséges a hármas egység, úgy, mint annak a
hite, akin segíteni akartok és az eszköz teljes hite Énbennem, ha ez
tökéletes, akkor mi gátolja a Szeretet munkáját, ha nincs már ott sö-
tétség? Ha a szenved  azon javuló szándékkal kéri a meggyógyítását,
hogy a neki ajándékozott életet hasonló emberbaráti szeretetre fogja
felhasználni.

Mennyire megsegítettnek eme szándékukban, hisz ezek vál-
nak majd ama angyalokká, akik a világ végén learassák és betakarít-
sák fáradságos és nagy áldozatom gyümölcsét a hasonlókkal. Mert
ugyebár testben kell lenni azoknak, akiket a testben lev khöz küldök,
hogy mint ember: emberhez szólhassanak és utaimra oktatnák ki a
népeket, emberek lesznek emez angyalok is, de Hozzám hasonlóan
fognak élni, nem élnek testi életet és a világgal nem fognak tör dni,
csakis a felebarát lelkével. Ingyen veszik, és ingyen adják amaz isteni
fölséges, megfejt  oktatásokat és az Antikrisztus országát minden
er vel rombolják, amely a sötét misztikum országa, amely már min-
denfelé terjeszkedik, mert a barbár gyilkolás az elsötétedett lelkek
munkája. Tehát az a fenevad, mely megrontotta az egész földet, mert
el ször megölte a lelket, az igazság félremagyarázásával, azután a
sötét hatalmi vágyával mindenkit meg akar semmisíteni, aki az 
eszméjének be nem hódol, és lábbal tapossa az emberi jogokat.
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Ez a gonosz lélek Káin ivadékaiban mindvégig irigy és gyil-
kos marad, ami a földet megítéli, akik Ábel módjára élnek, ezek azon
jobb lelkekt l vezéreltetnek, amelyb l kerülnek ki a megváltottak.

Tehát most nagyjából megértettétek mi is szükséges az em-
berfölötti ténykedéshez, a tiszta szív, amelyben nincs a sötétségnek
még az árnyéka sem, hogy Isten Szelleme munkálkodjon az ember-
ben. Ez az igaz imádása Istennek, mert Istent csak „Szellemben és
igazságban lehet imádni, és ilyeneket keres az  imádására" a fön-
tebb leírt módon.

Lehet ennél szebb és jobb istentisztelet? Amikor egymást ön-
zetlenül szeretitek, és amikor egymásért éltek, nem akkor szerettek-e
Engem önmagatokban és másokban is?

Lám, ez a mennyei állapot és mindennel bíró lények. Azért
ezen  a  földön  lehet  megszentel dni,  mert  itt  van  alkalom  a  szeretet
gyakorlására, és innen lehet mennyei állapotba emelkedni. Ez a Jézus
útja.

De, aki csak szájjal, énekkel akarja elvégezni az istentisztele-
tet, annak lelke nem részesülhet a mennyei hatalomban, mert lelke
elzárt a tett l és így lent marad az alvilág állapotában mindenkor.
Mert ne higgyétek, hogy valaha is feltámadhat az, akiben nincs tiszta
szeretet, soha. Én mondom néktek, mert amint a meleg napsugár nél-
kül nincs az anyagnak élete, éppen így nincs szeretet nélkül a lélek-
nek élete. A mindent fölismerés pedig a szeretet h foka szerint vilá-
gosodik meg, ahol nincs melegség, ott nincs élet és nincs világosság
sem, mert ezt a mindent fel ölel  Szeretet adja, és aki világos, annál
már nincs is lehetetlenség, mert mindent tudtok az - által, aki meg-
er sít titeket, mert természetévé vált a természetfölöttinek és így lett
teremt  alkotóer  újból az - ember.

De mindehhez szükséges azon élet, amelyet meghagytam
nektek, mert amiként fokonként n , gyarapszik minden, a tápanyag
szerint, akképpen gyarapodtok ti is, amiként Igém tápanyagát a lélek
számára felhasználjátok, akképp gyarapodtok, nincs ugrás ezen nö-
vekedésben, mert amiként a föld természete átalakul mennyei termé-
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szetté bennetek, akképp van a lélek növekedése, vagyis önös akarat,
átalakul Isten akaratává, ez lesz majd ama világosság, amely termé-
szetfölöttivé tesz titeket. Azért kell az önös akaratot önmagatokban
megtagadni, mert ez által emelkedtek ki e világból a halhatatlanság-
ba, a mennyei légkörbe.

A sok alvás nem jó, mert ez által a testi élet lassan elhal, id
el tt, a lélek megelevenedése el tt leválik a lélekr l és így a lélek
életképtelen önmagában és elvesz a tömeg lélekegyesülésben, eltaszí-
tásban és súrlódásban, agyontapostatik, mert ez a lelkek tisztulási
módja.

A gyengébb lelkek nem bírják fenntartani magukat és futnak
a mások behatása alá, mint akár itt a földön is így van. Aki azonban
az Igét l meger södik, az nem lesz más lelkek prédája és szeszélye,
önállóság és meger södés szükséges minden léleknek és ennek az
alapja csakis Jézus, a testet öltött Igéje, mert ez az örök igazság. Aki
Jézusra épít, az sziklára épít, van mindenkor lelki er ssége, hogy le
nem  gy zetik,  sem  tapostatik  senki  által  és  megáll,  úgy  itt  ezen  a
földön, mint a testnélküli létben, mert az olyan alapot mint aki felöl-
tözi Jézust és azután már senki nem árthat a lelkének, hisz ez a f  cél,
a lélek meger sítése, amely mindenkor él, nem a testé, e világé, mert
a test nem maradandó hajléka a léleknek, csak id leges. Tehát ne a
testet építsétek, vagy e világot, hanem a lélek felöltözését, az Ige
által, amely meger síti és fölemeli e földi légkörön úgy, hogy föl
nem emésztetik mások által. Ez az önállóság, vagyis szeretet ereje
önmagában. Ti el sem képzelitek, mit szenvednek azon lelkek, akik-
nek nincs lelki er sségük a sok gonosz között, nincs megállni való
erejük és így mindig a mások szeszélye és gúny tárgya, hogy mit
jelent az, ha valakinek van némi lelkier ssége és az Igéb l ismerete,
amely fölöttébb emeli mindenkinél, mert ez a lélek egyedüli er ssé-
ge, és kiemelkedése a többi közül, vagyis az Ige megcselekvése, az a
lélek megvilágítása és élete er ssége.

Ha sokat alusztok, sokat vagytok önkívületi állapotban, amely
a  halál  és  az  alvás  ideje  alatt  nem  fejl dik  a  lélek,  inkább  satnyul.
Azért a kísértés idején el ne aludjatok, mert meggy zettek a befolyás
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által. Inkább mennél többet Reám, a szeretetre gondoljatok, hogy az
álom meg ne gy zzön. Így tartsátok ébren lelketeket, hogy mennél
többet Velem foglalkozzatok.

Mert mi az álom? Az öntudatlan állapot és az t környez
légkör hatalma alá esik, és azt tesznek vele, amit akarnak a tehetetlen
állapotukban, és ha valaki már a lelkét Isten akaratába helyezte, úgy
akkor a hasonlók az Isten akaratában él k veszik t körül és így lel-
ke, nincs már kitéve a szétosztásnak. Mert Isten akaratában meger -
sítetett Istent l, nem lesz többé préda a ragadozóknak Szentségem-
nek hegyén, (Ezekiel 34.) mert ezeket magam oktatom és vezetem, és
mindenkor tudják, hogy hol vannak, még az álom ideje alatt is, mert
lelkük igével egy lett, azért nem veszend  többé.

Sokat mondhatnék azon világról, amely majd hosszú ideig
lesz tartózkodási helyetek, de nincs szükség többre, mint amit már
jeleztem nagyjából, amikor majd oda juttok, fogjátok bánni, hogy
nagyobb hitelt nem adtatok ezen szavaimnak, amely által fölötte áll-
tok minden alvilágnak.

Nincs is más dolgotok a földön, mint Igévé válni, amely a
megváltás az önösségb l és így a haláltól. Ha ti megértenétek, amit
iratok a megváltástokra a halálból, akkor jobban megragadnátok
minden alkalmat az önmegtagadásra, ami adódik naponta, és alázat-
ban gyakorolnátok azt, hogy lelketek szelíd és alázatossá váljon, ami
az Ige lényege, mert, aki ezt bírja, az már boldog az  alázatában,
vagyis Isten lényében és az ilyen lélek, bármire használja fel a Szent-
lélek,  mindenütt boldog, isteni tulajdonságával.

Ez éppen olyan állapot, mint a beteget vihetik akárhová, 
mindenütt érzi szenvedéseit: az alázatos, gyermekded lelk  pedig
mindenütt boldog, mert a lelke boldog, amannak pedig beteg, mert
nem hely vagy tér az Isten-ország, hanem lelkiállapot és valaki men-
nél jobban megterheli magát önzéssel, annál nehezebb a lelki terhe és
el bb összeroskad a test is, mert kevés ember van, aki nem lenne
lelki beteg és az kiüt a testre is a szankció törvénye szerint.
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Az ilyen ítélet alatt álló lények nem gyógyíthatnak másokat,
csakis a tiszta szív ek, mert miképp tudna egy elesett mást fölemel-
ni? Csakis a tisztaszív  erkölcsös léleker  bírja a másikból az ördö-
göt ki zni, akikben nincs semmije, mert hogyan engedne az olyan-
nak, aki még maga is telve van ördögi tulajdonságokkal? Semmikép-
pen, inkább nekik támad, és jobban tépi ket. (csel. 19, 13 — 16.)

Tehát a tiszta szív képes csak ördögöt zni, akiben nincsen
álnokság, mert, hogy mindenki az ördög dolgait végzi, nem igen van,
akinek engednek. Bár ez volna a legnagyobb java az emberiségnek,
ilyen lélektisztító eszközök, mert, ha valaki nem bírja Szentlélek ere-
jét, nem is tudhat gyógyítani, ha ti azonban erkölcsös életet éltek és
eme írásaim bevettétek és élitek, úgy, akkor a teljes hitnél lehetséges
a gyógyítás, a teljes hit alatt értem a hármas egységet, a beteg, az
eszköz Jézusban való teljes hit. E hármas er  fölötte áll mindennek
és így jöhet létre az ördög zés és így a beteg gyógyítás. Igaz ugyan,
hogy ha nem vigyáz magára a meggyógyított és a régi b n dolgait
cselekszi, ismét a régi, s t még rosszabb állapotba esik, mert ki mit
szeret, annak a b nnek a szolgája, vagyis azon ördögnek, amely ural-
ja t és így veszté el az ember az Isten képét és fölvette az ördögét,
akinek akarata szerint formálja a lelkét, azzá válik,  maga is, mert a
lélek az akarat az emberben, és ki mit akar és szeret, az lesz. (csel.
19, 11, 12).

Ha az ember a fölülemelkedésben eljuthat az ily lelki-
magaslatra, akkor elérkezett azon ponthoz, amelyben azt mondhatja
Jézussal: „Nekem adatot minden hatalom a mennyben és a földön"
vagyis az Atyával egy lett a fiú, mert az Atya akarata, lelke uralkodik
benne, anélkül, hogy a szabad akarat korlátozva lenne, nincs többé
korlát, mindent tehet a fiú, Aki Atya akaratával megtelt, mert így lett
örökös.

Amint Én Jézus Atya akaratában minden pokolnak és ele-
meknek fölötte állok és minden alá rendelt tartozott engedelmeskedni
akaratomnak, csupán az ember lelkét hagytam szabadon, hogy ön-
ként az Atya iránti szeretet vonzza az Atya akaratában.
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Amikor, földi pályám befejezéséhez közeledett utolsó órám-
ban Atyám lelke elhagyott, hogy mint ember meghalhassak, utolsó
isteni ténykedése vált Bennem a papi szolgának a fülét meg gyógyí-
tani. De amikor kezeiket Reám vetették a sötétség hatalma, akkor
már csak ember voltam, de szeretetem engedett Atyám akaratának
utolsó leheletig, hogy bevégezzem a megváltás nagy m vét.

Akiben Isten lelke lett úrrá, azok nem halhatnak meg soha,
csupán csak a test vétetik el, hogy az éterikus alkatrésszé alkottassa-
nak, a megtisztult lélek számára, új hajléknak, amely már enged tel-
jesen a lélek ész szellem akaratának, hol megs rítve, hol pára alak-
ban láthatatlanná teheti a lélek ezen mennyei testet és a felh k hor-
dozzák ket és minden szolgálatára áll ezen földt l megtisztult lé-
nyeknek, amikor e földön önmagában minden földit megtagadott
azért nincs benne e földnek része, és így szabadul fel az ember amaz
átok alól, amely az engedetlenség által magára hozott a paradicsom-
ba.

„Nincs semmi kárhoztatni való azokban, akik Jézus Krisztus-
ban vannak" vagyis Szentlélekké átváltoztak - anyagmentes tiszta
szereteté váltak, mert mi is a megs södött anyag test az emberen? -
nem egyéb, mint önakarat által megüresített állattest, amelynek ítéle-
tét viseli, mindaddig, amíg önmagában teljesen azt meg nem tagadja,
mert ami van, azt ti szerettétek és ápoltátok, azért van.

Amit nem akartok, hogy bennetek legyen, azt tagadjátok meg
magatokban, és nem vitézkedik többé tagjaitokban és megszabadul-
tok t le örökre.

Ez volna a megszabadulás az állattest igájától, ha nem szereti-
tek azt, nincs is bennetek, vessétek meg magatokban mindent go-
noszt és megszabadultok a gonosztól és nem estek ki e súlyos világ-
ban, ha lelketekben nem lesz atomja e földnek vágya (Luk. 20, 34. )

Ez a föltámadás a halálból, hisz ez oly természetesen jön létre
azoknak, akik Engem (Jézust) követnek, hogy észre sem veszik többé
a testet és nem több, mint a lélek takaróruhája már részükre és csu-
pán sz kös szükségér l gondoskodnak, de nem szolgálnak többé
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neki, a testi akaratban és így n  ki a lélek a testb l, vagyis a test
alább száll és a szellemesített lélek megnövekszik, amely már halha-
tatlan, mert csak addig uralkodik a halál az ember fölött, amíg a lélek
testi és e világi, de amikor ezt önmagában megtagadja és nem ápolja
úgy, akkor felszabadul a halál kötelékét l és mint ilyen, feltámadt a
halálból és a sátán hatalmától, amely az alvilág állati testek fogva
tartása a léleknek.

De az emberiség nem ezért teremtetett, hogy a halál uralkod-
jon fölötte, hanem, hogy önmagában a halált legy zze, hogy jussa
legyen az élethez, mintegy örökség az istent l az engedelmeseknek, a
halhatatlanság örök élete, mert a b n miatt kell id nként meghalni.

Ha valakiben a Szeretet feltámad, akkor az örök élete is fel-
támadt. Így számoljatok ti, akik e hangomat halljátok, mert majd
sokan olvassák, mégsem értik meg, akikben az Isten szelleme mélyen
le van takarva földdel és önzéssel a szívükben, és csak azok hallják
meg az isteni szózatot, akik az önzésb l kin ttek az önzetlenségben
és eme hasonlót foka szerint fogja fel mindenki isteni hangom, amely
teljesen önzetlen szeretet vagyok, mint az élet eszenciája.

Tehát Bel lem merítsetek halhatatlan életet és legyetek Hoz-
zám hasonlóvá, ha élni és uralkodni akartok Velem, mert a hasonla-
tosság vonz és egyesül, nincs más közeledés Hozzám, mint akaratom
megcselekvése, amely által lelketek kicserél dik és megszentel dik
és újjászületik Szent leiekt l, mert ez a valódi „lélek-keresztsége"
amint Én is Atyám akarata által kereszteltettem meg, lélek szerint a
golgotán, amelyben beigazoltam a legnagyobb fokú önmegtagadást,
hogy Atyám akarata éljen Bennem teljességgel.

De ezen útra minden ember hivatott, nem kevésbé lesznek is-
tenek, mint Isten maga, akinek vették a Szent lelkét, mert lám, a sá-
tánnak minden ereje, hatalma ellenére is nagyon szenved és örökké
ég a kiolthatatlan vágyban, bár az egész világban az  lelke ténykedik
és mégsem elégszik meg soha, akik hasonló lélekkel bírnak, tudják
meg, hogy miért kell magukban azt megtagadni, hogy megelégedet-
tek legyenek, ami az alázatosság isteni erény, minden sátáni önzést ki
kell cserélni Isten akaratával és akkor lesz boldog az ember, és ezek



12

már nem e világból valók, mert Isten országában vannak lélek sze-
rint, és boldogok, mert az Én békémet bírják, amit e világ nem adhat,
lélek szerint a szelíd és alázatos szív ek a hozzám hasonlók.

A szeretetük és türelmük a bizonyság, hogy az Én tanítványa-
im, akinek emez isteni erények nincsenek, az nem is tudja el hordoz-
ni a gyarlóbb felebarátját, és így mindig hadilábon van mindenkivel
élet eszencia nélkül és így hasonlik meg végre a saját lelke is sokfelé
és ideges, kapkodó, gyanúskodó, mert már akkor mindenféle betola-
kodott testnélküli lelkek veszik birtokukba a testet és így oszlik széj-
jel az Isten ereje az emberben. A hét isteni erényt, annyira szükséges
nevelni önmagatokban és táplálni, jobban, mint a testet, mert e nélkül
nincs sajátos élete az embernek, mert hasonlókkal telik meg és azok
uralkodnak benne és akkor veszti el az ember az önállóságát, és báb-
szerei lesznek a gonoszoknak.

De akik az isteni erényeket önmegtagadás árán is gyakorolják
önmagukban, azokhoz hasonló er k Jönnek, úgy, mint szeretet, türe-
lem, alázatosság, megbocsátás, állhatatosság, áldozatkészség és irga-
lom.

Ezen isteni erények képezik az emberben az istenséget, éppen
ellentéte e világ szellemének, amely mindenben önmagát tartja fölöt-
tébb és nagyobbnak, ezek nem lehetnek tanítványaim sohasem, akik
magukban a régi eredend  b nt és saját lelküket ki nem cserélik,
emez isteni erényekkel, azok hiába éltek és szenvedtek a földön nincs
részük a megváltó szeretetében és kimaradnak az üdvösség honából.

Azért jól fontoljátok meg ezt, hogy mit jelent az „Irgalmassá-
got akarok és nem áldozatot”, amelyben a szeretetnek a lényege ben-
ne van, ami az élet alapja, ne higgyétek, hogy e nélkül valaha is fe-
lülemelkedtek a föld fokozatán, amely a sátán birodalma, mert
amennyiben cselekszitek az  akaratát, annyiban lakozik bennetek az
 serege és megfordítva.

Ha ti lelki szemetek látná, hogy milyen harc dúl körülöttetek
az els bbségért, azon rossz lelkek között, amelyikb l több rész van
bennetek és mennyire igényt tartanak ezáltal reátok és ösztökélnek az
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ö befolyásuk által az önszeretetre, mert akkor uralkodnak bennetek,
kedvük szerint, ha az  akaratukat cselekszitek és így érvényesül a
gonosz a földön mindenkiben és ennek ellentéte az önmegtagadó
isteni erények cselekedete, amely által tökéletesedik fel istenségig az
elbukott ember.

Ez a megváltó folyamat a haláltól az életre. De mindehhez
szükséges a megváltáshoz mondott szavaim betartása, mert minden
Igeszó tettben megtartva, a halhatatlanságba vezet, ami az élete a
mindenségben is, mert a megdics ült lelkek, mindezen Ige állapotá-
ban boldogok, mennél nagyobb fokban bírják önmagukban, annál
boldogabbak, mert nagyobb fokú szeretetben vannak.

Akik csak imádni akarják az Istent, de a szent akaratát nem
élik önmagukban, miképp lehetnek boldogok, mert az Isten imádat
csakis Szellemben és igazságban lehet, mert az Isten Szellem és min-
den emberben van egy részem, amely a „lelkiismeret szava" és az
igazság; a Szellem imádata, amely ember nem igaz, az soha sem
imádkozott, és aki igaz — az mindig az Istent imádja önmagában,
Szellemben.

De mi az „Igazság", de sokan kérdezhetnék, mint a Pilátus azt
kérdezte T lem: „Mi az Igazság?" Azért ítélt el, ártatlanul, mert nem
tudta mi az Igazság és így van minden ember a földön, akiben nem
lakozik az Igazság lelke, nem tudják mi az igazság, amely Isten imá-
data.

Az Igazság ismerete az emberben csak akkor kezd kifejl dni,
amikor az Igét kezdi élni az önmegtagadásban, ezen tökéletesség is
csak úgy fejl dhet ki, ha szeretet az alapja mindennek, mert amiként
a gyümölcsfa meghozza idejére az áldását, akképp az ember szeretete
is meghozza az  áldását, „Az Igazságot". Mert ez olyan rejtett dolog
e világ el tt, mint az istenség, miért? Mert önz  emberek mindig az 
javukra igazak, azért nincs igazság e földön, és nem ismerik azt.

Ha a tiszta szeretetet nem tipornák le annyira, mint amennyire
teszik, akkor megismerhetnék az Igazságot, az Isten imádatát, az em-
berben, amely az Atya szelleme.
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Most elérkeztünk azon ponthoz, hogy megérthetitek, miképp
lehettek istenek, teremt er k ... Amikor az Istent szellemben és igaz-
ságban imádjátok önmagatokban, vagyis a kis kamrában ahová az
Enyémeket küldtem imádkozni, nem kell sok beszéd az igazság
megcselekvéséhez, inkább tett szükséges és akkor meghallja a lélek
önmagában az Atya hangját, és már azután igazodik és cselekszik,
így válik igazzá az ember. De amíg a küls  világi igazság felé igazo-
dik, amely önzés, soha nem juthat emez isteni igazsághoz, amely
imádata az Istennek, mert csak az engedelmes gyermek ismeri az
Atyát, aki az  útjain jár és cselekszik mindenkor, és akkor az Atya
szelleme meger södik a szívben és átitatja a lelket és a testet és így
válik az ember Istenfiává, örökössé, mert az Atya Szellemét helyesen
imádta önmagában, igazságban. Azért kell mindenkivel érezni, hogy
az igazság éljen bennetek.

A mások ügye-baját tehetségetek szerint vele kell érezni és
javára lenni, önzetlenül, mert ez a tiszta szeretet ápolása és nem örül-
ni más bajának, mint e világ teszi, hanem, „Sírjatok a sírókkal, ör-
vendezzetek az örvendez kkel", hogy az önzetlen szeretet éljen már
szívetekben, mert az a szeretet határtalan, amely nem von korlátot
maga körül. „Ezt szeretem, emezt gy lölöm" itt megtörik a szeretet
ereje és korlátolt marad az igazság és ugyanazzal fogtok majd ti is
találkozni mindenkor, amennyire korlátoztátok a szeretetet, mert aki-
re azt mondjátok, „azt gy lölöm, ki nem állhatom, éppen azon fele-
barátban is ugyanazon isteni szikra van, akit imádni akartok, tehát,
hogyan lehetne Szellemben imádni Istent, amíg gy lölet van benne-
tek bárki iránt is? „Áldjátok, aki átkoz", mert benne az elnyomott
Isten szellemét áldjátok, vagy átkozzátok, és így nem juthattok soha
az igazság ismeretére, csakis Ige szerint élve, önmegtagadásban. Aki
az Ige szavát át nem éli, miképp juthat az igazság ismeretére? Sem-
miképpen, mert az Ige az igazság a földön, azon kívül nincs más.

Ne sajnáljátok az anyagi veszteséget ott, ahol az igazságot
kell védeni, mert megtermi az  gyümölcsét százszorosan, már itt e
világban és a jövend ben pedig az örök életet.
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Azért szenved e világ, mert nincs benne igazság, sem szeretet,
szám zték az önzés miatt, ami gyötri ket és ez a sátán kötele a halál,
mert nincsen korlátlan szeretet, aki a mindenséget fenn tartja, a ben-
netek szunnyadó isteni Szellem, azért vagytok alvilági lények, akik-
nek kötött az életük és létük és minden szeretet korlátolt, anyaghoz
kötött, mert, ami kijön bel letek, az tér vissza hozzátok, ezt el ne fe-
ledjétek, tehát amit vettek, azt aratjátok.

Ha szívetekben feltámad a tiszta szeretet, ami az Atya szelle-
me és része bennetek, akkor majd érezni fogtok olyan örömet, bol-
dogságot és megelégedést, hogy minden földi bajt és terhet felülmúl,
magatok sem fogjátok tudni, hogy minek is örültök, hisz nem vesz
körül kívülr l semmi jó és mégis a szív örömmel telik meg. Ez a tisz-
ta szeretet felébredése, vagyis mennyei állapot els  foka, mert az
emberi szív, ha felszabadul, a kötött anyagtól, úgy, mint szabad lény
uralkodik az anyag felett, nincs már teher akkor, ami az alvilágba
vonja, mert az Atyánál van a menyben, vagyis a lélek hozzáfordult és
engedett a tiszta önzetlen szeretetnek, amely az Atya lénye.

Ezen állapotban boldog az egész mennyei sereg és így vannak
k is az Atyánál, mert szívükben hordják a szeretet akaratát, és ebben

dics íttetik meg az Atya a fiúban. „Ez a Szellemben és igazságban
való imádása az Atyának". Minden mennyei boldogság eme tiszta
szeretet fokozásában található fel, mert ezen kívül nem lehet boldog
teremtmény, mert csak teremtmény, mindaddig, amíg emez s szere-
tettel nem egyesül. De ha sikerül egy embernek emez szentek Szenté-
lyébe behatolni és vele egyesülni, nem teremtett állapotú többé, ha-
nem nem-teremtett sisteni er ben újra istenfia lett, mert ez a halha-
tatlanság és örök élet veszi kezdetét. Addig teremtett lény az ember,
amíg a b n miatt meghal, és újra folyton teremt dik, vagyis pótolta-
tik az  élete, amit eljátszott és tékozolt, hogy újra ember legyen, és
önálló akarattal bírjon, így lesz lehet vé az embernek a megváltás
útjára térni. Tehát minden ember hivatott a megváltásra, mert azért
lett ember, új teremtés, hogy az örökkévalóval, hitb l és szeretetb l
egyesülhessen Jézus útján. Sokan szeretnének üdvösségre jutni, akik
már megunták e világ hiábavalóságát, de mivel nem bírlak a tiszta
szeretetet, nem juthatnak lelki békéhez. Innen van, hogy oly boldog-
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talan az egész emberiség, mert kívül keresi az anyagban azt, amit a
saját szívében kell megtalálni. Egy jobb világot, egy szeretettel telt
szívet és akkor már más világban van, a saját szeretet világában, amit
saját magának megteremtett ez a nem teremtett lét, els  örömei, ami-
kor kibontakozik az Atya s szeretete az anyag közül az emberben,
tehát lehet-e küls  t zzel emez mennyei tüzet feléleszteni? Semmi-
képpen, a küls  t z csak halált nemz, vagyis e világ szeretete, mint
Nádáb és Abihu, Áron pap fiai.

Ezt cselekedték, azért haltak meg, mert a mennyei tüzet nem
lehet e világival gerjeszteni csakis azon tiszta szeretettel, amellyel
Áron az Én szolgám szolgált El ttem éjjel és nappal, mert odaadó
alázatában mindig térdelt el ttem, úgy annyira, hogy térdein „talp-

r" képz dött, de fiai már e helyett, testi vágyakat gerjesztettek ma-
gukban, amely a küls  t z, amely megöli az ember életét és azért lesz
folyton új teremtés, mindaddig, amíg nem egyesül a nem teremtett
örök Szellemmel a szívében. Aki akarja, értse meg e fontos tanítást,
mert ez az Élet és halál alapja, minden ember saját megváltója, ezt
senki helyette meg nem cselekedheti, mert Én Jézus vagyok az út, de
szorosan, lépésr l-lépésre utánam kell jönni annak, aki majd azt
mondhatja. "Elvégeztetett" a megváltás nagy munkája az emberben.

Azért tudtam a halálnak ellene menni, amikor Bennem nem
volt semmije és így nem is árthatott, csupán testem szenvedett, de
lelkem teljesen megszentel dött általa, és így fájdalmam is öröm
volt,  sátán,  a  test  nem uralkodott  a  lélek  fölött  és  így  gy zött  az  s
istenség bennem a nem teremtett: életre kelt.

„Ha valaki utánam nem j , és meg nem utálja a saját lelkét! -
nem lehet az Én tanítványom, (Luk. 14.) vagyis élete hiába való,
mert a rövid élet  küls knek a teremtett testnek engedett és e világ-
nak.

Amikor tanítványaimmal tudattam a szomorú halálom köze-
ledését, leverten, védekezni akartak ellene. Péter buzgóságában azt
mondá: „Uram, ez meg ne történjék veled, kedvezz fiatal életednek".
Mit feleltem neki? Távozz sátán t lem, nekisérts e világi élettel, ami-
kor Atyám akaratát kell cselekednem. Ha akkor engedek az önszere-
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tetnek, s elmenekülök Jeruzsálem környékér l Júdea és Galilea vidé-
keire, ahol gy lölték a Jeruzsálemi papokat, azok között ítéletük utol
nem ért volna, tehát menthettem volna testi életem.

De Atyám ,vagyis az sistenség Bennem inkább a testb l va-
ló szabadulást kívánta, amint megíratott a Próféták által fel lem,
mint e világ szeretetét és így gy zött a nem teremtett, sistenség a
teremtett fölött, amely örök élet, amid n lealapoztam a földön Isten
országának alapjait a szívekben, jobb volt, hogy elmenjek közülük,
hogy Szent lelkem megosszam velük és így k is követhettek teljesen
meger södve önállóan és így lettek a mennyország oszlopai, mert a
durva földi testb l átfinomodtak a legtisztább önmegtagadó szerete-
tig, amelyben az Istent meglátták.

„Senki nem jöhet Hozzám, csak akit az Atya szeretete vonz"
— ez az a pont, akik Isten akaratát választják minden fölött, mert ez
vonz Engem és kijelentem magamat azoknak, akik a föld korlátjait
lerombolták, hogy istent meglássák, amely a legnagyobb fokú ön-
megtagadásban nyilvánul meg, és az önzetlen szeretet az Isten-
országa alapjait építi önmagában.

Senki nem értheti meg Isten létét, aki e világi csakis az — aki
e világot önmagában megtagadta Atya akaratáért. Ezeknek lesz nyil-
vánvaló az Atya lénye, és amint kifejl dik az Igazság egy emberben,
úgy  fejl dik  ki  az  Isten  megismerése  is,  mert  ti  anyagiak,  csak  úgy
tudtok valamit megérteni, ha látjátok. De ha az igazság által kifejl -
dik a Szeretet, úgy megismeritek, hogy az az Isteni rész bennetek,
mert bár egy test, mégis az Atya és fiú is ott lakozik, tulajdonságaival
és ahol az Isten lénye ott van, nincs-e ott  maga is? De ti testiek, a
testi Atyát értitek, aki külön test, persze, de lélek szerint ez nem így
van, mert amint látjátok a felh ket egymásba kapcsolódni és szétvál-
ni részekre, azonképp lehet az Atya lelke minden léleknél jelen, egy-
gyé válva és így istenül át az emberi lélek is az Atya akaratában, fiú-
vá. Vagy a füst nem társul-e, amely az anyagiak élete során újra fel-
száll és új életképz dmény lesz bel le, vagy az illat, azt hiszitek az
elvész? Semmiképpen, új életfakadásra fenntarttatik, mert az az 
lelke, amelyben tovább él, a mag csak annyi, mint a test, de az élet az
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új képz dményhez még szükséges a leveg ben meglev  növény lé-
lek ereje is, amelyet a napsugár hajt vissza a földre, hogy termékeny-
nyé tegye a magot azonképp minden növény állat, hal és minden, ami
a földön él, csak egyszer teremtetett és folytonosan él, ugyanazon élet
az el bbeni életével, viszonyítva a tökéletesedés szerint.

Például, ha egy mozdonyt elkészítenek, mondjuk egy testet
bármely  alakban,  nem  kell-e  annak  életet  adni,  g z,  vagy  h ,  vagy
bármi más úton, amely mozgásba hozza és többnyire, még a nehéz
vastesteket is, alig látható, de meg nem fogható g z hajtja, tehát nem
er sebb-e a „megnemfogható” er , mint a tapintható? Tehát az az
élet, amely nem tapintható, csakis a testek által nyilvánul meg e föl-
dön, mert ez anyag világ.

De képzeljétek el ezen életet anyag nélkül mennyire nagy er
az, az  szabadságában, mert ez az er  tartja fenn minden rögzítés
nélkül e világot és minden világokat, amely a ti számotokra csillagok
és napokat, snapokat, mint az istenség, vagyis az élet ereje tartja
fenn. Ha ez így van, akkor mi gátolná az örök életet, az Atyát abban,
hogy a t lem leszármazott emberbe ne lakozzam teljességgel ott,
ahol az én akaratom az els , mert ez az els  és legf bb parancsolat.

Szeresd Istent mindenek felett, mert ez a te életed, bármit állí-
tasz elém, az már bálvány, vagy anyag, ami elválasztja a te életedet
az örök élett l és meghalsz a szerint, amit Elém állítottál. — Azért
Jézusnak mindenek fölött az Atya akarata volt mindene, azért hagy-
tam magam e világtól meggyalázni, mint testi, hogy  éljen bennem
és én  benne és nem e világ ama láthatatlan nagy Isten, aki minde-
nütt jelen van, mert nála nélkül egy percig sem élne semmi sem a
földön, zárd be magad arany szobádba vajon élsz-e ott 10 percig?
Semmiképp, mert a leveg  az a valami, amely által táplálod életedet
Istent l, mert az  lénye az élet és mindaddig meghalsz, amíg Isten
akaratába nem helyezed lelkedet (most azt mondhatnátok: most is
élek, pedig a magam akaratában vagyok.). Igen élsz, mint az öntudat-
lan tetszhalott, azt tesznek vele, amit akarnak, te veletek is a gono-
szok azt tesznek, amit akarnak, nem tudtok ellenük védekezni a ma-
gatok akaratában, mert az is gonosz. Csakis az Isten akaratában lesz-



19

tek fölöttébb a gonoszok légkörét l, amely által uralkodhattok felet-
tük és így nincs joga a halálnak többé fölöttetek, mert Isten lakozik
bennetek, a legtisztább szeretet alakjában, nyilvánul meg, mint a tes-
tet öltött Igében, az  szájában. Jézus az Atya szája, a gondolat az
Atya, amelyb l az Ige szólott Mert az Atyám nagyobb nálamnál,
mert  az akaratom nemz je és a szívem a befogadója, így akképp
lettem Egy az Atyával. (János e. 10. 30., és 14,9., 28.)

A látszólagos ellentét azon részeknél, ahol így szóltam: „Ar-
ról a napról, sem óráról pedig senki sem tud, sem a menyben az an-
gyalok sem a fiú, hanem csupán az Atya.

Mert tehet-e valamit a test, amíg a gondolat el bb vele nem
tudatja a lélek akaratát? Én sem tudhattam, amíg az Atya ki nem
nyilvánította Bennem, mert e világ csak azt tudhatja, amit az Atya
kinyilvánított mindenkor, amit fenntart magának, az még az sem tud-
ja, aki t hordozza, tehát innen van a látszólagos ellentét az Igében és
Jézus Istenségének kételyei azokban, akik nem ismerik az Istent, sem
a fiú állapotát az Atyával.

Ha valaki más akaratában él, mint az Atyáéban, nem ismerhe-
ti  fel  soha  az  Istent,  és  a  halál  uralkodik  felette,  mert  Istenen  kívül
minden múlandó, mert nincs élete, önmagában Istent l, csak azok
lesznek önálló egyedek, halhatatlanok, akik Isten lelkét, vagyis aka-
ratát átvették, és a szerint élnek.

És így Isten életével halhatatlanok a nem teremtett élettel
egyesültök, amelynek nincs soha vége.

Ez a folyamat is Istent l áradozik az engedelmes, alázatos
szívekbe, fokonként, mint egy növekedés minden anyagi fölé, mert
eme szeretet, az egyedüli élet, amely Istent l árad, ama tiszta, amely-
ben semmi anyag nincs és így az egész mindenség ama szent tiszta
szeretetté válik, amelynek az Atya az alap forrása és eggyé folyik
egészedig és tökéletesedik minden az Atyától, a teremt l, mert ne
higgyétek, hogy ezenkívül valaha is menyben az istenségben bekap-
csolódhattok csakis Atya akaratával, amelyet Jézusban kinyilvánított
e világnak. Ha a mennyben nem ezen az egyetlen alapon lennének,
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úgy lenne a sok akaratban, mint itt a földön, mert a sok akarat mindig
széthúz és nincs egyesült er , semmi alkotás, azért a menny er ssége
az Atya akarata és alapja, mert aki ilyen formán t mindennek fölé
helyezi, úgy saját magát helyezte a múlandók fölé, mert minden te-
remtett lénynek a nem teremtett örök lényb l lehet csak örök élete.
Hisz ez oly természetes, minthogy apa nélkül nem lehet gyermek,
azonképpen az örök nemz  adhat örök eletet, a múlandó, csak mú-
landó életet adhat, azaz amit e világ adhat, az ö akaratában, nincs
más megváltás e világtól, mint nem szeretni e mulandót és azt sze-
retni, aki örök életet adhat: (Luk. 14., Ján., e. 17.) mert Isteni élet az
örök, végtelen, mert a szeretete is végtelen nem korlátolt, mint e föl-
dé, amelynek nincs magában élete, azért új teremtés, amit a halál
elvesz, azt az Isten mindig helyreigazítja, mindaddig, amíg Isten aka-
ratában átmegy az ember és akkor a halálnak nincs hozzá többé jogo-
sultsága, mert felszabadult az akarata alól.

E múlandó világ mind a halál akaratában van, azért múlandó,
mert a b nt szereti, valami tárgy mennél s bb, annál nehezebb, ez a
természet törvénye. Így van a léleknél is és ezen az alapon van a bu-
kott lelkeknek testük, mert amint önz bb lett a szeretete, annál job-
ban kötött testet kapott a lélek, mintegy bebörtönözte magát a test-
ben, az önszeretetében és ezt ugyanazon folyamatban kell feloldatni
az önzést l, a tiszta önzetlen szeretetben, hogy újra szabad legyen a
lélek és átmenni az Isten akaratában, a halhatatlanságban, az örök
folytonos életben, a kötött testi életb l

Hogy mennyire szükséges az Igét betölteni teljességgel, azt
alig bírjátok felfogni, mert annyira nagy szüksége van lelketeknek
ezen átalakulásra a halál fogságából, mert hogy a lélek tovább él, a
halál után is, az mégis halálban van: mert mindaddig hatalma alatt
marad, amíg Isten akaratában t le fel nem szabadul, mert, ha újra
testet kap a lélek, újra a halál jön érte, nem az Élet ura. Tehát azzal
ne csaljátok meg magatokat, hogy a testnélküli lelkeket látjátok,
hogy tovább élnek, de csak mint a karma törvénye alatt, mint tetszha-
lott, nincs szabad, saját élete, azért kell újra az újteremtést ellátni e
világba való leszületése idejére isteni talentummal, úgy mint isteni
erényekkel  ki  1.  ki  2.  ki  5.  talentum  kíséretében  kezdi  egy  új  földi
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életet, mintegy t két kap Istent l egy földi útra és ha ama erényeket
meg rzi, s t kamatoztatja, azok lesznek ama h  szolgák, akikre ez-
után sok bizatik, a haszontalan szolga pedig elveszi kapzsisága gyü-
mölcsét a küls  sötétség, vagyis az öntudatlan állapotú szenvedést,
amely van e világban, a küls  annyit jelent, mint sötétben lenni, mert
nincs lelki világossága és fogalma Istenr l, sem önmagáról, mert
mindent kívül keres a világban, a múlandóságban, nem fejleszti ön-
magát világossággá és tökéletessé. Ez a szolgai állapot, amely kötött
a halál zsoldosa, Egy ember megvilágosodott lelke több ezen a vilá-
gon mindennél, mert nagyobb az egész világnál, ti ezt nem bírjátok
még felfogni, túlzásnak gondoljátok amit mondok, de meg akarom
magyarázni a valóságot.

Az Istenben éltek, mozogtok és vagytok, mert, amint a máso-
dik füzetben magyaráztam, az istenségben minden benne van, tehát,
ha valaki ugyanannak az Istennek akaratában él, aki mindent átkarol
a végtelen rben lev  világokat és napokat, akkor eme Isten akaratá-
ban lev  lény nem nagyobb-e azoknál, amit fenntart? Mert mindig az
a nagy, aki mennél többet hordoz, tehát, ha az Isten hordozza a vég-
telenséget, akkor az is hordozza, aki az  lelkének részese, márpedig
a szentlélekkel betelt ember, ezen istenben van és Isten  benne, no
most, hol az Atya, emez nagy istenségben, ott, ahol az önzetlen, tisz-
ta szeretet van, ott lakozik az Atya, azon istenségben, mert az Isten-
nek, menny az üll széke a föld pedig zsámolya, (zsidók lev. 7. 7.
Esai: 66. )

Tehát micsoda házat lehet építeni mást, mint a szeretet oltárát
a szívben, az istenség legf bbjének az Atyának a szeretetnek, mert az
Atya nem ítél az csak szeret, az ítéletet a fiúra bízza, mivel emberfia
volt, aki tudott érezni, minden megterhelttel, azért nemcsak ítél je,
hanem megváltója az emberiségnek és ha valaki befogadja az Igét, az
Jézust magát fogadta be és aki Jézust befogadja, az befogadja az
Atyát is, és akiben az istenség eme legf bbje lakozik nem nagyobb
általa minden teremtett világoknál? Hisz ezekre mondottam, amikor
testben valék: „Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, mondhat-
nátok-e hegyeknek, meny tovább innen, hát engedne nektek, amint a
bennem lakozó Atyának szavára minden teremtett anyag engedett,



22

azonképp nektek is, ugyanazon Atya szavára bennetek is engedni
kénytelen, mert aki alkot, az fölötte van az alkotmánynak, azért aki
Atya akaratát magáévá teszi, az fölötte van minden teremtett alkot-
mánynak és így több a szentlélekkel telt lélek az egész világnál.

No most az a kérdés, ha ez így van, hogy több a Szentlélek
mindennél és mégis Jézust, e világ megölte, akiben az Atya teljes-
séggel lakozott.

Hogyan volt ez lehetséges, sokan kérdezhetitek. — Azért
volt, mert ez így volt elrendelve a világ teremtése el tt, hogy a leg-
szentebb feláldozza magát, az elbukott b nösökért, mert oly nagy
volt a szakadék Isten és a pokol között, hogy csak Jézus teste lehet
hídként a megváltó út a pokolból, a mennyei Atyához, de addig Re-
ám nem vethették kezeiket, míg Atyám lelke el nem távozott, csak az
után,  amikor  az  emberfia  egyedül  volt,  akkor  félelem  szállt  meg  és
vért izzadtam az el re átérzett kínzására a pokolnak, de Atyám an-
gyal által meger sített, hogy mint ember, a megváltás munkát befeje-
zem, ha Atyám lelke bennem marad, akkor nem halhattam volna meg
semmi kínzásra sem, mert Isten nem halhat meg, csak mint ember,
akkor kiálték félelmemben: „Atyám, miért hagytál el engemet?" a
keresztfán, amely a legkínosabb halál, amelyet valaha a pokol kie-
szelt, ebben részesített és mert ártatlanul a b nösök közé számláltak,
azért lettem a legnagyobb a föld minden szülöttei között, mert meg-
dics ülve újra egyesült lelkem Atyám szellemével, amely a dics
feltámadás a halálból az els  és azután minden követ m ezen az úton
jött haza az Atyai házhoz és így telik meg a mennyei szent város a
pokolból való megszabadultakkal, a Jézus útján és testén keresztül,
ami képezi a mennybe vezet  hidat

De követ imnek könnyebb, mert mellettük állok és segítek
nekik és érzik ezt, azért boldogok a vértanuk, a halál pillanatában is,
mert a testi fájdalom elenyészik a nagy lelki boldogságban, amelynek
már részese, ezzel lehet megmagyarázni azt, hogy énekszóval mentek
a máglyára a Jézus hitvallói, mert ez természetes úton lehetetlen lett
volna, csakis azok, akik kin ttek a testb l a mennyország számára
Jézus útján. (Esai: 66, 13).
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Az ilyen lelkek szintén egyesülnek az Atya Szellemével, és
azért lesznek ott, hol Én vagyok, mert aki részese Atya Szellemének,
az mindenütt Istennél van természetesen is. Azért ti Énbennem és Én
tibennetek élek és ilyképp j  el az Isten országa az emberhez, ahol
feltámadnak a halott állapotból, a nem teremtett Szellem akaratában,
ez lesz ama megváltott állapot, amikor az elveszett fiú újra visszatér
az Atyához és minden örökség birtokosa ismét, ami volt, miel tt e
világ lett volna, azért neveztetnek Isten fiaknak a Szeretet szülöttei.

Tehát senki ne úgy higgye a megváltást, mintha az miszti-
kumszer en, átmenet nélkül bekövetkezik, semmiképp, mert ami-
képp az érett gyümölcs nem hull senki szájába a leveg l, el bb
annak sok alakulata fán kell megteremt dni, amíg végre az éhes szá-
jába kerül. Mennyivel inkább kell a léleknek is sok alakulaton át-
menni a tisztulási utakon, amíg valamely mennyei erény mutatkozik
rajta, amely majd megtermi a gyümölcsöt a tiszta szeretet számára,
amely Atya szelleméhez vezet. Mindehhez az Igében leírt önmegta-
gadó utak vezetnek, mert el bb meg kell tisztulni a régi bevett világi
szokásoktól, a szül k által látott utak megtagadása és minden más
akarat befolyástól való rizkedés, csupán Jézus lelke vezérel el az
Atyához, mert itt törik meg a világ, amikor, mindent elhagyva, még a
saját lelke akaratát is, (Luk. 14, 26.) azután lehet csak tanítványom,
amikor már nem e világért él, hanem a lelkekért, azok megmentésén
fáradozik, mert világosan fölismerte, hogy a múlandó mindhiába
valóság ott, ahol az örök életet kell menteni az emberben, mert a
minden fölismerést már a Szentlélek közli a megvilágosodásban.
Valaki mennél sötétebb, annál jobban szereti öntestét, valaki a lélek-

l megvilágosíttatik, az már csak a Szellem akaratához fog ragasz-
kodni és így világosodik meg fokonként az ember. Az Isten országa
számára, de nem úgy, mint általában hiszik és éneklik, ha ez így
menne, akkor nem sok különbség volna a mennyország és a pokol
között, amint e földön sem láttatik meg a lélek rútsága, mert a test
takarja; csak a látók el tt világos, a lelkek minem sége, akik már
szellemi szemmel látnak, ezek látják a nagy szakadékot is a menny és
pokol között, azért ragaszkodnak mindenek felett Hozzám, Jézushoz,
hogy velem elérjék a partot, amely nem szakad többé rájuk, mert
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szilárd  alap  az  Ige.  Boldog,  aki  úgy  éli,  hogy  sem  hozzá  nem  tesz,
sem el nem vesz, hanem éli azt és így világosodik meg benne az Is-
ten szelleme által minden ige szó, amely végtelenséget foglal magá-
ban, mert mint a kis magban rejlik egy nagy fa élete, éppen úgy min-
den szív egy egész világ, s t több, az egész mindenség a szeretet foka
szerint, akképp az Ige megtartása által bontakozik ki az emberben a
mindenség fölismerése és birtoklása, mert hogy lehet valaki örökös
addig, amíg nem tudja mi az övé?

Azért csak szolga mindaddig, amíg más akaratában van: fiú-
ság ott veszi kezdetét, amikor csak is Atya akaratában van, az pedig
az Ige élése és betöltése, azonképp teljesedtek meg Szentlélekkel,
ezen kívül nincs más út a fiúsághoz. Az egyházak által beállított
formaságok mind ehhez a ponthoz akarnak vezetni, de nincs, aki az
él  Igéhez hatoljon, mert megmaradnak a formaságoknál, azért nincs
élet benne, mert mi több az él  valóság, vagy a formák, amelyben
mozog e világ és nincs kiút, csakis az Igén keresztül.

Sokan találgatják, hogy hogyan lehet az, hogy van Isten, és
mégis mindezt meghagyja történni az emberekkel, minden rémséges
szenvedést. Nos. Igen. De kérdem, nem szám zte-e ki e világ önma-
gából a tiszta Szeretetet, amely az Isten lénye? Aki megmenthetné?
Tehát kinek kell itt az Isten, akire hivatkoznak, ki fogadja be? Tehát,
ha mindenütt szám zték, hogyan szabadíthat meg a gonosztól, ame-
lyet jobban szerettek nálamnál, igyák is ki azt a poharat, amit Nekem
töltöttek a Golgotán, hogy ismerjék meg a b nük súlyos voltát, mert,
ha valaki át nem szenvedi b ne következményét, nem is ismeri fel
rossz tettnek a b nt, csak szenvedjék el, ugyan azt az igaztalanságot,
amit jobban szerettek az igazságnál.

Mindenkinek az kell ki, amit elvet, ne higgyétek, hogy aki jót
vetett, annak rossz kel ki, csak akkor, ha önzésb l vetett, az vissza-
száll, és énjét üti. Szeretetet vessetek és az fog megvédeni a gonosz-
tól és nem fogjátok azt kérdezni: Hol az Isten, hogy nem riz meg,
mert már akkor a Szívetekben van.

Igaz, hogy a legborzasztóbbat is megengedem a testtel történ-
ni, de aki bennem hisz, az tudja is, hogy fölöttébb nem szenved a
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megváltó útnál, mint ami szükséges a lélek váltságára, mert mindaz,
aki vétkezik az önmaga ellen cselekszik, és magát bünteti, meg van
írva: „Aki elveszi fels  ruhádat, add neki az alsót is" ezzel irgalmas-
ságot cselekedtél önmagaddal és a másik feleddel, mert aki mást bün-
tet, nem-e magát is bünteti? Megmagyarázom hogyan.

Van egy atyának két fia, az egyik jó, a másik tékozló, ha a jó
azt mondja Atyám, adjuk törvényre a tékozló öcsém, mert minde-
nünket elveri, koldusbotra jutunk, mi lesz velünk? De a bölcs Atya
mit felel: nézd fiam, te jó és h  vagy azért te leszel az örökös, emez,
a te öcséd, pedig kiszedegeti az örökségét és nem lesz jussa veled,
azért hadd, mert ha törvényre adod, az  büntetése és szégyene neked
is fájna: inkább hadd az anyagot elveszni és a Szeretetet megtartani,
amely az igazi vagyona a léleknek, mert mit ér, ha az egész világot
megnyered és lélekben kárt vallasz? Ez az, amikor az anyagot fölcse-
réled a szeretetért, amely a mennyeknek kincse! E példázatból okul-
jatok és így számoljatok, hogy az anyag árán Szeretetet gy jtsetek,
amellyel a mennyben mindenütt szabad út van, mint itt a földön a
pénzzel, mert a mennyei kincs a szeretet és ahol a kincsetek, ott a
szívetek. Mily egyszer  a mennyország kulcsa és mégsem tudnak
rátalálni az emberek az önzés miatt, mert a Szeretet az a fokozat,
amelybe helyezi a szívet, lelket, mert mindenki ezáltal boldog csak.
A világban olyan körülményesre szabták a megváltó útját, hogy sen-
ki fel nem foghatja, mert nincs értelme hozzá, inkább az Igét leszól-
ják, kicsinylik és megvetik, azért mert él szavakban van leírva a
mennyország alapja, amely az önmegtagadás. Persze ez nem tetszik a
pokolnak, azért inkább formákat és hagyományos szokásokkal akarja
az Ige él  szavait helyettesíteni, azért nincs haladás, sem világossága
a földnek, mert amennyiben az Ige szavait mell zi, annyira mell zte-
tik a Szentlélek által úgy, hogy a hit els  fokát sem bírja elérni,
amely az els  lépcs  a menny felé, mert aki nem hisz az Igében
mondott szavaimnak, hogy abban rejlik a megváltása, nem is j  el
hozzá az Isten országa. És mégis várják az Isten szabadítását, hason-
lóan az Ige megjelenésemkor a zsidók, azok is elfogadtak volna mes-
siásnak, ha az el bbi uralmukat a Rómaiaktól visszaszereztem volna,
hogy még több b nt, b nre halmozhattak volna.
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De mivel a lelki országot állítottam fel, nem e világit, azért
vetettek meg, most is ugyanígy van, kis haszonért annyi prédikátor
van, de csak vedd el neki a fels  kabátját, vagyis a fizetését, amit e
világtól kap, már nincs benne semmi hévség, mert csak a küls  t z
melegíti ket, amely e világ. De most erre azt mondhatnátok, hát
mib l éljen az ilyen szegény, ha nem kap semmit? Csak nem élhet a
leveg l. Nos igen, ez az a pont, amelyben elesik minden prédiká-
tor,  mert  nincs él  hite.  Vajon Én mib l éltem három év alatt,  amíg
tanítottam? Nem a Szeretet asztalán étkeztem-e, amely nem került
egy státerben sem, soha. Miért? Mert a Szeretet, amelyért dolgoztam
nem terített-e mindenütt, a legjobban ellátva mindnyájunkat, mert ha
nem volt semmi sem azon háznál, ahol letelepedtünk, de az angyala-
im már hozták és megtömték a házat élelemmel és ti is ily önzetlenül
fogtok az Isten országáért dolgozni, ugyanazon angyalsereg a meny-
nyei b séggel rendelkezésetekre áll, akik Nekem. Ha némelykor
megengedem veletek történni, hogy talán egész napon át nem tudtok
élelemhez jutni, mint az Enyémekkel a Jákob kútjánál és a küls  me-

kben megtörténni engedtem, mert éppen akkor lett nyilvánvaló
mindenki lelke világa, amikor a test szenved az éhség miatt, hogy mit
tud feláldozni a lelkéért a test. Egyesek nem voltak éhesek, a Júdás-
félék majd meghaltak az éhségt l, mert a test több volt nekik, mint a
lélek, akár a papságnak, akik földi országot kívántak inkább, mint a
mennyországot, amelyet csak másnak hirdettek, de k maguk e földi
jóhoz, gazdagsághoz ragaszkodtak, akár a mai papok vagy prédikáto-
rok. Azért nem jött el hozzájuk 2000 év alatt az Isten országa, mert e
világot jobban szerették, a múlandót és így nem jött el a megváltó
értük, amit annyian várnak a jólétbe.

De azt elfelejtik, hogy a dics  feltámadás el tt nehéz kereszt-
út volt részemre és a golgota kínos halála. Ezek a jólétb l akarnak a
mennyországba jutni, jólétb l, jólétbe, jó volna így a test számára,
amely mulandó, de nem jó a lélek számára, amely örök, mert a lelket
a testb l már itt szabaddá kell tenni, mintha nem is volna, és mert az
a valódi önmegtagadás, ha a test meghal a lélek számára, hogy az
szabadon fejl dhessen, nem kötött földi állapotra, hanem a mennyei
szabadságra. Akik úgy tekintenek mindent, mint a mennyei jó Atya
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tulajdonát és úgy rzik és dolgoznak rajta, mint akik tudják, hogy k
az örökösök, mindent csak javítani, igazítani igyekeznek általában,
amit a démon elront, tulajdonjog nélkül is, mert nézzétek, a démon
fiai mindig csak rombolni, pusztítani akarnak, mert k nem tudnak
építeni, teremteni, megtartani, csak mindent elpusztítani, amit más
épít, vagy alkot. Innen láthatjátok a romboló munkáját, hogy ki rejt -
zik mellette, akinek nincs érzéke semmihez, akkor kárörvend, ha
másnak kárt tesz, ez a démon tulajdonságai, amely emberekben ezek
a tulajdonságok megnyilvánulnak, azokban a sátán az úr. „A rossz fa
nem hozhat jó gyümölcsöt, vagyis munkájuk nem hoz áldást a lélek
számára csakis a testnek, ami az övé, mert aki testet hord, az ítélet
alatt van”, vagyis testén keresztül joga van hozzá a sátánnak, mivel
megs sített önszeretet következménye a test, amely sátáni tulaj-
donság, de ne higgyétek, hogy a sátán talán mégis test? Oh nem, csak
lelke van, amely által mindenkit befolyásolhat, aki a rosszra hajlamos
és így az övé ez a világ, mert inkább szeretik t, mint megtagadják a
tudatlanságukban, csak amikor a test elvétetik, látják meg, hogy ki
tart rá számot és kinek szolgált, akkor borzalom és félelem fogja el a
szegény megtévesztettnek lelkét és tovább verg dik a természetes
testi állapotok között, amíg újra kibukik egy testben, ez az örök halál,
amikor nem tud a sátán hatalmából felszabadulni, mert akár testben,
akár test nélkül van a lélek, mindig az  hatáskörébe tartozik.

Mindezekt l csak úgy szabadul meg, ha teljesen Jézus útjára
tér, és így lesz megváltója azoknak, akik hittek Nekem jobban, mint
e világnak és örömeinek önzésének ellene álltak és megtagadták ma-
gukban a test, a sátán akaratát, hogy a lélek felszabaduljon a test, a
sátán igája alól és elfogadják az Én igámat, amelyben szeretet és
öröm rejlik, mert már megérzik benne a menyei boldog állapotot.
,,Én szelíd és alázatos vagyok", Engem nem lehet megsérteni, mert
minden gyarlóságnál több a Szeretetem mindenki iránt, tegyetek ha-
sonlóan, és nyugodalmat találtok lelketekben, mert ez az a boldog
„Iga", amelyben az — ént — nem lehet már megbántani, mert több a
szeretet az — én-nél — mert az önzés szenved az emberben ama
démoni rész, azért boldogtalan az emberiség, mert mindig megsértet-
nek érzi magát és lekicsinyítve és kifosztva, mert mindig a sátáni
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részek fájnak legjobban az embernek, azért kell hátat fordítani e vi-
lágnak, hogy ne fájjon már itten semmi, bármi is történjék ezen test-
tel, hisz ez úgyis a halál magvát hordja magában. „Ne szeressétek e
világot, sem a benne valókat, hanem a lélek megújulását építsétek
fel, a feltámadáshoz, amikor az Atya szelleme feltámadhat bennetek,
az s isteni részetek, amit a megs rített test elnémított bennetek,
úgyannyira, hogy már sokan letagadják azt, aki bennük szunnyad az
örök istenséget, amelynek birtokosa az ember, ha visszatér az Isten
rendjébe, a hét isteni erényeké válik, amelyet e világ miatt elhagyott
aludni magában. Ezek feltámasztásában támad fel ama s isteni töké-
letesség, ha az ember a tökéletesség helyett mindig haszontalan töké-
letlent m vel, miképp lesz tökéletes? Hisz a tettek árulják el a benne
lev  szellem alvó vagy ébrenlétét. Mert minden tökéletes tett, a töké-
letes és határozott Szellemt l ered, az ingadozó és ide-oda hajló lel-
kekben nincs ébren az isteni részük, mert a mások behatásából él,
nincs sajátos élete és a betanulás, ez olyan, mint mástól átvenni va-
lamit, a világ, amiért elvesztette az eredeti fenségét, azért kénytelen
másoktól, hagyományokból tanulni, mert nincs sajátos élet világos-
sága. Akiben azonban feltámad a Szellem az s isteni része, az min-
den világit felülmúl és nem tanul e világból, hanem csak a benne
lakozó istent l és ez amaz Szent lélek, amely elvezérel minden igaz-
ságra, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondottam nektek. Engem
dics it, mert az Enyéimb l vesz, mert ugyanazon szellem, amelyben
az Atyát feltámasztani lehet, az  akaratában, mert ez hasonló dolog
ahhoz, például ti valakinek hiteleztek valamely összeget, amelyb l az
házat épít magának és ti többször hozzámentek, de mindig becsukott
ajtóra találtok, mert nem akar beengedni, bár a legjobb szándék veze-
tett oda titeket, hogy t meglátogatván, mégis elzárkózik elöletek,
holott a ház a telekkel együtt a ti jóakaratotokból van az illet nek, de
, mert tökéletlen, nem becsüli meg a jótev jét, aki a létet adta szá-

mára, mit tesz ilyenkor az adományozó? Eltávozik, és sorsára bízza
az adósát és az nem lévén önállóbölcsesség, mert azt kizárta a saját-
jából és így az adományozó és ajándékozó teljesen visszavonul, amaz
kapkod jobbra-balra, hogy fenntartsa létét és így csak a mások beha-
tásán teng dik, akiknek szintén nincs saját életük hasonló eset miatt,
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és így egymástól egészítik ki magukat, amely csak mind selejtes kül-
, t z, amelyben nincs sajátos élete.

Így teng dik e világ Isten nélkül, akit kizárt a sajátjából az
ember.

De ha nem zárja ki szívéb l, s t akaratát keresi és megcselek-
szi, akkor az Atya újból feltámad és vezérli a fiút, akinek a létet adta
és minden tökéletesség birtokába helyezi és nincs szüksége többé e
világ tudományára, mert már fölötte áll annak, „Engem dics it, mert
Enyéimb l vesz, vagyis ugyanaz van benne, ami az Enyém, az Atya
Szelleme, aki által feltámadt és fiú lett újra. Így zárt ki Engem is a
világ a sajátomból és beengedni nem akar, pedig minden perce élete
a kezemben van, mert ha valaki kizárt, azért még nem semmisültem
meg csak annak részére aki kizárt. Így marad a sötétségben a saját
alvilágában, és a megsemmisülésben a g gös ember, aki nem akarja
Isten szeretetét befogadni, hanem elzárja magát az  sötétségében,
mert a g g az  börtöne, amelyben elzárja magát Istent l az önösség-
be és így zárja ki magát mindenki az örök életb l és istenségb l, a
halálba, a test megsemmisülésében.

„Övéihez jött, de azok be nem fogadták, sajátjába jött, de a
gonosz szolgák megölték, de csak a saját részükre, azért nem férhet
hozzájuk szeretet, sem boldogság, mert azt magukban megölték. Ez a
letagadása Istennek, azt vonzza maga után, hogy nincs istenük és így
a magára maradt ember, elfogy az ö sajátos élete, mások prédájává
válik. A kóborgó testnélküli lényeknek lesz eszközük, a gonosz
szenvedélyeiknek fel használják és így az  életét meg akarja tartani,
és éppen elveszti azt és megfordítva, aki e földi életét Isten akaratá-
ban fordítja, megtalálta azt: sok szorozva sok élettel, amely szent és
tiszta és mindenek fölött szabad.

Ez éppen ellentéte e világ szeretetének, azért tiszta, mert néz-
zétek, mily tiszta hó esik a magasból, de legyen csak egy órát is föl-
deteken, már elpiszkolódik, ilyenek a lelkek is, akik e földet szeretik,
bármily tisztán kerül ide, ha földdel elegyedik össze már sötét lesz,
azért, ha Jézusi lényemben minden földit nem tagadok meg magam-
tól, úgy akkor én is hasonlóan föld szín  lettem volna. De nem volt
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közösségem senki testével, csupán lelkiekért éltem, hogy megment-
sem a földt l, ami a lélek sírja, így válhat meg minden lény innen, ha
fölülr l valót szereti és azzá válik  maga is.

A természet termi a legtisztábbat a földnek, nézzétek egy fe-
hér rózsa mily szép tiszta fakadáskor, azután sötét lesz, mert e világ
légkörei bele húzódnak, amellyel tele van e világ felülete, mert az itt
élt, de haladással nem bíró testnélküli lények mind itt hemzsegnek
azok körül, akik hasonlók hozzájuk és mert tisztátalanok, azért sötét
foltként a természet tiszta rendjét k sötétítik be, az az el nyük a
testnélküli állapotban, hogy a rózsa kelyhébe is behúzódhat, azért a
szagolás el tt fújjatok bele er sen, nehogy be szívjátok magatokba az
illattal, mert mi egy lélek? – Annyi, mint egy lélegzetvétel. Azért
befér minden nyíláson, és ott s ríti meg magát, ahogy alkalmas az
akaratának a testb l kipárolgó fluidból, és így vegyül össze újra a
földdel, mert szereti azt. Tele van az ágyas házatok hím és n nem
lelkekkel, akik élveznek általatok, nincs olyan hely e földön, ahol
ezek nem volnának. Azért, akik megtartóztatják magukat e világ él-
vezetét l, úgy megszabadulnak ezen légkört l is és akik magukban e
világot teljesen megtagadják, akkor szabadulnak meg eme gonosz
beható lelkekt l és így csatlakoznak hozzájuk a föld fölött a tisztább
lelkek, akik emelkedettebbek és ha már ilyen légkör vehet körül tite-
ket, elmúlik a vágy, a kívánság és a bels  öröm kezd el térbe jönni,
ami a lélek sajátos tulajdonsága már, az Atya szellemét l, ami bels
öröm, az az Én békém, mert ezek Bel lem tápláltatnak.

Nincsenek elég szavak annak kifejezésére, hogy mi minden
rejlik az önmegtagadó szeretetben, hisz az egész írásomnak ez az
indítóoka, hogy a földt l elvonjalak titeket, mert amiként ide Isten
szeretete nélkül kibuktatok, ugyanazon Isten mindenek fölé helyezé-
sével, emelkedtek ki innen, amiként leestetek, azonképp kell felül-
emelkedni.

Az utat tudjátok, elég b ven kimagyaráztam, nincs mentsége-
tek az ítéletnél, most már azzá váltok, amit Elém helyeztetek, és aki-
nek Én vagyok az — els  — és mindenek fölötti, úgy önmagát is,
isteni állapotban helyezte és minden világokon  az úr Velem.
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Tehát, ha valaki istent letagadja és kizárja a szívéb l annak
nincs istene, akib l minden er , élet és boldogsága származhat, tehát
maga részére az örök halált választotta és így önmagát ítélte el. B -
vebben fölösleges e fejtegetés, hisz, ha az eddigi tanításból nem
okultok, akkor minden hiába. A föld felé forduló lélek, csak a földön
marad mindig és így nincs megváltás számára. A szeretet az egyetlen
a földön, ami mennyei, azt is megkeverik érdek anyaggal, és azzal
akarnak boldogok lenni, ami lehetetlen, mert a tiszta szeretet maga az
üdvösség.

Ma leiratom a népek színe, elfajzásának eredetét, hogy min-
den fajú embert más b r takar, ez onnan van, az eredetének forrása

néb l, mert a tett a lélekre rakódik és a szerint világos vagy sötét,
amiként gondolata és tette földmentes volt, vagy anyaggal telt. A
szerint világos vagy sötét a lélek és az öt bevonó húsos b rre is átüt,
mint mondjuk, a zsák lyukain kilátszik, hogy milyen szint tartalmaz;
a test is lyukacsos és rostjain keresztül átszínez dik a lélek sötét vagy
világos volta. Azért a feketék inkább anyagiasabbak és jobban is túr-
ják a földet, mert mindent onnan vár. A kevésbé feketék már jobban
gondolkodtak, inkább a Lelket veszik igénybe, mint a testet és a testi
erejük is a „darabosság" szerint osztódik meg.

Minden ember valamely fajhoz tartozik, amelyet a biblia so-
káig számon is tartott, de Krisztus után ezen följegyzések megsz n-
tek és így a nyelv, faj kezd dött érvényesülni, ki milyen nyelv  ere-
detileg, ahhoz sorozzák, már itt nem a lélek szerinti szortírozás van,
hanem a nyelv, nemzetisége szerint és így senki nem tudja milyen
fajhoz tartozik eredetileg lélek szerint, azért van minden nemzet kö-
zött sz ke, vörös, barna és fekete szín ek, összekeveredett népfaj és
azért áll hadilábon egymással még a szomszéd és testvér is, mert
mind más és más lelket hord a test, ha a nyelv egy is. Ez a bábeli
zavarodás ad okot a legtöbb b nre a földön, mert nincs kett  egyfor-
ma lélek a földön, mind összekevert. Ez az általános összezavarodás
okozza a nagy ellentéteket a lelkiállapotokban, innen van a földnek
bukása eredetileg, mert a két akarat, mindig egymás ellen harcol,
látjuk Káin és Ábel történetéb l, hogy a föld szeretete nem minden,
hiszen Ábel az utolsó gabonáját áldozati oltárra helyezte. Ez irigy-
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ségre késztette Káint öccse iránt, aki tisztát és els t áldozta. Lám
ezekb l megérthetitek, honnan származik az összezavarodás: az
anyagiasságból és elsötétedés színezete: a föld szeretetéb l és az ön-
zésb l, bármelyik oldalról világítom meg a bukást, mindig önzést
találtok benne, mert az a bukás.

A földön alig ismerik e b n súlyos voltát, azért nem is véde-
keznek ellene, bár az Ige mindenben az önzés ellen beszél, mégsem
ismerik fel azt sátánnak az emberben a sötétség miatt. Csak nézzétek
át a régi történelmet, v. bibliát, mindenütt az önzés, az önszeretete
miatt lett a bukás és így van ez ma is minden embernél, aki sokat
akar fogni, rendesen semmit sem fog, mert a harácsolásba igaztalan
kerül, és az elviszi az igazat is. Ha a szeretetet vennék zsinórmértékül
ezen belül, többhöz juthatnának, mert áldás fakad mindenb l, de az
önzésb l csak átkot nyerhet, ami elítéli még az igaz jóságot is, nincs
áldás a kapzsiságból, csakis bukás lehet, mert, ha valaki azért lop,
csal, hogy jót egyen, annak testén üt ki a betegsége, mivelhogy rag-
adományt táplált fel és minden téren megbosszulja magát az önzés

ne, mert ez a tisztátalanság, az igaztalan élet és ebb l lesz a lelki
sötétség és a színek változata.

Ha a szerecsen fekete faj, tudjátok milyen csoport mind Káin
ivadék, azért a megvetést el nem kerülheti, ez a sorsa, „És bujdosó és
földönfutó lészen minden ivadéka, vagyis, aki öl: az ilyen testtel mu-
tatkozhat újra a földön, hogy megvetessék. (1. Móz. 4, 4, 16-ig) mert,
aki az Istent a parancsolataiban megtaposta, az önmagában a világos-
ságot elsötétítette, azért sötét egészen, amennyiben a világosságot
lefokozta: aki Isten akaratát megszenteli, az megvilágosodik attól,
lelkileg el ször, azután az új test, hasonlóan világos az éltet  lelkét l,
stb. Lehet fokozni föl is, le is. Ha valaki teljes önzetlenné válik a
földön  az  már  nem  is  kap  több  földi  testet,  hanem  mennyeit.  Az  
cselekedetei szerint, ez a láthatatlan lét, ugyanúgy alkotódik, ahogy
anyagmentesen szerettek, mert az a legvilágosabb mennyei ruha,
amelyben nincs földi érdek. Érthet  tehát a világos lelkiállapot is, a

 sötét föld porszemekb l áll, akár az ember teste vékony hajszál-
rostokból és vérb l. A csont a forma, úgy mint a földnek a kövek a
gerince, amely kiábrázolódik a lélek formájára, amely élteti, tehát a
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test a földb l vétetik, amennyire a lélek szerette azt, nem a menyb l:
innen csak a jó szellem származhat, aki nem szereti a f idet. Azért
van minden emberben egy mennyei rész is, ha jó akaratú, akkor vá-
laszthatja magában e jobbik részt és ahhoz hajlik nem e földhöz és
így lesz mennyei  maga is egészen a mennyei talentumból, amellyel
kiküldetett egy szabad próbaútra a lélek, hogy visszatökéletesíthesse
magát mennyeivé. Így adódik alkalom minden lénynek a földön a
javulásra a lelkiismeret útján, amely az Isten szelleme az emberben.
Elég érthet en szólok mindenkihez, naponta hallják hangomat, de ha
a rosszabb részt választjátok, mit tehetek veletek? Maradtok a rossz-
ban, a földnél, ki minek szolgál, az által meggy zetik és az lesz úrrá
rajta. Lám e föld lakói mind anyag ós önszeret , azért bünteti ket az
anyagföld és az önszeretet, azért a megváltáshoz szükséges ennek
megvetése, máskülönben tovább foglya marad. Ha az ember felisme-
ri a rendeltetését a földön, akkor az már világosságban van, nincs is
más törekvése, mint megszabadulni a halál munkájától, a b nt l,
hogy levesse azt és felöltözze a menyeit, az önzetlen szeretetet, mert
bár itt látszólag áldozatot kíván, mert az els  a szeretet az minden
felett, mert csakis, mint aki feláldozza erre a célra magát, az kerülhet
az oltárra, mint megszentelt, mint Ábel, mint Én Jézus és minden
tanítványom, mert éppen ebben mutatták meg e világ megvetését. Ma
ugyan már nem szükséges, ily kínos halált választani az Enyémek-
nek, mert elég az, ha valaki önmagát megszabadítja e világ kívánsá-
gától és elfordul mindattól, ami Évát csábította, az „Engedetlenség-

l" Isten akaratával szemben, mert, aki enged, úgy, mint sszül k,
úgy akkor azok sorsára jut, és azok átkában részesül.

Lehet ám másképp is nemzeni ivadékot, nincs szükség állati
ösztönszer en, mert a tiszta szeretet nem kíván állatmódra nemzeni,
mint Jézus is mentes voltam mindezekt l és mégis többet nemzettem
a menny számára, mint az egész világ együttvéve. Itt láthatjátok az
önz  szeretet e világ számára nemz a halálnak. Az önzetlen szeretet
pedig a menynek nemz örök életeket. Ez a nagy — kett  — a nemz
és nemz  között, az önz  szenved t nemz az önzetlen örök boldog-
ságra nemz szenved t, mily nagy különbség van a szeretet és a másik
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szeretet között és ezt a világ nem tudja, azért van a sötétség fenntart-
va számára, mindaddig, amíg önzetlen szereteté nem válik.

Azért Jézus az út, mert nincs más út sem ajtó, amelyen eljut-
nának az óhajtott üdvösséghez, tehát ezt a két szeretetet el kell vá-
lasztani egymástól és megismerni annak óriási horderejét, hogy az
önzetlen szeretetben nemz dik az üdvösség a halál fölött, boldog, aki
ezt bírja, és ehhez szabja életét és nem nemz többé halálnak, mert
boldog az a méh, aki nem szül több szenved t a világnak és elzárja
magát a halál magvától a szenved  meglev  szenved  nemzi át az
örök élet számára az önzetlen szeretetében. Aki ez cselekszi, az az
áldozati bárány az oltáron, mert ez a tiszta szeretet gyümölcse meg-
hozza a mennyországot e világra a megváltott szívekbe a sötétségt l,
mert minden megváltási folyamatnak a tiszta önzetlen szeretetb l
kell kiindulni, ahol nem így kezdik, a halálban maradnak, vagyis a
sötétség birodalmában és így maradnak tovább tetszhalottak, öntu-
datlan szenved k, mert ha tudná önmagáról az ember, hogy  Isten
fia és a mindenség birtokosa, akkor megkeresné az Atyát és nem
szenvedné tovább a sátán hatalma alatt. De mivel nincs világossága
az önzésben, azért tetszhalott és nem hallja és látja Atyját, aki a szí-
véb l szól. Fiam ne tedd, vagy miért cselekedted emezt, de a b n
tudata elbújtatja Isten színe el l az engedetleneket, azért nem látják
az Istent a föld emberei. Jézus látta és szüntelen vele társalkodott és
folyton csak az  akaratát cselekedtem mindenben. Miért érthettem
meg Én az Atyát? Mert önzetlen szeretet volt bennem és az önzés
nem sötétített el, mert nem fogadtam be a sátán kísértései közepette e
világot, amellyel meg akart magának fogni, mint mindenkit e világon
fogva tart a testén keresztül.

Inkább elszenvedvén az éhséget, szenvedést, testi halált, de
mint áldozati bárány, sokakat vonzottam magam után az üdvösségre
az önmegtagadó szeretettel. (Mikeás 6. 8.) Tegyetek hasonlóan, ha
üdvözölni akartok ti és tieitek, mert az önz  uralkodó világi módra
semmit sem fogtok nemzeni az élet számára, óh mennyire lehetne
most itt is gyakorolni, akik körülöttetek vannak azokkal, de ti is csak
olyanok vagytok, mint e világ. Szerettek, ha minden jól megy a ti
akaratotok szerint, de ha valaki nem fizeti meg a tartozását, éppen
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úgy eljártok ellene, mint a világi. Hol van itt az az önmegtagadó sze-
retet, türelem, amely fölemel e világból? Nincs csak egy is köztetek,
aki jobban szeretne az anyagnál, amíg nem érint titeket az önmegta-
gadás, addig csak jól van és helyesnek mondjátok eme igazságot is,
de ha nem bírjátok eszerint való élést már sötétültök is, — és újra a
világ fog körül teljes erejével és eme igazság közömbös marad újra
el ttetek, azért, mert mint egy a mennyei sugár áthatja e világi légkör
és újra bezárult az ég, azért közömbös már.

Minden fényt a Szeretet adja körülöttetek,  ha a szeretet  e vi-
lág, akkor nincs fényözön körülöttetek, mert a megdics ülés a szere-
tetté válás. Azért, amint nem lehet más helyett szeretni, akképp nem
lehet másnak valakit megdics íteni. Mert az egymást dics ít k el
vesznek. (János 5— 44.) vagyis önmagukat csalják meg, ami nagyon
divatos e világban, a hamis dics ség h se, és amikor a test lekerül a
lélekr l,  akkor  pottyan  a  nagy  semmiségbe  és  látja,  hogy  semmi  és
senki, csupán képzelt dics ség, amelyet e föld ad, ami múlandó.
Azért ne törekedjetek e világ elismeréséért, mert a mennyeit e világ
sohasem  fogja  elismerni,  csak  már  halott  korban  kezdi  észre  venni,
hogy valami volt: de életében, halálra üldözték az Enyémeket, mert
hogy halott állapotú a világ, azért az élete után kezdi feltámasztani,
akit halálba küldött.

Innen láthatjátok, mily vakság borítja a földet, azért ne sze-
ressétek azt, és ne menjetek utána, inkább a teljes szeretet után töre-
kedjetek, ami a dics ségetek és világosságtok. Miért is van az Atya
megközelíthetetlen fényben? Mert az  nagy szeretetét nem tudja
utánozni senki, azért megközelíthetetlen, bár hasonlókká válnátok
Hozzám és nem volnátok oly messze az Atyától, mert a lénye benne-
tek szunnyad, amíg föl nem ébresztetitek szeretet által, ha ez sikerül,
úgy akkor ti is fényben vagytok a hasonlók között, akiket a mennyei
Glória övez, amennyiben tisztult a szeretete a földt l, olyan világos-
ság veszi körül, amilyen tiszta szeretettel átjött, és oly sötétségbe
kerül, amilyen önz  volt, ez a két szeretet közötti különbség a menny
és a pokol közötti távolság és itt az ember a földön oly könnyen vál-
toztat a két szeretet között és nem veszi fejébe, hogy az önz  szeretet
a pokol útja, az önzetlen szeretet pedig a mennyei dics ség útja, mert
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a lélek, amelyik szeretet felé hajlik, az plántálódik bele. Azért van
földeteken óráról-órára halál és temetés, hogy folyton lássátok a mú-
landóságot, és mégis a mulandót, a halált választjátok els nek. Azért
vesz körül az, nincs az embernek világossága szeretet nélkül, azért
választják az önz  szeretetet maguknak, amely a halál és abban akar-
ják biztosítani jöv jüket, ami éppen múlandó.

Mily sötétség borítja a földet, és az igaz világosságot nem
tudják befogadni, amely Isten lénye. Mit tegyek veletek, ti szegény
eltévedt gyermekeim, ha naponta imádkoztok hozzám szabadulásért
a gonosztól, és mégsem akartok t le kijönni, és a választásnál mégis
az önzést választjátok, nem az önmegtagadást, amely megszabadít a
gonosztól.

Szegény eltévedt teremtményeim és sid l fogva gyerme-
keim, mit tegyek veletek, ha nem akartok hozzám jönni és inkább a
rosszban maradtok, mert szeretitek azt. Ki válthat meg t le, ha azt
akarjátok, ami a sátáni bennetek, most elég nyíltan és világosan
megmondok mindent, ha értelmetek volna felismernétek szavaim
igazságát, mert a pokolból való szabadulást tárom fel nektek, mit
késlekedtek? Mit vártok, hogy nem jöttök Hozzám teljességgel, ami
a megváltástok, lám az okos kincskeres  mindenét eladta, hogy ama
egyet megvegye, amelyben feltalálta az igaz életet, e világi mulandó-
ért nem érdemes elhanyagolni Engem, mert Én több vagyok minden-
nél, hisz Velem minden a tietek, tehát mit vesztetek, ha ez így van?
Semmit, soha, velem csak gyarapodhattok, még az anyagiban is, ki
látott  olyan  gyarapodást,  mint  Salamoné  volt  vagy  Dávid  az,  aki
mindenben eszesen cselekedett, mert Isten vele volt... ez van róla
feljegyezve; tehát, aki Istennel van, az veszi jutalmát itt százszoro-
san, a jövend ben pedig az örök életet nyeri el, mit lehet többet ten-
ni? Hisz ebben minden benne rejlik, hisz szeretet a ti slényetek, ha
boldogok akartok lenni nem kell-e Hozzám visszatérni? Gondoljátok
meg szavaim fontosságát, mert ez a ti éltetek, ha megtartjátok.

Már feltártam a mennyet, a poklot, elválasztottam egymástól
elméletileg, hogy ti lássatok tisztán, hogy hol álltok, minem  álla-
potban vagytok, mert e nélkül még azt sem tudtátok, hogy a pokol az
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önz  testi állapot, e világ szeretete, mert amit itt teremtetek magatok-
nak, az kísér mindenkor, a test levetésével nincs vége a szenvedés-
nek, mert lelkében tovább viszi azt. Azért Én a lelkek orvosa inkább
a halhatatlant orvosolom, inkább most, mint a testet, mert sokan az-
zal nem is tör dnek, a lelkük betegségével, csak a testi a f  náluk, ha
azt meggyógyítom, akkor áldanak, de a beteg lelket tovább hordják
magukban, ami által újra beteg lesz a test is, ha egy fának a bels
közepe kezd romlani nem meghal-e? De, ha a küls  héj beteg, akkor
még meg él a fa, mert a bels  er l meggyógyul, így van ez az em-
beri testnél is, ha a lélek meggyógyult, vagyis szeretetté vált, akkor a
küls  test is meggyógyul. Azért inkább a lelkek gyógyítására törek-
szem, mint a testre és ti is ekképp oktassatok mindenkit, mert, ha a
lélek meggyógyul az önzést l nincs szükség csodagyógyításra, mert
a test is meggyógyul, ti, akik már ismertek, nem kívántok csodát lát-
ni,  ami  ítél,  mert  a  legnagyobb  csoda  az,  hogy  ezt  veletek  közlöm;
gondoljátok meg, hogy az Isten a ti poklotokban is beszél hozzátok,
mert szavam minden él lényé, tehát eljuttatom hozzátok is, ha akar-
játok befogadni, kész a váltság számotokra is. Ezen id ben, amikor
világossággal árasztom el az egész világot, vagyis szeretetemmel
könyörülök rajtuk az  limbusi (a pokol tornáca) sötétségükben,
amelyben elzárták magukat a világosság el l. Tehát újból jövök és
közeledek e világhoz, hogy életet vegyen T lem, nem testben ugyan,
hanem Szellemben, aki által iratnak mind ezek, fölismerhetitek a
hangom, ha akarjátok, mert világos, hogy teremtet lény ilyent nem
írhat, csakis a nem teremtet slény az örökt l fogva való írathassa
mindezeket e világ bukottai számára, hogy segítséget nyújtsak nektek
a ti sötétségetekben, hogy miért is nem tudjátok, kik vagytok és miért
vagytok e szenvedés helyén a testben, mert, hogy mind ezt nem tud-
tátok, az a ti tetszhalott állapototokat jelenti, mert az nem tud önma-
gáról, amiként ti sem tudjátok, hogy Isten fiak voltatok és újból azok
lesztek. Mert, mint a magnak, hogy fölnövekedhessen földre, vízre,
világosságra, leveg re van szüksége, azonképp nektek is, a testben
szunnyadó isteni magnak. Szeretetre, vagyis Atyára van szükségetek.
A vízre, vagyis alázatos engedelmességre és világosságra, amit itt
adok b ven számotokra, hogy az isteni mag bennetek fölfejl dhes-
sék, a türelem, amely a leveg t jelképezi e nélkül, nincs élete az iste-



38

ni magnak, amely mindent áthat szeretetével, mindezen isteni eré-
nyek szükségesek, az isteni mag fölébredésére, és ha ez már meg
van, nem vagytok többé halottak, hanem él k, és ezen kellék mind
bennetek van, csak el  kell hívni ket és gyakorlatba tenni, és akkor
fölébredtek a halott állapotból és mindent fölismertek általuk maga-
tokban.

De amíg az idegen légiót dédelgetitek magatokban, minden-
féle ideges szenvedélyt, amely betegsége a léleknek, hogyan tudná-
tok isteni leszármazástokról? Amíg azon halál magvát hord játok
magatokban, nem kell-e meg-meghaltok újra és újból? És mindig,
amíg isteni tulajdonságaitokra föleszméltek és csakis azt alkalmazzá-
tok, nem e világ betegségeit magatokban, mert ha valaki mindig tü-
relmetlen, nem lehet-e ugyanúgy türelmes is mindennel szemben,
nem jobban jár-e el akkor mindenben, ha nyugodt és türelmesen be
vár mindent, mint aki ugrál, ami oly méltatlan dolog ezen állati ösz-
tön az emberhez, az emberi méltóságot itt ássátok el amikor isteni
erényeket nem alkalmazzátok magatokban, itt lesztek az állattal ha-
sonlók, fokonként mindenben, mert isteni erények gyakorlása nélkül
csak állatok vagytok, akiket az ösztön vezet és nem az akarat, mert
sokszor akartok jót tenni, de az ösztön még er sebb bennetek és le-
gy zi a jó szándékot, itt viaskodik az állat az emberben és legy zi
azt. Lássátok ez az örökös halál bennetek, amíg nem a jó akarat ve-
zet, hanem a légió, ami nem a ti tulajdonotok, hanem betolakodott
démonok az emberben, akik halottá teszik még az él t is, ha enged
nekik.

Az e  világot  körülfogó  sötét  légkör,  amelyen  át  kell  törni  és
fölülemelkedni, ami oly nehéz az embernek. Azért jövök magam
segítségetekre, csak jöjjetek Hozzám, hogy fölemelhesselek e világ
keretein felül, ami az önzetlen tiszta szeretetben nyilvánul meg, ami-
nek nincs semmi érdek sallangja, ami visszahúz a földre.

Így szakadtok ki a megkötött állapotból a lelki szabadságra,
amely a lélek meggyógyulása, ami áthat a testre is.

Ne várjatok más gyógyítást, se csodát, mert az nem hozza
meg a lélek meggyógyulását, csak a gyökeres isteni erényekkel való
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élés, ami tulajdonotokká válik örökre, nem kell itt hagyni, mert ez a
lélek gazdagsága, ami az isteni rész benne, ezzel haza jöhet a
mennybe az Atyához, vagyis isteni lelki állapotához jut, amelybe
önmaga az Atya lakozik és így vagytok az Atyánál a mennyben. Ti-
bennetek kell a mennyországnak kifejl dni a mennyei tulajdonságok
által, amelyek szunnyadnak bennetek, mint a magban egész nagy fa
alaptulajdonsága meg van, azonképp tibennetek is, csak el térbe kell
venni és gyakorolni és így növekszik fel az Isten országa bennetek,
mert e világ idegessége, raplija, türelmetlensége és ez által a lélek-
megszálltsága és szenvedése, ez mind az isteni erények ellentéte,
mert ha valaki a szeretetet nem ápolja magában jobban, mint a testét,
akkor kialszik és helyébe fellép minden lelki és testi betegség.

Nem bírom eléggé hangsúlyozni, hogy minden a Szeretet, az
Égen és a földön, amit az emberek nem ismernek, nem tudják, hogy
az a fenség, az az Élet, az a mennyország és az Atya lénye, ha a
gyermek nem bírja az Atya tulajdonságait, mi módon ábrázolódik ki
a hasonlatosság? Azért igyekezzetek minden alkalommal isteni eré-
nyeket gyakorolni, mert e nélkül torzkép ek vagytok lélek szerint,
mert amely állati tulajdonság bennetek jobban kifejl dik, a lelketek
azon állat formájára képz dik, tehát vigyázzatok és ne állati csökö-
nyösség és megkeményedés vagy démoni tulajdonságokat étessetek
magatokban, mert azzá váltok.

Íme, megmondok mindent és feltárom a lélek meztelenségét,
amelyben mutatkozik testnélküli állapotban sokáig.

Eddig nem sok id kig viselte a lélek ama formát, mert csak-
hamar új testet kapott, amely takarta, de most, amikor az ideje lejár e
világnak, és megítéltetik, tehát utoljára van alkalom a lélek váltságá-
ra és fölcserélésre, azután nem lesz alkalma átváltozni, mert ily közel
nem jövök többé az eltorzult lelkekhez, csak most utoljára van: rövid
id n belül szabadulás, nincs sok vesztegetni való id  részetekre, mert
közeledik a sötétség fejedelme és meggy zettek általa, mert tulajdon-
ságait magatokban hordjátok és ezáltal jogosult hozzátok. Azután
nincs többé szabadulás a gonosztól, mert annak vagytok a szolgái,
akiknek szolgáltatok és így  az uratok a démon, azért nem tudtátok
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megtagadni magatokban, azért tovább az  hatalma alatt szenvedtek.
Én a Szeretetbe hívlak a szenvedésb l, amint látjátok, de ha mégis a
rossz kell nektek, ki szabadít meg t le? Hisz szabad akaratot adtam a
választásra jó és rossz között. Igémben el adtam a megváltási lehet -
ségeket, segítségemet felajánlottam mindenki számára csak jöjjenek
Hozzám, és mindenben megsegítem (a Szeretethez), de ha minden-
áron ellenem cselekedtek, miképp váltsalak meg? Szegény vak és
eltévedt gyermekeim, ha e világot, a sátánit, meg nem vetitek maga-
tokban hát bennetek marad? Ha el nem hagyjátok az önz  szeretetet,
az önzetlen nem segíthet nektek, értsétek meg, hogy miben áll a
megváltástok és hogy mikor jöttök Hozzám, amikor Igém nem csak
hiszitek, hanem valóban cselekszitek is, akkor vagytok nálam, Velem
és akkor hittetek nekem, de amíg csak szájjal hisztek és tettel tapos-
tok, nem jöttetek hozzám, sem én nem mehetek hozzátok és így visz-
szahagyattok az ítéletnek, ami e világ, mert hogy mindenki szenved
itt még a csecsem k is, bár látszat szerint ártatlanok, ennek az a jele,
hogy, aki ide kerül, az ítéletbe esik és azért még a szeret  anyai kéz
sem tudja megóvni a szenvedést l, csak enyhítheti, de el kell viselni
minden lénynek tettei következményét, mindaddig, amíg tettei kö-
vetkezménye csak szeretet és öröm lehet.

Például, ha valaki hajlékot épít, de nem fizeti ki a munkásait,
akkor bizonyára el bb-utóbb háza nagy terhére válik, öröm és béke
helyett, mert az adósok eltörvénykedik t le és így annyija sem ma-
rad, mint miel tt háza nem volt. Lám ez a képe az önzésnek és a má-
sok kihasználásának és ez folytatódik a lélek építkezésénél a jöv
életben is. Joga van a ki nem fizetett munkásnak az  bérére, bárhová
menekül a lélek, megkeresik, mert bennük  részük van és így nem
szabadok egymástól és gyötrik egymást halálba.

Ti el sem képzelitek, mit jelent az, hogy mindent kiegyenlíteni
és önmagát megtagadni, hogy a lelketek csak így szabadul fel a foly-
tonos élethalál küzdelme alól, ha szeretetté váltok mindenkihez, mert
viszont szeretetet nyertek általa és nem gyötrelmet, azért ha valaki
Igéim szavaiból valaki elvesz, és úgy tanítja az embereket, a csapá-
sok el nem kerülhetik, mert magában már az önzést hordja, ami bün-
tet. Tehát mindenki így hordja magában a halál magvát, aki nem ta-
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nom szerint él, magamagát bünteti meg, mert kibukik a büntetés he-
lyére, öntudatlanul szenved, mert azt nem tudja, hogy amit elvetett az
kel ki számára.

Akik mindezt nem tudják, mert öntudatlan tetszhalottak, cso-
dálkoznak, hogy miért kell annyit szenvedni, már a bölcs l fogva,
de azt nem tudja, mily nagy b nös lelket takar a kis test és mennyi
fájdalmat okozott  már másnak és ezzel adós, azt vissza kell neki
kapni, a frász, a láz, a nyavalyatörés, a himl  és a halál. Ez már mind
el készített dolga a kis testben lev  léleknek, tehát körül is fogja,
mert jussa van hozzá, a ki nem egyenlítés miatt.

Azért t rjétek el, bármikor ér, és ne igen toroljátok meg, hogy
kiegyenlítessék a b nötök a türelem és szeretet isteni erények által,
mert e nélkül soha véget nem ér a szenvedésetek, azért a szeretet a
megváltó Isten, ha azt magatokból mások bukásánál gyakoroljátok,
mert így szolgál a nagy a kicsinek az Isten országában, amikor in-
kább szeret, mint megtorolja a b nt, mert így lesztek nagyok, akik
hordozzák a kicsit, vagyis akiben kevés a szeretet, az egyenlítésnél.

Ami veletek van és történik, az mind meghatározott sorrend-
ben j  el , mert nincs véletlen és ha bármi ér, legyetek szeretettel
nagyobb, minden anyagtól és e világtól, akkor kin ttök bel le, és
nem követ tovább a szenvedés és el sem ér, aki a Szeretet és irgalom
magaslatára helyezi az  reményét, az Sziklára, Krisztusra épít nem e
világra, jöhet rá minden árvíz, vagyis szenvedés folyamata, meg nem
inog, mert szeretete a türelme, irgalmasság az  er ssége, a Jézus
lelke. Ha így gondolkodnátok a megtorlás és bosszú helyett, akkor
nem kísérne több megtorlás titeket sem, hanem a béke és szeretet.

Amennyiben látszat szerint a gazdagokat nem éri annyi kín,
mint a szegényt, az annak a következménye, hogy azon lelkek, köl-
csön adtak Istennek, vagyis a szeretetnek, önzetlenül és már bele is
születtek a vagyonukba, de ez csak a test jobb dolga, de lélek még ott
is szenved, sokszor jobban, mint a szegényeknél, ha elveszti szerete-
tét és türelmét, azaz isteni részét, mert ezeknek kell teljesen érvénye-
sülni a megváltott lelkeknél, mert ez a megváltás. Jézus tulajdonsága-
it bírni. Én vagyok az út, nincs más megváltó rajtam kívül, amely a
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Szeretet teljessége, amely a golgotakereszten teljesedett be, vagyis a
teljes önmegtagadásnál.

(Drága Jézusom, ember ezt nem bírja megtenni, akkor nem is
lehet teljesség soha?)

De igen, csak fokozatosan eljut a teljességre, mert Szent lel-
kem, már segélyi a törekv t, csak így juthat fel a lelki golgotára, a
helyes önmegtagadásra.

És így szorítja ki magából a poklot, a halált, nem másképp, ez
volna a megszabadulás a pokoltól. „Aki meg akarja életét tartani,
elveszti azt és aki Értem megtagadja, megnyeri azt."

Így teljesedik be rajta Igém e mélységes pontja, akik nem
tudnak megérteni, pedig csak kezdjék az önmegtagadást, feltárul
minden szívükben. Amiként itt is megnyilatkozhattam, akképp min-
denkinél, ahol önzetlen szeretetet is találok, e nélkül nincs talaja a
szentléleknek, amelyen megnyugodnék; és nem is szólhat mást, mint
hasonló önz  lélek, amely uralja a testet, ezek a megtévesztések, a
spiritiszták, akik megelégszenek azzal is, ha az alsó légkörb l kapnak
oktatást s t históriákat, de hogy az  lelkük miképp szabadul meg a
gonosztól, azt nem keresik, elég nekik az altatás is, így maradnak
távol a nagy világosságtól csak az éj fényénél virrasztanak, azért éj
fiai, mert nagy különbség az, ha valaki Jézus lelkéb l világosodik
meg, vagy megholtaktól tanulnak, akik még nem tudtak az élet vilá-
gosságához jutni, azért halottak, mint akiket tanítanak, mert hogyan
adhat a holt életet? - semmiképp. Életet csak él  adhat, akiben az

sfény, a nem teremtett élet feltámadt, vagyis Atya szelleme az em-
berben, mert csak ezek az él k. A holt és halott nem sok különbséget
jelent, csak annyit, hogy egyik test még mozog, a másik már nem, de
az élet számára mindkett  halott, és akik halottak lelkeikt l taníttat-
nak és vezéreltetnek, az élethez nem jutnak. Életet csak él  adhat,
amely magam vagyok az Él  Ige, amelyb l élet világossága szárma-
zik.  Tehát  a  többi  altatás,  ami  van  Rajtam  kívül,  az  éjszaka  dolgai.
Mert mit ér az, ha valaki mindent tud, de lélekben kárt vall? - mert
ezek halottak, nincs érzés, sem szeretet, amely az élet, az nem sokat
számít a lelken, mozog-e a küls  héj, a test, vagy nincs rajta, az



43

mindegy, ha a lélek kiégett, száraz, mert ég a saját tüzén. Ez volna a
halottak és holtak megkülönböztetése, ami nem sokat jelent.

Mind halott az egész világ, a b n miatt mindaddig, amíg Sze-
retetté nem válnak, mert az az élet, tehát, ha így van és nem más-
képp, ki adhat életet másnak, ha nincs élete magának sem? Az élet a
Szeretet, mert Isten a szeretet, a végtelenség és örök, amelyben nincs
halál,  amely  véget  vet,  e  világon  minden  alá  van  vetve  a  múlandó-
ságnak, mert a halál uralkodik úgy, mint mennyben, ott nincs múlan-
dóság csak örök alkotás és minden meg van, amiként látjátok maga-
tok fölött az égi testeket, hogy örök él k, akképp minden amit Isten
alkot, mert csak az anyag felett uralkodik a halál. A sokkal er sebb
légi légkörben már nem, ahol az anyag megsemmisül és az er sebb
örökélet  lélek Szellem él. Mert az anyag csak mélyen élhet, az alvi-
lágban, ahol a sátán is lakozhat és alá hullott lelkek, ezen anyagtest-

l kell kin ni a lélek és Szellem világába, hogy halhatatlanná válja-
tok ezen, a világ keretein való áttörés képezi a halálból való feltáma-
dást, amikor már nem az anyagnak éltek, hanem a Szeretetnek, amely
betölti a végtelen rt, fölöttetek, az anyagot csak úgy kezeljétek,
hogy jót tegyetek vele, vagyis Szeretetté váljatok általa, mert amiként
a sz , a gyümölcsfák végcélja a gyümölcs, akképp nektek is a Sze-
retet gyümölcsévé kell válni, ami a cél, mert azért él, mert mit ér az
olyan fa, vagy sz venyige, amely nem hoz gyümölcsöt, semmit az
olyan ember sem, amely nem tud önzetlenül szeretni.

Ezek mindenkor a halál birodalmát építik, vagyis öntestüknek
élnek egyedül, csak az anyag és nincs tovább szeretetük, amib l
nincs hasznuk, amib l nem lehet hasznot húzni, azzal nem is tör d-
nek, az anyagemberek.

Nézzétek ezzel szemben az Istent, amely mindig alkot és
mindig másnak — mert t még nem is látni, munkáján kívül, az örök
változhatatlan rendje mutatja jelenlétét még a halál birodalmában is,
mert látjátok, f  sarjad még ott is, ahol minden letapostatik, vagyis
— élet jelentkezik. Tehát ahol az élet megnyilvánul, ott az Isten jelen
van,  élhet és alkot szüntelen, az ellenfél pusztít, de az Isteni szere-
tet mindent helyre pótol, mindent kiegyenlít láthatatlan Szeretetével,
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mert minden jó T le származik és minden rossz, szenvedés és b n az
ellenfélt l, a sátántól j  e világra természetesen, és mégis az Istent
szidják, káromolják érte.

Ti el sem képzelitek Isten jóságát, türelmét és végtelen átható
szeretetét, hogy e pokol világában is csak jóval szolgál mindenkinek
és a gonosz cselekedeteik gyümölcséért, mégis t szidják és vádol-
ják, de azt már nem tudják, hogy amikor t szidják, mindenkor mesz-
szebb esnek t le és mindig rosszabb lesz a sorsuk, mert a sátánhoz
közeledik.

Akik Istent szeretik, minden javukra van, mert még a gonosz-
ban is tudnak jót tenni vagy alkotni, amiként Isten is  ekképp cselek-
szik, folyton a gonoszban cselekszi a jót, mert nála nélkül a pokol
mindent megemésztet volna, tehát ami van, az Isten szeretetéért van
meg, cselekedjetek hasonlóan és éltek örökké a föld fölötti szeretet-
ben, a halhatatlanságban, ahol a halál keze már nem ér utol, ameny-
nyiben az anyag szeretetét levetk ztétek, mert minden ett l függ.

Valaki mennél anyagiasabb, annál keményebb és önz bb, an-
nál inkább alábukik a sátánhoz és mennél érzéketlenebb, annál mé-
lyebb az önzésben és önmagára annál érzékenyebb,  mindenkit sért-
het, de az  személye szentség önmaga el tt és így túl érzékeny ön-
magára, ezek a szegények, mélyen alábukott lények, mert valaki
mennél följebb emeli magát annál mélyebben van lelkileg, mert a
tiszta szeretetet nem kell felemelni, mert az fönt van, az önz  szerete-
tet hiába emelik, mégis lent van. Így van ez minden lénynél, ameny-
nyiben alázatos, annyiban fönt van és így stb., isteni erények, ha ér-
vényesülnek az emberben, akképp lesz a menyben fokozva, följebb
vagy alacsonyabb állapotban. Azért nincs Istennél személyválogatás,
mert egyedül a lélek tisztulása a mérvadó, sem protekció és a képzelt
Szentek pártfogók kifoghatja pártját, melyik szent, annak, akinek
sötét alvilági lelke van, földdel vegyes, semmi nem tarthatja fenn,
kibukik újra, mert súlya van, földszeretete, ami lehúzza lelkét, mi-
lyen pártfogó pótolná Jézust, az Igét: semmi és senki, mert azt élni
kell és meg tisztulni általa.
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Az anyagias gondolkodásúak nem értik meg az anyag miatt,
hogy k maguk az istenek, ha megtisztulnak a földt l (János 10. 34.)
tehát ki végezheti más helyett e lelki tisztulást? Óh balgatag embe-
rek, meddig zárjátok be magatok el tt a menyet és sínyl dtök a
szám zetésben, miért szeretitek jobban e földet a mennynél a testet, a
Szelleminél, amiért itt kell vesztegelni távol az idegenben, az Atyai
háztól, miért, miért, miért mindez, mert balgák és önz k, k mint a
mindenség urai, kénytelenek éhezni, fázni, szenvedni, az id ben,
holott  ura az id nek és alkotója, de a föld fogva tartja és rabláncra

zi az isteneket, akik elvesztették isteni méltóságukat és erényeiket,
önz k lettek és így fogattak meg a földt l a sátán birodalmától és
elvesztették isteni jellegüket, mert túrják a földet, mint a vakond és
szidják az Istent, aki ennyire sanyargatja az embert. De azt nem tud-
ja, hogy saját maga az az Isten, aki t sanyargatja.

Tessék csak Ige szerint élni teljesen, és rátaláltok önmagatok-
ban az Igaz Istenre, amely kialakul, és mennyé változtatja részedre
még a földet is te benned; és akkor eljött hozzád az Isten országa.

Lám ez volna az Ige munkája a földön, megszentel dni általa
és akkor a Szentlélek vezérlete alatt vagytok mindenkor a világ vége-
zetéig, vagyis amikor végleg végeztetek e világgal, az utolsó napig,
amikor az isteni lélek-szellem bennetek feltámadt és megkezditek az
istenségben való beolvadást az örök sfényben.

És akkor újra az id k fölötti úr és alkotó minden múlandósá-
gon felül álltok, mért nem hisztek Nekem, hogy ez így van: nem érzi-
tek-e eme valóságot, amelyet most föltártam nektek, ne kételkedjetek
szavaimban, mert csak az igazat szólom mindenkor, amennyiben azt
felfoghatjátok és ne tartsátok az egészet rögeszmének, hanem próbál-
játok meg ki-ki magán az önzést abbahagyni és az általános tiszta,
önzetlen szeretetet alkalmazni mindenhol, majd meglátjátok jobb
lesz-e a lelketek sorsa, amely már nem fáj többé az önzésben, hanem
föléled a tiszta szeretett l, ez lesz az els  napotok, amelyen éltek.

Igen, eljövök újra a földre, már itt is vagyok egyeseknél, iga-
zol ezen írásom. De nem úgy, mint várnak, hanem mint tiszta önzet-
len szeretet, aki megítéli e világot, akikben nem találok magamra,
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mint jogos tulajdonomat ne bitorolják tovább és Engem a tulajdonost
nem szám zhetnek tovább, hanem tekintetem el l eltakarodnak min-
den földi egek nagyságok és a tisztulásra átengedett földet, birtoklá-
sul átadom az alázatos és engedelmes gyermekeimnek, ahol nem
éheznek, fáznak többé, sem mint az üldözött vad, futnak egyik hely-

l a másikra, mert k uralkodnak, nem a sátán e világ felett, a to-
vábbi tisztulásig, boldog az, aki azon id ben Mellém áll egészen,
mert ez lesz az ígéretem kezdete, hogy lássák meg, hogy az Ige min-
den szava él  valóság, mert amiként kibontakozik az emberben isteni
részem, akképp fokozódik az üdvösség és uralkodás magaslatára. Az
Én szegény üldözött gyermekeim lesznek hívei e világnak, és elégté-
telt vesznek minden üldöztetésükért, amikor látják kínzóik helyzetü-
ket, akkor fogtok áldani, hogy türelemre és szeretetre intettelek még
az ellenséggel szemben is, mert éppen ez fogja ket megtörni és
megalázni még önmaguk el tt is, a ti béket résetek által nyeritek
meg lelketeket (Theszaloniki 4. 3.)

Ha ez így van, ne sajnáljátok magatokat a szenvedésért, amit
itt Értem kiálltatok, hisz örökkévaló javaknak vetitek meg az alapját
vele, jobb helyre nem alapozhatnátok magatokat, mint az Igére,
amely által lehettek Isten fiai.

Ne bízzatok senki másban, mint abban, hogy ha megtartsátok
Isten szavát, az Isten örökösei lesztek, ezek pedig a mindenség urai,
tehát bízzatok ígéretem minden szavában, ha ezen a jelen id ben még
hitre van szükség, nem látásra, mert az még nincs jelen, de ha hite-
tekben meg álltok mellettem mindvégig, akkor látni is fogjátok az
eredményt, de nem félszívvel, hanem teljes bizalommal Bennem,
amint el bb Nekem is hinnem kellett, hogy Atyám megdics ít, ha h
maradok Hozzá,  akképp kell nektek is hinni ugyanazon Atyának
Bennem, mert itt ugyanaz az Atya beszél, aki Bennem beszélt, tehát
higgyétek eme igazságot látás nélkül, és lelki szemetek nyíljon ki
inkább, hogy lássátok munkámat a földön, hogy milyen harc megy
körülöttetek a sátánnal, hogy ti épségben maradjatok, vegyétek észre
segítségem mindenben, és leginkább azt mondjátok: „Légy áldott
érte jó Atyám, hogy megtartottál melletted eddig is, Szeretlek érte
szívem minden erejével." Lám ez egy elismerés, hogy általam vagy-
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tok, amik vagytok, vagyis világosabb önismeretben, mint mások,
túlszárnyaló magaslaton a világ felett. (Zsidók 6. 8.)

Péter, Jakab és János sorsával a tábor hegyén ahol ti is Álta-
lam megdics ülhettek, ha világot újra nem öltözitek fel lelketekre,
hanem többé semmi közösségetek nem lesz vele.

Ez abban áll, hogy testi vágyaiban kívánságaiban és örömé-
ben nem vesztek részt, hanem az önmegtagadásban lesz az örömötök
ezután, amikor a sátánt önmagatokból ezáltal ki zitek és így lesztek
szabadok t le örökre, mert ha én zöm ki bel letek és ti mégis vele
foglalkoztok, újra visszatér hozzátok sokadmagával, tehát legyen
meg az az örömötök, hogy legy ztétek magatokban e világ urát a
sátánt, ez a mindvégig való megállás, akik üdvözülnek, hogy a sátán
nem lesz úr bennük többé az önzés g g és nagyravágyás, stb. hanem
az isteni erények, mert ezek a boldogságok a sátáni sóvárgások a
pokol és mindenkin ami létezik, az mind az önszeretetb l ered az
helytelen, mert a helyes önszeretet e világ megtagadásával kezd dik
bennetek a Szeretet életében, amely kihat a lélek fejl désére és így

 ki testb l és e világból, minden lény fejl dik, csak a csökönyös
nös marad vissza állati mivoltában és így a sötétségében is a küls

sötétségben bízik, ami e világ állapota és a benne lev  mennyorszá-
got nem fejleszti sem építi, ha lelki szemetek volna, látnátok sok em-
beri lelket, az ö fejl dési fokozatában, hogy mi a nagyobb állati ösz-
tön rész, az van benne, er sen kifejl dve, amit jobban ápolt önmagá-
ban, mint a tiszta szeretet, ami emberé teszi, út fokozódik föl vagy le
a lélek fejl dése.

Ha a Szeretet életre kelhet bennetek és fölemelkedik az igaz-
ság állapota a szívben, micsoda az, aki fölülmúlhatna az ilyen boldog
lelki állapotot? - és ti, mint boldog kis gyermek ezen istenség árnyé-
kában, védve vagytok a gonosz befolyásától és annak kínzásától,
mert ismétlem, az önzés kin  mindig a sátáni részetek, ha a lélek
meggyógyulhat eme betegségéb l, akkor, mint új isteni hajtás sok
gyümölcsöt terem, hasonló Szeretetet és így ágazik, levelezik az élet
fája az embernek, amely a kert közepén van. Miért van az élet fája a
kert közepén jelképezve? Mert a test közepe a szív, ahol a Szeretet
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megnyílhat kifelé minden testtagra, és így szeretetté válik és term vé
az egész test, általa az égig ér  létra szintén az égi lépcs t jelenti,
fokonkénti emelkedést, növekedést a Szeretet által. Bármit is olvas-
tok a Bibliából, jelképeket vagy a világ teremtését, az mind csak az
ember lelkiállapotát jelzi, sohasem anyagot gondoljatok, mert Isten
csak mindig a lélekhez szólt, nem a test, vagy anyaghoz, amely csak
ruhája a léleknek, csakis a szem és láb kilépés (Máté 5. 29.) csakis a
léleknek szól, azáltal, hogy ne — cselekedje azt, ami e világi csábí-
tás, hanem mindenkor Isten akaratát keresse, aki az  egyedüli élete,
léte és boldogsága, mert amiként holt a test lélek nélkül, olyan holt a
ti lelketek Isten, azaz önzetlen szeretet nélkül. Ha ti a Szeretet szülöt-
tei meghaltok: azért van mert nincs bennetek élet, a Szeretet csupán
csak e világi szeretet, amely inkább ösztön és a vágy kielégülése,
amelyben csakis énjének önzésnek hódol, tehát abból származott a
tett rajtatok a b n az állati ösztönb l, azért nem beszél Isten sohasem
a testhez, hanem a lélekhez, amely fonala a továbbélésnek és ha a
lélek inkább Istenhez fordul e világtól, akkor már nem szorul állati
élvezetekre, hogy teremtsen, hanem halhatatlant teremt, mint nemz -
je a benne lév  Istennek.

Ekként lesz az ember Isten fia, ha Atyát befogadja szívébe,
mert a gyermek atyától származik, de amikor a gyermek elhagyja és
megtagadja Atyját, megsz nt gyermek lenni, így „önállóvá tette ma-
gát”, atyja is eltávozott t le és így lett Istent l elhagyott az emberi
lény.

De ha már eleget szenvedett az önzésében a sátán hatalma
alatt, mindenkor visszafordulhat az Atyához, a benne rejl  isteni
Szellemhez és feltámad részére újra a fiúság és az Atya újra vele van
és segélyi tökéletesíti az örökségére, mint fiát, mert addig szenved a
fiú, amíg nincs isteni oltalom alatt, akit elhagyott.

„Aki Hozzám j , semmiképp ki nem vetem" vagyis, aki meg-
alázkodik, b nét vallja, elismeri és megbánja azt, az Atya nem veti
meg, hanem fölsegélyi és fölemeli. De, aki nem j  hozzám, miképp
szabadítsam meg a gonosz szenvedést l? - ha azt cselekszi és szereti?
tovább, (Oh te áldott szent Szeretet, jöjj szívünkbe és kelts életre és



49

adj életet e világnak. Édes Jézusom, amint ígérted a téged keres k-
nek, akképp cselekedjél velünk is e kés bbi tanítványaiddal, hisz
epedve várunk mikor rendelsz a hegyre, ahol megláthatunk.)

(Kedves eszközöm és írótollam még mindig nem látsz? - ki
cselekszi mindazt, ami veled van, ki van neked más rajtam kívül,
senki és semmi, tehát ami vagy, az csakis általam vagy... és még sem
akarsz fölismerni, kedves kicsinyem ne anyagban akarjál látni, ha-
nem Szeretetben, mert ez nagy kett , ez mennyei, amaz földi, hisz
körülöveztelek egekkel és fénnyel, csak viszont Szeretetet kívánok

led, az — Els t a nagy világosságot, amit nyertél már T lem.)

De térjünk ismét a tárgyhoz, amit e világ eddig nem tudott és
ismert, ezen utolsó id ben minden világos lesz el tte, „aki akarja
vegye az Élet vizét' ingyen", szeretetemb l, hogy a Szeretet felsza-
baduljon a hamis kufároktól és könyv alakjában legyen az Evangéli-
um kimagyarázva, mert ez fogja a legtöbb hasznot hozni a menny
számára, mert elég érettek hozzá már az emberek. Nem lehet tovább
butítani, áltatni a hamis tanítók által és így fog betelni emez Igém,
„És mindnyájan Istent l tanítottak lesznek, (János ev. 6. 45.) mert
ahol a valóságban lesz feltárva a lelkiállapot, nem hízeleg a hallga-
tóknak tovább a tanítók szava „mert, aki idejár, az már feltámadott",
mert minden felekezet ezt mondja magáról, mintegy csábítgatván
vele a híveket és ez által mégis az érdek — lesz támogatva, nem a
lélek megszabadulása a gonosztól, ami a f cél. Nem a felekezeti kü-
lönbözet, mert nem a küls  a forma, sem a zengzetes éneklés, hanem,
a lélek felrázása és felvilágosítása, hogy hol áll, szabadulásáért, mert
ha valaki börtönbe születik és nem mondják meg neki,  nem is keres
szabadulást, mert csak így tudja: és szenved az igaz b nösök között
az ártatlan is. És sok ilyen fél-angyal szenved e földön, kiknek letelt
a tisztulás ideje, ezekhez szól Igém, akiket nem lehet ámítással kielé-
gíteni, hanem a valóságot keresik. (János 5. 44.), egymást dics ítik,
akik elvesznek, mert áltassák egymást az emberi rendeletek elvetése
a f  cél, annak, aki Utánam akar jönni. (Máté 15, 15; Márk 7.) mert
amíg nem a mennyei után áhítoztok minden er vel, bizony itt marad-
tok a test börtönében.
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Azért jövök Magam segítségetekre mindenképpen, hogy föl-
ismerjétek a lélek állapotát és szabadítsátok meg magatokat a go-
nosztól. Ez a fel világosító szózatom, ezt akarja veletek megértetni a
mindent fölismerés a — jelszó —, mert sokszor az a legnagyobb b n
El ttem, amit e világ nem tart b nnek, tehát nem is védekezett ellene
és így foglya maradt, minden id kben például, ki tudta azt közületek,
hogy az önzés maga a sátán bennetek, kisebb-nagyobb mértékben? és
azt meg kell tagadni, vagy ki zni, hisz mindnyájan féltek t le, elvi-
leg, de hogy miképp kell, azt megmutatja Igém és ezen megmagyará-
zó írásaim amely világossága a földnek, mert ez a Szent lelkem kitöl-
tése minden testre, vagyis aki akarja beveheti, nincs semmihez f zve,
sem küldve, teljes szabadon mindenki megm velheti lelkét Isten aka-
rata szerint, beállíthatja magának az Isten országát, a lelki kufárok
nélkül, akikt l így akarom megszabadítani az Engem keres ket, hogy
saját  szívükbe  kell  térni  e  világból  és  ott  feltámasztani  az  igaz  élet
által, mert mi e világ? - ama küls  sötétség ahová a hamis sáfárok
jutnak, mert amíg kívül keresik a lélek megváltását, addig az élet
elvérzik bennük, vagyis a hamis ámítók tana alatt, sohasem jön öntu-
datra, hogy önmagában van mindaz amit kívül keresett, mert már
régen letelt az az id , amikor anyagtemplomot rendeltem nevemnek a
sötétség miatt, mert az er s állati ösztön miatt nem tudták azt felfog-
ni, hogy k maguk az Isten templomai, amikor Isten akaratát cselek-
szik, mert ezen isteni akarat befogadásával lett  a templom, amely-
ben lakozhatom, mert a régi ó-szövetségi id ben a testiség miatt nem
lakozhattam emberi testben a templom csak képletezés volt a lélek-
nek, a minden drága földi értékkel ékesített templom, amely megfelel
azon lelki állapotnak, amely felékesíti magát minden isteni erények-
kel, mert ez a legdrágább ékessége az Isten templomának, amelyet a
lélek magában elviszi e világból, ez az a kincs, amelyet a rozsda meg
nem emészt, a tolvaj el nem lophat, mert ahol a szívetek, ott a kincse-
tek, ki hová helyezi magát, ott van lélek szerint, akinek a mennyei a
kívánsága, oda helyezi szíve szeretetét és ezáltal mennyeivé válik 
maga is egészen, mert a magot, amelyet földbe vetnek, onnan vesz
testet magának, vagyis ott öltözik fel növénnyé, az emberi-lélek
magva a szívós ahová vetitek,  ott testesül meg mert, amit most el-
vetsz, az kel ki számodra mindenkor is oda helyezted magad.
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Végtelen nagy igazság van az Isten rendjében, felülmúl min-
dent, és aki ezen igazságba beleéli magát a szerint természetes, hogy
Isten akaratában él, és így lett mennyei, ahol az Atya van és így lett
Egy az Atyával, mert az Isten lelke igazság és szeretet, aki abból
vesz, Isten lesz általa maga is, mert nem a mag szerint alakul a test?

Az embernek, mint szabad lénynek, az a rendeltetése a föl-
dön, hogy önmagát visszatökéletesítse az Atyához, akit elhagyott és
saját  akaratában  és  kívánságában  esett  ez  volt  a  bukás   a  menyb l,
tehát ugyan úgy kell vissza térni az Atya akaratában, amint elhagyta
és akkor lesz megváltott fiú újra a sátántól, mert ez a Jézus útja,
amely megvált a b nt l, ezt tettben kell elvégezni, nem énekkel vagy
imával, mert akkor nem áll el  a valóság, csak szó marad, olyan ez
mint a szél, es , az áldás nélkül, nem terem egyéb a reménységnél,
amely még nem valóság. Ha valaki csak folyton ígér és nem ad, bi-
zonyára az éhez  szenved — így szenved a lelketek is tett—nélkül,
aki szóval ámítja magát, tett nélkül. Ilyen állapotban lesz e világ,
szeretet nélkül, amely tettben nyer kifejezést, ami, nincs, naponta azt
imádkozzák:

„Legyen meg a te akaratod" és a maga- akaratát cselekszik
mindenben.

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképp mi is  megbocsátunk
az ellenünk vétkez knek" — de  kérdem, ki cselekszi is meg, ki tud
megbocsátani, hisz ezzel köti össze az Én bocsánatomat is „amiképp
mi is megbocsátunk" azt ígéritek naponta, de mégis a haragot, az
önzést választjátok szívetekben, a neheztelést, tehát ott a szívetek a
haragban, ott van elvetve a mag a saját akaratában, nem az isteni aka-
ratban, amely mindent megbocsátó szeretet, amely felold minden
halál kötelékét l, amely önzés.

Ki tudja mindezt közületek, a világ világossága nélkül? - mert
a tudatlanság a sötétség és a fejletlenség, amely fa nem tud gyümöl-
csöt, azaz szeretetet teremni.

Minden a szeretetlen állapot átka, ami szenvedés van a föl-
dön, és nincs aki befogadjon Engem a Szeretetet, azért van szenvedés
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és halál hatalma alatt. Mindent átfogva megérthetitek, hogy „Isten a
Szeretet" — amely mindent betölt élettel és örömmel, csak az ember
szenved az önzésében. Fogadjátok be ezen életet adó tanításaim, hisz
megérthetitek, hogy a Szentlelkem mondhatja ezt, mert emberi lélek
ezt még nem tudhatja, nektek feltárni, csakis az örökt l fogva él

svilágosság, akiben nincs a sötétségnek (önzésnek) még árnyéka
sem, amit megígértem még e világban, hogy küldök igaz tanítót, aki
elvezérel minden igazságra. Íme itt vagyok szemetek el tt, amennyi-
ben, e bet k által anyaga válhattam részetekre, ne várjatok igazab-
bat, jobbat ennél, mert a mennyben nem vagyok ily közel sokakhoz,
mint íme most hozzátok, mert az utolsó tisztulási id  végére ér nem-
sokára, azért igyekszem az ébereket életben tartani, eme nagy sötét-
ség idején is, hogy az égi vér keringhessen e földdel, hogy még job-
ban le ne tagadja isteni leszármazását az ember, mert így még van út
a mennyben azok számára, akik meghallják hangom a Szeretethez,
ami a boldogság.

Ha valaki földit elmond nektek, amit sosem láttatok, azt elhi-
szitek. Én azt beszélem itt, ami a tietek, amiben vagytok arról is föl
kell ismernetek, mintegy öntudatra kell ébredni és a lélek börtönét
isteni erények által magáról lekoptassa, mert mint Isten leszármazott-
jainak a teljes szabadsághoz van joguk és nem úgy, mint eddig, csak
itt e nehéz földön élni, ahol menekül a farkas szája elöl, és az orosz-
lány elkapja, a vadság, a szeretetlen világban, így van itt.

De, aki felszabadítja magát a test alól, úgy az összes világok
felett úr, és rendelkezik, mint Atya örököse, az egész teremtésben,
vagyis a végtelenség felett uralkodik, mint természetfölötti úr, mert
mi a természet? - a teremtés és ki áll a teremtés fölött? - aki alkotta
azt, és ha akaratom, vagyis Szent lelkem bennetek van akkor ezáltal
teremtés urává váltatok és így nincs a földhöz kötve a teste által töb-
bé és minden szolgája az Úrnak szolgál, mint urának, vagyis, hogy
jobban megértsétek.

Egy vadoncba beojtanak nemes sz t, nem nemes lesz-e be-
le a termés is? És azért megbecsüli a gazda ama növényt, ápolja, és

els  helyre ülteti, nincs többé a vadonccal, ez csak kis növény,
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amelynek élete oly rövid és máris mennyire szeretik a hasznáért. Hát
az emberi lélek is ilyen vadonc lett, mert nem termett ízletes gyümöl-
csöt és haszontalanná vált, azért került az alvilágba, a dudva és ingo-
ványra, amelyen nincs fiksz pontja életének, mert a halál uralkodik
felette, nem  a halál, a b n lelett, amíg nincs benne isteni részem,
azért haltok meg id nként, amilyen rövid az élet, vagyis szeretet
bennetek és a halál tesz pontot a földi élet után. De nem így lesz az-
zal, aki Isten akaratát magáévá tette, mert ez által lett Isten  maga is,
mint a nemesített fa az ojtástól.

Nézzétek csak a föld alatt lev  dolgokat, mily értékeket kép-
viselnek a föld fölött lev knek, példa a naftaforrások, a szénbányák,

, érc, arany és egyéb drágaságok, amelyet takargat magának a föld,
de az okosabb ember a föld hátán él  az ura eme értékeknek, mert
megkeresheti azt és a föld kénytelen átengedni kincsét, urának, az
embernek. Így van azon emberrel már a magasabb légkörb l való
akarat által, ki mintázhat a saját lelke javára minden isteni erényeket,
eme mennyei kincseket, amellyel sok hasznot hozhat embertársainak
és így szeretete, élete felnövekedik a halál birodalma fölé, mert ami-
ként az ember ura a földnek, mert minden érte teremtetett, akkor ura
lesz a természetnek és a halálnak is, és minden alárendeltetik akara-
tának. Ez a mennyei és földi élet közötti különbség, mert a testnélküli
élet sokkal jobb és sok örömet és boldogságot szerez, mint hinnétek,
e földön el sem tudjátok képzelni azt a boldogságot, amelyre terem-
tettek — hisz eltörölhetném élteteket, hogy ne léteznétek többé sehol,
mint ahogy azt sokan is kívánják a földi szenvedésben, de nem te-
szem, mert ha elhagyja a tiszta szeretet ellen a küzdelmet, már akkor
is megérezheti mily értékes élet lehet ö, ha szeretni fog tudni.

A végtelen r minden zuga reátok vár, mint urára, hogy térjen
vissza az  örökségébe. Azért nincs megsemmisíteni való emberi
lény, mert mindenütt várva-várják az  szolgái, a saját birtokain, ami-
lyen végtelen nagy az alkotás, még ehhez képest nagyon kevés az
emberi lény, tehát nagyon drága az emberi lény, nincs megsemmisí-
teni való egy sem.
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Még magát a sátánt sem semmisítem meg a fönt leírt okból,
pedig már végtelen sok szenvedést okozott az  követ iek és maga-
magának. De ha visszatér az isteni rendbe, ez már az ö szabadulása a
szenvedését l és gyötrelmét l, akkor már szabad a földt l, mert még
jelenleg ide van láncolva, mert levettetett a mennyb l az Ige megszü-
letésekor, hogy itt, mint emberrel vegye fel a harcot. Kísért is, üldö-
zött is csecsem koromtól fogva, amíg a golgotán testem kivégezte,
de lelkem, azaz mennyei részemben semmi kárt nem tehetett, hogy
nektek utat mutassak hasonló élettel, a t le való felszabaduláshoz,
míg végre minden gonosz megsemmisül és így kénytelen a sátán is
megtörni, ha nem lesz kivel gonoszkodni, és akkor nem lesz többé
gát, a sötétség, mert mind megvilágosítatnak azon isteni erények ál-
tal, amely az Isten Szelleme az emberben.

Jelenleg a sátán még annyira gonosz, ha teste volna minden
életet kivágna testben, de így csak befolyásolhat egyeseket az  aka-
ratával és azok hozzá hasonló gonoszságot cselekszenek, tapossák,
vágják az életet, vagyis a tiszta szeretetet; rombol szüntelen, de a
Szeretet mindig építkezik és kipótol mindent, mert a nagy hordozza a
kicsit. A földeteken is láthatjátok, mennél több embert kivégeznek
háborúkkal, annál több van, mert a testet megölhetik ugyan, de a lel-
ket soha, mert nézzetek meg egy kivágott fát hány újat hajt a gyöke-
reib l? Tehát, ha egy fát sem lehet megsemmisíteni, mennyire nem
egy ember életét, amely Isten képe; ez csakis tisztulásáig történhet
vele a sátán befolyása alatt, azután már szabad t le.

Ezt akarom veletek, mint érettebbekkel megismertetni, hogy
szenvedésetek csak addig tart, amíg a Szeretet ellen küzd tök, va-
gyis, elégtételt, kárpótlást kerestek a földön, a kiegyenlítés helyett,
amely a Szeretet, minden téren. Hogy jobban megértsétek, hogy mi-
kor küzd tök a Szeretet ellen, felhozok egy pár példát.

Ha valaki tartozik nektek, és nem bírja, vagy nem akarja meg-
fizetni, akkor ti perlekedéshez folyamodtok, és úgy várjátok az elég-
tételt, ez pedig sok szeretetlen állapotot nemz minden érdekelt szá-
mára, és a végén alig juttok valamihez, mert az ügyvéd és a törvény
maga-magának dolgozik nem nektek. Így a pokol n tt általa nagyra,
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nem a Szeretet, itt ellenem küzdöttetek, nézzük csak a másik oldalát
ugyanezen esetnek, az illet  adós nem akar fizetni, és ti kéritek t le,
mert szükségetek van reá, de kérdem, miért adtad azt oda, amire ne-
ked is szükséged van? Keresett volna az illet  más megoldást, és ha
már odaadtad, miért nem tudsz róla lemondani, vagyis Szeretetet
alkalmazni, türelmet, irgalmat, elnézést, hisz az adakozás ezzel jár,
miért nem vagytok bölcsek, hogy ama kölcsön fejében önmagatok-
ban az isteni erényeket gyarapítanátok, és így akkor a kölcsönt szere-
tetté váltanátok, mennyei kinccsé, amit nem kell itt hagyni. Most azt
mondhatnátok, hogy az illet  adós még ki is nevetné, ha ilyen hülye
lennék vele szemben és bolondnak tartana, — lehet, hogy így lenne,
de álljunk meg e pontnál és nézzük az anyag nélküli létben, ahol már
nincs szükséged a kölcsönadottra, hanem egyedül a szeretetre, az aki
itt kinevetett vagy hülyének bélyegzett a jóságodért, lám ez mind t
terhelte meg, te pedig felszabadultál alóla, no most ki járt jobban? Ha
az anyagiért még a tiszta szeretetet át lehet váltani, ez még nagyon jó
állapot, mert csak így lehet tökéletessé az ember, amikor az anyag
kopik benne és a Szeretet n , az adós nem sok ideig örült az eltulaj-
donított  anyagnak,  amely  újra  a  lelke  sírja  lett,  de  aki  Szeretett,  az
örökké örvend ezen vagyonának, amely által fölszabadult.

Ki járt jobban? Látjátok, azért van emez anyagi teremtés és
minden szükség beállítva, hogy egymást csiszoljátok és így tisztulja-
tok, ezt nem lehetett másképp beállítani a bukottaknak.

Hozok el  más példát, a szerelem terén, ami még veszélye-
sebb, mint a kölcsön, vagy a váltó lélek számára.

Van valamely férfiúnak, akit  szeret, és kiszemelt párjának,
de amaz nem viszonozza a szeretetet, vagyis nem érez vele, mily
balgaság azon szerelemhajsza és rület, vagyis sátáni önzés van ben-
ne, hogy akarja a sz t f zfába ojtani? - ha nedvük, azaz lelkük nem
hasonló? - hiábavaló önzés, az ilyen közösülésb l származnak az
elfajult emberek, torz lelkek, éppen így van az érdekházasságok, ahol
anyag játszik közre, itt mindenütt az önzés érvényesül, nem a tiszta
szeretet és ilyennel lett tele a világ, azért gonosz.
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Vannak ennél még gyalázatosabb b nök, a „Kéj vágy" ez már
egészen pokoli természet  állapot, mert az olyan mindig azt hajszol-
ja, hogy ménnél több virágot letaposson, vagyis felebarátját tönkre-
tegye; ez mind sátáni, a soha ki nem elégül  állapot, az ilyenek lelke
ég-, sóvárog és az állandó aszály tikkasztja, nincs szabadulása a go-
nosztól.

Vannak, akik testüket áruba bocsátják pénzért, az ilyen sze-
gény lelkek, akik az  anyag áldozatai lesznek, nem különbek az út-
szélnél, amelyet mindenki taposhat, szintén a pokol gyermekei, csak
kisebb mértékben, mint a kéjvágy hajhászok, mert soknak a nélkülö-
zés, a rossz nevelés is az alapja, így még menthet k, miként a Mag-
dalából való Máriát is mindenki megvetette, a kéjvágyók, kihaszná-
lók, de amikor megtudta és fölismerte eme poklot önmagában, rögtön
ellene küzdött az önzésének és alázatos követ m lett. Sokan ama

nösök nem is tudják, hogy b nöznek önmaguk ellen, csak amikor
utoléri testüket a gyógyíthatatlan betegség, akkor tudják csak, hogy
önmaga ellen is vétettek, nemcsak az isteni törvény ellen, amely tiltja
azt, mert aki azt áthágja, azt a pokol nyeli el.

Ez ama tiltott fa, amelyr l, ha esztek, meghaltok, aki az Isten
törvénye ellen vétkezik azt ama törvény ítéli meg.

És mindannak a sok b nnek és esésnek egyedül az Ige élete
vet véget, vagyis a Szeretet és önmegtagadás, mert a bennetek lev
isteni rész így fejl dhet ki újra, mert nem egy kívülálló Isten ellen
vétkeztek, hanem az önmagatokban lev  ellen, és így vétkeztek az
Isten ellen önmagatokban, tehát önmagatokat ítélitek halálra mind-
addig, amíg a szeretet ellen vétkeztek. Mindezen fogalom eddig is-
meretlen volt el ttetek, de íme most feltárom a valóságot és ismerjé-
tek fel magatokat annak, akik vagytok végre, és ne szenvedjetek álla-
ti ösztönötök által, hanem tisztítsátok meg a szeretetet magatokban a
földt l, és nem lesztek többé ide kárhoztatva, az alvilágban az állati
sorba, hisz Isten fiai vagytok?

Visszatérni az isteni rendben, amit az Ige megmutatott, azért
jött az Isten közétek, hogy hazavigyen a küls  sötétségb l. Az utat
tudjátok és járjatok rajta és felvirrad nektek az örök nap, amely nem
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nyugszik le többé számotokra, mert az a ti megvilágosodásotok és
mindaz a sok szenvedés a küls  sötétségt l jött reátok, amit ti jobban
szerettek önmagatoknál, a küls  anyagot, mert mit adhat az ember
váltságául lelkéért: mindent-mindent, ami küls , hogy önmagát fel-
szabadítsa az anyag szeretetét l és megnyerje az Istengyermekséget
ami által mindennek urává válik, de  nem anyag többé, hanem úr és
uralkodó az anyag és minden felett, mert amíg anyagtest van rajtatok,
addig annak vagytok szolgái, mert legnagyobb zsarnok a test rajta-
tok. Tehát szolgái vagytok mindenkor, azért meg kell tagadni a vá-
gyait, kívánságait és felszabadulni t le lélek szerint, csupán a táplá-
lék és tisztaság és egészséges szükségletét kell megadni, hogy a lélek
érett gyümölccsé, vagyis szeretetté válhasson benne, azért kell fenn-
tartani a rendelt Ideig, mint szükséglakását a léleknek, de nem kell
szeretni azt, ami csak gyötrelmet nyújt, a testet uraló sátáni vágyak-
nak.

Így számoljatok ezután, ha mindezt már tudjátok és haszno-
sítjátok magatok és lelketek javára eme világosságot, mert ennél job-
bat és nagyobb kincset nem adhatok nektek. Gondoljátok meg, hogy
most hol vagytok és hol, és mivé válhattok, ha akartok ezen alapon
elérni? Gondoljátok meg, hogy ez az utolsó üzenetem hozzátok ti
bukottak, hogy megtudjátok, nem vagyok az az Atya, aki elzárkózik
tékozló fia el l, hanem íme feltárom a szabadulás útját el ttetek, a
többi t letek függ, hogy mit választotok poklot vagy szabadulást a
pokolból. Íme nyíltan fölismertetem veletek az élet és halál útját,
választhattok, amit jobban szerettek, oda ítélitek magatokat, azután
nincs mit panaszkodni, vagy szememre hányni, hogy miért nem tu-
dattam veletek a valóságot, most, íme tudjátok, és így lesz az Ige
sokaknak vesztére és sokaknak fel támadására. Simeon jövendölése
szerint, mert ha valaki meg nem ragadja az árban a ment  kezét, bi-
zonnyal elvész, ez pedig csak az lehet, aki nincs veszélyben, vagyis
fölötte áll a veszélynek, az lehet a ment . Így tehát csak az Ige ment-
het ki a mélységb l, ha követtek, ezt érezzétek meg ezen soraimból,
hogy itt a legtisztább isteni szeretet beszél, aki fölötte áll mindennek,
aki ezt föl nem ismeri, az nem lehet az Én bárányom, mert hangom
föl nem ismerte, mert nincs benne részem, vagyis isteni tulajdonsága-
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imból nincs benne csak az alvilági, aki fel nem foghat, mert melyik
gyermek ismerheti fel Atyját, ha nincs benne a hasonlatossága? Egy
sem. Csakis az, akiben hasonló tulajdonság van, mert, ahogy földön a
megszületett gyermekben keresik a szül k a hasonlatosságot, akképp
keresem Én is az Enyémekben lelkem tulajdonságait, és ha magamra
ismerek benne, úgy fiammá válik.

Csak egy isteni erény is legyen benne tökéletes, máris ez által
isteni rész lakozhat benne és eme — egy — megszüli a többi erénye-
ket, mert „Akinek van, annak még adatik, hogy b velkedjen, és aki-
nek nincs, még az is elvétetik t le, amije van”, hogy el ne tékozolja
az élete fonalát egészen, és az rz angyala rzi meg az új teremtésig.

Ez volna ama Ige magyarázata, amibe olyan sokan megbot-
ránkoznak, mert anyagiasan gondolkodnak. Én pedig mindenkor a
léleknek beszéltem, nem a héjhoz, mert micsoda gazda az, aki a leg-
utolsó kis libapásztornak adná ki a parancsot, hogy mondaná meg a
nagyoknak, akaratát, nem hinném, hogy célt ér vele, azért én sem
beszéltem a lélek ruhájához, hanem mindenkor a lélekhez, amely
tartalmazza amaz isteni Szellemet, ha kívülr l befelé fordul, mint
már tudjátok.

Mert meddig van az ember a küls  sötétségben? Amíg kívül
keresi az Istent és a megváltását, holott lelkében kell átváltozni, mert
minden, küls  e világ és azért vagytok itt, hogy a világot a lelketek
javára és gazdagítására használjátok ki, eme múlandón megszerezhe-
titek a múlhatatlanságot és örökvalóságot, ha életeteket el nem játsz-
szátok e világban. Az igaz, hogy e világ nagyon veszélyes hely a
lélek számára, mert minden ideköt a küls ben, de ha valaki viszont
hisz Jézusnak és hitb l követi, az meg nagyon gyorsan túl n  az an-
gyalok fölé és így csak itt tud felnövekedni, más világtesteken ezer
évekig nem emelkedik annyit, mint itt egy nap, amikor önmagát
megtagadja, mert ezzel a sátántól szabadult fel, ha újra vissza nem
esik, a nagy kísértésben, mert ahol nincs harc, nincs is gy zelem.
Tehát bölcs és okos ember az, aki eme mulandót feláldozza az örök-
kévalóért, mert az el nem vétetik t le, amint hogy itt mindent el kell
hagyni másnak, tudjátok.
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Úgy szokjátok mondani: „még a bogár is védi az életét és
menekül a veszedelem el l". Igen ez így is van, csak az ember nem
menekül a b nt l, lelkének veszedelmét l, mert szereti azt. Pedig
minden szavatok és közmondástok erre tanít, csak ti nem értitek meg
a szó értelmét, azonképp az imátokat sem értitek, amit mondtok, mert
csak a száj beszél kifelé a világba, de a lélek nem tud róla, mert csak
szokásból teszitek, nem szükségb l, minden Isten tiszteletet. Azért
nincs lelki haszon bel le, mert csak szó és beszéd az egész, nem ön-
megtagadó szeretet, ami a valódi istentisztelet, mert hol és ki lakott
jól szóval? Ha tettel nem evett senki sem, azért a lélek is csak akkor
táplálkozik, amikor tettben tápláljátok szeretet által, a szó csak szél, a
tett az es , az áldást adó és termékenyít  szerétet.

Ezt már többször ismételtem, eme írásaim között, hogy fog-
ják fel a különbséget e nagy kett  között, a szél tikkasztja a földet, az
es  áldással telíti meg, ily nagy különbség van az istentiszteletek
között, a szájjal való: a szél, a tettel való: életet terem.

De mire való a szokásos templomba való járás, hogy lássanak
az emberek? Nem küldtem az Enyémeket, a megszokott istentiszte-
letre, hanem az életre hívtam ket a Szeretet tevékenységre. (Jakab
lev. 1. 27.) - mire való az unalmas egyhangúság, a régi szokásos is-
tentisztelet, nem megmutattam-e a tékozló fiú, a gazdag ifjú, az Ir-
galmas szamaritánus, a bölcs kincskeres , a mustármag, az apostola-
im kiküldése, a négy és ötezer ember megvendégelése és a vég ön-
megtagadásom a kereszten való életem befejezése. Az itt felsorolt
tények mind sarkalatos bizonyítéka a tettel való istentiszteletnek,
honnan veszitek hát a szájjal való istenimádatot, mint a pogányok,
akik nem ismerik igémet? Ma már lejárt annak ideje, ami régen volt
az ó-szövetségben, amíg a gyermek kicsi, addig csak játékszert kap-
nak, a jövend  valóság mintáját, akképp kapta a kezdetleges nép az
el játéknak a küls  templomot, mert a benne lakózó templom fejlet-
len, azaz kiépítetlen volt. De e küls  templom az Ige megszületését l
megsz nt az Isten temploma lenni, mert nem lakoztam benne többé,
tehát hiába kerestek ott, ahol nem vagyok, mert ha —
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Az Ige testé válik, akkor bennetek lakozom és így lesztek Is-
ten templomai és igefelh i, amelyekben, eljövök újra ítélni elevene-
ket és holtakat, amint jeleztem. Máté 25.-ben.

És  mindez  a  templomon  kívül  történik,  tehát  szokjátok  meg
azt, hogy saját szíveteket építsétek fel ezen túl Isten templomává,
hogy veletek lehessek mindenkor, amint velem voltak az Enyémek
mindenkor, nem a világgal. Mert minden hiábavalóság, ha a lélek a
sátáni önzés hatalma alatt van, amely az  pokla, minden hiába, ha
nincs tiszta szeretete, amelyben fölismeri önmagában az Istent, mert
amíg ez nincs jelen, addig küls  sötétségben vagytok, vagyis kifelé
kerestek, ahol nem vagyok feltalálható. Mert Szent Lelkemet ígértem
tanítóul az Enyémeknek nem anyagtestet, vagy templomot, a meg-
váltás fölismerésére, mert tettre hívtam, cselekedetre mindenkit, hogy
kövessék példámat, nem hívtam az álistentiszteletre senkit sem, miért
nem követtek hát? Mert könnyebb a szokásos szájjal való ima, ének,
mint a tett, de nem is lesz áldástokra ezen éltetek, mert hiába éltetek,
ha nem javultatok meg, újra a halál marad fölöttetek úr, nem ti a ha-
lál felett, ezt éritek el a küls  istenkereséssel, mely tibennetek, alvó
állapotban nyugszik a sötétségetek idején.

Amint már azt b ven kifejtettem ezen írásaimban: Nincs más
út, mint az Igét követni és azt élni, akkor ti is újra Isten igéjévé vál-
tok, és életet adhattok e világnak, vagyis új életet, eme igazságot,
amit az Ige hirdetett megváltásul, mert ez a valóság — a többi ámí-
tás, vagyis csak el képe a valóságnak.

A világban szétszórt lélek, vagyis a bizonytalanság egy szik-
lára építkezzen, amelynek alapja Krisztus és akkor nem fogja senki
többé mondani, hogy hol az igaz vallás, mert minden felekezet a ma-
gáét mondja jónak, a másikét rossznak állítják, és így az Engem ke-
res  tévelyeg mindaddig, amíg Igémre nem alapozza üdvösségét.
Azután megsz nik az emberekbe való csalódása, és lassan gyarapod-
hat a Szentlélek vezetése alatt minden igazságban és fölvirrad az élet
hajnala a szívében, az igazság, amit embereknél hiába keresett, mert
nincs ott, azt csakis az Ige élete ismerteti meg veletek, azon fokban,
amennyire élitek azt. Ez az igazság, nincs más ezen kívül, aki akarja,



61

hasznosítsa önmaga, és mások javára az Igét és éltek általa mind-
örökké.

Ez volna ama élet kenyere, amit adok a világnak, amely az Én
testem, vagyis azért testesültem meg, hogy mindezt tudathassam ve-
letek, ami szükséges a megváltáshoz és felszabaduláshoz, a világos
fölismerése a ti állapototoknak, mert ha valaki nem tudja, hogy b n-
ben él, — nem is védekezik ellene, mert így vette át már e világ szo-
kásait és az öröklött b nöket, nem is tudja, hogy b nben, azaz fog-
ságban él, a legszabadabb élet a tiszta szeretet, anyagmentes, mert
ekként szabadul fel a kötött földt l a lélek.

Nem egyéb ez a ti életetek, mint láncra f zött rabé, mert nincs
szabadsága a léleknek a test miatt, ami sírja a léleknek, ne kedvezze-
tek kívánságának, mert az a sátáni akarat, amely e világhoz köt, ért-
sétek meg végre, hogy a lélek terhe éppen e test, amit a sátán hasz-
nálhat gonoszra bennetek, mert neki nincs teste, csak befolyása van a
ti testetekre, mert ezáltal vagytok az  szolgái, a lélek felszabadulása
a testiségt l (e világból) az Ige erre tanít, mert nincs más meg váltási
út ezen egyen kívül, azért vált élet kenyérévé minden ige egy élet
falat annak, aki azt megtartja, de viszont az engedetlennek pedig
vesztére van, mert ekképp ítéli az Ige a világot, kiesik a kegyelem
állapotából, amelyet az Ige nyújtott számára, vagyis még jobban el-
ássa magát az önösségben, a sátáni önszeretetben, aki mindvégig
megvet Engem és a régi öröklött b nökben marad, azt mondván,
mint sokan hiszik. „Amiben születtem, abban akarok meghalni". Lám
ez csökönyösség és ott marad azon b nben, amely által ide ítéltetett,
ez az önbizalom, a gyarló élete sírja.

Hány ember így visszamarad a sátán hatalma alatt, mert nem
hitt az Igének, hogy csak egyedül az a megváltó, a régi b n állapotá-
ból, azt mondják: „Nem loptam, nem raboltam, nincs is b nöm, mit
hagyjak el, vagy mit bánjak meg". Így beszél a sötétben járó vak, és
nem veszi fejébe, hogy a sok baja és szenvedése éppen a b nei kö-
vetkezménye. Ezeknél csak a gyilkos b nös, a parázna, tolvaj, a ha-
zudozó, a kárörvend , a lélekkufár, ragadozó, tobzódó, az nem b -
nös, ez természetes nekik, a vak, a sötétség fiainak, mert ha valaki
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világosban van jobban lát, vagyis Igével méri össze életét és akkor
elég sok b nt talál önmagában, van tisztítani való minden lélekr l az
Ige által, a reá rakódott sok szenny, amely a földet borítja, hogy sötét
legyen.

Mindezek alól fel kell szabadulni, ez pedig elég sok dolgot ad
a léleknek, hogy Isteni része felé hajoljon, aki az Élet ura benne és
így feltámadjon.

Mert ne higgyétek, amíg ez nincs meg, hogy életre kelhettek:
óh nem, mert hisz éppen ez az ami a megváltó Szeretet, amely a sötét
önzésb l felszabadít. „Engem dics it, mert Enyéimb l vesz." Ez
amaz lelke, aki bel lem való, mert Engem dics it, vagyis az Igét,
mert Ige az írója mindennek, aki Igéhez vonz és senki máshoz, ez a
bizonyság, hogy Enyémb l vesz, és amíg a világban az istenit elha-
nyagoljátok, e világi szeretet, az isteni elhomályosítása bennetek.
Azért ne szeressétek ezt, amit a testi szem lát, mert az világi anyag a
lélek nem tarthatja magát benne soká, tehát csak úgy szeressétek,
mint ideiglenes tartózkodási helyet, mert, amit a testi szem lát, az
mind e világ, azt el kell hagyni. De amit a lélek itt magának megsze-
rez, isteni tulajdonságokat, azt viszi magával, az az  mennyei része
és gazdagsága, tehát minden percet ez életben a saját lelketek javára
használjatok ki, mint az okos kincskeres  példázatában el adtam, ha
meg akartok szabadulni a halál karjaiból, mert e világon minden mú-
landó, éppen a sátán miatt, hogy minden gonosz munkájának véget
vessen a múlandóság, amíg az ideje lejár. Tehát ismétlem, mindén
percet ez életben a lelketek fejlesztésére használjátok ki, de ne úgy,
mint az iskoláitokban oktatnak, mert ott csupán e világival ismertet-
nek meg, amely múlandó a testtel együtt. Az Én iskolám az Ige elsa-
játítása és abban megtaláljátok a lélek igazgatási módját az önmegta-
gadásban, vagyis e világ megtagadásában, mert most van erre alka-
lom e testben, a lelket kiemelni innen, a test nélküli állapotban már
nem lehet ezt elsajátítani, csakis itt a két világ között, amit hitb l
cselekesztek, Értem. Ez ment meg a gonosztól: a lélek azon állapot-
ban áll, vagy fekszik, ahogy itt eld lt, vagyis meghalt, úgy találja
meg magát odaát is, és amely lélek nem tudta testét a kívánságtól
megszabadítani, az az nem tudott önmegtagadó lenni, az ott nagyon
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szenved ezen vágy gyötrelmeit l, úgy annyira, hogy izzó parázsként
felperzsel dik a vágy kívánságától, amely az  lelki pokla, mert
nincs test, amely által vágyát kielégíthetné és így futkos, és soha
nyugodalmat nem talál, égeti a saját lelke, azért mérges haraggal telt
és megszállja a hasonló test  embert és így igyekszik a vágyát csilla-
pítani. Azért kell megtagadni magátokban e vágyat, hogy e meg-
szálltságtól megszabaduljatok, ami a sátáni az emberben… És eme
lelkek fogva tartják azon embert, és az  akaratuk szerint cselekszik
mindent és így lett sírja a test a léleknek, mert e rossz lelkek nem
mennek ki soha sem bel le, amíg élvezhetnek vele, és nem lesz sza-
bad az emberi lény másképp, mint az Ige által. Aki azt éli magában,
akkor e rossz lelkek elhagyják, és más testet keresnek vágyaik kielé-
gítésére, de ha az ember, aki megtisztult t lük, újra a régi dolgait
kezdi átgondolni, ezt meglátják a testnélküli lények, és e gondolatát
tovább súgják és befolyásolják, újra vágyba esik és most hétszer több
gonosz tér be hozzá és ez utóbbi állapota gonoszabb az els nél, va-
gyis menthetetlen. Így lehet vétkezni már a gondolattal is, mert a

n, vagyis a rossz lélek már megfogamzik általa benne, aki ismét úr
fölötte, nem önmaga, a lélek, amelyé a test.

A lélek segítsége a megszentel désben a Szent lélek, aki hoz-
zám fut, az nálam marad, aki máshoz megy, az annál lesz, ez termé-
szetes is, ki hová állítja magát, ott van lélek szerint is. Aki a lelkét a
tisztaságban emeli, tiszta marad és szabad minden gonosztól, ez az
anyagnélküli tiszta szeretet állapota, mert ezek már nem e világból
valók, hanem a mennyei állapotnak és így lett felh je, azaz Ige hor-
dozója, nem a gonoszok hordozója többé és így szabadult meg a go-
nosztól.

Micsoda két lelki állapot ez, ti el sem tudjátok képzelni, amíg
testben vagytok, hogy mit jelent a „Szabadság" lélek szerint, mert az
sokkal többet jelent, mint a halálraítélt rab lelkiállapota, a legboldo-
gabb v legény lelkiállapota közötti különbség, mert azt el sem kép-
zelhetitek e szenved  testben, mily öröm vár azokra, akik hitb l
megtagadták magukban eme gonoszokat és felszabadultak a sátán
hatalma alól, azt nem lehet veletek megértetni, azon boldogságot,
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mert ti az igazi boldogságot nem ismeritek, és így nincs is fogalma-
tok róla.

De bízzatok ígéretemben, hogy egy Isten igazat mondhat,
mert felette áll mindennek és megcselekszem veletek minden ígére-
tem, beváltom azoknak, akik Engem választanak e világ helyett és
követik Igémet, szelíd parancsolataimat örömmel megcselekszik,
nem tekintik, mit szól e világ, ez nekik semmi és nem gát, hogy ön-
zetlenül szeressenek, és csak azoktól óvakodnak, akik háborúságot
hordanak szívükben szeretet helyett. Ezekt l mondom óvakodnak,
legyetek már önállóan bölcsek e sok tanítás után, ami jó azt megtart-
sátok a rossztól meneküljetek, nem mondom azt, hogy vegyétek be
házatokba a háborgót, óh nem, ett l óvakodjatok, mert még nem
vagytok angyalok, akik fölötte állnak ezen behatástól, de titeket az ár
még elragadna, vele együtt háborognátok, nem lehet, csak a jóakaratú
és törekv  lelkeket vegyetek magatok köré, akik még nem ismernek,
mégis jók, mert a bennük lev  nem szunnyad, ezeket mondom, ok-
tassátok ki akaratom szerint, hogy teljes lehessek bennük. Hív  az,
vagy nem hív  az mindegy, mert éppen a hív k azok, akik sokakat
elrontanak a rossz példával, mert Igém a kezükben van, de nem a
szívükben, sem cselekedeteikben. Nézzétek a nem hív t, több jót
tesz, nagyobb a szíve-szeretete, mint bármely megkeresztelté, tehát a
küls  nem sokat számít, csak az engedelmesség els  lépése, és ezzel
vannak olyan nagyra, mert nem ismerik azt, akinek nevére megke-
resztelkedtek, hogy Én önmegtagadó szeretet vagyok és inkább el-
lenségeim el l elmentem, minthogy ártsak nekik, mert a szeretet
minden alkalommal csak jót akar. Ti is hasonlóan érezzetek minden-
ki iránt, és akkor nyugodtak lehettek mindenki ítélete ellenére is,
mert a jóakaratú emberek látják meg az angyalaimat a magányos
pusztákban, ahol Engem ismernek csak.

De nem azok, akik mindig csak ítélkeznek és a gonoszt jónak,
és a jót gonosznak mondják az  vakságuk miatt és lelküket ez által
ítéletben tartják, mert minden igaztalan vád visszaszáll a kiinduló
ponthoz, és ítéletet rendez a nemezis szerint. Azért óvakodjatok a
valótlan feltevések és állításoktól, mert minden visszaszáll a kiinduló
helyére, nem különben, mint a szó, vagy tett szerint, teljességgel ne
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gyanúsítsatok, inkább óvakodjatok, hogy a b nnek elejét vegyétek,
ahol zárni szükséges, ott zárjatok, akikt l féltek, kerüljétek, nehogy
nevemben nagy terhet vegyetek fel, amit el nem birtok, hanem eles-
tek magatok is alatta. Ez nem vezet hozzám, hanem visszatart a sze-
retet fejl désben, mert aki nincs veletek, az ellenetek van, ezt el ne
feledjétek, mert, amint látjátok a szelíd ojtás, ha nem éled meg, min-
den hiába ott, a gyökerei hajtanak újra vagyis a vad tulajdonságok
keltnek életre bennük ellenetek.

Semmit nem tehettek az ilyenekkel, kerüljétek ez a legjobb,
amit tehettek azok ellen, akik minden áron gonoszt látnak bennetek, a
jót is gonosznak mondják, mert ez a jel, hogy ki lakozik bennük, k
nem láthatnak szeretetet, ha bennük nincsen, csak azt látnak minden-
kiben, ami bennük van, vagy amikbe k vannak. Például, ha valaki
piros szemüvegen néz, mindent pirosnak lát, stb. ez hasonlata a lélek
tisztaságának, vagy sötétségének és úgy ítélkezik mindenki felett, a
maga lelkiállapota szerint, és a lélek még álmában is úgy lát mindent,
ahogy benne él, mert nem láthat másképp a b nt l megkötött lélek,
mint, aki által meg van kötve.

Ha valaki az Igazságig felverekedte magát és nincs benne
szeretet, az csak fél munkát végzett magán, mert ítél, mint Illés, de
szeretet üdvösségét nem érzi, mert mi boldogítóbb, csakis a szeretet,
türelem, alázatos megbocsátás, aki ezt bírja, az mindent bír, mert
isteni részei kifejl dnek, de akiben ez nincs meg, csak a puszta igaz-
ság, az mindig ítélkezik az  igazságával, és így a lelki boldogság
elkerüli t.

Aki Istenért igaz, annak  szívében  ki  kell  fejl dni  a  szeretet-
nek, mint az igazság gyümölcsének, amely boldoggá teszi a lelket.
Akiben ez nincs meg, abban nincs még igazság sem, csak beképzelt,
mert eme isteni erények egymást keltik életre és nem lehetnek egy-
más ellenségei, amint itt megláttatik, mert az igazság nem ellensége a
Szeretetnek, amely itt irat, hanem fölismeri magát benne.

Ahol a gy lölet mindent elhomályosít, ott nem lehet világos-
ság, mert a harag lelke sötét, füst szer , azon keresztül pedig nem lát
világosságot, így van a legtöbb hív  is sötétben, akiben harag van,
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önzetlen szeretet helyett, nem lehetek jelen Én a szeretet, mert a sö-
tétség a világosságot be nem fogadhatja semmiképpen, a sötétség, az
az harag lelkének el kell vérezni ott, ahol a világosság megjelenhet,
természetes állapotban is. Aki világosságot akar, annak alázatos sze-
retetre van szüksége, mert ez az olaj, amely ég a lámpában, amely
megvilágosítja a lelket gy lölet helyett. Aki ezt meg bírja tenni, az
önmagában a sötétség erejét megfojtja és kezd derengeni a világos-
ság, de nem azoknál, akik Igémre hivatkoznak, de szeretet nincs ben-
nük és azért nincs világosságuk, amellyel fel ismerhetnek Engem
eme írásaimba, mert elvakítja ket a sötétség, az irigység lelke.

Nem is várok semmit t lük, mert nem is adhatnak, ha nincs
szeretetük. „Ha valaki Hozzám j  semmiképp ki nem vetem", de ha
nem jött még Hozzám a szeretethez, miképp oszoljon bennük a sötét-
ség?

Ha valaki lelki-éjjelében nem talál rá a szeretetre, miképp le-
het nála világosság? - azaz megértés, eme mennyei fényözönnek,
amit megígértem e világnak, hogy a Szentlélek által világosságot
adok e világnak, és akik Hozzám jönnek ez által vezettetnek és nincs
semmi más vezér a földön, mennyei, mint amit megígértem, mert
csak az vezethet mennybe az Atyához, aki onnan 'ide küldetett veze-

nek.

Az emberek e földön, egyik helyr l a másik helyre vezetnek,
az egyik felekezet ebben a templomba vagy imaházba, azaz istentisz-
teletre, a-másik a másik helyre, egyik helyr l a másikra.

De a Szentlélek már nem vezet ide, oda, csak a világból befe-
lé az Isten Szelleméhez az emberben a lelket, tehát e világból, a kül-

l, önmagához, hogy megtalálja önmagában az Isten templomát,
amelyet majd magával vihet a mennybe, az isteni erények kifejleszté-
sét és tökéletesedést és az I. számra lefokozni a sok képzelt istent és
emez egyet szolgálni a szeretetben.

A sok képzelt Istent így értsétek, ahogy van, az egyik feleke-
zet az egyik igét kiemeli a másikat már a másik felekezetben kiemel-
tet ócsárol a és gyalázza és így egymást vágják, azaz egymás istenét,
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amíg, az ember nem tér önmagában lev  önzetlen tiszta szeretethez,
amely felvilágosítja a valóságról, mert ez a „Szellemben és igazság-
ban” való imádása az Atyjának, amelyet keresek szüntelen, mert az
emberi érdekelt, de emez egy Isten imádása a szeretetben, ez a Szel-
lemi és igazság, a többi csak el játék. Hiába ott minden, ahol nincs
szeretet, ott nem találtok az I. igaz istenre sehol, mert az önálló és
páratlan. amint látjátok az ábrán is. I. ez pedig a teljes szeretet önma-
gában és pártatlanul ez az egy Isten megtalálása a szívben, a sok kép-
zelt forma helyett, amíg idáig eljut az ember sok ámítás és formasá-
gokon meg csalódásokon kell keresztül mennie, mert ha ez nem vol-
na így, soha önmagához nem térne az ember és nem lehetne tökéletes
önmagában sohasem, vagyis nem fejl dne ki benne az isteni része,
ha  nem  csalódna  mindenütt  ahol  kívül  tisztelik  anyagban  azt  az  Is-
tent, ami az emberben szunnyad még éppen a küls k által.

Tehát kell, hogy csalódás érjen mindenkit, aki kívül keresi
azt, akit önmagában kell, feltámasztani, a tiszta önzetlen szeretetben,
ahol a harag sötétség, már eltávozott, amely fogva tartotta a szívét, ha
ett l felszabadult, akkor rá talált az I. igaz Istenre önmagában, mint
tiszta szeretetre, mert ezek látják meg az Istent ígéretem szerint. (Má-
té 5.) Akikben kifejl dhetek és így életre-kelek, ez a feltámadása az
embernek, az  isteni állapotára újból beolvadása az istenségben az
örök életben. A küls  csak addig volt szükséges, amíg a sötétség fog-
lya az ember, hogy egészen el ne szakadjon az Isten fogalmától és
egészen állattá ne váljon. De ez az id  már lejárt, kívülr l már befelé
kell térni az Istent megtalálni, ami a végcél és az igazi, amelyben már
nincs ámítás, sem homály. A küls kkel csalhattak a hamis próféták,
de eme bels  megvilágosodással már nem lehet, mert az  szeretete
tesz bizonyságot arról, hogy mennyiben támadt fel benne az isteni-
része és mennyire bírja Atyja Szellemét és igazságát, akit már nem
lehet megsérteni abban nincs sötétség, mert a szeretet legy zte benne
a sötétséget, vagyis fölülemelkedett a sötétségen, amely harag lelke.

Az élet, az a Szeretet az emberben, akinek van, annak még
adatik, úgy annyira, hogy kimagaslik a föld határain túlra, fölülemel-
kedik mindenen, és nem vonzza többé a föld, hanem a Szeretet-
fokonként megvilágosodik, mint a hajnal az  Szeretete foka szerint.
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Így lesz a földb l fényes lény, amelynek Isten akarata a neve, ez
lesz az engedelmes emberb l a szeretet folytán.

Aki ez által ura a földnek és minden teremtésnek, mert Szere-
tet által lehet meggy zni e világot önmagában mindenkinek és nem e
világ folyása szerint, hanem ellenkez leg, amint a testet-öltött Ige
cselekedett, nem úgy, mint e világ, aki anyag és önz en vétkezik
szüntelen a tiszta szeretet ellen, és mindenben csak önmagának szol-
gál. De ti ne így szeressetek, mert ez a testhez köt, hanem a szeretetet
sokakra szétterjeszteni, és így másokat is fogékonnyá kell tenni, a
tiszta szeretetre, hogy így sejtként fokozódjon az élet világossága
sokakban. Ha csak magatokat akarjátok szeretni mindenki által, ak-
kor újra a földbe ássátok lelketeket és nincs szabadulása t le, mert a
szeretet és az önz  szeretet óriási különbség a lélek számára, aki min-
dent csak magáért szeret a fölött újra beborul az ég és sötét felh ,
vagyis sötét tábor veszi körül, a hasonlóság törvénye szerint.

Amennyiben az anyagszeretet él bennetek, annyiban sötét a
környezet körülöttetek, amint világotokat fény- és sötétség veszi kö-
rül, olyan a ti lelketek is még, a szeretetlen szívek hideget, telet idéz-
nek el , ami halála az életnek és mert itt mindenféle lélek lakik, söté-
ted  és világosodó, azért van sötét éjjel és fényes napotok is, de ha az
emberi lény megvilágosodik a Szeretet által, itt sem lesz éjszaka töb-
bé, amint meg van írva (János jel.: 22, 5-6.), hogy ahol az Isten la-
kozhat, ott a sötétségnek még árnyéka sincs. Azért nincs már éj-
szaka, sem hidege a lelkek tisztulása szerint, mert a természet ahogy
változik az emberben, akképp változik az id  is át, az urához, az em-
berhez, és ha valaki önmagában e világ természetét legy zte és he-
lyében a tiszta szeretetet gyakorolta, úgy a természet ura lett és így
lett úr e világ felett és meggy zte azt.

Ne ámítsátok magatokat más beképzeléssel, mert ez a való-
ság, akiben van parányi isteni rész, megfogja érezni e valóságot, mert
amíg lelketek részes a sötét földdel, bizonnyal sötét is és fél árny, de
amikor anyagmentes, tiszta szeretetté váltok, teljes világosságban
vagytok, ahol az Isten lakozhat bennetek.
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A szenvedések sorozata az emberi életben azért szükségesek,
hogy ne szeressétek e világot, amelyben a halál uralkodik még és úr
az ember felett, hanem vessétek ki magatokból mindazt, ami e világé
és a sajátotokat gy jtsétek magatokban, az isteni erényeket, minden
anyag helyett.

Ez lenne a hivatástok a rövid földi életben, amely azért rövid,
mert  nem  szenvedtetem  Szent  lelkem  soká  az  ember  által  az  anyag
testben, amelyet ez útra segítségül adtam neki, a talentumok példáza-
tában, amint jeleztem. Ki egy kicsit többet kapott az erejéhez képest,
de sokan elásták a földbe, azaz a testbe és így jutnak a gonosz szolga
sorsára, aki nem érdemli, hogy ura legyen a természetnek, amely
által meggy zetett és szolgája lett a b nnek a sátánnak, továbbá így
löketik ki újra a küls  sötétségre, az önkívületi tetszhalál állapotába,
amelyben leleddz e világ, mert nem tudja, hogy halott állapotban van
a b n miatt, mert sötétségben vannak és nem látnak.

Óh ember ha te felfognád azt, amit a te javadra itt leírattam,
igyekeznél azt magadévá tenni és nem bírálgatnád és méregetnéd az
eszközöm, amely érted él és van, csak ti nem ismeritek fel benne a
tiszta szeretetet, amely által eszközöm lehet, mert ha nem volna ben-
ne hasonló tulajdonságom, nem lehetne eszközöm és hiába hányjátok
reá a sötét sarat, de amint látjátok mégis fénylik általam, mint az
arany a sárban, nem vegyül össze semmivel, azonképp ö sem, csak
velem, az l-eggyel egyesül.

(Szeretet drága jó Atyám, légy áldott te magadért, hogy sze-
rettél engem, és nem hagytál el az én sötétségemben.) Imádlak lel-
kem mélyéb l és szeretlek minden er mb l, mint a legkisebb szolgá-
lód bír szeretni, légy áldott Én szeretet drága Gazdám és Uram, min-
denek felett lev m. Te egyetlen édes szerelmem, mindenem, életem,
örömöm és reményem, boldog vagyok, hogy szeretlek. A te vonzó
szereteted tart magadnál, ha nem szeretnél, nem lehetnék itt, mert a
Szeretet csak ott lakózhat, ahol befogadják.

Ha Mária, testi anyám nem fogad az  szíve szeretetében,
nem születhettem volna meg e világ világosságának, tehát itt van a
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rejtélye az Isten megszületésének az emberben, amelyre oly kevesen
vállalkoznak a földön.

Kinek kell Jézus? A világ ellensége, amit az ember nagyon
szeret: ritkaság, mert mind hivatalos, csak kevés a kiváló közülük,
mind ajkán hordja nevemet, de szívébe nem fogad be, hogy Én len-
nék az els , azaz általam els vé tenné magát, ehhez nincs fogalmuk a
sötétség miatt: pedig az a célja mindnek, hogy egymást legy zze, az
egész világ nemzetségének, a sportokban- háborúkban, a feltalálá-
sokban, mind az a célja, az egymás fölé való helyezkedés, mert érzik,
tudják, hogy lent vannak és így akarnak felül helyezkedni, e világi
mérk zésben, ami éppen ellentéte a mennyei fölemelkedéshez, mert
az utóbbi éppen a megalázkodás által érhet  el, és a másik fölemelé-
sében, nem a legy zésében. Itt látni, hogy mennyire eltért az eredeti
tisztulási útjától, mert amikor mást legy z, akkor önmagát aláásta, e
világba, mélyebbre a testbe, az anyagba, a szeretet hiányában.

De miután halott állapotban vannak, nem tudják, mit cselek-
szenek, mert nincs tiszta szeretetük, ami az élet, érzés és látás, tehát
süket és vak, mint a holt és egymást vezetik a veszedelemben, mert,
nincs aki hozzám jöjjön, hogy életet nyerjen.

A mai napon a világ a mennybemenetelem ünnepli, és azért
már nem dolgozik, és jobbat eszik és szórakozik ez az  ünnepük,
éppen ellentéte az igazi ünnepnek, amely az önmegtagadás, vagyis az
irgalmas szeretet gyakorlata, mert ez az ünnep a mennyben, amikor a
lélek felszabadul egy-egy természeti b nét l, a szeretet által.

Nincs más ünnep, mint az engedelmesség Isten akaratának, ez
a legnagyobb és legszebb ünnep.

Hogy tanítványaimat a hegyre rendeltem, hogy lássák, hogy
Ura lettem a természetnek, amely már nekem szolgál, vagyis nem
tarthat magának vissza a föld, mert legy ztem azt, nem szolgáltam az
anyag szeretetének, hanem a tiszta szeretetnek és így lettem Ura
mindeneknek.

Az a felh , amely a hegyen a tanítványaim szemei el l elta-
kart, nem volt más, mint az Igehordozó Szeretet, testnélküli állapot-
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ban, amelyet az ember is gyakorolhat, amikor az testé válik benne,
mert  mi  a  felh ?  -  már  amint  el bb  is  jeleztem,  nem  egyéb,  mint  a
megszüzesített test, feloldott állapotában, szabadon, amely föl és
leszállhat az  tisztasága szerint, a sötét jeget tartalmazó felh k
azonban alsóbb rend ek, de ilyeneknek is kell lenni a világ szolgála-
tára, fenyítéknek, mert az szeretet nélküli lény. De ezek csak e világ
körül vannak a sötétség miatt, de a magasabb lelkiállapotú világokon
ezt nem ismerik, sem a fagyot, amely az élet ellensége, a halállal
egyenl . De amikor az újjászületés és az átváltozás megtörténik, a
halállal együtt eltakarodik a hideg jég is, a sötét felh k is, és felsza-
badul a b n igája alól a föld és fényes csillaggá válik, amint a rendel-
tetése a mindenségben és már nem állati embereket hord a hátán,
hanem igaz embereket, akiket a szeretet vezet, nem az ösztön, akkor
már nem takar szemetek el l a felh , mert mindnyájan magukban
fognak hordani, mint feltámadt Isten Szellemét, tehát így mindig
velem lesznek és „Ott lesztek, ahol Én vagyok és nem szolgáim, ha-
nem barátaim és testvéreim lesztek".

Ezen Isten Szelleme által, amely bennetek feltámadt.

A víz folyékony állagú és így föl és leszállhat a természetben,
de ha megfagy, hideg és merev, akár az ember teste szeretet nélkül,
de ha a testben a szeretet feltámad, nem marad az merev test, hanem
átalakul az  alázata szerint, el ször felh  testé és azután a legtisz-
tább életté, amely már láthatatlan testtel bír, de az már nem marad e
világi légkörben, hanem a hasonlók közé kerül, a legtisztább éterben,
ahol mint—els k — szerepelnek és így lettek az utolsók - els k —e
világ megvetettjei, ez a folyamata az átváltozott szüzesített testnek és
föltámadt életnek.

Ez a jelképe, ahová tanítványaimat rendeltem a hegyre, va-
gyis a világból való kiemelkedésre, ez az összfogalma a feltámadás-
nak, mert, ha valaki már a lelkét átültette a mennyei állapotra, és az a
célja mindenáron a Szellemülés, akkor természetes, hogy a mennyei-
be fog növekedni, az ismeretben, ez a „hegy" jelképe, ahová az
Enyémeket mindenkor rendelem, mert ott meglátnak a lelki magasla-
ton. Fölismernek önmagukban, mint visszatért Jézust, a feltámadt



72

istenséget, így fogok nálatok lakozni és ti Nálam. Ti Énbennem és Én
tibennetek, mert ugyanaz az Isten szelleme támad fel mindenkiben,
amely magam vagyok, mert ti eddig elsötétedett lámpák voltatok a
lámpa világítóeszköz, de olaj nélkül sötét és haszontalan tárgy, másra
nem alkalmazható, azonképp ti is, amíg nincs bennetek emez isteni
Szeretet részek, haszontalanok vagytok, akik inkább tékozoltak, mint
gy jtöttek vagyis koptatták az olajat, a Szeretetet, és önzésre használ-
ták nem világítottak vele, hanem sötétítettek, mivelhogy az olajat
csak önmaga részére használta fel, így nincs kamata a neki átadott
isteni résznek, azaz talentumnak, Melyik szolga lehet kedves, aki
gazdája értékét csak saját magának használta fel? Azt bizonyára
megfosztja a megbízástól és elveti: így marad isteni rész nélkül, va-
gyis a sötétségnek tarttatik fenn, halott állapotban, öntudatlan, ezek
azok, akik nem tudnak Isten lényér l; mert eltékozolták azt, sokan e
lelkiállapotban születnek e világra és csak nyers tartályai a szeretet-
nek, de nincs bennük eme sötétség fiaiban, mert csak isteni a világos-
ság, ezen kívül minden sötét, öntudatlan.

A tiszta szeretet feltámasztásakor kezd újra világosodni, azaz
fölismerni önmagát, amikor a szeretetet élni kezdi önmagában, amíg
valaki ezt nem cselekszi, sötétségben van, éjszaka fia, mert nincs a
lámpában olaj, a Szeretet.

Tehát most megértettétek, miért vagytok sötétségben, távol
istent l? Mert nincs bennetek önzetlen szeretet, ami az Isten benne-
tek, aki megvilágosít. Valaki mennél önz bb, mennél keményebb,
annál hidegebb és sötétebb és megfordítva, annál világosabb és ér-
telmesebb.

Sokan a bibliát is felhasználják az önzésük kielégülésére és
megtanulják kívülr l az egészet, és azzal teszik fölöttébb magukat
azokon, akik talán csak egy Ige megcselekv i és így már a szívükben
van, de az, aki mindent tud, mi hol van megírva, de szívében még
egy Ige sincs életre-kelve, ezek bizony a sötét kövek, sírkövek, ame-
lyen csak írott bet  van, de nem élik, csak ajkukon hordják és bel le
élnek ezek a béresek, akiknek nem tulajdona az Ige.
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Ne kövessétek az ilyen béreseket, mert átveszitek a lelkét,
vagyis hozzá váltok hasonlóvá. Az Ige eleget beszéli a valóságot,
képletekben is, azért Nekem higgyetek, aki az igazat mondom min-
denkor, hogy a Szent lélekkel egyesüljetek, ne a béresekkel és ha-
szonles kkel, mert ti is olyanok lesztek, mert nagyobb a felel ssége
annak, aki másokat is önzésbe visz tanításaival, akik mindig az áldo-
zatról beszélnek és azoknak, akik többet áldozhatnak, már jogaik is
vannak a gyülekezetekben, az ilyenek mind képmutatók. Mert aki
áldoz, többnyire csak azért, hogy t a prédikátor kiemelje a többi
fölé, ez is önzés mindkét részr l és így elvették jutalmukat az öntet-
szelgésben, a szeretete nem növekedett általa csak a g gje, így az
áldozat csak világi volt, nem lelki, amely titkon cselekszik az Atyá-
ért, elég neki, ha az Atya tudja, akit l vár érte Jutalmat, nem e világ-
tól, amely b nös teljességgel, mert még az Istentiszteletb l is üzletet
csinálnak, azért nincs lelki haszon, mert ha bármit cselekszik is ne-
vemben, bármi csekélyét, de az isteni rendben cselekszi, amint az
Igében le van írva, az már az  lelke gazdagsága, gyarapodása, ami-
kor titkon Istenért cselekszik és az az Isten, nyilván megfizet érte, és
nem kerül a képmutatók sorsára. Amilyen nagy különbség van az ég
és föld között, oly nagy különbség van az áldozat és áldozat között,
mert lehet áldozni e világnak és a bennetek lev  Istennek, aki titkon
néz, de nyilván megfizet, hogy az áldozatnak nincs áldása, az innen
van, amikor a világ látja nem az Atya, mert világért áldoz, nem
Atyáért.

A szeretetet szeretetért cselekszik nem e világért, és annak
van lelki és testi haszon bel le egyenl en, mert a szeretet n t általa
és a keze áldott bármire veti azt a világban.

Ez hasonló a halászhoz, aki azért evez a vízre, hogy halat fog-
jon és nem passzióból, hogy lássák, mert minden e világi tüntetés a
lélek rovására van, mert beképzelt általa, hogy  több mint más, ami
a lélek veszedelme.

Amikor már több vagy, mint más, azt te már nem tudod, mert
ha szeretet lettél, nem tudod, hogy több vagy mert a szeretet már alá-
zatos is és a g g miután már nincs benne, nem is ismerteti föl a több
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vagyis nagyobb lelki állapotot benned, mások fölött, hanem úgy érzi-
tek magatokat, mint a kis alázatos gyermek, mindenkit szeret és sen-
kiben b nt nem lát, mert mindenkiben azt látja, ami  benne van,
vagyis a saját lelkén keresztül csak azt láthatja, ami önmagában van,
vagyis ki milyen szemüveget feltesz magának, sárgát, zöldet, vagy
pirosat, olyannak lát mindent.

A lelki szem is így van.
A tisztának minden tiszta, a szennyesnek minden szennyes.

Azért ne tör djetek e világgal, bármi rosszat mond rólatok,  nem
mondhat mást, mint ami benne van a sok elt rni való, pedig megacé-
loz és meger sít a türelemben, ezzel is gazdagodtok Istenben, mert
minden rosszat lelki haszonra lehet fordítani az isteni erények gya-
korlásával és aki miben gyakorolja magát, azzá válik, ha nem kellene
a türelmet, szeretetet, alázatot folyton gyakorolni e világban, ahol

ven van alkalom, nem válhatnátok azzá: ami meggyógyítja a beteg
lelket. Nézzétek a kényes és védett állapotú embereket milyen érzé-
kenyek az  személyük iránt, ha valaki már nem úgy köszön, vagy
néz reá, mint  elvárja, már meg van sért dve, és g gös lelke szen-
ved bele. Látjátok az alázatos kisded lelkület t, nem lehet ilyenekkel
elszomorítani, mert  el bb jön a köszönéssel, mint más és nem vár
fölmagasztalást, mert  magasztal mindenkit szeretete által, és nem
vár mástól hasonlót, mert benne ez b ven van, tehát nincs reá szük-
sége: csak azok a lelki szegények várják, akikben nincs, hogy adja-
nak neki tiszteletet és kiemelést, mert  maga nem tud kiemelkedni.

Értitek e képet? Mit akarok ezzel mondani, hogy mind beteg
az a lélek, szeretet nélküli, aki mindent mástól vár, amit  nem is
adhat, mert nincs neki lelki gazdagsága.

„Akinek van, annak adatik”, gyarapodik, akinek nincs még az
is elvétetik t le, amije van, a g gje által, a kis lelki boldogsága (ez a
világi állapot) ezután jön az idegesség és minden lelki betegség, mert
üres a szív, nincs benne olaj, és mert e világban nem ismerik a szere-
tet hatalmát, azért szenvednek mindenképen ez a seól: vagyis a mély-
ség, amelyben nincs világosság.
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Itt az elme bölcsessége érvényesül, nem a szív szeretete és az
állati ösztön, amely mindent kívül keres, magán kívül, amije nincs,
azt mástól szeretné pótolni. Ilyen szolgálatot tesznek az is kólák és
minden tanulóhely, és ez szükséges is mindaddig, amíg az ember
nem bír önmagához térni, azaz istenségéhez, amely a nem teremtet s
Szellem, mert már annak nem kell tanulni, mert mindent tud: csak az
új teremtet lény tanul kívülr l, hasonlóan az állat idomításához, de a
teljes szeretet tökéletesíti az embert önmagából a Szeretetb l, amely
Isten az emberben.

Mert ki adhat többet, bölcsebbet, mint az Isten? Senkise, még
hasonlatban sem közelítik meg a seól fiai, mert nincs nekik.

Csodálkoznak egy-egy- kimagasló egyéniségen, aki nem ta-
nult mégis tud. Igen tud a saját szíve szeretetét l, mert az kihozza a
világosságot önmagából azért tud és ezek az igazi mesterek és alko-
tók, alapítók, mi tette, talán az ember teste, óh nem: hanem a benne
szunnyadó isteni rész felébresztése és ezek nem önz k, hanem k
mindenkié, mint Szeretet és mindenki élvezheti és javára fordíthatja,
amit k önmagukból el hoztak.

Ez egy kicsi betekintés csak az isteni alkotásba és mégis mi-
lyen nagy a világ szemében, mert meg van írva:

„Az utolsó id ben mindnyájan eme istent l lesznek tanítva."
(János ev. 6.)

Miért utolsó id ben csak, miért nem el bb? — sokan kérdez-
hetnék.

Mert a fán a gyümölcs is csak érett állapotban használható a
mások táplálására, azonképp az emberi lény is, amíg zöld és fanyar,
éretlen, nem alkalmas az Isten országára és nem alkalmas a mások
építésére, csupán csak kívüli sötétre. Eme utolsó id , minden ember-
nél az  szeretet foka szerint j  el és akkor lett számára e világ vége
és új élet feltámadása már csak a szeretet lehet, mert itt nem az szá-
mít, hogy a lélek hányszor vált testet, meghal és újra születik, hanem
a lélek, ami örök, átalakulása Szeretetté az Isten Szellemét l, amely
benne szunnyad, és az ember a. Szeretet tetteivel és jóakaratával fel-
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ébreszthet, mert amiként a magnak földre, leveg re, világosságra,
vízre van szüksége, hogy felnövekedhessen, akképp a bennetek lev
elaludt isteni magnak is a felnövekedésére, az Isteni erényekre, gya-
korlására van szüksége (lásd els  lapon.)

Ez annyira szükséges, mint a növényt érlel  nap, nem lehet
valaki Isten fia, ha állatösztön dolgait cselekszi és eme öröklött ter-
mészetet magából ki nem öli. Mert ez az eredeti b n folyamata a
világban és éppen ezért bukott ki e világban, amit meg kell önmagá-
ban tagadni, hogy isteni része feltámadjon benne a léleknek. Mert
amely lélek ett l magát ki nem tisztítja, újra ide kibukik, mert a lelke
atomja állati, tehát új testtel ugyan, de ugyanazon régi b nös lélek-
kel, kezdi újra e világ életét, mindaddig, amíg eljön számára is az
újjászületés, lélek szerint, az önmegtagadásban és feltámad a tiszta
szeretetben, amelyben már nincs föld, vagyis önz  anyagszeretet, és
amikor a lélek ilyen formán felszabadult a földt l, nem kell többé a
halál testét magára felvenni, mert megszabadult attól, hanem felöltözi
a mennyei testet, amely halhatatlan. Mert ki mit szeret, ott a szíve,
vagyis élete csírája, ott összpontosul, nézzétek: ki szereti e-világit? A
paráznák, mert k élvezik a testet és mindenki, aki testb l él, szereti
e világot.

Az Enyémek azonban megtagadják magukban, amit e világ
szeret és így lesznek mennyeiek, mert nem szeretik e világot, és nem
buknak ki a halál testében, mert nincs a lélekben már testiség már
nem lehet az, ami nincs benne? Ott nincs test, ahol nem szolgálják,
ott múlófélben van, és a Szellem növekedik a lélekben és az átalaku-
lás, földb l mennyeiben.

Azt mondja Keresztel  János a kérdez sköd knek. Igen —
„Neki, Jézusnak növekedni kell és nekem alászállani én vízzel ke-
resztelek, de  Szentlélekkel keresztel" vagyis az alázat vizét hintet-
tem reátok, de  saját lelkével keresztel, vagyis keresztez, mert életét
feláldozta, hogy nektek szétadja, boldog, aki megragadja ezen életet,
amely Jézusból származik szét a világba, mert így lehet mindenki
Szent-lélekké az Ige által, amely Magam vagyok, aki itt iratok meg-
világosodásokra.  Ez  nem  emberi,  testi,  amint  meg  is  érzitek,  sem  e
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világi, hanem mennyei leszármazott tan, ezen csatornán, amely en-
ged szavamnak. Amely folyót nem zárnak el gáttal, ott folydogál az
áldást adó kis patak, így van ezen eszközömnél is, hitt nekem, hogy
Én boldogabbá tehetem, mint az emberek, akiknek nem hitt és engem
választott els nek és így nincs gát köztünk, ami e csatornát elzárja.
Azért szólhatok és folydogál az áldást és életet adó mennyei tan,
amely a földdel nem érintkezik, mint a gyümölcs: csupán a fatörzsön
keresztül, (az írón) nincs már testi gát ugyan, ide a lélek sokszor a
világba ki kalandozik, azaz kigondol, és várnom kell, amíg visszatér
Hozzám. De visszatér ez a f , minden nap. Azért a csatorna el nem
dugul és lehet használni eszköznek.

Sokan szeretnék utánozni, ugyanezt, de az a víz, amelyet
kapnak iszapos és zavaros, nem hoz áldást a lelkeknek, mert nem
gyógyulnak meg t le, de ez a víz, amely itt folydogál, az örök élet
vize annak, aki ekként táplálja magát. (János 17. 3, János, 4—14.)

De sokan szeretik a zavaros vizet, több annak a híve, mint
eme tisztának, miért? Mert nem szeretik a tisztát, amelyben meg lát-
hatnák rút lelkük ábrázatát, azért csak misztikum és a földdel vegyes
kell nekik, innen van, hogy kevés követ re talál e tan, mert nincs
igazság a földön, amely befogadná az igazságot.

De majd kés bb akadnak a megváltásra vágyakozók, azokat
majd felüdítem e tannal, mely által mindent fölismerhetnek, amely
körül veszi ket... A legszentebb az emberben az Isten szelleme,
amelyet nem ismernek, azt akarom nektek feltárni, hogy mindnyájan
életcsatornák vagytok, ha engedtek nekem ki és bejárni rajtatok, az
utat el nem zárjátok földdel és szennyel, megtisztulás csakis Velem
történhet, mert ti mindnyájan a sárban fetrengtek lélek szerint, és
sárosak vagytok egymástól, azért kell egy tisztának segítségét elfo-
gadni, amely a tisztához hozhat a sárból. Ez az Ige nyújt nektek segí-

 kezet, amelyben mindent fölismerhettek, úgy, mint van a valóság-
ban, csak térjetek be Hozzám e világból és szent lesz az a hely, ahol
már álltok velem, nem feküsztök és nem fáradtok el többet, mert már
nincs rajtatok teher, a sár, szenny, amely a lélekre tapadt.
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A földet azért alkottam a benne lev vel, hogy mint a földbe
ültetett gyümölcsfa, ti is a szeretet gyümölcsét teremjétek önként,
nem behatásom és/vagy látásom alatt, mert az a kipróbált igaz, aki
nemcsak akkor jó és dolgozik, amikor nézik a följebbvalói, hanem az
az igaz, amikor nem látja a följebbvalóját, mégis annak akaratát cse-
lekszi nem a magáét. Ez a kipróbált, megérdemli, hogy hatalom
adassék néki, és így neki szolgáljanak, mert a h  szeretet által szaba-
dul fel még a rabszolga is, ti akképp a b neitekt l, mert mindenki az

 szabadságában mutatja meg, hogy miféle lélek. Azért itt szabadon
cselekedhet e próbaid ben, mentesen Isten látásától és amint látjátok
a próba alatt mind elesik, nem alkalmas a hatalomra és uralkodásra,
ez a bizonyíték — mert kiesett az Isten rendjéb l, azaz amivel Isten
fiak rendelkeznek így önmagukat kizárják a hatalomból. Melyik
munkaadó bíz meg olyan szolgát, aki csak addig h , amíg nézik? -
vagy mellette vannak, bizonyára senki sem juttat hatalomra az ilyen
hamis szolgát, mert akkor a maga munkáját is mással végeztetné, 
pedig elkezdene dorbézolni és a munkások bérét is megrövidítené,
mert a h tlenség ebben nyilvánul meg, a felebarátai megrövidítésé-
ben és az önlelke elásásában, az anyag szeretetében, e világ nagyon
alkalmas a próbaéletre önállóságban, mert csakis így igazolódik be
minden lélek valódisága.

De, hogy ti nem láttok, azzal még az nincs eldöntve, hogy Én
sem látlak szüntelen minden percre, mert ez hasonló ahhoz, aki a
bels  házból mindent lát a háza körül, de t senki nem láthatja, mert
a kémlel  lyuk csak kifelé mutat, befelé nem, a küls nek jeleket kell
adni, hogy megtudja van-e bent valaki, aki t figyeli, vagy beengedi.
Így vagytok ti is kívül, és be kell térni hozzám, hogy ti is lássatok, ha
magatok részére feltámasztottatok, akkor látni fogjátok magatokban
az Istent a szeretet-tulajdonságain alapján, Mert a testi szem, amely
ítélet a lelken az nem láthat, csupán csak tulajdonságomon keresztül,
láthatja, hogy egy ember ilyet nem tehet csakis Isten bennem. Így
láthat meg e világ is, ha akar, minden munkámban, amely e világot
bennetek elfogyasztja és a lélek felnövekedik Isten ismeretére önma-
gában, mert ha lélek szerint nem vagytok már e világiban, úgy akkor
a lélek Istenhez- fordult és fölismerheti a megváltozott állapotában,
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mert csakis a Szeretet váltja föl a föld helyét, amikor ez meg van,
akkor a lélek e világtól elfordul a Szeretet felé és az uralja és boldog
lelki állapot kezd dik és bölcsesség „Dávid mindenben eszesen
cselekedék, mert Isten vele volt" II. Sámuel könyve 5—-10.

De az itt leírt lelkiállapot több Dávidénál, mert ott csak vele
volt, de az újszövetség lelkével Isten benne van, nem kívül és csak
vele, hanem benne, azaz  maga istenné válik Isten szent lelke által,
amely a halálnak örökre véget vet számára. Dávid még vétkezett,
mert a bens ben még állati ösztön uralkodott (zsoltár 51.) nem Isten
lelke, azért nem is támadhatott fel senki, az ó-szövetségi eredeti b -
nök terhe alatt, amely állati ösztön. A feltámadás szó értelmét Jézus
hozta a földre és be is igazolta életével és halála utáni feltámadásával
(Lukács 24, 26, 20, 34., Máté 19, 12.). Ezen Igében elég világosan
fel van tüntetve, hogy a régi lélek fel nem támadhat csakis az újjá
alkotott lélek Isten akarata szerint támadhat fel, amit az ószövetség-
ben még nem ismertek, azért nem igazul meg senki a törvény által,
amely; ítélet, hanem az önmegtagadó szeretet által, amit Igém által a
világgal megismertettem, ez a feltámadás alapja az istenségre.

Halottam már azt, ezen írások olvasóitól, „Nem akarunk Isten
fiai lenni, jó nekünk úgyis". Lám te balga újra a földhöz kötöd ma-
gad, akkor miért könyörögsz naponta, hogy szabadítsalak meg a go-
nosztól, ha nem akarsz megszabadulni t le. De ez a szó a te vaksá-
god, mert az anyag szeretete van a te istenedben, tehát azt kívánod,
amit szeretsz, mert a te szádból ítéltetsz igaznak, vagy hamisnak és a
cselekedeted a bizonyságod, hogy milyen Isten a te istened, küls -e
vagy a bels , a küls  az ajkon van csak, a bels  pedig már a Szeretet
a Szívben, amely az örök élet feltámadása. Az ószövetségi is ilyen
küls  volt, amely nem hozott feltámadást a lélek számára, mert a
legbuzgóbb Dáviddal is csak vele volt, de nem benne, ez nagy kü-
lönbség. Mert aki éhes és látja a kirakatban mellette a sok jót, de
pénze nincs hozzá, hogy megvegye és jóllakjon bel le, akár éhen is
halhat, a teli kirakat el tt, ha nincs benne, ez a hasonlat az ó- és új-
szövetségi lelkiállapot között a lélek számára a világ önmegtagadá-
sában, kiürül és így kezd dik az isteni alap lerakása, ha nincs benne
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világ szeretete, amely ítélete a léleknek ez a börtön test, amely állati
tulajdonságokkal bír.

Igen, nem akarsz istenfia lenni, mert szereted a szennyet és a
sötétséget, amelyben még garázdálkodik a te akaratod, hamis szolgák
módjára ki is vettetel újra oda, amit jobban szerettél az Isten fiúság-
nál, amely megváltás a pokoltól.

A 7 ISTENI ERÉNY
1. Szeretet. — alázatosság — türelem — megbocsátás — állhatatos-

ság — áldozatkészség —
 irgalom: (Mikeás 6. 8.)

Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. (Csel.
5—29. Jak: 4—7.)

Aki félrelép az Igét l és nem marad meg a Krisztus tudománya mel-
lett, annak egynek sincs Istene. (2. János lev. 9.)

Ha az Ige testé válik az emberben, megszentel dik általa,
amint Mária anyám, tudta, hogy a Messiásnak súlyos dolga lesz e
földön, az írásokból, el ször mint ember habozott, vagyis gyengének
gondolta magát a súlyos életre, amely a Messiással összekapcsol,
úgyszintén József nevel  Atyám is azonképp és minden követ m
kezdetben megretten e gondolattól, mint ember, mert nem tudták azt,
hogy amid n az Ige bennük fokozatosan növekedhet, az lesz minden-
re er  és segítségük, de akik mégis rászánták magukat, hogy az Igé-
vel, azaz a Messiással egyesülnek. Többé nem volt már félelmük
semmit l, gyengeségük meger södött és acélosodott, mint, akik biz-
tosak a dolgukban és azért bátrak fölöttébb mindenben úgy annyira,
hogy félénkségük teljesen elmúlt, mert az igazság által elmúlik az. A
hatalom pedig a Szeretetb l ered, amikor látták a csodatetteteket, k
is kezdték átvenni lassan a bátorságot és er t a Szeretet munkához,
amint a gyermek látja az Atyjától, azonképp kezdi cselekedni. Ezek
is így kezdték fokozatosan, ahogy T lem látták, de ti, a mostani ta-
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nítványaim azt nem láthatjátok T lem, mert nem vagyok látható test-
ben köztetek. De ha a hitelek teljes, azért nem vagytok megkisebbít-
ve, mert amit azok testi szemmel láttak T lem, ti azt leolvashatjátok
az Igéb l, csak hit kell hozzá befogadni.

De viszont azoknak ama látásból kellett er t venni a hithez,
pedig látszatra oly közönséges szegény ember voltam, mint a többi és
még hozzá az a hír is kísért mindenütt, amit minden démon rólam
terjesztett. „Hogy az a fattyú, hajadon szülöttje nem méltó az Istenre
és abban nem is lehet az igaz Isten”. Mózes szerint, még az ember-
sorba sem vehet  fel, aki szégyene lett egy hajadonnak, amely meg-
kövezést vont maga után, mert halálos b n. Még hozzá sokban eltér-
tem a Mózesi rendeletekt l, az ünnep a szombat, a gyermekáldást
önmegtagadásra tanítottam, azért mondták sokan: „Ki veheti be ezt a
beszédet?"

Tehát ily körülmények között a testi tanítványaimnak nehéz
dolguk volt. Nekem hinni, mert ismétlem, látszatra kopott szegényes
ruhájú zsidóférfi testét hordtam, mert azoknak ígértetett a Messiás,
akik az — I. — Egy Isten- fogalmánál megmaradtak, tehát köztük
születtem a legnagyobb alázatban, mert a Jászol szülöttéhez minden-
ki eljöhet, de a palotában szülötthöz nem jöhetnek a szegények, aki-
kért jöttem e világra. Mondom nehéz volt a tanítványaim helyzete is,
mert még az állásukat is másra kellett bízni és engem követni, el -
ször azon reményben ugyan, hogy Velem e világban nagy állásuk
lesz, de amikor látták, hogy nem ragaszkodom e világban semmihez,
csupán a jótett vezetett mindenfelé semmi díjazásért, akkor sokan
elhagytak, azok akik a világi javakért kezdtek követni, ugyanígy van
ez most is, a világi javakért sok a követ m, de a lelki javakért el-
hagynak, ami az  örök javaik.

Ti azonban a Mózes rendeletét l mentesek vagytok, azt sem
hányják szemetekre, hogy „Fattyút követtek", mert ez a fogalom is
elmúlt. Tehát könnyebb nektek engem követni; mert nem a küls k-
ben nyilvánul meg, hanem a lélek átváltoztatása az írott Ige alapjára,
ezt pedig mindenki önmagában végezheti el, kívülr l csupán Szerete-
te és igazsága árulhatja el a lelki átváltozást. Könnyebb - mondom
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nektek -, mint els  tanítványaimnak volt, mert amikor az Igét kezdi-
tek élni, már az által a Szentlelkem hozzátok csatlakozik és nem kí-
vülr l kell hallani szavam, hanem bennetek beszélek, tehát így köze-
lebb vagyok hozzátok, mint akkor és fokonként, mint a felkel  nap
megvilágosodtok általam a Szeretet foka szerint.

És így már nem is kell hinni, mert látni fogjátok ama nagy vi-
lágosságot, amelyet el ször teremtettem az égboltozatra, amely
mennyei, a kisebb világosság az e földi, éjjeli világosság, a hold fé-
nyének felel meg. Tehát az Ige, ha bennetek lakozik, felismeritek az
— els  — és a nagy világosságot, amelyet teremtettem számotokra,
amely kiemel e világból, a hold fényéb l, a nap világosságához,
amely életet ad az anyagnak.

Ilyen nagy különbség az, ha valaki embereket követ, vagy az
Igét éli, önmagából lesz az a napfény, amely életet ad sokak lelkének.
A holdfény nem ad életet, csak halvány sejtést az útról, de aki az útra
lép, azaz valóságra, az Igét magában élni kezdi, nincs többé szüksége
az éjjeli fényre, mert a nap kezdi sugarait kiárasztani az ember sötét
éjjelében és fokonként új nap következik a Szeretete folytán. Ilykép-
pen, amint látjátok, közelebb vagyok hozzátok, mint amikor testben
voltam köztetek, csak el kell hinni, azaz befogadni eme igazságot,
mert ez szabadít meg a megkötöttségt l. Mert mi a kötött állapot? A
hitetlenség, amely kemény és hideg, mint a k , aki nem fogadja ma-
gába a világosságot, ezáltal- súlyosak is és visszaesnek mindenütt.
Ha lelketek lassan felh szer vé válik, avagy szivacs, amely könnyen
befogad mindent, ami isteni, erényekké változtatja, az már fölötte
van a sötétségnek, mert befogadó-képes, Szeretete alkalmassá tette
rá.

Így lassan a föld keménysége kimegy az emberb l, sötétsége
is világossá változik, és így emelkedik ki alázata folytán a kövek
közül; a lélek, ez egy természetes folyamat, azután az isteni rendben.
Hogy a kövek között vagytok, ez jele annak, hogy bennetek is köves
volt a szív és így a hasonlóság törvénye szerint ide kibuktatok, a sötét
kövek közé és nagyon szükséges a szeretet által megmunkálni a lel-
ket, hogy kövei kihulljanak, és helyébe az isteni erények illesztesse-
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nek. Ez úgy történhet meg, ha mindenkivel inkább szeretettel bántok,
mint keményen és érezni kell mindenkivel, mert ez a lelki szem,
amely kinyílt mindenki számára. Nemcsak egyesekkel érez, az em-
bertársát még elesett állapotában is tudja menteni, nem rúg rajta,
mint a kövek, hanem fölemeli és átérzi esése fájdalmát és igyekszik
sebeit bekötözni, a lelki sebeit is értem, amely vigasztalás és a vele
való érzésben nyilvánul meg, például. Mily jól esik egy elbukott n -
nek, akit mindenki, szükségletnek használt, ha valaki mellé áll, vagy
pártját fogja önzetlenül. Ilyen volt Magdalai Mária is és oly hálás
volt, amiért Én tisztán tudtam szeretni nem szükségb l, hanem ön-
maga lelkéért, akit azután megtisztítottam a gonosztól és vértanúha-
lállal fejezte be életét. Vagyis a teste levezekelte azt a b nt, amit sze-
retett, mert minden b n vezeklést kíván, következmény akár itt, akár
odaát, jobb, ha itt tudtok b nötökért szenvedni, mert ez rövid id
alatt történik és nem buktok a hasonlók közé már azután. És a vezek-
lés alatt megtanultok türelmes és alázatos lenni és belátni, hogy b -
nösek vagytok, mert ha ezt be nem ismeritek, akkor kemények vagy-
tok még és nincs világosság bennetek, amely által meglátnátok b nös
állapotokat, mert a sötéten nem látni a piszkot, csak amikor már ra-
gad. Így van a sötét lelk eknél is, nem látják b nük szennyét, mert
nincs világosságuk, hozzá nem is érzik b nük súlyát, csak amikor
már a testükön kiüt, még akkor is mentik b nüket, és mást hibáztat-
nak a betegségükért nem saját magukat, mert vak és sötét a lélek és
eszerint nem szorul b nbánatra, mert nincs b ne, már a b nh dés
fojtogatja, és még sincs b ne. Ilyen a lélekben megvakult ember, ez
olyan hasonlat, mint amikor egy vad csemetét beojtanak nemes
szemmel, de az nem éled meg, sötét marad ott még a nemes szem is
és újra a vadság burjánzik fel, amely szenvedésben nyilvánul meg, a
következményben, a vezeklésben, mert a földnek (testnek) édes
gyermeke a gaz, ha nem irtják azt, bizony haszontalanságra válik az
ember is általa és megöli benne az életet, azaz Szeretetet. Aki nem
tudja, hogy b nös és b nt követ el, az nem is védekezik ellenne, de a
betegség pontot tesz reá és a testi halál a szenvedés ez igazolja, hogy

nös, de a sötét lélek, amely nem látja a saját szennyét a lelkén,
mindig mást hibáztat a betegségéért, csak nem a b nét, mert lelki
vak.
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Most kérdezhetnétek, miért szenved a kisgyermek, az csak
nem vétkezett még?

Most ebben a testben nem, de a lelke atomja b nös és most
érte utol a nemezis, tehát elengedhetetlen a következmény, a b nh -
dés, amint látjátok. Azért óvakodjatok a b nt l és irtsátok a gazt,
amit e föld szeret, a lélekr l, hogy át ne vigyétek magatokban újra a
halál magvat, amely betegség és halál újra és újra, és mindig a tisztu-
lásig. Mert ha tiszta búzát vettek el, mégis van közte konkoly, gaz,
mert a föld az édes gyermekét kiveszni nem hagyja, akárhogy irtsá-
tok, mert föld, éppen úgy, amíg testben vagytok ti is teremtek gazt,
akárhogy vigyáztok. Mert a test már maga olyan, mint a föld, gazos,
tehát er sen irtani kell a szívb l, hogy a jó magot el ne fojtsa, az Ige
szelíd ojtványa megfogamzon és hasznos gyümölcsöt teremjen az
emberek szolgálatára és közhasznára. Amelyért az Isten a fizet , bár
mennél többet tennétek Isten nevében, annál gazdagabbak lennétek
általam, testben és lélekben, mert minden lény, amit szeret azzá válik
lélekben, mert azon akaratának készít sínpárt szívéhez mindenb l,
tehát csakis azzá válhat.

Ti a lelketek szerint urak vagytok, mert szabadok és azt építi-
tek fel magatokban, amit akartok. Ha lelketek szabad és mentes lesz
a test kívánalmaitól, úgy akkor a gazt jól irtottátok és megfogamzik a
mennyei mag a szívben és fölnövekedik általa a lélek az istenség
megfogamzásáig és ha felnövekedhet, amint Én is felnövekedtem a
testben világ szeretete nélkül, akkor már a feltámadás van csak hátra,
amely teljes erejében a test levetése után következik be és aki testé-
ben nem vétkezett, annak még a teste sem marad a földnek vissza,
mint a Mária. Énok, Illés, stb. Isten lelkével bírók, mert csak az
hagyatik vissza a földnek, amelyben sok föld van, a hasonlóság tör-
vénye szerint, mennél nehezebb általa, annál mélyebben van a föl-
dön, vagyis több van benne gaz, mint a jó mag. A vetés kétféle és az
aratás is kétféle, aki jó magot vet, az abból fog jól élni, aki rossz ma-
got vet abból fog rosszul élni a jöv  életében, és ez kíséri ide át, mint
kis gyermeket és azért van a szenvedés alá vetve, mert azt vetett ma-
gának már az el  életében, nem jöhet más el  számára, csak az,
amit szeretett és elvetett. Ez természetes folyamata a lélek kíséreté-
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nek, amit megtermékenyít önmagában. Amint látjátok ti is teremt k
vagytok, de szeretet nélkül csak rossz magot, a világ konkolyát veti-
tek el magatoknak és az kel ki mindig számotokra, azért szenvedtek
alatta.

Próbáljatok meg isteni magot vetni, majd meglátjátok, milyen
sors következik utána, ne a megsemmisülésnek vessetek, az anyag-
nak, hanem a szeretetnek, amely nem anyag és el nem múlik számo-
tokra, mint az anyag, mert ez a mulandóság alá van vetve, és halál
ural mindent, ami szeretetnélküli állapot. Aki anyag nélküli szeretetté
válik, nincs köze hozzá a halálnak, ez természetes is. Boldogok vagy-
tok, ha eme. Igét magatokévá teszitek, ami világosan feltár mindent,
számotokra, ha ezen utolsóban fölemelkedtek az isteni rendben, eljön
számotokra a világ vége és a menny kezdete, mert ennek mind lélek
szerint kell megtörténni, mert lelkiállapot az, és ahová a lelket helye-
zitek, ott talál magára újból és újból.

A lélek csak azt a ruhát veheti fel újra amilyen van neki, ami-
lyent szereztetek, földit vagy mennyeit, az t letek függ, és amilyen,
oda sorozódik, a hasonlók közé. Nem lehet egy sötét földlelk t, az
átlátszó világosak közé sorozni, mert nem érezné jól magát, az  sö-
tétségében. Mert még oda is föl kell emelkedni, hogy boldog legyen
valaki, az  lelki tisztaságában, mert az a boldogság, amikor szabad a
gonosztól, nincs benne, ami gyötri. Ha valakiben az önzés enged,
már enyhül a lelki fájdalma is, akár itt, vagy odaát legyen valaki,
mert a lelki fájdalom üt át a testre is sok esetben, ami a hitetlenség
jele, mert nem tudja Istenre bízni lelki fájdalmát, amelyben rögtön
enyhülés van, és hiába van a boldogok között, ha neki a lelke beteg.

A szeretet az egyetlen orvossága a léleknek, nincs más. (Oh
áldott Szent szeretet gyógyítsd meg lelkeinket, hogy boldogok lehes-
sünk).

Ti már tudjátok mi a Pünkösd, amikor lelketek az Enyémmel
keresztez dik, beoltatok mennyei élettel, eme tiszta szeretet által,
akik Hozzám jönnek, részesülnek bennem, azaz Istenségemben, mert
senkit nem hagyok az ö lelki sötétségében, aki Hozzám j , mert az
Ige a világossága e világnak, nincs más Rajtam kívül.
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Én  vagyok  a  mennyb l  alászállott  kenyér,  amely  életet  ad  e
világnak, bárhol kerestek nem fogtok Reám akadni, csakis a szívben,
ahol a Szeretet magva van, és kiárad minden testtagra eme szeretet,
és áthat, így lesztek Szentlélekkel megtelítve a szívszeretetével a
központból.

Mindenki kívül keres, belül önmagánál pedig aludni hagy a
sötétség miatt, mert nem tudják, hogy az istenség központja a Szere-
tet a szívb l kelhet életre, önmagából minden emberben, azért nem
találnak Reám, mert kívül keresnek, az anyagvilágban, mint a testet
öltött Ige idejében, amikor még Szent lelkem nem áradt szét e világ-
ban. Nem is találhattak reám másképp, mint megkereséssel, de most
az Ige e világnak ugyanaz, mint amikor testben voltam a földön. Te-
hát mindenki Hozzám jöhet, ha cselekszi Igémet, mert az els  tanít-
ványaimnak mindent el kellett hagyniuk tényleg, hogy tanom átve-
gyék T lem, de most mindenkinél Én vagyok, aki bel lem, a Szere-
tetb l táplálja lelkét. Nem kell a munkahelyét elhagynia senkinek,
mégis követhet szíve Szeretetében, csak fogadja be Igémet és a sze-
rint éljen, akkor már Hozzám jött és követ, mert csak úgy követtek,
ha akaratom megcselekszitek, nincsen másban megtalálásom, csupán
akaratomban, mindenki Hozzám jöhet, ha cselekszi Igémet, mert ez a
lelki; más minden anyagi, amelyben nem találhattok meg soha.

Annyira el vagytok sötétedve, hogy alig bírjátok magatokba
befogadni eme valóságot és idegenszer  nektek az, ami tulajdonotok,
a küls  sötétség behatásai miatt és az öröklött b n sötétsége miatt.
Nem is fognak azok megérteni, akik önmaguk lelkét és akaratát meg
nem tagadják, mert ez mintegy homály, és nem értheti meg a testiség
szeretete és nem fognak hitelt adni ezen írásoknak, pedig, aki a hal-
hatatlan érzéssel megvizsgálja, rájön minden igazságra önmagában és
fogják majd keresni, kutatni. Mégis egyesek, akik a föld terhét leráz-
ták magukról, azokért íratik meg eme világosság, hogy megértsétek
végre, hogy tibennetek van az Isten országa, nem kívül, ahol keresi-
tek. Mert nem a gyülekezeti szobát kell részemre díszítgetni, hanem a
szívet, amelyb l feltámadhat a Szeretet isteni részem, mert vegyétek
eszetekbe az istállót, a jászolt, a szalmát, amely küls leg, elég szegé-
nyes volt, de a szív, amely odavitt, az volt méltó hozzám, a megszü-
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zesített, és megtagadott testb l jöhet létre csak isteni halhatatlanság.
Ami fölöttébb díszes nekem, az a tiszta szív, akik már nem vágya-
koznak a küls k után, hanem egyedül Hozzám, azok meg fognak
találni, mint tulajdonukat és reá jönnek az  nagy méltóságukra, amit
eddig csak koptattak önmagukban a küls k miatt, a mulandóért, de
amikor ráeszmél, hogy kicsoda lehet, akkor már nem áll ellen az is-
teni folyamatnak és megtestesül benne az Ige, az istenség és bárhol
nyilvánul meg, akár istállóban mégis boldog az a lény, mert Isten
országában van, bárhol van test szerint.

Akinek a lelke meggyógyult, az mindenütt igen boldog, a be-
teg pedig sehol sem boldog, az  lelki és testi poklosságában, tehát
küls  nem számít, mert tibennetek kell feltámasztani az Isten orszá-
gát és birodalmát, amely által meggyógyul a lélek. Ezen test, csak
igája a léleknek, büntetése, mint régente a kaloda volt a test bünteté-
se, akképp van rajtatok a test b nh désül, mert inkább ennek szolgál-
tok, mint a Szeretetnek, de ennek meg kell változnia bennetek. A
földb l felh vé, a felh l tiszta világossága kell alakulni, amit már
ember szeme nem láthat, mint az Istent sem láthatja senki, tisztasága
miatt, pedig jelen van mindenütt, a Szeretet, de a sötétség be nem
fogadhatja, hogy Isten a Szeretet a végtelenségében, ez érzés, amely
fölötte áll mindennek, érzés és nem tapintható, mert nem anyag, ez a
lelki szépség és gazdagság és mennyország az anyagmentes tiszta
szeretet érzése, mennyei eredet  és lehet itt is alkalmazni és kialakul
bennetek az Isten országa általa, ha mindenki iránt szeretetet tudtok
érezni, boldogok vagytok ezen érzés által, amely els  foka a menny-
nek. .

„Mindenkit szeretni és megérteni és vele érezni", akkor már a
Szeretet áthatott bennetek, vagyis átragad másra is.

Ez az egymást éltet  szeretet a menny er ssége, egymást épí-
, egymásért él , csakis ilyen alapon elehet er s a menny, egymást

építeni, ez egy oly fokozatos öröm és növekedés, hogy ti önz  embe-
rek nem is tudjátok mit vesztettek, amikor egymást nem segítitek,
hisz ez oly lélek, amely folyton növekszik, az önzésben pedig kiseb-
bül, összezsugorodik, mint valami megbetegedett állat.
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Bármely oldalról világítom meg bennetek a Szeretetet, midig
ti nyertek Általam, mert maga a Szeretet boldog érzés, amely foko-
zódik szünetlen és a bánatnak ott már nincs helye, ahol Szeretet van.

Az egész emberiség ezt keresi, — de kívül az anyagban, azért
nem talál Reám, és mennél jobban hajszolja, az önboldogítást, annál
jobban fogy benne, mert nem a mások építésében keresi azt, hanem
az önz  kielégülésben, amely mindig nagyobb szárazságot idéz el
lelkében és fokozatosan pokollá változik át a soha ki nem elégülés-
ben.

Tehát így mindig csak veszít önmagából és ég| a lelke a vágy-
tól, az aszálytól, a mindenféle szenvedélyt l, amelyet felépített ma-
gában, a tiszta szereteten kívül és nehéz ennek következményét el-
szenvedni, sokan csak akkor keresnek fel, amikor nyakig vannak a

zben, hogy mentsem meg, de önzésének nem vet véget, amely ép-
pen égeti, ily körülmények között csak sajnálom, de nem segíthetek,
ha szelíd Igémben nem követ.

Hasonló az eset az olyan fuldoklóhoz, aki kiáltoz segítségért,
de a ment kezet, amely felé nyúl, nem ragadja meg, csak tovább kia-
bál, amíg végre elmerül, mert mindaz, aki megragad, semmiképp el
nem merülhet, mert a saját tiszta szeretete menti meg az önzés örvé-
nyét l. Ez a lelki pokol, és mit használ itt bármi is, amikor csak min-
dig azt akarják, ami éppen ellene van a lélek gyógyulásának, a vágy,
a kielégülés ténye. Nem az önmegtagadásban keresik a szabadulást,
hanem a kielégülésben, az önz  test szeretetében, a szemek hizlalá-
sában, a világban, a tulajdonképpeni élete pedig senyved önmagában,
mert az — csak e világ megtagadásával éled fel, és ha tiszta szeretet-
tel ápolják, mert ez az  tápláléka, nincs más, mert ez az élet. Vegye-
tek példát azon Istent l, akit „Mi atyánk, ki vagy a mennyekben"
mondotok és így is ismertek: naponta táplálom önzetlen szeretetem-
ben miden él lényt, anélkül, hogy látnátok, vagy tapinthatnátok, mert
az Atya titkon van, de nyílván megfizet, vagyis szemeitek meglátják
szeretetem áldását és fölismerhetitek, hogy t lem való. Nem a ti
munkátok gyümölcse, hanem a Szereteté, amely mindenben segített,
ez a nyilvánvaló megfizetése az önzetlen Szeretetnek, mert az ön-
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megtagadás által már itt is gy jt magának és lelkét is meggyógyítja,
csak fösvénnyé, vagy fukarrá ne váljon, mert ez bálványozása az
anyagnak, ha jobban szeretitek, mint a Szeretetet, akkor ez gát a lelki
növekedésben újra és e világ szeretete az más formában, mert a sátán
minden szeretetet elforgat magának, ha nem vigyáztok eléggé, mert
elfajul, vagyis túlzásba megy át, ami e világ szeretete, vagyis érte
való buzgólkodás.

Csak mindent rendjében kell szeretni, nem túlozni semmivel,
ami e világé, mert elfajul és nem lesz benne tiszta szeretet, amely
megmarad, mindörökké, hanem anyaggá váltok általa újra, mert ki
mit szeret lelkében, azzá válik.

Aki Istent szereti mindenek felett, azzá válik önmaga is általa,
tehát így szereti az ember önmagát helyesen az Én rendemben, és
csak azután jön mindenre a szeretete Istenért és a felebarátért,
amelyben Istent tiszteli és szereti.

Ez a helyes és rendem szerint való szeretet, aki ehhez hason-
lóan szeret, annak minden áldás lesz a kezében, mert amihez, vagy
akihez nyúl, csak tiszta szeretettel nyúl és nem önzésb l, akkor fogja
megnyerni mindazt, amit önzésb l hiába keresett, nem találhatta meg
a lelki örömét semmiben, az elégedetlenség miatt, ami az önz  lélek
tulajdonsága.  A  soha  ki  nem  elégülés,  a  lelki  égés  és  aszály,  ami  a
tiszta Szeretet — hiánya. Igen, hiánya a lélek kiegészít  részének,
mert a Szeretet tölti ki a lélek hiányát egyedül, hiába akarjátok
anyaggal azt kitölteni, ami csak a testnek kedvez, de a lélek mindig
éhesebb lesz t le és így jön létre a soha ki nem elégülés, és lelki szá-
razság és égés, begyúl, mint az olajnélküli motor és a túlfeszített
idegszálak rángatózni kezdenek, amely kihat a lélek égésére és beáll
a lelki „káosz". Ideges, türelmetlen lesz, rövid gondolkozású, mérges
és gy lölet a szívében felgyüremlik a szeretet helyett. Így esék a po-
kolba az ember, amely égeti, emészti mindenkor, és amikor a lélek a
ny gös testét l is kiszabadítja magát, akkor is tovább ég olthatatlan
tüzében, a soha ki nem elégül  vágyában. Ha ezek megszállnak egy
embert, hasonló érzésre ingerlik és ha nem tud ellenállni a vágynak,
úgy akkor elveszett lényé vagy önakaratlan, prédájukká változik át,
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és emez gonoszok uralkodnak felette és használják a testét a maguk
céljaikra, a gonoszra, ez a „Megszálltság" az ördögökt l. Így lesz az
emberb l ördög, aki mindig csak gonoszt m vel önzetlen jót, nem bír
tenni, amib l nem elégül ki önz  lelke és a túlfeszített rövidség miatt
nincs türelmük, elnézésük senki és semmi iránt még az öntestük ellen
sincs sokaknak, azért lesznek ön-gyilkosok, mert nincs bennük ir-
galmas szeretet, az olaj, amely enyhíti az élet terhét vinni. Tehát lát-
hatjátok minden szenvedés a Szeretet hiánya, aki Boldoggá teszi az
embert, aki nem szolgál a Szeretetnek, nem lehet boldog általa, aki
csak mindenben önmagát akarja szeretni és szolgálni, az a saját szol-
gaijává válik, vagyis azoké, akik megszállták, és nem tud önmegta-
gadó lenni, vagyis a benne uralkodó gonosz er knek nem tud ellen
állni.

Ezekre szokták mondani: Elvitte az ördöge, vagyis ördögnek
adta a lelkét, tehát van fogalmatok az ördögr l, és az önzetlen szere-
tettel védekezhettek ellene és az önmegtagadásban, amellyel a gono-
szok kívánságát tagadjátok meg önmagatokban, ha ezt mindig gyako-
rolnátok, megszabadulnátok t lük örökre.

Ez az alap Ige élete, amit tanítottam a megváltástokra a go-
nosztól.

Mert ne higgye senki sem, hogy önmegtagadás nélkül valaha
is, megtisztul a pokoltól. Oh nem, az kíséri mindaddig, amíg önma-
gából ki nem szorítja a tiszta anyag és vágymentes szeretettel, mert
akkor eme tiszta szeretetnek világos lényei veszik t körül, amely
által megvilágosodik és feltámad benne az  istensége. És emez az a;
Szent lélek, amely az Atyával egy — mert Bel lem való, emez veze-

t ígértem az Én követ imnek, amely elvezérli minden igazságra, és
ekképp betelik Szentlélekkel és nincs szüksége többé az emberekt l
való tanításra, mert ekképp mindnyájan Istent l lesznek tanítva. (Já-
nos e. 6.) Ez lesz az utolsó idejük a földön, mert akkor már nem ve-
szik fel többé lelkükre eme földb l táplált testet, hanem mennyei
testet kapnak, a megszüzesített testük eszenciájából, amelyben már
nincs a földi kívánság, mert amely test, e földön megtagadtatott min-
den kívánságától, úgy a gonosztól is megszabadult. Ekképp
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szüzesitetik meg a test, és ennek élet elemei nem semmisülhetnek
meg, csupán csak a földrészek hagyatnak vissza az enyészetnek,
amely új lakot formál a szeretet foka szerint bel le és így mutatkozik,
mint új teremtés, de egyesült az nem teremtett Isten Szellemével és a
halhatatlan és örök állapotban ment át ezen Szellemesített lélek,
amely már menyei testtel bír, és ott találja magát a túl boldogok kö-
zött.

A b nben lev  meghalás azért örök halál, mert a lélek mindig
úgy érzi magát, mint akire rád lt a háza, és nem tud alóla kiszaba-
dulni sem ment höz, sem világossághoz jutni, így a bizonytalan el-
zárt lelki kínnak van kitéve az, aki nem tudott mást menteni, sem
világosságra hozni az önmagát nem mentheti meg. És aki Igém él
követésében hal meg, az megszabadult a lélek sírjától örökre, és mint
megtisztult fényes fehér felh  odaszállhat ahol hasonló szabad tiszta
lelkek örvendeznek Isten jóságában és Atyjuk dics ségében, terem-

ké válnak, mint Isten fiak és örökösök.

Ez  a  különbség  a  kett  között,  de  az  a  lélek,  aki  tisztult,  az
már itt is szabad és örvendezik. Atyja jóságában és szeretetében, mert
ez által nincs testi fájdalmuk sem, amelyben minden gonosz és ha-
ragnak lelkét megtagadták, így nincs is, ami gyötörje ket. Boldogok,
mint a gyermek, aki mindennek örül és mindent szeret, ez a jele már
az elválasztottaknak e világtól.

Akiben az Én Szentlelkem feltámadt, nem lehet fájdalma,
csak öröme, akiben még fájdalom van ahhoz még joga van a sátán-
nak, gyötörheti, mert még adósa, vagyis nem számolt le vele teljesen.
A tiszta szeretetével, aki mindent átenged a világnak, azt már nem
gyötörheti, mert nincs benne semmije, ami gyötör, azért újra boldo-
gok, mint az ártatlan gyermek, az Atya szeretetében a meggyógyult
lelkek.

Az egész világotok egy egész kórterem, mindi beteglelk  se-
lejtes, azért nem tud örvendezni létének és átkozzák a percet, amikor
születtek, pedig ez a föld a megváltás földje a szenvedést l, aki fel-
használja a maga részére a kegyelmet, aki adatott e világnak, váltsá-
gul, nem kicsinyít le, hanem felkarol: az is felvétetik a szenvedések
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világából. Aki Istent fölemeli mindenfölé, az önmagát emelte föl
minden fölé, ami eddig gát volt el tte az már nincs, mert a benne
lev  Isteni része feltámadt és egy Istenben nincs fájdalom, mert ez
ördögi tulajdonság. Minden rossz a gonosztól van az emberben, ha
nincs gonosz benne, akkor boldog gyermek, mert már elismeri Aty-
ját, akinek akaratában átment az önzésb l és éppen ezáltal vétetik le
róla a teher, a szenvedés, mert melyik gazdag Atya tudja elnézni,
hogy fia éhezik? – senki, és amikor a fiam visszatér hozzám az elfo-
gad, ó ti sem éheztek, sem fáztok többé, ez csak az engedetlenek sor-
sa, megtöltöm házaikat áldásommal és szükséget nem látnak. Az
önz , az önmaga felett rendelkez , az gondoskodjon magáról, ahogy
tud, Atya nélkül, akit be nem fogad, bár naponta imádkozik szokás-
ból Hozzám, de akaratom be nem fogadja, mit tehetek? - amelyben
van áldásom és a segítségem részére, az nem kell neki.

Így járnak mindazok, akik tudják az Igét, de tettel nem cse-
lekszik, tehát nem is segíthetek nekik. A Szeretet az egyetlen gazdag-
ság, amely, ha szétárad bel letek, minden él vé és áldásává válik
számotokra általa. Miért nem szerettek hát önzetlenül, hogy az Isten
segítene bennetek nektek? Oh te szép és tökéletes teremtés, miért
vagy hát oly beteg és miért is ápolod magadban az önzést, ami a te
betegséged és szegénységed, miért is nem fogadod be a te legjobb
akaródat, az Atyát, aki segíthet neked mindenben? Aki nem fogad be,
miképp segítsek neki? Amit a küls  sötétségben keres, azt önmagá-
ban kell mind felfedezni, és akkor lesz gazdag lélekben. A betegek
keresik a gyógyulást, kívül, holott belül beteg, nem azt keresi, mivel
vétett a Szeretet ellen, amiért beteg, hanem milyen orvost talál, aki
meggyógyítja, de csakis rövid id re, mert ha a lélek beteg, a test sem
lehet egészséges állandóan.

Mert, ha a fa nedve, amely élteti a fát megromol, nem szárad-
e ki az egész fa ? Azonképp a lélek is, ha beteg, nem romol meg t le
a test is? Azért Jézus a lelkek orvosa, vagyis az igének szeretet pa-
rancsolatai, mind gyógyszere a léleknek, de aki nem veszi be, ezen
orvosságot miképp gyógyuljon meg T lem?
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Lám,  innen  van,  hogy nem segíthetek  annak,  aki  be  nem fo-
gad szívébe, nem is gyógyulhat meg lélekben, amely a túl felhalmo-
zásnál kiüt a testre is, mindenféle formában kitör, és ez fájdalommal
jár, minden, ami gonosztól van az emberben, miért szeretitek hát, azt,
aki gyötör és kínoz magatokban, a betolakodott gonoszokat? Miért
nem tagadjátok meg magatokban, hogy ne uralkodjanak felettetek?
Hisz a lélek az ura a testnek, zabolázza meg tehát, és úr lesz felette.
Amíg a test vezeti a lelket addig ösztön alatt van a lélek, tehát állati
és nem szabad — így a lélek foglya a testnek. Ha nem uralkodik fe-
lette, hasonló a gyepl  nélküli lovak vezetéséhez, ama test, amelyet
az ösztön vezet, nem a lélek bölcsessége, aki viszont a Szent Szellem
az emberben, aki mindig a küls nek enged, annak marad a szolgája,
és aki a lelkiismeret szavának enged, amely sohasem kedvez e világ-
nak, hanem a tiszta szeretetnek, az ez által lesz úr, és felszabadult a
kötött és halál állapotától. Arról ismerhetitek meg az önszeretet és a
Szentlélek szavát, amikor az önszeretet mindig e világnak kedvez, az
utóbbi pedig az önmegtagadó szeretetnek kedvez, mert sok gondolat
és sok hang van az emberben, az mind egy külön lénynek az akarata
és megnyilatkozása bennetek, és ha elfogadjátok és megcselekszitek,
úgy akkor annak vagytok a szolgái. Ha az önmegtagadó szeretet ke-
rekedik felül bennetek, úgy akkor ti uralkodtok felettük, mert ez a ti
tulajdonságtok és ha ezt kitermelitek magatokban, uralkodtok Krisz-
tussal e világ felett és ítélitek annak minden nemzetségét, mert az
Isten az ítéletet a Fiúknak adta, mert  maga az Atya csak szeretet, 
nem ítél csak Szeret és teremt,  folyton csak kiad magából és így n
és sokasodik minden m ve és hallhatatlan, mert a tiszta Szeretet al-
kotta, nincs benne a halálnak köze, mert élet.

Ti emberek vegyesek vagytok, van bennetek halandó és hal-
hatatlan lény, most akinek szolgáltok, ott veszítek el a jutalmat, két
világ között álltok, amint látjátok az anyag mulandó, és a halál ural-
kodik felette.

De ama másik lény bennetek, aki s és örök Szellem, az hal-
hatatlan, mint a mindenség, mely nem anyag, ha azt ápoljátok és ki-
termelitek magatokban ama élet fáját, akkor a halál is elkerül t letek,
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mert nincs joga hozzátok, már nincs bennetek magva, tehát nem is
kelhet ki részetekre.

Ez a lelkiállapot, amikor legy ztétek magatokban e világ sze-
retetét, vagyis a test kívánságát és minden vágyát, akkor a halál mag-
va elszárad és nem hajt ki a lélekben többet, mert amiként föld nélkül
semmi mag nem lehet él , azért a halál magva sem, ha nem lesz föld
bennetek, nincs tápláléka, és így mint légbeli tiszta lények nem hal-
hatnak meg többet, — mert mentes a lélek a földt l.

Lám ez az, amikor Pállal azt kiálthatjátok. „Halál, hol a te ful-
lánkod? Te halsz meg újra én már nem többet.

Ha úgy átérzitek Szent lelkem erejét, mint Pál az Én fiam,
úgy már akkor ti is szabad lények lesztek és amint meg tudta tenni
Pál azonképp ti is és mindenki, aki szereti életét azt itt el kell fo-
gyasztani, és alább szállítani és a halhatatlant ápolni és nevelni,
amelyben már nincs föld szeretete.

(De könyörgöm Uram, aprózd le eme fogadalmat hát testünk
van, és a vágyát meg is tagadjuk, de a fenntartás miatt, mégis hozzá
ragaszkodni a világhoz? - és utódaink is vannak.)

Ott van az apostolok cselekedete, elég jó minta, kövessétek,
és úgy akkor e világ sem omlik össze fölöttetek és nem lesz kisebb-
ségetek semmiben, mert átható szeretet által minden már nektek
szolgál, csak a teljes gonosz áll ellenetek, azt pedig gy zzétek le ma-
gatokban Szeretettel, és úr lesztek felette. Azt szoktátok mondani,
„Az úr még a poklon is úr”, tehát uralkodjatok Szeretettel felette, és
úr lesztek. Akit meggy z a gonosz, az nem lehet úr, vagyis ha a go-
nosz bánt és megcsal, ti uralkodjatok felette, így lesztek úr a pokol-
ban is, ami e világ, mert a Szeretet a balzsama a pokolnak, az ember
lelkében, mert mind ég, aki e nélkül sz kölködik, szenved, mert ez a
lelki pokol.

Tehát megértettétek, hogy bennetek van a halál — és élet
magva, aki a test magvát ápolja önmagában, az e világ, a halálnak
teremt és aki Isten Szellemének az emberben, az elsorvasztja magá-
ban a föld magvát és a menny magvát termeli ki önmagában, az
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anyag nélküli tiszta Szeretetet,' mert az emberek itt általában, ha sze-
retnek is, de mindig az alapja önzés gondolata, benne van szereteté-
ben az ön személyi érdeke vagy a családjáé, de mindig a saját háza
körül szeret. Az igaz szeretet, inkább rejtett, mert az Atyáért cselek-
szi, aki titkon van, nem azért, hogy viszonozzák. Szeret, mert ez az 
lénye már, vagyis istenért szeret, nem földért, ha ily tiszta lesz a Sze-
retet bennetek, akkor már megtisztultatok a földt l és a halál magvá-
tól.

Ámen




