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Boldog az, aki megért engem és követ, az nem marad a ha-
lálban, hanem feltámad benne az élet világossága, egy egészen új
élet, vagyis feltámadt a halálból, ha a földnek még az árnyéka
sincs benne, vagyis kísértése, mert felül van már azon, mert elszá-
radt a föld a halál magva, ott nincs már kísértés, sem árnyéka a
földnek, ami a sötétség tulajdona, hanem újjászületés lélek szerint.

Most sokan azt mondhatnák, könny  leírni, de nehéz meg-
cselekedni. Igen, annak nehéz, aki önmaga akarja elvégezni, de,
aki Engem, az Igét hívja segítségül, annak már vagyok is segítsé-
ge önmagában, mint akinek szabadkezet adtok, hogy segítsen nek-
tek, aki azonban magában bízik, az nem fogja soha magában meg-
gy zni a régi eredend  b nöket, miután tulajdonsága az, csakis
Velem és Általam, mert melyik fuldokló tudja magát megmenteni,
ha még úszni sem tud. Egy sem, csakis, ha valaki felé nyúl, és azt
megragadja, az meg lesz mentve: Ilyen ment nek jöttem e világra
szeretetemmel, és aki nem vesz igénybe, az elmerül a halál árjá-
ban.

Mert ez a ti világotok egy hullámzó tenger lélek szerint,
hol föl, hol ledob az ár, még jó, akit el nem nyel, vagyis, aki még
megtartja önuralmát, hogy nem lesz a játéka a szenvedélyeknek,
ezek még állnak valahogy az örvény felett, de akik már nem tud-
ják magukat visszatartoztatni és mennek a b nös hajlamos szen-
vedélyekben pénzszerzési vágyakban, vagy kielégülési, szóval
minden, amit kívül keres a világban a saját lelke kívánságára, az
mind a sötétség kívánsága e világ. De ha a lélek az Isteni szellem-
hez fordul, a szívben lev  szeretethez, az kihat azután, egész testre
és szereteté válik, egész lénye és így nem lesz pokol úr felette,
ami a lelki kín és gyötrelem, tehát a szív szeretetéb l kell kiindul-
nia a boldog érzésnek és így megértitek, hogy tibennetek van az
Isten országa, csak ki kell fejleszteni, vagyis minden iránt szere-
tettel lenni, nemcsak egyesek iránt, mert ez részlet fejlesztés, nem
teljes, ha általában tudtok szeretni mindent, akkor mindig boldo-
gok vagytok, mert már nincs harag, irigység lelke bennetek, ami
ellentéte a Szeretet fejl désének.
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Ez éppen olyan hasonlat, mint a májusban pompázó sok
apró gyümölcs a fán, hogy öröm nézni. De akkor jön egy fagy,
egy kis dér és megcsípi, és mind lehull, mert úgy néz ki, mint amit
megégettek.

Tehát ily nagy kárt csinál lélek szerint a gonosznak bárme-
lyik faja az emberben és a szeretet, mindig elölr l kezdi az építge-
tést, de a szeretetlen állapot, a „fagy" mindent lerombol, és így
nem tud gyümölcsöt hozni az emberiség fája, amely az életfa,
amely jelképezve van a kert közepén, vagyis a szívben, amely az
Istenség a Szeretet központja. Az élet fája nem lehet más, mint a
Szeretet, mert minden él , bel lem lett, az örök él l, amelyben
nincs fagy, vagyis szeretetlen rész, mint e világban van. Azért a
szenvedés helye ez.

Valaki mennél hidegebb, azaz nem tud mással érezni,
részvételen, az mind zord tél. Az  szívben, ezek által van itt tél és
szeretetlen id járás, mert az id  csak olyan lehet, amilyen a terem-

je, az ember, mert ha az ember szerette válik, akkor az id  is
csak szeretet lehet, mert ha valaki sínt épít, akkor azon jár az
építmény, nem a mocsárba és ki mit épít, az van neki. Ilyen a Sze-
retet vagy a fagy állapota is. Ki mit termel ki önmagából, azon id
és lét veszi körül mindenkor, mert nem véletlen az, hogy valaki
nyomorúságra születik, azt  már el készítette magának, vagyis
elvetett magját megtalálta és abban találja magát újra. Oh, nincs
véletlen. Minden lét az elvetett mag kikelése csak, tehát senki ne
zúgolódjon, vagy irigykedjen a szerencsésebbre, mert amilyen
magot vetettél, csak, olyan kel ki mindenki számára, de rövidlá-
tók, csak az anyag életéig láttok, tovább nem kutattok, hogy mi
van lelketekben, és ami van bennetek ez a ti id tök és id járástok.
Amit teremtetek magatoknak, mind selejtes. A föld embere azért
föld, mert ha szeretet lelkiállapotába át tudna menni, nem ide szü-
letik, ahol a fagy van, hanem hasonló szeretet lények közé, ahol
örök tavasz van, mert földeteken is elég szortírozott id járás van
és a lélek hasonló állapotú helyen születik ki e világra, mint amit
elvetett magának. Ez egy Isteni rend és igazság. Ezt nem lehet
másképp átváltoztatni, mint a lélek átváltoztatásával és akkor ott
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találja már magát a lélek a hasonlók között. Mennél darabosabb
valaki, annál szögletesebb és annál sért bb és fagyosabb lélek
szerint, aki mást nem sokra néz, csak magát állítja mindenki fölé,
és azért esik le, mert utolsók az els k, az els k pedig utolsók lélek
szerint. Aki mást többre tart magánál, az az els  éppen az által,
mert alázatos.

Az önz  ember mindig énjét magasztalja és dicséri és en-
nél kezdi beszédét, ezek még utolsók el ttem, csak az már el bbre
van, aki mást is néz valamire és meglátja annak munkáját és ezért
tiszteli és nem hízeleg, mert a tisztelet nem hízeleg, mert az a ha-
misság, mert szívében mást gondol, érez, mint amit ajka mond.
Ezek a kétszín ek, ezek nem mondanak igazat rólatok, mert talán
érdeke a hízelgés, avagy sokszor örömet akarnak vele csinálni a
fölmagasztalással, de ezek elvesznek mind, eme dicséret és meg-
marad a valóság. (János 5—44.)

Mindezideig értelmetek és felfogási képességtek szerint
beszéltem, áthidaltuk a poklot e földre és a földr l az út a mennyei
hazában teljes feltárást nyert e m ben. Aki akarja magát jobb vi-
lágrészben, a jöv ben helyezni, annak, íme világos az útja, csak
lépjen rá a b zös tévelygés mocsaraiból a tiszta egyenes útra, ami
a lelki haladás a szeretet felé.

Ha meggondoljátok, mit nyertek, akkor nem húzódoztok
vissza e világba az önzésben, mert aki mindenkiért él, az sokak
életével gazdagodik és így terjeszkedik hatalmi ereje, de aki önz -
en csak egyesek, vagy önmagát szereti csak, annak nem lesz ha-
talma a b n fölött, mert meggy zetik általa és így útja vissza a
pokolba vezet. Választhattok szabadon, amit szerettek, odaítélitek
magatokat, mert amerre a sin fut, arra halad a test, mert a szeretet
az alap mindenkor, amit szerettetek, ott találjátok magatokat újra,
amerre a szív épített, arra lesz a jövend  világtok. Tehát nagyon
fontos dolog ezen jöv vel foglalkozni, mert nem ilyen rövid élet
az, mint itt a földön. Nagyon is hosszú most már, egy egész örök-
kévalóság, mert ezen világnak a hasonlók részére az ideje lejárt,
nincs tovább. A próba szabad élet, ezután mindenki abban lesz,
amibe magát helyezte. Mint ahogy itt a földön is, törekszenek
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nyugdíjas állásokra, azon reményben, hogy öregségre is lesz va-
lami léte, ez helyes törekvés, ne keljen másokon terhelkedni.

Így van ez éppen a lelki életnél is, aki itt jót szerez magá-
nak, mindig jóban lesz része, ha a Szeretetet gazdagítja önmagá-
ban, mert ez a legjobb takarék, amelynek kamataiból b ven jól
élhet mindenkor a lélek.

Tehát spóroljatok sok szeretetet, hogy boldogok lehesse-
tek, van elég alkalom e világban, mert mindenki és minden szere-
tetet vár t letek, tehát adjatok, mert az, soha el nem fogy, inkább

, mennél többet adtok magatokból. Az nem olyan, mint az
anyag, ha elvesznek bel le, az elfogy. A Szeretet nem fogy el,
hanem mindig n , ha nem így volna, akkor minden anyag volna,
ami elfogy, de a szeretet végtelen nagy és mindig nagyobb, na-
gyobb, mert ez az Istenség, amelyben az anyag is van, az anyagi-
aknak, de az átölel  Szeretet ezt is karolja, és amikor az anyagi
ember felém fordul, már akkor  is az Istenséghez fordult, amely
körülveszi. Pl.: ha valaki vízbeesik, bár körül vízben van, de ha
fejét kiemelheti, már nem fúl meg, mert szabad az anyagtól, így
van ez a léleknél is, ha felém fordul, bár anyag veszi körül, még-
sem fúl meg az anyagban.

Ilyen az Istenség, amely mindenütt jelen van, és mindent
körülövez, és mindenütt megtaláljátok, ha akarjátok, amikor az
anyag szeretetét l elfordultok, és lelketeket kiemelitek a szeretet-
hez, mert éltek általa.

Az Istenség a szeretet alapja. Aki amennyiben bírja önma-
gában, annyiban Istenhez csatlakozott lény és amennyiben az
anyaghoz, annyiban ellentéte a szabadságnak és a tiszta szeretet-
nek, amely az Istenség. A mindenségben, vagyis a mindenség van
a tiszta szeretetben, mert csak ez által létezhet örökké, amely nem
anyag, mert ez múlandó. Amint az ember kiemeli szívét az anyag-
ból, úgyannyira nincs alávetve a halál hatalmának, amely az ön-
szeretetben nyilvánul meg, mert mind jobban körülveszi magát az
anyag szeretetével, és így mindjobban bezárja lelkét az anyag a
test koporsójába, ez elfordulás az Istent l és a szabadságtól.
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Mindenki szabadságra törekszik e világban, csak nem jó
helyen keresik azt, mert a lelki szabadság szerint szabadul fel a
test is, mert amennyiben uralkodik a tiszta szeretet a lélekben,
annyira szabad e világtól.

A börtönök tele vannak azokkal, akiket nem a tiszta szere-
tet  vezet,  hanem a szenvedély,  ami a pokol kötele és így eszerint
kötött vagy szabad lény. Sokakban nem lesz nyilvánvaló a tettben,
mert kisebb szenvedélyeket nem bünteti e világ, pedig a lelket
minden legkisebb szenvedély megköti fokozatosan, ha ezen élet-
ben nem is üt ki tettben, de a jöv  életében már er s tetté válik
benne, aki már túl van minden szégyenen és erkölcsön, közömbös
és mindegy el tte, bármi mód, csak az ördögét kielégítse, ez a

cél, tehát így lett az ördög szolgája az ember és ezek ülnek bün-
tetésb l, pedig a lelkeiket kellene gyógyítani és nem kivégezni, ez
lenne az önzetlen szeretet munkája a földön. Akit mindenhonnan,
szám z az önzés, vagyis az ördög, az a világ ura, akinek hódol
mindenki, a lelki zsarnokának. "Állj ellen az ördögnek és elfut

led" emez Igém, aki megcselekszi, az lesz szabad t le.
Hisz oly természetesen és kézzelfoghatóan tárok fel min-

dent és mégsem tudják sokan fölismerni, hogy mikor szolgálnak a
démonnak és mikor maguknak. Ez is lelki besötétedés, nem tudják
megkülönböztetni mi a sajátjuk és mi e világ uráé bennük, amely-

l meg kell szabadulni, akkor lesz szabad lény, testét hiába he-
lyezi szabadságra, ha lelke nem szabad; aki már; fölötte áll
mindennek, vagyis ura testének és e világnak. Így lett úr az ember
a saját testében és házában. Ez az úr itt és a másvilágon, ahová
szeretete helyezi, ezek uralkodnak Krisztussal, mert ha magamban
is ekképp gy ztem meg a világot és a sátán erejét és így Ura let-
tem e világnak és a mennyeknek éppen a nagy önmegtagadásom
árán lettem örökkévaló. Hasonlatba veszem: ha valakir l letépik a
ruhát, akkor még a test egész, mert a lélek ruhája a test, tehát így
lett a lélek szabad a testét l, ha Isten szeretetéért veszti azt el,
mert így lett az Isteni benne nagyobb testénél.

De t letek nem kívánok ennyit, elég, ha Értem megtagad-
játok, akkor is leválik rólatok, mint egy ny gös terhe a léleknek,
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mert ez az  b ne a test, amennyiben a lélek szereti azt, annyiban
ny gös különc neki, akinek már a test nem az els , hanem utolsó
és els  a Szellem. Ott már a test sem teher, mert a benne valók, a
gonosz tulajdonságok a nehezek, ezek pedig mind egy-egy démon
a testben, csak nehezék a léleknek.

Sokan eldobják maguktól a testet, inkább hogy megtagad-
nák a benne uralkodó gonosz indulatot, azért nem szabadul fel

lük, mert lelke atomjai, csirái, amíg ki nem öli önmagában a
tiszta szeretet által, mert ez a fegyver van ellene, nincs más. A
gonoszt jóval gy zd meg, nem gonosszal és akkor benned kihal a
magja, érdemli vagy nem, te azzal ne tör dj, f  az legyen, hogy
szabadítsd fel magad a gonosztól, mert a gonosz nem érdemli
meg, hogy jók legyetek hozzá, de viszont ha ti is rosszak vagytok
hozzá, mint k, nem szabadultok meg akkor a gonosztól. Azért
áld, aki átkoz, aki kényszerít egy mérföldre, menj el vele kett re,
és ez titeket ne háborítson fel a becsapások, mert k csak azt te-
szik, aki úr bennük és ti azonban a szeretet által legyetek urak,
ami örökké boldogíthat, mert ha vége szakad e világnak, a lelke-
tekben, akkor fogjátok csak átérezni a tiszta szeretet igazi boldog-
ságát. De el bb vetni kell és azután aratni, ezt el ne feledjétek
soha. Minden percben vethettek a jónak és a gonosznak is és az
kel ki számotokra a saját lelketekben, amiért sokszor mást okoz-
tok és kárhoztattok. Termeljetek ki magatokból mindig jó gyü-
mölcsöt, és jó fákká váltok, amelyek nem mennek az olthatatlan

zre eme jó által.
„Sokan azt mondhatnák, hisz oly gonosz hamis mindenki,

még a jót is gonosszal fizeti vissza". Ez így is van. Mert itt látszik
meg, hogy a pokolban vagytok, mert a pokol nem tud jóval viszo-
nozni, csak rosszal, ami nincs jó benne, elég szenvedés ez neki,
inkább sajnáljátok, mint ártsatok nekik, akkor lesztek önzetlenek
és a szeretet irgalom, meghozza nektek a váltságtokat eme pokol-
ból. Mindig jobbat tegyetek, mint veletek tesznek, akkor fölöttébb
álltok már e világnak és így lesztek sérthetetlenek és öröm, és
béke költözik szívetekbe, ami a mennyeknek kincse.
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Ily értelemben vegyétek e világ bántalmait és akkor nem
árthat lelketeknek, s t itt lehet közülük ki növekedni, az  lelki
kínjukat látván, óvakodjatok a gonosztól, aki az engedetlenség
által megrontotta a világot és önönmagát, azért lett pokol, mert
rontani és rombolni a pokol tulajdonsága, a szeretet építkezik,
azaz teremt, ez az  tulajdonsága és mindig másnak is akar jót
vele, mert amennyiben gondol mások javára, annyira megáldatik
eme szeretet benne és így gazdagszik a lélek javakban is, amiként
szeretete terjed, mert ez az építkez  és teremt  er .

A ti rövidlátó szemetek nem látja ezt, mert ez már csak a
meglev t látja, de gondolatmenetét már nem, pedig az az alapté-
nyez , így árad ki a lélekb l a tettbe, mert a gondolat az
alapfundametumja a tettnek, ez pedig szellemi, akiben jó szándék
van, az mindig jót hoz el  önmagából, mint a jó fa, ez legyen nek-
tek irányt  az élet tengerén és ahol ezen jobbak vannak, ott va-
gyok jelen, megtestesülve a jó tettben, mert ahol a "sas", odajön-
nek a saskesely k, vagy ahol szeretet van, odajönnek táplálkozni
akik azt éhezik. Miért jeleztem „sas" jelz vel, mert ez légi állat és
legmagasabban tud repülni, mint a szeretet is legmagasabb a föl-
dön, semmi és senki más nem bírja elérni azt a boldog létet, mint
aki felülemelkedik a világ fölé és túlszárnyal minden akadályon a
szeretet lelki magaslatra, ezek táplálkoznak Bel lem az Igéb l, a
legmagasabb hegyr l, melynek nincs vége, mert végtelen vagyok,
mert Bennem van a mindenség, nem Én benne. Ez a mondat a ti
értelmeteket meghaladja, azért nem bírjátok felfogni. A halhatat-
lanság II. füzete elég világosan feltárja az Istenség létét, nem
szükséges most újból, mert mindig az épít  a nagyobb, mint a
fölépített, mert bel le jött el , nem anyag szerint értend , mert ez
természetes értelemben nem felel meg eme valóságnak, hanem a
szeretet állapotát jelenti, amely mennél többet ad, annál több van
neki és így mindig  a nagyobb. Ez az Isteni állapot, ezt a világ be
nem veheti, mert nincs szeretete önmagában, azért nincs is örök
élete, mert éppen eme szeretetnélküli állapot a halál fullánkja,
mintegy uralkodik felette, amiként a b n is, azonképp a halál is,
mert ez nem egyéb, mint b nötök következménye. A szeretet a
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nt legy zi teljesen az emberben és így nem is hal meg többet
eme lény, amikor felveszi s Isteni tulajdonságait, nem lehet a
halál törvénye alatt, és mint ilyen feltámadott. Ezen életmintát az
Ige mutatta meg Jézusban, aki által a megváltásban részesülhet
mindenki,  aki  t  szeretetb l  követi,  nem  nehéz  a  Szeretet  Igéje
annak, akiben jóakaratú lélek van, csak azoknak, akik a gonosz
felé hajlanak, azoknak terhes eme Jézus igája, pedig amikor ezt
elvetik, akkor esnek mindig mélyebbre a pokolba, mert ez az 
javuk és szabadítójuk, nincs más Rajtam kívül szabadító. — So-
kan kérik irgalmasságomat, hogy fenntartassanak, és amikor az
ehhez járó eszközöket rájuk bocsátom, hogy önmegtagadást gya-
korolhassak: akkor zúgolódnak ellenem, hogy nem hogy segíte-
ném ket az anyagban, hanem inkább elveszem.

Lám, ilyen vakság borítja az emberiséget, és azért nem tud
feltámadni az anyag közül, hogy  uralkodjon az anyag felett,
mint szellemi lény és csak azért szenved, mert az anyag uralkodik
a szelleme felett, amely a szeretet. Az Atya lénye az emberben az

s Istenséget tapossa, amikor a szeretetet elveti, az anyagi világ
szeretetéért, ami múlandó, mert a halál uralkodik felette, sokan
félnek a haláltól, mégis azt választják, mert szeretik azt az anyag-
ban.

Nem látjátok-e a rózsát, legszebb pompájában is az elmú-
lást jelenti, a legszebb emberi test is megöregszik, összeaszik,
mert a test is az elmúlást jelenti. Alig ébred öntudatra egy lény és
kezdi salapját lerakni, vagyis a földön alkotni, (feltalálók), máris
az elmúlás fenyegeti, és mindez el ttetek történik meg, mégsem a
halhatatlant építik magukban, csak a küls t, így lett az ember ön-
maga ellensége és összezsugorodott állati állapotban újra és újra a
halálnak nemz és épít.

De amikor a halállal nem lesz már közösségtek, akkor
kezd a lélek mennyeit és örökkévalót építeni, a két Isteni tulajdon-
ságot (els  lapon), mely az  mennye (ege) és fensége. Amikor
ennek már alapot vetett az ember az  szívében, akkor sorban ki-
alakul benne a kis és a nagy világosság és a csillagok milliói, va-
gyis mint teremtés ura, minden alkotás benne van. Nem kérdi töb-
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bé miképp lehetett ezt vagy amazt Istennek megteremteni, mert
éppen ez az Isteni er  tért vissza hozzá, tehát természetes neki
minden, mert a szeretet mindig építkezik másnak és azért örök
ifjú, és mindig növekszik ez az Isteni tulajdonság.

Most hasonlítsátok össze a ti lényeteket, ezen testi állapot-
ban, van-e bennetek a két mennyei er sség, amelyen az Istenség
felépíttetik bennetek?

Ugye nem találtok magatokban, azért vagytok a halál ha-
talma alatt, akit jobbam szerettek, mint önmagatokban az Atya
lényét és a múlandóságot építitek és szeretitek tovább és mindig.
Ha ti megértenétek Jézust, az él  Igét, akkor az az értelem megvi-
lágosítaná a bels  világotokat és sorban kigyúlnának a fényes csil-
lagok lelketek egén és így lennétek nagyobbak a teremtésnél és
elmondhatnátok Jézus szavait: „Nekem adatott minden hatalom a
mennyen és a földön", mert már ura a teremtésnek, ti nem tudjá-
tok, kik lehettek és kik vagytok, mert amikor a küls  hasonlatom-
ba helyeztem lelketeket, akkor amiben már vagytok, abban kelle-
ne kiépíteni a lelket hasonlatosságomra nektek, mert, ha Én hason-
latomra teremtek embert, annak nem kötelessége-e Hozzám ha-
sonlóvá válni? Hisz szívében a menny tulajdonságai szunnyadnak:
csak a földi gaz nyomja, amely mindent megsemmisít.

Tehát mily balgák vagytok, amikor a múlandóságért az
örökkévaló javakat elnyomjátok magatokban, mert amennyire
szerettek, annyira vagytok Istenek, és mivel hogy szeretet nincs e
földön, azért rossz a sorsotok, ami ellentéte a jónak, ami a halál.
Ki bocsátotta mindezt reátok? Amint mondani szoktátok, nem
magatok választatok-e útirányt? Jót vagy rosszat? Az Isteni tulaj-
donságok a jók és örök javak, miért nem követitek, hogy jó legyen
sorsotok? De a rosszat még rosszabbal viszonozzátok, ez jön el
bel letek, amíg vagytok rosszak.

Nincs jó senki, egyedül csak Isten, mondottam tanítványa-
imnak, és ha eme Isteni igének és léleknek engedtek, csak úgy
lehettek jók és boldogok, hogy lehet rajtatok segíteni Jézusnak, ha
a jót nem akarjátok magatokban alkalmazni, csak a rosszat még
rosszabbal.
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Állj ellen a gonosznak és elfut t led, viszonozd a rosszat
jóval, és jó magot vetsz el a magad részére, és a jöv ben jót fogsz
aratni. Lám, ez a megszabadulás a gonosztól.

Ti eltévelyedett lelkek a test nehéz igájában, azt hiszitek,
másképp szabadultok valaha e koporsótól, ha le nem koptassátok?
Elfogy-e az, amit folyton gy jtötök, vagyis csak annak éltek? Ez a
testiség szeretete, amit nem tudtok magatokban megvetni és in-
kább a halhatatlan lelket kiépíteni, a bennetek létez  Atya szelle-
me képére, hogy legyen jó nektek, ha mindig a rosszat, az örök
élet ellenségét szeretitek magatokban, az önzést, ezt az elnyomo-
rodott szeretetet, amely a nem gyakorlás miatt e testbe záratott, és
mint elzárt nem élhet, inkább senyved emez élet ura bennetek és ti
is általa, ha valamely életcsira beteg, nem növekszik, inkább fogy,
amíg teljesen elszárad bennetek is, ekképp fogy el a szeretet, ami
az élet, az önzés miatt.

A szeretet leveg je a türelem, alázatosság pedig hamvas
harmata az irgalmasság, eledele stb., tehát ezen táplálék hiányában
elfogy a ti életetek, elszárad és gyúlékonnyá válik minden kicsi
érintésnél fellobban és ég, ez a hirtelen fellobbanó lelki betegsé-
gek, akik már égnek, mert nincs harmata, az alázat, aki ellenáll a
szárazságnak, mert nem táplálta irgalommal, azért fogyott el min-
den emberben ez a lelki égés, melyben csupán mindig mindenben
magát akarja naggyá tenni és els vé mások fölött, és önéletére
mindent lerombol maga körül, vagyis fölperzsel, aki hozzá hason-
lóvá válik.

Így van e világban a pokol és mennyország is, mert az em-
ber lelke az maga, nem a küls , mert körülötte minden ezután iga-
zodik, formálódik, amit magából kitermel és ez ad neki állapotot,
sorsot a jelen és jöv ben is, amit elvetett, csak az kelhet ki

És ti gyarlók, többnyire mást okoztok rossz sorsotokért,
amit ti magatok készítettetek el  magatoknak a múltban, mert
élhet-e egy élet elzárt önz  testben másképp, mint elnyomorodva?
Úgy, amint most vagytok? És ilyen már a gyümölcsötök is. Azért
mondom:
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"Aki meg nem utálja a saját lelket is, nem lehet az Én ta-
nítványom”. (Lukács: 14.)

Kézzelfogható bizonyítékkal igazolom nektek, hogy a lelki
elnyomorodást csakis Velem, az Igével gyógyítsátok meg és egé-
szítitek ki, mert ez hiányzik bel letek, mert a szeretetet elhagytá-
tok és így lettetek lelki nyomorékok, bénák, vakok, ami azután
kiüt a testre is, mert nagyobb baj az, ha a fát bels  betegség kínoz-
za, mint kívül, ha a ti lelketek meggyógyul, akkor a héj, a test is
egészséges lesz a bels  betegségt l, de hiába gyógyítjátok a küls
testet egy rövid id re, ha a rend helyreáll is, de a bels  betegség
újra kiüt más alakban, mert a rossznak ki kell ütni rosszban a jó
pedig csak jóban üt ki.

Miért jött le a halál e világra? Nem az engedetlenség kö-
vetkeztében. Amikor megmondottam, ha ama fáról esztek, meg-
haltok, ekkor jött a halál e világra. (Mózes: I.), De kezdetben még-
is soká éltek az emberek, mert mint a leheletem által halhatatlan
lelket adtam nekik, soká még ellen tudtak állni a halálnak, ezen
er ben, de mégis elérte ket és amint szaporodott az ellenállóság,
Isteni akaratomnak az emberben, akképp lett mindig rövidebb testi
élet vé, vagyis az önz ség által van a halál e világon, vagyis an-
nak a megsemmisülése, amit elém és fölém helyezett, ha az ember
végre megérti eme Igét: "Istent mindenek fölött szeretni és a fele-
barátot úgy, mint saját magát", akkor már eltöröltetik a halál eme
szeretet által, mert önmagában újra feltámad az Isteni része,
amely  örök  élet,  nem  egy  küls  Istent  értsetek  ez  alatt,  hanem  a
bennetek lev  Isten eredeti szellemét, amellyel kibocsátottalak
magamból, ahhoz kell visszatérni, hogy a halál eltöröltessék ben-
netek, mert ez az anyagszeretet következménye, vagyis az önaka-
raté.

Ha Ádám megelégedett lett volna abban, amibe az Isten
szeretete helyezte, úgy akkor önmagában találta volna meg min-
den kielégülését, vagyis Isten szeretetében, de az állatokhoz ha-
sonlóan, külön testet akart, tehát felosztani testét és a makacs
részb l alkotám Évát neki. Itt hasonlott meg önmagában az ember
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és lett a halál nemz je test szerint, mert az engedetlenség csakis a
megsemmisülést jelenti.

De ne okozza senki az els  embert a bukásért, mert Ádám
minden férfiú, mert mind a kívánság gyötri, az állati, pedig a tiszta
szeretet halhatatlant nemz számára és örök életet.

„Most sokan mondhatnák, hát miért élünk akkor, ha nem is
élvezhetünk? Hisz az az élet számunkra és kihal a világ, nem lesz
aki m velje azt, ha nincs nemzés.

Vagy  az  állatoknak  jobb  sorsot  adott  az  Isten,  mert  az
nemzhet? 8—10—20—100 másik felel mi az élet, ha ez nincs
meg?"

Így csak a test beszél és teljesen elsötétedett, aki még nem
érezte a tiszta Isteni szeretet boldogságát, aki önmagáért tud csak
szeretni, azon felül semmit és senkit, inkább rombolja azt, ami
nem az  önzésének szolgál, csak mindig nagyobb kívánságba
esnek és soha ki nem elégülnek, mert ez az  szeretete nem az
Isten önmagában és így mindig a küls  sötétségben vannak és
maradnak az állati sorban és a halál uralkodik felettük, nem a
bennük lev  Isten. Lám mindnyájan Ádám vétkébe esnek, mert ti
már ismeritek a szülés és halál kínját, mégsem védekeztek ellene a
tiszta szeretet által. A magzatot szívesen megölitek, ami nagy b n,
de a vágyat nem ölitek meg magatokban, ez pedig nem b n, ha-
nem föltámadás a halálból. Kit lehet itt okozni, nem-e mindenki
önmagát? És amíg hasonlóak vagytok az állathoz, nem az Isten-
hez, aki az önzetlen tiszta szeretet, addig a halál rabszolgái vagy-
tok, ha van testetek, ha nincs, az mindegy, mert a lélek az, amivé
válik, egy megtisztult lélek nem vehet fel állati testet, mert már
nincs benne állat, egy állati lélek nem vehet fel angyali testet, mert
állati van benne. Ez természetes állapota a léleknek, mert van
mennyei test is, fokozat szerinti szépségben, tiszta, tisztább, leg-
tisztább és leges legtisztább, az Isten pedig láthatatlan az  legna-
gyobb tisztaságában és a bennetek kifejl  Isteni alakban láthat-
játok t, amennyiben bennetek élhet, bár mindenütt jelen van és
mindent tud és lát, amit akar, de amit nem akar látni, tudni, azt
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nem  tudja,  de  amit  akar,  azt  mind  tudja,  tehát  hasonlóan  az  em-
berhez, cselekszik a hasonlókhoz.

De az ember az  szabad akaratában azt cselekszi a lelké-
ben, amit akar, mert szabad lény, csak a test köti meg és az önaka-
rat és így lettetek lekötve a földhöz, amely fogva tart, mint jogos
tulajdonát, csakis a lélek felszabadulásában, a testiségt l szabadul-
tok meg e földr l és e nehéz állati testt l. Ha azt megutáljátok és
nem szolgáltok semmi kívánságának, csupán csak a fenntartásáról
gondoskodtok  a  tisztulásért,  mert  sok  id  kell  ahhoz,  amíg  egy
ember önzetlen szeretetté válik, aki e föld legnemesebb gyümöl-
csének magva, amely már a mennyei talajba vetetik el és már ott
kel új életre nagy boldogságban, ott éli át, ami jót itt vetett, e föl-
dön ritkán élvezhetik, mert itt a jóért is rosszal fizetnek, mert
nincs szeretet, csak rideg önzés. Azért ne is kívánjatok itt senkit l
visszafizetést, mert odaát sokkal tovább élvezhetitek szeretetetek
gyümölcsét, mint itt. Azért hagyjátok meg a világnak, ami az övé.
Ti csak lelketeket mentsétek meg t le, hogy hallhatatlanná válja-
tok, mert amíg e világit szeretitek, meghaltok, mert ez a kívánság
és önszeretet. Minden mennyei lény ett l mentes, azért van a
mennyben az a végtelen sokadalom, akik emberi ajakkal kimond-
hatatlan gazdagok és boldogok, akik e rotáción jelesen átestek
(vizsgán), mert ezen minden megváltott átesett, az mind átment e
nagy próbán és igazolta szeretetét és h ségét Szent Atyánk iránt,
azok az  gyermekei és megbízottai, akik t mindenek fölé he-
lyezték szeretetükkel. Azért helyzetettek k is mindenek fölé, aki
magát nem helyezi szeretet állapotába, anélkül van és sz kölködik
és szenved  állapotra születik mindig, mert nincs benne szeretet,
aki béke és öröm mindenkor, ez az Én békém a szereteté, az
Enyémekben, akit nem tudnak felfogni, azok a szeretet nélküliek
inkább letagadnak, mint életre keltsenek önmagukban, Azért
nincs testük eme szegényeknek, mert így eldobnak maguktól, sze-
gény szenved k ezek, akiknek már Istenük nincs önmagukban, aki
enyhítené szenvedésüket, ezek mindenütt a pokolban vannak, mert
lelkük ég a kíntól.
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Ha ti látnátok lelki szemmel, hogy milyen a körzete azok-
nak, csupa füstszer  sötétségben vannak állandóan és a fénysugár,
az öröm nem tud hozzájuk férni, és ezek keresik e világban eme
pótlást, az örömöt, mert bennük nincsen, küls  sötétség az  sor-
suk, amelyben vannak. És eme sötétség fogva tartja magának, és
nem tud t le szabadulni, mert nincs Istene, megtagadta magában.
Ez az: „Földb l lettél, földdé válsz" a sötétség miatt, az engedet-
lenség következménye. Mi azonban Isteni részét önmagában
nagyra nevelte, az természetes, csupán a test salakját hagyja itt a
földnek, amelyb l már nem fakad újra itt életre, mert élet a szere-
teté lett, nem a földé, tehát így ültette lelkét át egy jobb és maga-
sabb világban, ahol sokkal jobb, mint itt állatsorban, a kövek kö-
zött, akik csak bántani tudnak, de nem szeretni. Tulajdonképpen
az a pokol állapota a tiszta szeretet hiánya. Ha egy léleknek sike-
rül magát már elvonni a test és e világ szeretetét l, az már gyako-
rolja magában a tiszta szeretet kifejlesztését embertársai és min-
den iránt e világban, mert ez az alapvetése a mennyországnak ön-
magában, építkezés a mennyei haza számára, gyarapodás és gaz-
dagodás a lélek 7 Isteni erényében, mert ez a lelki ház és a menny
felépítése önmagában, mert ki hová ítéli lelkét, ott találja magát,
ez teljesen t letek függ, amilyen fokú bennetek a tiszta szeretet,
olyan fokú boldogság részesei lesztek, akik nem a földért, vagy
valamiért szeretnek, ezek szeretete tiszta, anyagmentes, átlátszóvá
és könny vé teszi a lelkét és így a föld már nem vonhatja magá-
hoz, mint hasonlóját, mert a hasonlóság törvénye érvényes lélek
szerint minden világokon. Tehát Isten tulajdonságait kell elsajátí-
tani annak, aki Hozzá akar tartozni, nem e földét, a kövekét és
állati  tulajdonságokat,  mert  az  —  ez  a  világ  nem  a  menny  része
benne.

Tehát ti megváltásra vágyakozók csakis ily módon jöhet-
tek haza eme szám zetésb l, ha azt magatokban felépítitek. Van
alkalom minden percben e földön gyakorolni a szeretetet, hisz
minden  ezt  követeli  t letek  és  ha  ellene  álltok,  akkor  váltok  kö-
vekké, érzéketlen testté, aki nem tud érezni mással, sehol nincs ily
alkalom, mint itt, a szeretet nélküli világban, mert ahol már szere-
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tet van, nincs hiánya, tehát más világtesten már nem lehet ezt gya-
korolni, nincs mivel és kivel, mert minden szeretet és minden vi-
szonoztatik, tehát nem is gyarapodtok oly gyorsan, mint itt, ahol
nem viszonoztatik, hanem csak ti termeltek ki magatokból
szünetelen, amely által nagy és er ssé válik a lélek, mert mennél
többet szeret, annál több van benne, mert ez a lelki növekedés
Istenhez és hasonlatosságához. Nincs más út, mint Jézus, a testet
öltött Ige, aki megtestesült szeretet volt, kövessétek hát és éltek
Általam mindörökké.

Az elhomályosodott és anyagias lélek nem bír felfogni eme
sötétsége miatt, mert e világ be nem fogadhatja a világosságot,
mert nincs hasonlósága, azért tagadnak le, és ráznak le magukból,
és a halál uralkodik felettük, nem az élet világossága.

Ti élni akarók! Szeressetek, hogy éljetek, ez az élet jeligé-
je, nincs más: Szeretni akit láttok és abban szeretni, akit nem lát-
tok, a benne lev  Istent, minden emberben az elnyomorított önsze-
retetet, amely nem tud életre kelni. A szeretet lesz az, aki bevilá-
gítja a világot és szíveket, és újjá teremti, megifjítja és mindenha
teremt vé alakul át azon szív, aki szeret, csodákat m vel tetteivel.

Miután ezúttal elérkeztünk fejtegetéssel a teljes Istenség-
hez, tekintsünk vissza azon lelkiállapotban, amelyben még szen-
ved a lélek, nem-e minden szenvedés a szeretet hiánya volt? Ha ez
így van, akkor tisztán kiviláglik, hogy a szenvedés megváltója a
szeretet, mert ez az Isten és minden az emberben önmagában léte-

 világ. Ha valaki mást szeret, akkor szereti önmagát is, és ha
gy löl, akkor ez a gy lölet önmagát öli meg, mert mindig a kiin-
duló központ a mérvadó. Édesviz  kútból nem lelhet keser vizet
meríteni. Ki mit érez, azt áraszt magából. A szeret  szív mindig
csak jót akar, a kötött lélek engedetlen mindenkor, már az Isten
vezérlete alatt álló lény nem szorul emberek tanácsára, mert Istene
vezérli a gondolatát és minden lépését, tehát nem tétovázó, hanem
mindenben határozott és félmunkát nem végez, mert kiegészült az

 Isteni részével, tehát tettei is befejezett tények, a hiányos és
rossz munkák mindig a lélek satnyaságát mutatja ki, vagy pálya-
tévesztettségét
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A régi id kben a gyermek maga helyezkedett el és válasz-
tott foglalkozást, amit leginkább szeretett, és amíg ez nem volt
meg, a szül k éretlennek tartották, és maguk mellett tartották,
amíg az önállóság benne is kibontakozott. Mai id kben a helyzet
kényszeríti a lelkeket oly munkákra, amit sokszor utál. Innen van-
nak a fél- és kényszermunkák és az elnyomorodott lelkek többsé-
ge, mert nem f ti az ambíció, munkakedv szeretete és így van
minden téren. Felemás igájában a lélek és ezen fonák állapotban is
mindig satnyább a lélek, nem f ti a munkakedv szeretete. Rossz
munkások minden téren és többnyire a lelki betegség kiüt a testre
is ezeknél, akik nem képesek saját kezük munkájával fenntartani
magukat, mások terhei és az a nagy, aki hordozni tudja eme sze-
gényeket, mert ki pótolja annak szegénységét, és így  többesül
növekedik és gazdagszik általa. Tehát mégis hasznot húz minden
lény egymásnak mindenképpen, aki a szeretetet alkalmazza ek-
ként. Nincs semmi e földön, amit a szeretet nem tud hasznosítani a
maga javára az Isteni erények gyakorlásában, minden által gaz-
dagszik a szeretett lény és minden javára van annak, aki szeret.

Ne higgye senki, hogy bárhol is legyen, hogy boldogsága
teljes, ha önmaga nincs áthatva és f tve a szeretet mennyei állapo-
tától. Az arany a sárban is fénylik, mert nincs közössége a sárral.
A sár az aranyhalmaz között is csak sár marad. Hasonlóan az em-
beri lelkekkel, bárhol is van a lélek, de rossz, értéktelen, nincs
boldogsága önmagában, a küls  sötétségb l akarja pótolni a bels
hiányt, a világból, ahol soha rá nem talál a valódira, csakis a bels
boldogság a valódi önmagában, mert ez a teljesség. Ez az arany a
sok sár között, aki már önmagában is boldog és ezáltal boldogít
másokat, de aki a küls ben keresi boldogságát, amely nem tartós,
ez annyira lehetetlen, minthogy a sár nem tud arany lenni az
aranyhalmaz között sem, mert az csak küls  testek, a bels  em-
bernek kell Isteni állapotba helyezkedni és akkor lesz boldog a
lény, a bels  lelki boldogságában önmagában, amíg ez nincs meg,
nem lehet teljes az ember.

Tibennetek az Isten országa „nincs kívül" e világban, azért
boldogtalanok a lények, mert minden örömünket a küls kben ke-
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resik, és így önmaguk elértéktelenednek, mint egy nem hasznosí-
tott gép, amit csak kívül tisztogatnak, belül pedig megrozsdásodik.
Ilyen az ember lelke is a küls k által, ha önmagát nem hasznosítja
mások javára szeretete által, amely olaj a léleknek és tápláléka
egyedül. Nincs más éltet  ereje, mint az önzetlen szeretet, amely-
ben semmi anyag nincs, mint a lélek sem anyag, csak a test, amely
födi és mulandó, a lélek pedig örökké létez . Tehát a lelket kell
boldoggá tenni mindenkinek önmagában, nem a testet, a küls
héjat, ami e világ, csak nincs tovább. A lelki boldogságok az els
lapon vannak leírva, amely a menny er ssége az emberben.

Ha az ember ilyképpen mennybe helyezte a lelkét, termé-
szetes, hogy mindig boldog és mennyben van az Atyánál, vagy
önmagánál, mert „Én és az Atyám hozzá megyünk és nála lako-
zunk". Ez a beteljesedett Ige az emberben.

Minden más megváltás útja téves, csakis ilyképpen igévé
válni, ez az Istenfia állapota, vagyis Atya lényével egy lenni és
Istenségbe beolvadni.

Hasonlóan a földi házasságoknál, ha a legény leányt visz
az atyja házába, annak be kell olvadni azon rendbe és szokásokba,
akikhez csatlakozott, akikkel egy akar lenni. Ilyen a mennyei
Atyánk háza is. Annak, aki az Igéhez társul jegyesül, annak ha-
sonlóan Igévé kell válni, mert csak így lehet tagja és örököse az
Atyának. Ez természetes állapota a léleknek és így nincs is semmi
érthetetlen a megváltás útjában, mert ez természetes átváltozása a
léleknek, aki hordozója az Igének, az örök Szellemnek. Ez nem
más, mint azzá lenni, amik már voltatok, mert az Atya amiként
tisztán szeretetb l kibocsátott önmagából, azzá kell újra válni eme
tiszta szeretet által. Az Atya tiszta lényével, amely a legtisztább
szeretet. Mert csakis ez lehet a legnagyobb fokú szeretet, a leg-
boldogabb mindenek felett, ebben tiszteltetik és imádtatik az Atya
lénye Szellemben, az emberben. Ennek a lelki állapotnak fokon-
ként kell növekedni, amennyiben az Igét éli önmagában. Ez amaz
élet kenyere, amely a mennyb l szállott alá, aki Velem táplálko-
zik, meg nem éhezett soha, több ez, mint hinnétek, vagy felfogni
bírnátok. Amit itt az ember úgy tapos, az az  élete és boldogsága,
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amit nem vesz semmibe. Oh mily balgák is vagytok, amikor kár-
hozatra ítélitek magatokat az anyag miatt, a küls  sötétségben,
mert nem lévén szeretet, ez a kárhozat tüze az ember lelkében és a
sok hasonlók együttvéve poklot képez, mert gyötrik, kínozzák
egymást, sütik, égetik a súrlódás által, ami a békétlenség, harag
fölgerjedés a pokol tulajdonságai a lélekben. Ellentéte a mennyei
állapotnak, amely béke és szeretet.

Ezen fejtegetésben tisztán fölismerhetitek, hol álltok, mik
vagytok, hova fogtok tartozni e világ után természetes állapotban,
mert nincs misztikum, nincs ugrás, csupán lassú átmenet, mint a
termelésben láthatjátok a növekedést, virágzást és terméshozást, a
lélek is ekképpen növekedhet, virágozhat (önmegtagadásban) és
végül gyümölcsöt terem (jó cselekedetben) és eme jó tett tudata a
boldogsága, fokozat szerint, aki ezt nem bírja még boldogságként
önmagában, azt még a sötétség tartja fogva, s t még ha véletlenül
mással jót tett, bántja t, hogy önmagát megkárosította.

Ezen állapot még gonosz uralkodása a lélekben, itt még
mélyen el van temetve az Isten lénye az emberben, nincs ott más,
mint önszeretet, ami éppen elzárja a lelki szabadságot a testben,
mintegy korlátot von maga körül a tiszta szeretett ellen, ezek meg
sem közelíthet k a tiszta szeretetnek, mert mindenb l önzést fog-
nak csinálni, sötétség fiai, akik nem tudják befogadni a világossá-
got, csakis elsötétített ablakban, amikor a tiszta szeretet hozzájuk
férk zik, bennük sötétté válik, mert mindent önzésre kihasznál-
nak, nem hagyják élni maguk körül sem a tiszta szeretetet, ez az
oka annak, hogy megváltás fogalmát nem tudják meg sem érteni,
csakis az önzésb l kibontakozó láthat világosságot, mint aki jön
egy sötét pincéb l az anyag és testiség el l, mert a lélek koporsó-
ja, a test, amelybe az önzés eltemette.

Ádám bukása önzés volt és minden hasonló ivadékának
ugyanaz és itt hasonlott meg önmagával és lettek ketten, mert ön-
magában már nem volt meg a kell  er  Istenben, azért egy ki-
sebbhez csatlakozott és így esett le a menny egér l és lett a föld
rabszolgája és átka engedetlenségében. De minden ember ugyan-
azon Ádám, aki apai eredeti b nében él és a kisebb világossághoz
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(n ) fordul és közösködik, addig Isteni világossága elsötétedik, és
testté válik.

Ez a testtéválás oka.
Ami belül elfogy, kívülre megn , ez a küls  sötétség, va-

gyis amikor a lélek elfordul a benne lev  Isten szellemét l, azt
testben kívül keresi, amit saját lelkében elvesztett. Így járt Ádám
is és minden hasonló lény, mert azon test, amelyet agyagból alkot-
tam nem volt állati, hanem Isteni lélekkel bírt, állattá már az önzés
formálta át.

Minden ember így születik e világra és mind önzésbe esik,
nem rzik meg az Isteni részüket önmagukban, csak egyesek, akik
Ige szerint élnek, ezek visszatér ben vannak a testi állapottól az
eredeti Isten hasonlatosságához, mert ki a n ? Nem-e a férfiúból
vétetett, ez a meghasonlás Istent l és kettészakadás és a küls ben
formáltatott, ami kettészakadás és lett két fél: 1/2 ember, amely
sokszor gyötrelme e világnak, mert a b n ezen a ponton kezdte
meg az útját az emberben és minden gonoszság így csatlakozott
hozzá.

De most sokan azt kérdezhetnék, hogy akkor miért mondta
Isten: „sokasodjatok és szaporodjatok és töltsétek be a földet em-
berrel.” Igen! Mondtam, mert azt választotta magának inkább,
mint fiúgyermeki állapotot. Atyja mellett így önállósította magát
Istent l, a kifelé való vonzódás és választása. Így omlott össze
benne az Isten temploma és lett latrok barlangja a szív, telve go-
noszsággal, ami átka lett az embernek az engedetlenségben.

Ha nem esik le az ember a menny egér l a földre, akkor
sokkal nagyobb teremt er ben lett volna, amelyben nincs az ön-
zés átka, mert Isten az Atya szüntelen teremt, alkot önmagából és
nincs mellette a n , mint a meghasonlott embernél és így azért
alkot múlhatatlant és örökön él t, amelyben nincs halál, a b n
magva és a t le leszármazott embernek hozzá hasonló állapotúvá
kell válni és akkor nem a halálnak nemz, hanem örökkévalót, nem
anyag testeket, hanem halhatatlan boldog lényeket, akkor, amikor
tiszta szeretetb l alkot és lelket nemz Isten formájává vagyis, Igé-
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nek, de aki ezt meg akarja tenni, annak már el bb Isten lelkével
kell bírni, aki már nem közösködik a földdel, hanem újra felállí-
totta magában Isten hajlékát és ez által halhatatlanná vált. Ez már
végtelen lelki boldog, mert megváltott a földt l a kettészakadástól
és újra egyesült Istenségével és megtalálta a nagy világosságot,
amely el bb teremtetett számára, mert e két lelkiállapot oly nagy
különbség, mint a nap — és a hold világossága, mert ez utóbbi a
sötétségnek világít félhomályt, mert ilyen az ember lelke valóban
a kis világosságban ez a küls  sötétség, amelyben van a sírás és a
fogak csikorgatása a tehetetlenség által, mindez a kettészakadás
átka a küls k választása a lelki boldogság helyett.

Így lett mindig rövidebb és kisebb az ember élete, az anyag
szeretete miatt, ami múlandó, mert hasonlóvá vált a mulandóhoz.

Mindezek tudata után nem nehéz megérteni az Ige szavát,
amely azt mondja:

„Ha be akarsz menni az életben, tartsd meg a parancsola-
tokat, tagadd meg magad és kövess Engemet, mert, aki meg nem
utálja még a saját lelkét is, nem lehet az Én tanítványom” vagyis
nem veheti Isten lelkét bel lem, ha nem tanul T lem Isteni utat és
akaratot, amely visszatérés az Isteni rendben, a küls kb l a saját
lelkében és Istenségében, mert ez az eggyé válás útja, a kettésza-
kadástól és önmagában lesz a teremt  er , amely halhatatlant szül
újra önmagából nincs már a halállal közössége többé, sem a föld-
del, mert ura lett annak, nem szolgája, ez az amikor elmondhatja
az; Ige szavait az Igével.

„Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön
is, mert meggy zte azt önmagában.” Ezen elmondottakból megér-
titek hol álltok, mivé váltatok és miért vagytok és meddig e nehéz
világban, amíg szeretitek azt és bel le merítetek, örömet, addig,
csak itt alapoztok magatoknak újabb létet és mindig kibuktok a
földre, ide születvén az állatokkal és kövekkel és minden csúszó-
mászó csíp  és szívók világában, amit az ember magának megtes-
tesített régt l fogva, mert ne higgyétek, hogy a férgek halmaza
Istent l eredt. Oh nem. Ez csak az emberi mag, szétlöketése és
elszórása után formálódott él sdivé, ugyanazon testek ellen, így
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lett a paráználkodás küls  és bels  férgek áldozata az emberi test.
„Mert a férgük meg nem hal és tüzük soha ki nem aluszik, amely
az  lelki pokluk... és akár testben, akár anélkül vannak, érzik an-
nak kínját és így elnyomorították Isteni létüket önmagukban a
küls k miatt, ez az oka a sok szenvedésnek. Sokan Istent szidják,
kárhoztatják a kínjuk miatt, de ezzel csak tetézi a baját, mert
semmi megváltó tiszta szeretet nem érhet hozzája, ami enyhítené,
ilyen állapotúvá lészen mindenki, aki önmagában, Isten ellenségé-
vé válik, mert saját maga fogy el általa és a szenvedése gyarapo-
dik, mert a béket rés által nyeritek meg lelketeket, vagyis Isteni
erények gyakorlásával, aki az emez Isten kegyelmén kívül helyezi
magát, az a pokol martalékává válik, mert nincs Istene, amely
megtartsa, mert önmagától szám zte, mert Isten csakis a szív tisz-
ta szeretete és csakis ez válthat meg a pokoltól, aki önzetlenül tud
szeretni. Az boldog eme gyermeki állapotban, nincs más és bol-
dogabb lét, a többi csak ideig-óráig hazudja a boldogságot, hogy
annál több szenvedést szüljön számotokra, mert minden bajt,
szenvedést az önzésben keressétek, ez az a sötétség, aki nem tudja,
miért szenved, és mikor vét a saját Istene és boldogsága ellen.
Ezek az éjszaka fiai, a hold a sötétségben világoskodók, akik a
testiekben keresik a boldogságot, a saját napjuk, lelkük rovására.
Ezek elsötétedett napok, elnyomorodott Isten fiak, akik már nem
ismerik önmagukat a sötétségük miatt, amely az anyag szeretete
és önzés és így teremt magában és maga körül az ember sötétsé-
get, mert egy sírban sötét lehet, ahol nincs élet világossága, ami-
ben a lélek eltemette magát, mert mint leszármazott Isteni egyed,
boldogságra vágyik, örömre, amelyre teremtetett, nem a szenve-
désre, amelybe önmagát ásta.

Egyedül az Ige követése a megváltó út eme sötétségb l, a
mindent fölismerésig, és aki már fölismerte állapotát, az már se-
gíthet is magán a benne lakozó Isteni világosság által, így jöhet
létre a pokoltól való megszabadulás, amelybe önmagát ásta a lé-
lek.

A megkövesedett szeretet az anyaggá vált érzésb l lett a
test rajtatok a bilincse a léleknek, azért nincs szabadsága, csupán
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azon a földön ahol ki születik, de a test még itt is korlátozza és
köti  az  akaratot,  sokszor  nagyobb  úr  a  test,  mint  a  lélek,  mert  a
szabad lélek a test akaratához köti magát, így lett testes lélek, va-
gyis földdel vegyes lélek, de amikor a lélek fölülemelkedik a testi-
ségb l és e világ szeretetét l, akkor elválasztja a vizet a földt l,
amikor rend kezd dik a teremtésben, a víz már alázatosságot mu-
tat és párákban való felszállást a magasban, amely elválás a föld-

l, vagyis az alázatosság erénye érvénybe léphet az embernél,
amely a f  erények egyike és ezen alázatosság vize tisztítja le a
lelket a sártól, a földt l és a szeretet feloldja a követ a szívben, és
mindenki iránt fogékonnyá teszi és átható szeretetté. Így kezd dik
az Istenség megteremtése az emberben, és ha mind a 7 erény ki-
fejl dik, akkor eljön az ünnep a hetedik nap, amelyben megnyug-
szik az Isten lelke az emberben, de amíg ez nincs meg, addig le-
beg a vizek felett, mert nincs helye a szívben.

Tehát a világ megteremtése az egy emberré válást jelent,
mentes az állati, ördögi ösztönös vezetést l, amikor a lélek ural-
kodik az anyag felett szeretetben teljesen, mint ura annak és alko-
tója. Mert csak addig vagytok a természet alatt, amíg magatokban
meg nem gy ztétek azt, azután ti uralkodtok felette Isten lelkével,
azután megsz nik részetekre a kötöttség és tehetetlenség, mert
bármit akartok, az egész anyagi teremtésben enged nektek, mint
urának, mert minden értetek l n teremtve és néktek adva, tehát,
aki ura a természetnek, az uralkodjon felette. Most ezen sötét álla-
potban persze a természet uralkodik felettetek, azért talán meg
sem értitek. De amint megmondám: „Ha annyi világosságtok vol-
na, mint a mustármag, parancsolhattok a hegynek, hogy essen a
tengerbe és enged nektek”. Lám, ez a példázatom igazol teljesen,
mert a hitnek világosságot kell teremteni az Isteni erények befo-
gadására, amely által kiemelkedik a lélek a sötét földb l, a testb l
a vizek fölé és lett ura annak, aki eddig uralkodott felette, amíg a
természet benne volt, nem rajta kívül. Azért fiacskáim, szeressétek
egymást, mert err l ismeri meg a világ, hogy tanítványaim vagy-
tok.
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Aki önzetlenül tud szeretni, abból már a sötét föld kitaka-
rodott, ami eltakarta a nap világosságát és a sötét holdnál kereste a
boldogságát, ami a testiség. Azért sohasem jutott az igazi boldog-
sághoz, csak látszatához, amely félhomály és árny, az ege boltoza-
tán minden lénynek, amíg a természet uralkodik felette. És elvá-
lasztja Isten a világosságot a sötétségt l és így lett — els  — nap-
ja,  amikor  egy  Isteni  erényben  lesz  az  embernél  ez  az   els
el napja ama Isteni erény által, mert ez az Isten benne, ami már
elválasztá a „sötétséget", az önzést a tiszta szeretett l, amelyben
már nincs anyag és így uralkodik az anyag felett, mint ura annak,
a benne kifejl dött Isteni része.

Itt megemlítem a Háromnapi jelenet ama részét, ahol azt
kérdezték, fejteném meg nekik inkább a föld mibenlétét és sarkait,
csillagok milliói mibenlétét, amelyre azt feleltem: „Ti még nagyon
soká fogjátok azt megérteni és veletek azt megértetni ilyen álla-
potban nem is lehet, míg az anyag sötétsége uralkodik felettetek.

Mert, amit itt kifejtek, azt csakis a tisztultabb lélek foghat-
ja fel, akinek legalább els  napi világossága van, vagyis egy Isteni
erény teljes benne.

Aki anyagba helyezi szeretetét, az elsötétedik, az anyaghoz
hasonlóvá válik, aki emez Isteni erényekbe helyezi szeretetét, az
Isteni lesz általa és uralkodik az anyag felett. Az elásott talentum
képletezése, aki az egyet is elásta a testben, annak nincs része az
igazak között, akik megvilágosítottak Isteni szeretet nélkül.

Ez az igazság: „Aki akarja, vegye be, mert nincs más út az
emberré váláshoz, mint amit íme feltártam, mert amíg állatok
vagytok, nem lehettek „ember fia", amely szó egyenl  az Istenfia
szó értelmével. Ez az a szó, amelyen át kell esni, minden megvál-
tottnak, ez az emberré válás folyamata és megteremtési eszmény-
kép, amely által valósággá, fixszé kell válni, amely alapja a
menny Istenségének.

De ne higgyétek, hogy valaha másként vagy más úton el-
futtok az örök élethez, mint ahogy teljesen igévé váltok. Mind
ámítás és szemfényvesztés a többi és csalás, mert a lélekben ki
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kell ábrázolódra Krisztusnak átalakulás által, csakis akkor lehet
„emberfiává", amint az Ige nevezte magát, amelyen betelt a hat
nap világossága és a hetedik nap az örömbe való bemenetet az
Atyához, vagyis egyesülés a gyermek az Atyával, az örök Isten-
séggel, a nem teremtett seredetiben.

Közel az id , amikor betelik az újjáteremtés folyamata és
közeledik a 7-ik nagy nap, az rök ünnep kezdete azok számára,
akik felvették Jézus keresztjét és megtisztultak általa e világtól,
amely halál.

Nagy küzdelem és önmegtagadás árán lehet az élethez jut-
ni azoknak is, akik mindent elhagytak Értem az Igéért, hogy be-
töltsék azt. De bízzatok. Én meggy ztem a világot, és Velem ti is
a Bennem való teljes bizalom által, nem oly nehéz azoknak, akik-
ben csak kicsi önzetlen szeretet is van, amely által megért Engem
a teljes önzetlen szeretetet és er t merít Általam a benne lev  sá-
táni önzés legy zéséhez, hogy mint ártatlan gyermek lélekké vál-
jon, akik az Isten országa tulajdonosai, éppen emez ártatlanságuk-
nál fogva boldogok, mert amíg nem tud valaki b nr l, addig ártat-
lan és az a boldog, aki nem igyekszik megismerni azt, ami megöli
benne a jó lelki tulajdonságot, amit magával hozott a lélek e világ-
ra, mint adósgarast az Atyától, ez útravalót, hogy önmagában tö-
kéletesedjen és értékesítse azt e világban megszentel désére, aki
itt meg rzi lelke tisztaságát, az a kipróbált tiszta és igazi drága
lélek, amely megérdemli, hogy felvétessék.

De aki keresi a b nös utakat, az el is vesz azen e világban,
azért a hiten alapszik az Isten léte az emberben, hogy mint próba-
életben, szóval a lélek kifejl djön — annak aki — valamely lélek
megtestesül, annak már nehéz próbákon kell átesni a visszatérés-
hez, mert mint elpártolt, a teste igazolja, a megkeményedés és
amilyen fokokban testté s södött, akképp kell azt önmagán is
lekoptatni mindazt, amit a teste e világban szeret. Mert ez a test e
világra való, a jövend  szabad élethez már nem alkalmas, mert
oda mennyei testet vesz fel a lélek, amelyben nincs állati, amint
már tudjátok.
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Ezekben foglaltatik össze a megváltás útja a halálból az
életre. Ha ti ezt bevennétek, sokkal könnyebben boldogulnátok
már ez életben is és azután fokozat szerint, mert csak folytatódik
minden élet a halál után is azon az úton, ahogy itt haladt a termé-
szet alatt, vagy akik magukban legy zték, azok fölött uralkodnak.
Tehát már akkor meg is kezdték az emelkedést önmagukban Is-
tenségükkel, a felülemelkedéssel a testiségb l. Természetes fo-
lyamata a tisztulásnak a mennyei régiók felé, mindig jobb és na-
gyobb boldogság közelébe a szeretet foka szerint. Ez nem mester-
séges és m boldogság, mint e földi, akik egyik percben csókolóz-
nak, a másik percben verekednek, a harmadik percben megölik
egymást. Micsoda hazugsága ez és megcsúfolásra az igaz életnek,
amit ti életnek neveztek, holott halálban vagytok, örök halálban,
mert a sátán a halál bennetek mindaddig, míg annak dolgait cse-
lekszitek, halálban vagytok, mert a öli meg bennetek az igaz életet
és mert eme igaz életet eddig nem ismertétek, nem lehetet más
élet bennetek, mint e világi. (Joel 2.)

De ígéretem szerint kiöntöm szent lelkem minden testre,
azaz vágyódást fognak érezni az igazság után, ami boldoggá tenné

ket, amit eddig hiába kerestek e világban. Azt Szent Lelkem fog-
ja velük megismertetni azokkal, akik fölismerték az eddigi hiába-
való életüket, ami lelküket csak nem tudta kielégíteni egészen,
mert önzésben keresték azt, ami a lélek teljes tápláléka, a tiszta
szeretet, amely az örök élet kezdete benne, ez az összefoglalása az
anyagban szétszórt léleknek, a tiszta szeretetben egyesül csak Is-
teni részével.

Amíg anyag szeretetében van, a lélek elzárja magát Istené-
l az anyagba, és amikor szeretete tisztul az anyagtól, kifejl dik

Isteni része benne, de mindez Isten segítségével jön létre, aki kéri
azt „Aki kér, annak adatik”. Ily módon bontakozik ki a nehéz ko-
porsójából a megszabadult lélek, az anyag kötelékéb l, ha nem
szereti azt többé, és a Szent Szeretetet választja a lélek, amely
által szentté válik egészen. „Szentek legyetek, amint Én szent va-
gyok”. Ha az Atya szent, szükség, hogy a Fiúk is szentté legyenek
Általam, mert ez az eggyé levés mondja, másképp soha nem lehet
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az Atya a Fiúval, csakis egy Szentlélek által, aki követi a Fiút,
annak lelkét is veszi és így van áthidalva a menny a pokolból az
Atyáihoz,  Jézusi  út,  a  megváltó  út,  nincs  több  Rajtam  kívül,  aki
szereti a Fiút, az megtalálta az Atyát, mert a Fiúban az Atya lako-
zik, vagyis az  szent akarata van a Fiúban és így az  szent lelke
is, mert aki Isten akaratát szentelé, szent lészen  maga is általa.
Ez ama Szentlélek, aki által megszentel dik e világ tibennetek,
vagyis rátok öntetik, mint élet er ssége Isten akaratában, aki fel-
emeli azt minden fölé, mert ne higgyétek, hogy valaha bölcsek,
tökéletesek lehettek, ha Isten akaratát ma meg nem szentelitek,
mert hisz éppen emez a tökéletesség, ha Isten van bennetek, ez
többlet, az által vagytok nagyok fölöttébb mindennek.

Tehát igyekezzetek mennél jobban elsajátítani az Igét, az
Isten akaratát, hogy beteljetek szent lelkem erejével, amely az
örök élet bennetek. Ki ne akarna élni jó életet, az tartsa meg az
Igét, mint jó lelki eledelt, amelyben van a jó és boldog élete. E
világi értelem szerint ugyan más mutat, de lelki örök élete mégis
az Ige egyedüli boldog léte, aki bírja önmagában, mert amiként
naponta rászorul a test a táplálékra, azonképp a lélek is az Ige táp-
lálékává, mert ez az örök élet. A testi táplálék id leges, rövid és
mégis mennyire kedveztek neki, és lelketek elsatnyul és megbe-
tegszik a test szolgálatában, ami azután átüt a testre is, mert a be-
teg lelken van a beteg test is. Tehát nagyon okosan cselekszi az,
aki betegsége okát a lelki betegségében keresi, és azt kezdi orvo-
solni el ször önmagában, hogy hol vétett az örök rend ellen, ami
által sebet kapott a lélek. Elkékülést és megkeményedést, ami kiüt
a testre is, bármenynyire ápolja is azt. Ez a bels  bajok keletkezé-
se. A küls  bajok is e világ ütései. Amit szerettek, az a veszedel-
metek a küls kben is és minden baj az elhibázott élet keletkezése
és az anyag szeretetében és önzésben keresend . Ha nem lesztek
anyagias önz k, akkor a bajok sorozata is elmarad.

Többet gondolkodjatok e fel l és tanuljatok az élet köny-
véb l, amely elég nyitott el ttetek, csak nézzetek bele, mint egy
tükörbe és el idézi nektek a múltat és a jövend t. A múlt a jelen
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id tök, a jelen id tök a jöv  alapja és azért ne keressétek. „Miért
mindezt?" a jelenben, amit a múltban alapoztatok meg.

Azért most már a jelenben bölcsen Isten akaratában élje-
tek, hogy jöv tök boldog legyen. Amit a múltban elvetettetek, azt
hiába korholjátok, az csak kikel számotokra. Miért is vagytok bal-
gák, hogy földi rövid javakért a valóságot magatokban megrontsá-
tok. Ha ti bennetek feltámadhatna Isteni részetek, bizonnyal ez
nem így volna, mert eme rész nem engedné megtörténni bennetek
a bajt. De, ha azt szeretitek, ami az Istenit bennetek betemeti, a
testiséged, akkor csak az kelhet ki a ti saját lelketekb l számotok-
ra ismét a jövend ben.

A testet öltött Ige azért jött az ember éjjelébe, hogy a ben-
ne lev  napot megvilágosítsa fényével, azaz általa megvilágosod-
junk, de ki vette be t? Azok a kevesek és boldogok, akik követ-
ték, amint tudjátok, mind elvetették magukból e világ szeretetét és
éppen ebben rejlett a jöv  boldogságuk és feltámadásuk és e vi-
lágban elvették a múltjuk b nh dését, de jöv re maguknak bol-
dogságot vetettek el e világ megvetéséért és váltattak meg a föld,
a sátán kötelékét l, amikor megvetettétek azt, mert saját lelkükben
felszabadult az  Isteni részük, aki az Atyával egy — és egy Isten
már nem szenved, csak ha önként akar valakiért szenvedni, de 
akkor már mindennek tudatában van és csak ameddig akar, csak
addig veszi fel e világ terhét, nem úgy, mint a kötött lények, ha
akarja, ha nem, vinni kell a terhét és ki nem bújhatik alóla, mert
kötött és a másik szabad, azaz nincs lelkével összekötve a terhe,
csupán valaki javítására felvette. Ilyenek voltak a Próféták, akik
nem keveredtek össze a földdel, ez mutatta meg, mily tiszta-e
vagy anyagias a lelke és ekként világosodott a földnek. Kis és
nagy próféták voltak és vannak a jelen id ben is, mert mindig
vannak, akik meghallják magukban a Szent Szellem szavát a lel-
ken keresztül a testben és így jön nyilvánosságra az Isten szava a
világra egy-egy világos napon keresztül és a tanításuk és írásaik a
bizonyság arról, hogy milyen emelkedett a lélek az eszköznek, aki
csak a föld körülit ismerteti, az csak azon szférában ismerte meg a
sötétség éjszakáját, amit tud, a még sötétebbeknek, ezek a spiri-
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tiszták, de akiben fel támadt az  Isteni s része, az már nem kö-
zösködik a földdel többé és érzéke betekint a mennyei régiókba és
onnan hozza le a világosságot a földre a hasonló érzésnek felvilá-
gosítására. Ez már egy mennyei csatorna és közvetít k akik keve-
sen vannak a földön, mert az  feltámadt Isteni részük által többé
nem születnek ki ide, azért mindig itt kell felemelkedni, hogy ne
essen ki a mennyb l többé Jézus útján, mert a b nösökért jöttem,
nem eme igazakért, mert azok már benne vannak abban, amiben a

st is szeretném vinni, azért van a mennyben nagy öröm, ami-
kor egy b nös megtér, mint 99 igaz fölött, mert atyai szívem a

nös gyermekeimé is. Azért örvendek nekik is, amikor Hozzám
térnek újra e világból, az önösségb l megosztani velük lelkem és
mindenem, mert mindent értük alkottam és teremtettem. Tehát
fiak, örökösök ismét és többnyire ezek h ebbek, mint akik nem
estek ki az önösségbe, mert már megízlelték az Atya nélküli szen-
vedések sorozatát. Tehát már megbecsülik az Atya szeretetét ma-
gukban, és nem zárják el magukat többé az önzésben az Atyától

Ilyen megtért bárányaimmal van tele a menny, akik végte-
len boldogok Bennem, amit a földön sem tudnak képzelni, éppen
a rajtuk lev  föld miatt, ami mindig csak veszedelmet hoz rátok,
mert ez a b nötök.

A legszentebb érzés és a legnagyobb fokú boldogságot
csakis a tiszta szeretetben lehet megtalálni, ami fölfelé vonz, nem
lekötni, mert azt a mennyei vonzza a hasonlóság miatt, mint már
tulajdonát. Ez az átkelés a vizeken száraz lábbal, amikor a földt l
elszabadul a lélek, és mint ilyen, megváltatott a földt l.

Jézus tenger színén járt, mint már ura annak, pedig testben
volt, tehát nem is a test nehéz a víznek, hanem a testiség, a lélek

ne. Azt nem bírja a víz, vagyis a természet uralkodik fölötte,
mint ura.

Most sokan mondhatnák, a gúnyolódok, hát a jó úszók és a
hajóban mégis ura az ember a víznek is, pedig ez mesterséges és
rövid élet  uraság, azért sokan áldozatai az ilyen uralkodásnak.
Nem így volt ura Jézus a víznek, hanem ha ráparancsolt, hogy ne
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háborogjon, megcsendesült, mert ura. Tehát parancsolt is neki,
mint szolgájának.

Ha ti is igévé váltok és élitek magatokban, urai lesztek a
teremtésnek, és mint ez a test és e világ legy zésében rejlik.

„Ha nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be
a mennyek országába". Nagy és kifejl dött testtel is lehet kisded
az ártatlanságban az ember, mert ez kipróbált, aki magában le-
gy zte e világot.

Most azt mondhatnák: akkor miért is kell feln ni e világ-
ban, miért is nem marad az ember ártatlanságban és úgy hal meg?

Azért, mert ez természetes állapot, hogy a gyermek ártat-
lan, de a feln ttnek önmagát kell ártatlanná tenni. Ez a világ elve-
tése magától, ez az  dics sége és az Atyához való h sége és von-
zódása önként, szeretetb l, ez az igazi gyermek állapot, amelyben
a lélek magát beneveli a mennyországba, mert ez az  jobbik ré-
sze, amelyet kifejlesztett, így lesz természetfölöttivé, ha abból
kin tt, ezt most már megmondhatom, mert közel vagyok a fejtege-
téssel a hatodik nap befejezéséhez, az ember megteremtéséhez,
mert az Isten ártatlant teremtett, de a sátán (kígyó) hozzá férk zik
és engedetlenségre ingerel, tehát a sátán hozza be a b nt az ember
lelkébe az engedetlenségben az Isten akaratával szemben e világ-
ban, ha ezt magatokba be nem engednétek, ártatlanok maradnátok,
mindvégig gyermek állapotban, amelyre teremtettetek, de a kíván-
ság, a vágy megöli az igaz életet bennetek. Ez a ti bukástok min-
dig. Azért kell felszabadulni attól, hogy a halál, a b n ne vessen
véget mindig az élet fonalában, a testiségben, de sajnos az ember
el bb kifejleszti magában az állatot, mint a mennyországot és így
marad vissza a halál prédájának, mindenkori idejében, vagyis ön-
tudati állapotában, mert ti sokkal többet vesztegeltek öntudatlanul,
mint önmagatoknál, mert az els  Isten nélküli lét, a második az
Isten tudatában való lét és ha eme tudatban sem ragadjátok meg,
magatoknak, akkor mindig visszaestek a halál, a sátán birodalmá-
ba, mert azt választottátok "els nek". Mert ki mit szeret, azt ter-
meli ki magában és magából,  ennek a gyümölcsnek a fája. (Máté
7.) A tettek igazolják, a lélek miném ségét. Minden test hasonló,
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de a lélek nagyon is különbözik, az egyik a pokol szülötte, a má-
sik a föld szerelmese, a harmadik a természeté és így tovább, min-
den lény valamely alanynak állítmánya, így párosodik és köt dik
össze anyaga, a lélek, mert kívül a küls t szereti és így nincs sen-
ki, aki kitermelné magában az Isteni részét, amely minden anyag-
tól mentessé teszi és ura lesz annak és csupán csak szolgálatába
állítja, de ez a föld sötét testekkel van tele és így nincs, aki meg-
értse az igazságot, amely hiányzik a megvilágosodáshoz, az anyag
szeretete miatt.

Az Istenéhez tért lélek az már csak eszköznek tekinti az
anyagot és uralkodik felette, de le nem gy zetik általa... Mint ma-
ga az Istenség bölcsen uralkodik minden felett, és annyira maga-
sabban van lényegileg az anyag felett, hogy nem láthatja eme urát,
amely t hordozza. Ti is azonképp cselekedjetek és szokjátok
meg, hogy ti uralkodjatok a test és testek felett, de nem egyesülve
velük, csak egyedül a bennetek lev  Isteni részetekkel, amely a 7.
Isteni erény élése által támad fel bennetek, ez a szellemi részetek a
fölöttébb való a mindenségnek, amíg ezt elnyomjátok magatok-
ban, nincs részetek az Istenben, testetek a sátán birodalma.

Ez a föld szerelmese, a sötétség embere, mert mindent itt
keres és remél, mert nincs tovább világossága, érzéke, amely ön-
tudatát megtarthatná, így a halál, a megsemmisülés érzéke vesz
er t rajta és az él benne. De akik hisznek és élik az Igét, azoknak
az ad életet e tudat, hogy nem halhat meg, csak általmegy e halál-
ból az életbe, mert a saját élete nyerte meg általa a léleknek az
anyagát, amely id leges.

Ily nagy különbség van az Isteni erények kifejlesztése és
az anyag szeretete között, az els ben megtalálja az örök életét, a
másodikban a múlandóságot, a tévelygést és így tovább.

Sokan kutatják az igazságot, de nem akadnak reá, amíg azt
az embereknél vélik megtalálni, hogy lehetne? Hisz nincs bennük
világosság, amíg a küls kben vannak, ami a halál, mert minden
küls  múlandó, mert az élet és világosság egyedül az Ige élésében
támad fel a saját szívében minden lénynek, és amikor az Ige tanít,
az Istent l tanítanak, mert ez a szellemi a földön, ami halhatatlan.
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Hiába keresik más úton az igazságot és világosságot elérni, mert
nincs más út, csakis Jézus útja, a testet öltött Ige, amely életet ad e
világnak, mert e világ a sátán birodalma, mert annak dolgait cse-
lekszik, a mennybe való jutás csakis az Ige útja és a vele való pá-
rosodás, egyesülés vezeti az Istenségbe, a sajátságba az emberi
lényeket, amíg ez nincs meg, addig a b n a sátán szolgája és nem
ura annak.

Bármelyik oldalról vizsgáljátok ez életet, csak a végét ta-
láljátok mindennek, mint id legességet, vagyis átutazást e vilá-
gon, mert: „Nincs itt maradandó városunk, melyben örökké élhet-
nénk, minden itt létez  életre pontot tesz a halál.” Tehát nem ez
az, amelybe Isten helyezett titeket, hanem mást várunk. Az  ígé-
rete alapján mondja Pál, akinek hite megvilágosította a szívét:
mást várt, halhatatlant, ha a halandót feláldozzuk, átérezte, megér-
tette az örök élet alapjait, felépíteni önmagában a halhatatlant, a
halandót fel kell áldozni. Mint egy elültetés eme rövid élet annak,
akinek már érzéke van a halhatatlan élethez. Ez hasonló eset ah-
hoz, ha valaki sajnálná a magot a földbe vetni, hogy elrohad, mert
minden új élet a régi felbomlásában található fel. Ha valaki lelké-

l ki nem veti e mulandót, nem kelhet életre az örökkévaló.
Tehát eme élet feláldozásával jöhet létre az örökkévaló

élet, nem úgy értem, hogy e testet megölni vagy halálra adni, ó
nem, mert nem e test az élet, hanem a lélek akarata a testben, csu-
pán lélek eszköze a test, a testes lelket meggy zte a teste, de a
szellemi lelket nem gy zheti le a test, mert új élet, örök élet alapja
a szellemi rész feltámadása, mert ez a halhatatlan. Ha valaki ön-
magában emez Isteni részét feltámasztja, tehát ez nem e világ már.

 Anyag és testmentes tiszta szeretet a szellem feltámadása,
mert ez az örök élet kezdete benne e világ fölötti lét.

Sokan nem tudják megérten, akik er sen az anyagban van-
nak az anyag miatt, hogy mi a feltámadás. Mert mint a föld elnyeli
eme szellemit az önszeretetben, azért nincs világosság és értelem
felfogni a szellemit. Ezekben csupán a nyers anyagtartály a lélek,
nincs benne halhatatlanság léte, mert ez természetfölötti rész az
emberben, és mint ilyen halhatatlan. Nincs csoda e földön, minden
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rendjén való annak, aki a természet fölött van, mert mint urának, a
megtisztult embernek enged minden természeti, csupán parancsol
neki, és emez szolgálja.

De aki még a régi, a legy zetésben van az eredeti b nökt l
semmiképp nem uralkodhat a nagy természet fölött sem, mert
benn a lelkében egyenl  vele, nincs fölötte valósága, tehát nem is
ura és így a sötétségnek van fönntartva, nem a valóságnak, mert ez
önmagának alkot törvényt és abban van, de aki Isten törvényében
van, tehát Isten rendjében, mert minden b n törvénytelenség,
amely bünteti az áthágót, azért vagytok folyton tévedésben, mert
az Isteni rendb l kiestetek és így a természetben vagytok amely
bünteti az áthágó engedetlent mindenképen és így van jól, mert
remény van arra, hogy ha megunta a sok szenvedést, visszatér
önmagához, az Istenségéhez a természet alól, amikor ura lesz an-
nak.

Amint látjátok, eme földi lelket át kell cserélni természet-
fölöttivé, amely a hét Isteni erényben nyilvánul meg (1. lapon)
kifelé a tettben, mert ez a gyümölcse a szellemnek, az embernek,
azért él, hogy ezt elérje itt a próbaéletben, mert mindenki saját
magán könyörül meg akkor, amid n másokon megkönyörül, mert
felszabadul a pokol kötelékét l, az önzést l és önzetlen szeretetté
válik  és  így  vette  fel  mennyei  természetét,  amely  az  Isten  rendje
és törvénye és uralkodó állapot a természet fölött és e világ fölött.
Nincs más megváltó út, mint amiként itt feltárom el ttetek az
örökléthez, mert ez Út, a Jézus útja, azért a megváltója is, mert
azért születtem ki e földre, hogy ezen utat megmutathassam —
tettben — e világnak, és aki Engem követ, nem maradhat a sötét-
ségben, ki kell onnan jönni az élet világosságához, mint a termé-
szet börtönéb l a léleknek. A szabad világossághoz jut, amely az
élet kezdete, mert az élet csak szabadon fejl dhet ki mindenkiben
önakarat által, Isten iránti szeretetb l és hazavágyódás által. Aki
nem indul ezen úton hazafelé, sosem lesz otthon önmagánál, és
nem lehet egy az Istennel sem egész másképp, mint a teljes meg-
téréssel az Isteni útra.
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Az utat most már tudjátok, menjetek rajta és hazaérkeztek
végre, az örök ünnepben, a 7-ik napotokban, az Istenségetekhez
hozzá jöttök, aki a ti Atyátok és így teremt dik meg az Isten képe
az emberben, és hasonlatosságában nyilvánul meg. Mert minden-
kor a „tett" az igazoló, hogy ki uralja lelketeket, mert az a lélek
gyümölcse és ez a mérvadó mindenkor, mert mindent lehet utá-
nozni, de igazán szeretni önzetlenül, ezt nem lehet utánozni. Ezt
bírni kell, aki már teheti, boldog az, mert megszabadul a természe-
ti kövekt l. Akik csak sérteni, bántani tudnak (rosszemberek),
nem esik ki közéjük többször, ez az utolsója szenvedéseinek és
átment a halálból az életre. „Aki az életbe be akar menni, tartsa
meg a parancsolatokat, vagyis Isten akaratát és él általa örökké.
Ez ugyanaz, de körülírva a ti értelmetek szerint leaprózva, hogy
jobban lássatok lelki szemmel végre, hogy hol is vagytok, miért is
van a sok szenvedéstek amíg ezen alvilági állapotban vagytok,
senkit nem okozhattok sorsotokért, csupán önmagatokat minden-
kor. A szereteti hiánya a szenvedéstek. Ezt jól véssétek elmétekbe,
és ne keressetek b nbakot, mert az — ti vagytok mindenkor, amit
kitermeltetek magatokból, az a gyümölcsötök, ez az igazság! És
csakis az kelhet ki, jó vagy rossz tett.

Ha az ember Ige szerint akar élni önmegtagadásban, végé-
re jár a rotációnak (a rossz következménynek) és megszabadul a
gonosztól, ha nem cselekszitek azt többet, mert tanom élése által
lesztek szabadok a b nt l. Aki nem követ az Ige útján, nem segít-
hetem a tisztuláshoz a földt , mert ezt meg kell tagadna önmagá-
ban az Igéért, mert ez már az Isten országa létének az élése önma-
gában a szeretet boldogságában. Ha ti azt hiszitek, hogy ezt vagy
amazt azért mégsem nézhetjük el büntetés nélkül a felebarátnak,
mert nem érdemli meg, de ha még így hiszed, nincs benned a tisz-
ta  szeretet,  amely  teljes  boldoggá  tehet,  mert  büntetsz  és  nem
tudsz irgalmas lenni a gyarlóval, a sötétségben lev vel, hogy t led
szeretetet vegyen, inkább mint büntetést, de tenmagad boldogsá-
god felállítására pedig így szükséges, hogy te is b ntettessél, azaz
ítélet alá ne essél, mert minden legkisebb tett a szeretet ellen sötét
folt a menny egén részedre és az elhomályosítja a te világosságo-
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dat, a mindenható szeretet, ami a boldogság. Inkább szenvedjétek
el az anyagi kárt, vagy sértegetést, ami e világ tulajdonsága, hogy
kijussatok bel le, szabadon, tisztán, lélek szerint, ami a cél végre
részetekre, nincs más út a szabadulásra, mint szeretetté válni egé-
szen.

Aki ezt beveheti, vegye be és élje, akkor eljött az  váltsá-
ga, emez Istene országában. Mert valaki mit szeret legjobban, az
az  Istene és országa, mert azzal veszi körül magát, de miután az
ember lelkét egyedül a tiszta szeretet teheti teljes boldoggá, mert
ez a megmaradandó a jöv  állapotára átvihet  létalap, tehát így
akkor meg is találja azt, ami szeretetet elvetett, ez az igazság, mert
akkor szeretetet is arat a szeretet országában, mert ne higgye sen-
ki, hogy a vétkez t bünteti valaki, mert ugyanakkor maga magát is
bünteti azzal, hogy önzése n  a szeretet rovására. Lehet büntetni,
de javítás céljából és nem érdekb l, mert ez nagy lelki esés a bün-
tet nek, mert gonosz, kárörvend  lélek váltja fel a szeretet helyét,
ami nagy visszaesést jelent a menny egér l újból. Tehát ismétlem,
csupán szeretetb l legyen a büntetés, nem haragból, bosszúból,
haszonlesésb l, mert ezek mind sátáni magvak, és ha megcselek-
szitek, már el is vetettétek újból részetekre a szenvedést e kötelé-
kével a sátánnak és újból  az úr felettetek, és csak szenvedtek
ismét az  zsarnoksága alatt, az  birodalmában. Mert akinek aka-
ratát cselekszitek, az a gy ztes bennetek és ezen embertesteken
keresztül uralkodik a sátán e világon, akik befogadják magukba az

 akaratát. Mindenben az önz  szeretet, és ezen uralkodik és kí-
nozza ket kedve szerint. A rosszat jónak mondják, a jót pedig
rossznak, a sötétség fiai pedig elhiszik, hogy úgy van, amint a
gonosz önszeretet állítja, mert az e világnak kedvez a lélek rovásá-
ra mindig, err l lehet megismerni a sátán akaratát az emberben és
er sségét, mennél önz bb valaki, annál több sátán lakozik benne,
a kihatóbb önzetlen szeretet mutatja meg a lélek nagyságát, vagy
elnyomorodását, a szeretet hiányában, mert mindaz, aki szólja és
szereti a hazugságot, nincs Istent l, mert ezen ördögi tulajdonsá-
gok és így uralkodik az emberben, hazugsága révén. Tehát aki
hazudik, tudjátok meg, kivel álltok szemben — kerüljétek — ez a



- 36 -

legjobb, hogy szégyenüljön meg, amely gyermek hazudozni kezd,
tudjátok meg, ki bontakozik ki lélekb l és óvjátok és beszéljétek
ki bel le és büntessétek, de javítás céljából, nem haragból, mert ez
ismét ördögi el ny az emberben.

Ti még nem tudjátok, hogy ti vagytok a "pokol", amikor az
ördögöt ilyképen dédelgetitek magatokban és helyet engedtek neki
a testetekben és az minden rosszra felhasználja azt, így veszti el az
ember az Isten képét és tulajdonságait, önállóságát és süllyed mi-
nél mélyebb sötét testbe. Ezeknek sohasem elég semmi, mert nem
tudnak kielégülni, tátongó örvény a lelkük, soha meg nem nyugo-
dott és nem tud boldoggá lenni soha.

Ez e világi sorsa, aki mindent itt keres, és itt akar mindent
kiélvezni, és mégsem elégül meg soha, mert az ördög sohasem
boldog, sem az akiben uralkodik, mennél kisebb igény  valaki és
mennél kevesebbet kíván már e világtól, abban n  az Isten országa
alapja, a megelégedett szeretet érzése a testen kívüli, tehát lelki
szeretet, már aki el nem fogy, mint az anyagi szeretet

Ilyen önzetlen szeretet parányokból épül fel mindenki
számára a mennyei birodalom és ugyanígy el is fogy, amikor önz
lesz az ember, fokonként, mint a vízcsepp növekszik a parányi kis
tettekb l ide, vagy a lélek javára. Minden kis jó vagy rossz tett
nyomot hagy a tiszta vagy tisztátalan lelken, mert a lélek ezen
parányokból áll a tisztasága vagy sötétségé folytán önállósága
vagy kötöttsége szerint boldog vagy boldogtalan.

Hogy e világra milyen helyzetre és állapotra születik a
gyermek, az mind el készített útja a lélek tulajdonságának, a sza-
badabb lélek hatalmat kap Istent l az uralkodásra és már ilyen
helyzetbe születik ki, ahol tartalmához hozzáfér, az sem véletlen
szerencse, hanem sajátos lelki szabadságának is következménye, a
kötött, azaz szolgai állapotra szülöttek csak részben szabadok lel-
kükkel, de testük mást szolgál, kényszerb l, a lét szorítja, amiként
is mást nyomorgattak szabad létük alatt, tehát a lelkük csakis ezen
vetésben öltözheti fel a testet, amelyet önmagukból kihelyeztek,
elvettettek, abban kap a lélek testet. Újra és mindig ezen folytató-
lagos rotációnak a szeretet Igéje vet véget, ellenállni minden ön-
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szeretetnek és csak annyiban legyen önszeret , hogy másokért
fönntartsa magát és másokért éljen, azaz léthez segítsen tehetsége
szerint, jóindulatból, ez a másokért való élés önzetlensége és eb-
ben találja meg örömét, a másik jó és felsegélyében és az igaz útra
való terelésben, aki ezt cselekszi, az már eleve elveti a jó sorsát, a
jöv ben természetesen ez kel ki számára is.

Most  azt  mondhatnátok,  oly  sok  rossz  embert  ismerek  és
mégis minden jól megy neki. Lehet, hogy itt újra önzésbe esett, de
a múltból van, ami jó és igaz számára, nem a jelen rosszból, Azért
szükséges az önmegtagadást mindvégig betartani, hogy az üdvös-
ségben ébredjen fel újra, de már nem ebben a próba életben, ame-
lyen fel és lemegy az ember, nem tud teljessé válni az Igével,
azért esik ki újra ide, aki nem tudott mindvégig megállni az üd-
vösség útján, azon hiányzó részért újra alá kell szállni, hogy kie-
gészüljön, vagyis beteljen Szentlélekkel, amely kiemeli innen egé-
szen.

Ha valaki megszakít egy célutat, nem kell visszaállni
ugyanoda, ahol megszakította, ha folytatni akarja az útját azon cél
felé, mert minden lény az elvesztett boldogságát, azaz Istensége és
teljes szabadsága után vágyik, öntudatlanul is erre törekszik, mert
sorsával csak az van megelégedve, aki betelt a hét Isteni erénnyel,
amely föld fölötti állapotúvá, boldoggá emeli, amely az Ige gyü-
mölcse az emberben, eme újjászületés, vagy feltámadás a halál
kötelékéb l az önzésb l és megszabadulás a gonosztól a végcélja
minden leesett halandónak.

„De, aki mindvégig megállja az üdvözül". Igen a hiányzó
részért újra ki kell buknia és felvenni a megszakított tökéletesedés
fonalát, amely a földb l a mennyekig ér, vagyis földön kezd
öntudat megtartása mindvégig. Mi az öntudat, az, amikor fölis-
merte, hogy benne Isten lakozik, és azt kell ápolni és akaratát
megcselekedni, egyesülés, a nem teremtett s fénnyel.

Ez a mindvégig Istenben megmaradt állapot, ezeknek nem
kell többet kibuknia, mert nincs tehetetlen tetszhalott állapotban,
és nem rendelkezik vele a természet, mert él öntudatnál Istenben
és így ura a természetnek.
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Ti  azt  hiszitek,  hogy  ezen  éltetek  teljes  élet,  pedig  oh,
mennyire hiányos, hisz azt sem tudjátok, mi az — Élet. — Mert ti
a halál dolgát nevezitek életnek, az állati ösztön kielégülést, ami e
világ dolga, azért kell neki meghalni, amíg ezt életnek nevezi, és
nem veszi fejébe, hogy az élet meg nem halhat, csak az állat az
emberben kell, hogy meghaljon, azután hozzájut az  életéhez és
Istenségéhez, amely halhatatlan.

Ez az élet fonala már meg nem szakad, mert egyesült Iste-
nével, az örök élettel.

Lehet-e másképp örök életre kelni, nem az Isten-e az örök
élet, tehát vele kell egyesülni, hogy életetek legyen.

Ádám Évával egyesült és akkor Isten akaratát már mell z-
te, és így jött hozza a halál, mert minden önös akaratban halál
rejlik, csakis Isten akaratában nincs halál, mert szeretet az élet.

És ti gyarló halandók, az önz  szeretetet összekeveritek az
élet szóval, amely éppen a halál. Egyedül Isten akarata élet az
emberben, nincs más élet maradandó ezen kívül. Ti ugyan már
megszoktátok a halált is, nem is igyekeztek t le örökre megszaba-
dulni. Természetes dolog el ttetek, hogy aki születik, annak meg
is kell halnia. Igen, aki állati nemzésb l születik, annak halál a
sorsa. Természetesen, de az Ige örök életre támasztja azt, aki Igé-
vé válik, nem testé többé. Itt van a nagy elválasztás, az életnek el
kell szakadni a halál dolgaitól, hogy folytatólagos élet lehessen.

Azért vagytok itt a mélységben, mert a halál dolgait cse-
lekszitek, ha megszüntetek e világét cselekedni, megsz nik benne-
tek a halál fullánkja is és megnyilvánul az örök élet bennetek, az
önzetlen szeretetben.

Amint látjátok, oly kevés az önzetlen e földön, azért oly
er s a sátán ereje bennetek, az Isteni önzetlenség pedig nagyon
kevés, így nem tudtok a jogos Istenségtekhez hozzájutni, mert oly
kevesek azok száma, akik megértik eme igazságot és e világban
keresik azt, amit itt meg kell tagadni, a nagy és örökké tartó Isteni
hatalmasságért és örökségért.
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„Az Én országom nem e világból való". Értsétek meg vég-
re ezt, és ne keressetek itt országot magatoknak a halál birodalmá-
ban ti sem. Micsoda remény lehet ott, ahol a sátán uralkodik? Nem
az  fiává kell-e válnia annak, aki itt uralkodhat? Mert ha az igaz-
ságot és tiszta szeretetet állítja be bárki a hivatalában, maradhat-e
az ott? Semmiképpen, neki távozni kell, aki ott marad, annak meg
kell magában tagadni a lelkiismeret szavát és a küls  sötétség
rendje szerint kell alkalmazkodni és így öli meg magában az éle-
tet, vagyis Isten akaratát, ami az élet, természetesen ily állapotban
mindig a sátán szolgálatában maradnak a küls ség miatt, amikor
leveti magáról testét a lélek, ott áll mezítelen rútságában és nincs
lelki  jó  tulajdonsága  kifejl dve,  mert  azt  elnyomta  magában  a
küls ért. Mit ér az ilyen szegénynek e világ azután, amikor
elveszté saját önállóságát, azért, mert nem követte az Isten szavát
magában, hanem a küls kért azt megtagadta és ezen küls  pedig
elvétetik a halál által. Mi marad meg a lélek számára, mint szen-
vedés és gyötrelem, azon hatalom alatt, amelyért Isteni szabadsá-
gát elhagyta veszni e világból.

Mert így járnak azok, akik itt keresnek országot és érvé-
nyesülést a pokol birodalmában, és szemet hunynak ott, hol az
igazságot kellene védeni, éppen az  Istenségüket, mert az igaz és
tiszta szeretet az örök élete mindenkinek. Ha ezt elhagyjátok e
világtól venni, mi marad más számotokra, mint amit választotta-
tok  helyette.  Aki  szólja  és  cselekszi  folyton  a  hazugságot,  a  go-
nosz er k az emberekben és ebben leledzik e világ. Tehát ne sze-
ressétek ezt fiacskáim, ismételve mondom s ne hagyjátok maga-
tokban megölni az életet, mert elvesztek. — Elveszett az, aki el-
vesztette egészen Istenségét, a mennyei tulajdonságát, mert ez a
mennyei rész az emberben. Az Isten hasonlatossága szeretet és
igazság. Akiben ez nincs, elveszett lény, megmarad  az idegen-
ben, a tévelygés sötétségében él öntudatlan szenvedésben, mert
öntudata az Istensége, aki ezt tudja, az nincs már a sötétség hatal-
ma alatt, sem a küls  sötétségben, a hamis szolgák sorsán - hanem
az élet világosságában, akiket már tanít a saját szellemük, Isteni
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részük belülr l és nem prédája többé a hamis szolgáknak, mert
Istent l taníttatnak.

De mily nagy út az, a küls  világból betérni a saját hajlé-
kába a léleknek, százszor meghal, amíg magához tér.

„Menj be a te kamrádba, és ott imádd az uradat, Istenedet
szellemben és igazságban, mert az Atya ilyeneket keres imádójá-
ul”. Ha megértetek, úgy cselekedjetek. — Mert hol is az Atya?
Ott, ahol lakozhat, az  tulajdonságaiban, ez pedig nem kívül,
hanem belül lehet, tehát Isteni tulajdonságaiban lehet imádni az
Atyát a saját szívetekben, ez pedig az idézett kis kamra, mert kívül
bármely formában imádjátok, az már csak inkább az anyagnak
szól, amelyb l a léleknek nincs haszna, mert itt marad. (János 17,
3.)

Tehát szellemben és igazságban imádni az Atyát, annyit
tesz, mint önmagát fölismerni és magához térni, azaz Istenségé-
hez, az s nem teremteti szelleméhez, amely az Atya része az em-
berben és minden mennyei lényben, ez által van veletek az Atya
és Fiú, nála lakozik, mert a Fiú azért van az Atyában, mert az
Atya  is  Bennem  van,  ilyképpen  amint  itt  megismertetett  veletek.
A szellemi ima maradandó javat és boldogságot teremt számotok-
ra, amely el nem vétetik a földdel. Minden más ima csak a földet
kéri, a küls t, amely nem a ti sajátotok, hanem e világé és ezért
harcolt és küzd, b nöz és b nh dik az ember, amelyb l neki
semmi haszna nincs, ilyen a lelki vakság, a küls ségben lev  álla-
pot, mert melyik halandó veszi át lelkében az anyag vagyonát is?
Egy sem, csupán lelke gazdagságát vagy szegénységét viszi át a
túlvilágba, amely szerint lészen az  sorsa, az Isteni erények meg-
szerzéséhez nincs szükség anyagi gazdagságra itt sem, tehát nincs
a földdel már itt sem közössége. Különálló Isteni rész az ember
lelkében a földt l, mert éppen úgy lehet a szegény is, a gazdag is
alázatos, türelmes, szelíd és irgalmas. Itt nincs gát a megszerzés-
hez senkinek, mert „a ti béket réstek által nyeritek meg lelkete-
ket", vagyis váltsátok ki a gonosz er k hatalma közül, amikor nem
uralkodik felettetek.
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Az Isteni erények a véd bástya a pokol ellen, akiben ez
megvan, nem vehet rajta hatalmat a pokol, és a halál nem nyeli el,
mert nincs benne hatalma.

Gondolkodjatok ez elmondottak felett, mily nagy világos-
ság rejlik benne annak, aki magáévá teszi, mert ez állapot az 
lelki gazdagsága és amely lélek ezt viszi át magába, bizonyára a
természet fölöttiek csoportjába vonul, mint földt l tisztultabb
lény, nem esik ki ide ezen lelki gazdagságában, hanem hasonlók
között élvezi, mert mindenki önmagának jó vagy rossz, mert ha
valaki másnak rosszat tesz, bizonyára magát ítélte el vele a rossz-
ra, senki mást, mert a jó is, rossz is maradandó nyomot hagy a
lelkén és azzá válik, ami több van benne természetesen is.

Ha az emberi lény a szeretet honába vétetik, nem lehet
benne rossz, mert az a fájdalom és a pokol az  lelkében, mert ez
az elválasztás. A háborgó rossz lélek nem lenne sehol boldog,
azért kell minden áron a gonosztól megtisztulni, még e világ min-
den gazdagsága árán is, mert mit ér az nektek? „Ha az egész világ
gazdagságát és dics ségét megnyeritek, ha lelketekben kárt szen-
vedtek, ami örök bennetek, a mulandóért ne áldozzátok fel és ne
legyetek balgák és lelkileg alvók, mert nem tudjátok, melyik perc-
ben kell itt hagyni mindent. Legyetek okosak és szelídek, bármi ér
titeket, mindig a lelkieket tekintsétek — els nek —, mi válik a
lélek javára, azt cselekedjétek, mert sokszor már nincs id tök a
jóvátevésre a gonoszt, és ha vádoló állapotban vagytok, az ítéletet
ki nem kerülitek, mert ilyen állapotban nem lehettek szabadok.
Egyenlítsetek ki mindenkit minden napon, és senkinek ne tartoz-
zatok soha, kivéve, ha fedezetre adnak, mert akkor kárpótoltatik
az illet  és nem lesz vádolótok, hogy becsaptátok, haragtok ne
legyen senkivel. Tartsátok tisztán szíveteket, hogy amikor jövök
értetek, befogadhassatok, az öt okos sz z példázata szerint, mert
aki ilyképpen be nem fogad, nem vihetem be az Én örömömbe.

Lám, ez a képe a Velem való egyesülésnek, a tiszta szívet
minden áron megtartani, hogy készen legyen mindenkor a befoga-
dására, amikor meglátogatom hajlékomat, hogy készen van-e
számomra, az örök szeretet számára hely”. — (Jozsué 3, 16.)
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Az Ige születési helye Betlehem, ahol Ádám is megalkot-
tatott, mert ez volt ama Éden addig, amíg nem vétkeztetek, tehát
vissza kell térni eme lelki Betlehemhez, a tiszta szív ábrázatában,
hogy id tök beteljen végre. A megteremtéstek hatodik napja után
jön a dics  feltámadás, ami a vége a szenvedésnek, mert ez csak
addig tart, amíg önös, vagyis sátán hatalma alatt vagytok, aki Iste-
ni rendbe átment, nem uralkodik felette a b n, a sátán, mert már 
uralkodik felette, ez az úr, az igazi úr, aki uralkodik a b n fölött és
így e világ fölött is, ezek uralkodnak Krisztussal, akik bírják ma-
gukban ama tiszta szeretetet, melynek „Szellem" a neve. Atya
része az emberben és az a Fiú, aki szellemül, mert a szellemnek
már nincs közössége a földdel, a lélek ekként átszellemül az Atya
lényét l, a Szent Szellemt l.

Nincs más teend tök azután, mint boldogságtokat élvezni,
amelynek nincs vége. E földön a fiúság az Atya haláláig tart, el-
lenben az örök szeretet soha meg nem hal, tehát a fiúság is végte-
len, mint az Istenség.

Boldog az, aki ezt beveheti, mert nem mindenkinek adatik
értelem, csakis azoknak, akiknek szívükben van némi hasonlatos-
ság és viszonylat Istenhez, vagyis valami Isteni erény benne teljes,
mert mindenkinek ahhoz van hasonlatossága, akik megértik egy-
mást és így csoportosulnak a földön, a föld alatt és a mennyben a
lények, hasonlatosságban súrolják egymást a tisztítót zig, ha nincs
mozgás, nincs élet, tehát a bukottak úgy élnek, ha egymást csi-
szolják és kínozzák, mert van sok olyan lélek a földön, aki már
alig él a nemtör dömsége miatt, ezekben a fellobbanó t z néha
lángra lobban és pislákol tovább, valamely tárgy vagy bosszú iránt
érdekl dnek, ismét elalusznak.

Ezeknek hozta ma a fegyvert, a meghasonlást egymástól,
hogy fejl djenek ki valamivé, ne stagnáljanak már az egyhangú
semmittevésben; amint tették pár ezer éve, mert e világ megítélé-
sénél már mindenki az  fix helyére megy, amely benne kifejl -
dött.

„Armagedon” jel.: 16, 16, ítélet helye, ahol összegy jtet-
nek viadalra, vagyis a lélek megmérése a szeretetben, akikben
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nincs szeretet, azok felemésztik egymást, akikben van kis szeretet
lángja és gyakorolják, azok fölülemelkednek ama ítéletb l a meg-
váltásba, tehát egyiknek megváltás, másiknak halál a sorsa az álta-
lános ítéletnél, ahol a lélek minem sége lesz nyilvánvaló, az élet
és halál szétválása.

Ha valakik a szeretetet gyakorolják, abból fognak élni,
mert a léleknek ez az éltet je és fenntartója, nincs más, mert min-
den a cselekedetb l tápláltatik és az által él, amint e földön is nyil-
vánvaló, odaát ugyanaz, csakhogy a lélek az itt elvetett tettb l é1.
Amilyen a vetése, olyan az áldása a következend kben. Nincs
ugrás, csak folytatólagos élet, elnyomorodott-e vagy teljes, az a ti
mostani cselekedeteitekt l függ, hogy mit gy jtötök a jöv  létre,
az a tiétek.

Mindazt megmondja az Ige, amely, minden fátyolt fölleb-
bent, és ha foglalkoztok vele, meg is értitek, ha a szerint éltek.
Mert ez az úgynevezett mennyország kulcsa, amely által minden
mélység megnyittatik, nem nehéz a tisztább szív eknek, mert ab-
ban meg is találják az Istent önmagukban, mert az Ige segít az
Atyáihoz  és  viszont,  ha  valaki  nem  szereti,  vagy  vonzódik  az
Atyához, nem jöhet a fiúsághoz.

Az Atya tulajdonságát kell bírni a fiúságban, a fölülemel-
kedést minden fölé. A földön és a mennyben mindaddig harc az
osztályrészetek, amíg ez nem lesz meg. Amikor már nem vág se-
bet rajtatok semmi, akkor már meggyógyultatok a földt l, anyagi-
asságtól.

Nagy probléma ez az anyagiasnak, amely az  Istene, mert
az van hozzá legközelebb, azaz a szívében az él, nem a tiszta sze-
retet, ami megváltás, az anyagtól. Így válik anyaggá az ember is,
ha azt jobban szereti Nálamnál, mert ne higgyétek, hogy ha anya-
giasak vagytok, valaha is megszabadultok a gonosztól, mert azon
keresztül uralkodik felettetek, a kívül valókon és lelketek megfo-
gyatkozik és így az élet fája is bennetek.

Lelki szeretetben legyetek er sek embertársaitok iránt és a
jövend  életre neveljetek mindenkit, nem eme mulandóra, ami
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elfogyatkozik, mivel nincs örök élete e világnak, csakis a lélek-
nek, amely megszellemesült az Atya szikrájától az emberben.

Ez legyen a cél mindig és mindenkivel és a cél vége a be-
teljesedés Isten szellemével, mely az örök élet újra egyesülésben.

Ti mindnyájan leesett, kiesett anyaggá vált Istenfiak vagy-
tok e testben, azért nehéz a sorsotok ezen igában az anyag szerete-
tében, ha ett l fölszabadultok, szabaddá lesztek, de ki teheti meg
helyettetek, az a kérdés, nem mindnyájatoknak, magatoknak kell-e
az élet útjára menni, hogy az életben legyetek? Lám, ezt nem tud-
játok megérteni, hogy imával még nem üdvözült senki, csakis a jó
és igazságos cselekedettel, mert ez változtat a lélek állapotán tett-
ben és valóságban. Az a szájima csak küls , kifelé megy a világ-
ba, ahová a szem is tekintget az elmúlóra, és itt törik meg az igazi
élet ereje az emberben és megfogyatkozik az  élete általa, mint az
es  nélküli növény, elszárad, akképp oszlik meg az élet is aláza-
tosság nélkül, melyben nincs Isteni alap.

Ez az igazság, a mindenek felett lev  Isteni tulajdonságok-
ban, hiába minden más er lködés a szenvedés ellen, ha nincs eme
mennyei er  bennetek, aki szabaddá tehet a b nh dés alól és alá-
zattal hordja keresztjét az alább szállásig, mert mennél kisebb va-
laki lélekben maga el tt, annál kisebb a keresztje is, mert eme
alázata alatt elfogy a keresztje is, csak a g gös és könnyen meg-
sérthet  embernek nehéz a kereszt és így önmaga legnehezebb
önmagának, a g gje megköti a lelki szabadságát, azért nehezebb a
keresztje is. Lám, ezen lelki állapotból el áll a pokol kínja, ami
nem egyéb, mint a sátán megszállása a g gben és ekképp válik az
ember is sátánná, vagy ördöggé, vagy démonná. Mert ez a foga-
lom is háromféle, mint az Istenség is hármas egység, mert a sátán
már valóban az, aki nagyon szenved, nincs soha enyhülése, mert
magában hordja a poklot, szomjúhozza azt, hogy mindenki t
szolgálja és így imádja is. Tehát a legnagyobb g g és önzés hor-
dozója szenved, ha mást boldognak lát és az a legf bb óhaja, hogy
elrontsa azt minden áron, de ha el is rontotta,  akkor sem boldog,
csak a szolgái, az ördögök és démonjai, ezek örvendenek, amikor
sikerül nekik egy-egy igazi örömöt valakit l elvenni és helyette
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mély gyászt vagy szomorúságot el idézni, egyébként k is mindig
szenvednek a sátáni zsarnok lelkét l és mindenkit odasegítenek,
amiben k vannak, mert ismétlem, k akkor nagyon szenvednek,
ha mást boldognak látnak. Ezek a sátáni lélekben részes emberek,
fölismerhetitek ket ezen tulajdonságaikban, mely örökké gyötri

ket és így kínoztatnak éjjel és nappal a saját lelkükben.
El hozok, pár példát az ismert ó-szövetségb l: Káin és

Ábel, Jákob fiai, a József testvérükkel szemben, Ézsau, Lábán
Jákobbal, Putifárné, Eszter bátyja, Márkodeus, Natgági Námánnal.
Sok-sok bukott lélek t nik fel az önzésben, de a végük, a meg-
semmisülésük ezen démoni lelki állapotban a sátáné és így veszti
el önmagát az ember, vagyis elfogyatkoznak Isteni tulajdonságai,
melyben a sátán fölött uralkodhat.

Nagy úr e földön a sátán, ez az  birodalma, mert itt sokan
neki szolgálnak és így sokakban er s, azért e föld siralomvölgy-
ének neveztetik minden világokon, vagyis pokolnak. De viszont
aki itt Jézus útjára tér és felveszi a harcot a sátáni tulajdonságok-
kal és mindvégig megáll, az Isteni tulajdonságokban, nagyobbá
növekedhet minden világi lakóknál, mert a legmélyebben van a
legnagyobb kegyelem is számukra, minden legkisebb önmegtaga-
dás nagy lelki hasznot hajt számára és a teljes megváltás a sátántól
az Igévé válás, nem hogy kívülr l tudni szavalni a Evangéliumot,
mert ezt az ördögök is tudják, hanem azt önzetlen szeretetben be-
tölteni és élni, ezt már az ördögök nem tudják utánozni. Ennél  a
pontnál szabadultok meg t le mindaddig, míg Isteni tulajdonságok
által uralkodtok a démoni tulajdonságok felett, amint föntebb is-
mertettem meg veletek.

,,Szentek legyetek, amiként Én is Szent vagyok" hangzik
felétek az Atya szava, mert az Atya tulajdonságaiban lehettek
Atya gyermekei, Istenfiak, természetesen és uralkodóvá a sátán
birodalma fölött, de mindez az emberré válás els  stádiuma,
amely állapotban tovább fejl dhet a tökéletesség felé, amely a
Szentlélekkel való egyesülés és az Istenségbe való beolvadás, a
szeretet törvényeiben. De lehet-e valaki törvényhozó, ha nem tölti
be azokat? Semmiképpen, amiként az érzéketlen k  csak hideget
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áraszt és keménységet, úgy árasztja ki magából minden lény
ugyanazt, amíg a szeretet törvényét nem éli önmagában és ezért a
siralomvölgy lakója, mert önmaga is ugyanaz. Ami e föld hason-
lóság törvénye szerint kibukik, mert terhelt, aki magából kirakja a
földit, azt már nem vonzza a teher és így fölszáll, légivé válik,
mint a tiszta bárányfelh k, fölötte vannak a terheltnek, akképp ti
is. A terhelt lelkeken valaki mennél tisztább az önzést l, annál
magasabbra szállhat, ez az a törvény, amely elválaszt a földt l.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki e földön él, az ne is dol-
gozzon, mert aki nem dolgozik, ne is egyék; hanem úgy dolgoz-
zon, hogy lelkében kárt ne szenvedjen, az mentes legyen az anyag
szeretetét l, vagyis Isten legyen az els  az anyag felett és csak Én
utánam jöjjön minden más, akkor Velem már nem esik az anyag
szeretetébe, hanem légi marad a lélek. Ezeknek már nincs is Igen
fájdalmuk, akik lélekben légiek, azaz tiszták a földt l, a fájdalom
csak ott lehet, ahol nehéz a léleknek a teher és kiüt a megkötöttség
a betegség a testre is. A szenvedésben kell fölismerni, hogy amit
jobban szeretett Nálamnál, az csak gyötörheti t és fájdalommá
vált részére.

Mindez az a nehéz iskola, amelyben meg kell tanulni,
hogy Istent kell önmagában mindenek fölött szeretni, aki megóvja
a szenvedést l önönmagából. Miért önmagából? Azért, mert Isteni
részem mindenkiben benne van, és ha els  vagyok, bennük, akkor
az az, aki megóv. Nem egy kívül lakozó Isten az, aki mindent lát,
hanem a bennetek lakozó részem az, amely legközelebb van hoz-
zátok, mert bennetek vagyok, csak ismerjetek föl, hogy amikor
tisztább a szeretet bennetek, a hangom is meghalljátok, mert ilyen
létemben vagyok jelen mindenütt, az az igazság. Isteni létem min-
denben benne van, ahol élet van, de a legkifejl döttebb formában
az embernél, amely az utolsó teremtése e földnek, a mennynek
pedig az — els  — fokozata.

Tehát ilyenképpen két világot hord magában az ember, egy
mulandót és egy örökkévalóságot, és amely világ az els  benne-
tek, azzá váltok, oda tartoztok. Ez pedig a ti szabad akaratotoktól
függ teljesen, hogy azzá ítélitek magatokat: a földre vagy a lélek
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hazájába, a test nélküli boldogabb létre. Akinek a teste már nehéz
és terhes, az jól teszi, ha a küls  világot is terhesnek tekinti, és így
akkor építgesse önmagának els nek az Isten országát, amelyben
majd feltámadhat az anyagvilág után, mert mindenki ott találja
magát, amely országot önmagában felépítette, annak polgára lesz
jöv  életében.

Fiacskáim, ne szeressétek e világi örömöket, melyben a sá-
tán felállította a csapdáját számotokra, hogy ne szabaduljatok meg

le soha, hisz minden önz  örömben a halál magva a szenvedést
idézi el  nektek. Nézzetek körül: az ártatlan gyermekörömben
nincs magva a gonosznak. Elégedjetek meg ezen örömmel és le-
gyetek gyermekek, mert ezen állapotból ismeritek fel az Atya jó-
ságát és szeretetét irántatok, akik abban maradnak, amelyre terem-
tették, nem a démoni önz  szenvedélyekre, hanem teljes boldog-
ságra az Atya oldalán.

A szenvedés és a pokol kínja ott veszi kezdetét, amikor a fiú
elfordult az Atya akaratától, mert így más idegen és rossz akarata
alá esik, aki nem kíméli többé, mivel hogy nem az övé, hanem
kínozza és zsarnokoskodik felette, mert nincs hozzá szeretete,
atyai jósága és legnagyobb bajában is még jobban rémítgeti a jöv
képeivel, amelyet éppen ezáltal nyert, mert elfordult az Atya aka-
ratától az önzésben és ezen állapotban a sátánnak utat nyitott az 
lelkében és a testét már ez használja fel minden gonoszra és így
semmisült meg az Isten képe az emberben és ördögökké váltak k
maguk is, kisértvén a gonosszal a jobbakat és akkor örvendnek, ha
mennél több a követ jük, lehet ezt érteni egyes szenvedélyek ter-
jesztésére is, például, egy megszálltat zi-hajtja az ördöge a lóver-
senyre, a másikat kártyára, iszákosságra, kéjelgésre, lopásra, gyil-
kosságra stb. ezek újból a környezetüket rábeszélik, hogy jöjjön 
is, mennyit nyerhet, milyen jól mulathat és lesz pénze és akkor
teljesen szabad az út minden poklokra, vagyis szenvedélyek tom-
bolására, mert a pénz szeretetében az ördög lakozik, teljességgel,
e föld ura, mert mindenki neki szolgál, a pénz csak ott nem veszé-
lyes ahol felette bölcsen uralkodnak és nem válik a lélek kárára,
de sok ember eszét veszti, amikor pénze van, nem bír nyugodni,
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amíg tulajdonában érzi, az ilyeneket legy zi a sátán a pénzben,
mert elvesztik lelki békéjüket a pénz miatt és így terheli meg ma-
gát démoni érzésekkel és vággyal, mert a pénz utat nyitott hozzá.

A pénz nem káros akkor, ha azzal hasznos és szükséges
dolgokat építenek mások el segítésére a fölöslegb l, de mindig
azon célzattal, hogy vele jót tenni szándékoztok a szükségben
lev kkel, ezen szándékot megáldom és megsegítem és magam
segítem az építgetést, mert tiszta szeretet van benne, a jót tevés
gondolata, mely mennyei már Isteni rész, a bukottak felvilágosítá-
sa a szeretetben, ez a legnagyobb felebaráti szeretet, ezt cseleked-
jétek és éltek ti is ama világosságban, ami a szeretet gyümölcse.

Az igazság gyümölcse szeretet, a szeretet gyümölcsei a
megvilágosodás, a két f  Isteni erény teljes eredménye.

Ezt mind ti magatokban elérhetitek, föltámaszthatjátok,
mert bennetek szunnyad, csak fel kell ébreszteni az Isteni tulaj-
donságokat.

Senki nem menteget zhet, hogy nem tudtam, nem lehetett,
mert a szabad akarat tiétek teljesen, arra fordultok, ahová akartok.

Az utat tudjátok. Én vagyok az út, élet igazsága, eme tu-
lajdonságaim visznek az Életbe, nincs más ezen kívül. Így hoztam
életet a holt világba. Aki tulajdonságaim átveszi, annak lesz élete
általam, mert így a Szentlelkem tulajdonosává vált, amit hagytam
az Enyémeknek vezérül, melyben teljességgel benne vagyok, és
így bel lem táplálkozik és bennem meg nem romol (botránkozik),
hanem  befogad  úgy,  mint  vagyok.  Teljes  szeretetemben  így  él
általam mindenki itt és a jövend  világában, melyet épített magá-
nak, mert ne higgyétek, hogy eme igéim megtartása nélkül valaha
is juttok jobb sorsba, mert aki megtartja, az boldogítja önmagát,
aki elveti, az kárhozat fia, mivel hogy nem becsülte meg az Isten-
ségét önmagában, mert az Ige az Istenség, Atya akarata a minden-
ségben, akik a mennyben boldogok, azok mind Igévé váltak e
földön el bb.

Most azt mondhatnátok, „ki lehet Igévé ily gonosz világ-
ban, amely minden oldalról csak a gonoszba hajt?"
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Ez igaz és mégis lehet. Önmagában a saját világában,
amelyben tovább él a test után is, mert a küls  e világ, a bels  a ti
sajátotok. Ha jól megfigyelitek magátokat, észrevehetitek, milyen
a ti világotok a jöv  életre, mert amivé válik a lélek, az az  vilá-
ga, az veszi t körül és felel meg minden állapot alapjainak.

A lélekben egység legyen, és f leg csend uralkodjék ben-
ne, amely által fölismerheti mindenki a lelki állapotát, mert sokfé-
le  gondolat  és  változatos  lelki  állapot  sok  gazdát  jelent,  a  meg-
szálltságot ezek súgják a különféle gondolatokat, és a saját lelke
nem tud érvényesülni saját hajlékában (testben), innen vannak az
idegességek, rángatózások, megzavarodások stb., amely által el-
veszti az ember önmagát.

Csend legyen és béke a szívben, e világi ne hozzon ki sod-
rából senkit, mert ez felindulás, lángba borulás és égést jelent a
lélek számára, szeretet hiány, ami által minden elég, tönkremegy.
Ahol nincs szeretet, ott nincs élet, csupán test van, állati állapot,
amely öntudatlanságban él ösztönének.

De az ember mennyivel több az állatnál, amíg  ember le-
het és milyen könnyen játszik eme méltóságával és nem becsüli
meg nagyságát, hogy kiemelkedne az állati sorból az  lelkében és
mint a földt l megtisztult lény, fensége tudatában tovább tökélete-
sedne az Ige útján az Istensége hasonlatára, az eredetire, amely
szívében szunnyad, mint Isteni mag, az Ige élése, az élete, a szere-
tet által, a szellemi birodalmi rész kialakulása és felépítése.

Mindez nem nehéz és mégis évezredek múlnak el és a
szunnyadó ember nem tér önmagához és küls kben keresi azt,
amit lelkében bírni kell teljességgel, a tökéletességet, mert az em-
ber szívében több szunnyad a világ összes bölcsességénél és tudá-
sánál, a világ csak tapogatózik, botorkál a sötétben és nem tud az
igaz világossághoz jutni, mivel nincs tiszta szeretete, Isteni része
ébren, hanem a csekély szeretete is földdel, anyaggal vegyes és
így sötét. Ha eme szeretet átváltozik tisztává, akkor fogják csak
tudni, hogy hol botorkáltak eddig a hold fényénél, amely a föld
tudása, ennek viszonylata a delel  nap, az Ige útja.
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Azért amit láttok a földön, a sok háborút, jajt, a fogak csi-
korgatását, tudjátok meg, hogy a sötét éjben vagytok, amelynek
szenvedés, ütések az  bölcsességük, minden modern feltalálásuk-
kal együtt, azért mondottam egykor: „Fiacskáim, ne szeressétek e
világot, sem a benne való tudományt, mert az csak a sötét éjbe
vezet titeket, inkább kövessétek szelíd tanácsomat és megvilágo-
sodtok általam, mert aki

„Bel lem cselekszik, az világosodik azon fokozatban,
minden más világbölcsesség tévútra vezet titeket, amelynek vége
az eltévelyedés"

Jézus a testet öltött Ige, sohasem járt iskolába és mégis
többet tudott Atyja akaratából, mint az egész világ együttvéve,
mert ki tudott valaha csonttá aszott bénákat csupán akarata gondo-
latával egy perc alatt ép és egészségesekké tenni? Holott az orvo-
sok nemzedékr l nemzedékre hagyják tudományukat, és örökké
tanulják és minden téren ismeretet szereznek az orvosi tan tökéle-
tesítésére, és mégis hol állnak Jézus legkisebb tanítványának tetté-

l? Ez igazolja, hogy minden tudomány a világ világosságából
jöhet e világra és senki másból Az Atya Szent lelkét l az Igén
keresztül. Ezek azonban nem Igen akarnak e világban csillogni,
sem nagyok lenni, csupán az igéért élni kívánnak az  szívükben,
amely az  legnagyobb gazdagságuk, és tiszta szeretetük ösztöké-
li, hogy másokat is gazdagítsanak eme igaz vagyonból, ami nem e
világ, hanem a saját világuk, amelyt l már nem kell elválni többet
és senki el nem veheti t lük eme mennyei birodalmukat, ami a
sajátjuk. Amit a szem lát, az mind e világé, nem a tiétek semmi, a
tiétek a tiszta szeretetb l származó világosság, amely el nem véte-
tik t letek soha, mert lelketek lett t le fényözönben, amely az Is-
teni szikrából a lelken keresztül el  tör. De ez testben nem látható,
csakis a boldog szem és arc mutatja meg a lelki világosságot és a
boldog érzés, amely ártatlan gyermek állapotban nyilvánul meg,
aki mindenkit szeret, nem látja, hogy gazdag-e vagy szolgáló,
csak azt érzi, hogy  szereti, tovább nem néz az anyaghoz tarto-
zókra, csak a szeretetre.

Ilyeneké a mennyek országa.
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Amelyet oly sokan keresnek, de kevesen találják meg saját
önmagukban, mert mindent megtesznek önmagukért, csak az ön-
megtagadást, amely a sátáni rész bennetek, ezt nem teszik meg
magukért, inkább dédelgetik, és neki szolgálnak mindenben és így
zárják ki magukat az életb l és maradnak a halálban tovább, va-
gyis a mulandóban, az örökkévaló Szellemit pedig nem ismerik
meg soha. Így maradnak vissza a bukott állapotban, mindig és
halál uralkodik felettük: ki tehet minderr l? Nem ti magatok-e,
miért kárhoztatjátok az Isteni rendet, amelyet nem akartok betöl-
teni önzéstekben, és ezért örök halál a sorsotok.

Íme megmondom és kijelentem nektek, hogy tudjátok meg
hol álltok, emez utolsó id ben.

Ennyi id t hagytam a tisztulástokra, nincs több, aki eddig
utálatosságot cselekedett, az maradjon az  utálatában és teljen
meg vele a lelke és váljon azzá, amit jobban szeretett Nálamnál,
az örök szeretetnél, ami a megváltása. (Jelenés 21, 22, 8, 11.)

De mindez, csak a nyomorúság kezdete, mert, hogy valaki
utálatossá tette magát, annak nagyon rossz abban a következend
élete, mert az utálatos szóban benne van a fertelem is, és mindenki
által megvetettség is, mert ördög képét nyerte el vele. Ki ne mene-
külne az ördögt l? hisz fél t le minden él , megvetett, el zött,
kilökött lény az él k sorából, még a hasonlók is félnek egymástól,
mert semmi jó t le nem származik, csak gonoszt lehel ki magából
és a halál fullánkját, ami ellentéte az életnek. Ilyen lelkiállapotba
esnek azok, akik Isteni részüket önmagukban megvetették, tehát
ezeknek nincs Istene, hanem csak ördögük van. (2. János lev. 9.)
Hisz a Szeretet az Isten és akinek ez nincs, az ellentét, az ördög,
aki sötétséggel tölti meg az eget, (szívet) az emberben, eme rontó,
mindenben az Isteni rendnek ellentéte, semmi tiszta szeretet nincs
benne ami Isteni rész, hanem mindenben az Isteni rendnek ellenté-
te, semmi tiszta szeretet nincs benne, ami Isteni rész, hanem min-
denben a gonosz önzés t nik el , ez az úgynevezett „ló-láb" a
sátáni rész az emberben: ki ne ismerhetné fel eme jelér l e világ-
ban, mert nagyobb azok száma, akik a tiszta szívet bírják, azért
siralom völgye eme föld, mert minden örömében csak a halálnak
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nemz anyagot, megsemmisülést és eme ereje fogytán már nincs is
semmi öröme, azért szenved  lelkek a vágy gyötrelmében és kicsi
életük félelemmé válik és rettegéssé a gonosz miatt, amelyben
vannak, sok-sok esik teljesen áldozatul ekképp a gonosz hatalmá-
nak, az a sok öngyilkos az mind önz  félelmükben követik el tettü-
ket, mert önmagukat féltik a szenvedést l, pedig ezáltal megpecsé-
telik éppen azzal a sorsukat, amely elöl menekülnek, mert abban
maradnak, amelyben félbeszakítja testi életét, nem javított így
sorsán.

Ha felveszi a küzdelmet e világgal, és nem fut meg, akkor
lelkét meger síti a küzdelemben és felülemelkedik minden sátáni
rémítgetésen és így ura és legy je e világ fejedelmének önma-
gában.  Így  emeli  ki  magát  a  mélységb l.  Azért  mondám:  „Vedd
fel keresztedet és kövess Engemet" vagyis eme útban elvérzik az
önz  énje és megtörik a g g, az önzés, a keresztre szegezve a sá-
táni tulajdonságoknak el kell vérezni e világban, itt kell lerakni,
amit itt felszedett, mert ez a pokol tulajdonsága az emberben: és
azután következik a dics  feltámadás eme halálból.

Tehát ne sajnáljátok magatokat, amikor reátok nehezedik a
ti keresztetek terhe, mert sosem szenvedtek másért csupán önma-
gatokért, ezt el ne feledjétek, amit a múltban magatoknak elvetet-
tetek.

Nem is lehet másképp beállítani az Isteni rendet, minthogy
mindenki okuljon és tanuljon és b nh djön önmagáért, mert más-
kép nem ismerné meg a b nnek súlyát, és mindég csak azt csele-
kedné. „De fejetekhez verem b neitek undokságát" és szenvedjé-
tek át a kárhoztatását is, mint tartozékokat.

Az öngyilkos azt hiszi megszabadult a gyötrelemt l nincs
tovább, de mennyire csalódnak, amikor látják, hogy a jóvátevést
már elzárták maguktól és éppen azon lelki állapotban, vannak és
maradnak, amely el l menekülni akartak, mert a gonosz odaát
tovább üldözi, rémítgeti ket és nincs szabadulása, mert nem
gy zte le önmagában a gonoszt, a keresztúton, hogy gy zött volna
a sátán felett, önlegy zésben. Így szenvednek nagy reménytelen-
ség pusztáján a szeretetlen állapotban, mindaddig, amíg újra föl-
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akarják venni a testi életet, és tovább vinni, a saját keresztjüket és
megpuhulni alatta az alázatosságban és felvenni az Isteni erénye-
ket, amely megvált a gonosztól.

Ennyit az öngyilkosok megismerésér l és a sorsukról, ne
kívánjatok többet róluk megismerni, mert kísér tökké válhat, a
hasonlatban, mert van sok olyan család, amely egymás; után mind
vonzzák az öngyilkosságba, ez bizonyára azt mutatja, hogy az
el bb átment nagyon egyedül érzi magát azért kényszeríti a hason-
lót, eme félelmetes útra, pedig itt is együtt voltak mégsem bírták a
terhet, mert amit lelkében átvisz, az a teher, nem az anyag, ami itt
van ez alól fel lehet máskép is szabadulni nem kell, meghalni mi-
atta.

De vannak öngyilkosok, akik a gyógyíthatatlan betegsé-
gük, vagy szerelmük csalódása miatt futnak meg: az ilyenek ter-
helt lelkek, mindenképpen, nincs szabadulásuk, mindaddig, amíg
az önmagukban lev  gonoszt meg nem utálják teljesen és nem
cselekszik, vagy gondolnak reá többet, mert eme föld Istene a
szerelem m veli ezt. Ki ne tudná, hogy kit l ered? nem a vágytól-
e, Éva kívánságából és amint tudjátok ezáltal csalattattak meg a
kígyótól, tehát a Szerelem ugyanaz mindenkor.

„Isten a Szeretet, de ez nem testi vágy, hanem a lélek sze-
retete az emberben. Szellemben és igazságban, mert az igazságos
szeretet nem anyagi, hanem önzetlen és ebben Isten maga van,
amely szintén önzetlen teljesen, akik eme hasonlatom csak némi-
leg is bírják, azokat nem kísértheti meg a sátán öngyilkossággal,
mert világosságban vannak, mert az anyagon fölül is tudnak sze-
retni és megelégszenek a tisztább szeretettel, amelyben nincs a
vágy, a kígyó.

Ilyen nagy különbség van a Szeretet és a szerelem között,
az egyik megeleveníti, a másik öl és éget a kívánság. Tehát eme
gonoszt ki kell vetni magából és nem lesz gyógyíthatatlan
lelkibeteg, sem testi és legy zi magában az élet ellenségét, amely
a halál magva az emberben, öröklött b n és tovább támogatott és
fenntartott, ha ez nincs? - akkor a halál sem lesz. Saját világotok-
ban így szabadultok meg a gonosztól, mert a sátán csak akkor
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uralkodhat bennetek, ha ti neki helyet engedtek, akaratának, amely
mindig az — önzésbe vezet. A szabad akaratot csak akkor veszi el

letek, amikor neki azt átengeditek könnyelm en, azután nem
szabadultok meg t le, mert ti azt akarhatjátok csak, amit  akar
bennetek és így veszik el az Istent l nyert szabadságtok, amely
állapotban elveszíti az ember önmagát azaz — elviszi az ördög,
mert övé. Itt látszik meg az — Úr — ki az úr a lélek fölött, aki így
elveszti magát, annak igazán a sátán az ura, mert  bírja szabadsá-
gát és  csak szolgája mindenkor, mert az  dolgait cselekszi itt is,
odaát is, mert a test levetése igazán nem változtat a lélek állapo-
tán, ahogy itt elaludt, odaát ugyanúgy ébred.

Ha ezt figyelemben vennétek (jobban vigyáznátok megtar-
tani lelketek szabadságát és mint önálló urak, szabadon tökélete-
sedik az Istenség felé, amely a poklok felett is úr, és uralkodó ha-
talom, a sátán csak a pokolban úr, máshol nincs helye, de az Isten-
gyermek az égen földön menyben uralkodik az Atyával, végtelen
örömben és boldogságban, amit ti halandók felfogni nem birtok
soha a földön, azért nem is keresitek minden er vel, ez a ti gyarló-
ságtok és sötétségtek, mert csak imátokban kerestek fel, de tettei-
tek sátáni. Nekem csak szájjal beszéltek ellenfelemnek tettel, azért
nem tudtok szabadulni t le, milyen nagy különbség van e között,
de ti magatokat csaljátok meg vele nem Engem mindenkor Ha ti
az igazságot és szeretetet jobban szeretnétek az önz  hamisságnál,
úgy akkor Szellemetek fensége uralkodna bennetek és nem a sátán
és amíg az igazi úr tibennetek fel nem támadhat, csak a pokol
uralkodik bennetek mindenképp ami gyötrelem és félelem (János
4, 18, 20.)

Az igazság és szeretet érzetében és tudatában nincs sem fé-
lelem, sem gyötrelem többé, ez váltja meg a gonosztól, mert t
hiába rémítgetik bármivel, t védi az  lelke fensége az igazsága
és uralkodó szeretete.

Jézust is eléggé rémítgette els  perct l kezdve mind halá-
lig a gonosz, de miután Bennem nem volt, nem is árthatott, csak a
megengedett id ben, amikor Magam mentem a latrok és az áru-
lóm elé, hogy fogjatok meg és a pokol töltse ki rajtam bosszúját,
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hogy beigazolhassam, hogy az igaz, ha meghal is él— ez mind
értetek l n cselekedve, hogy kövessetek bátran akár a halálban is,
mert az csak a testet öli meg, de a lélek fölszabadul örökre.

De mit is féltek, ti kicsi hit ek, mi ez a test rajtatok, nem a
lélek ruhája-e? Tehát, ha ezt leveszitek rólatok, az igazságért kap-
tok helyette mennyei fönséges testet, angyalokéhoz hasonlót, tehát
végtelen sokat nyertetek cserébe. Ismét mondom, „Ne féljetek
azoktól, akik a testet ölik meg, hanem attól féljetek, akik a lelket
ölik meg a gonosz cselekedet által, ezeket kerüljétek és rizzétek
meg t lük szabadságtokat, hogy választhassátok jobbik részt,
amely mennyei és nem földi testi és így tisztuljatok meg a gonosz-
tól, amely gyötrelem. A gonosznak van hatalma minden munkáto-
kat lerombolni, ha azt nem védi az Igazság és a Szeretet Szelleme,
amely megóvhat a gonosztól, nincs szabadsága veletek, ha benne-
tek emez er k élnek, csak küls leg rombolhat, de nektek nem árt-
hat ez az — „állj ellen és elfut t led Igazsággal és Szeretettel,
amely a menny kapuja annak, aki bírja, ez amaz Isten, amely
meg riz a gonosztól."

Sok baja van az Igaznak, de mindb l kisegíti az Úr, önma-
gában lev  Isteni részek és legközelebb van mindenkihez a te
szádban, a te szívedben, nem találod meg másutt, soha a te Iste-
nedet csak magadban óh ember, Szeresd az Igazságot és kerüld a
hamisságot és megsegítlek mindenben,

A hamis embert bünteti a saját hamissága, nem segíthetek
neki, mert Elém helyezte, tehát az az Istene, amit szeret.

Értsétek meg végre az Isten helyes fogalmát, ne képzeljetek
el faragott képekben sem emberi alakban, csakis ilyképpen a lelki
szépségben telve a hét Isteni erénnyel, telt uralkodó hatalmat az
emberben, (lásd az els  lapon). Akiben ez nincs meg, nincs Istene,
ismételve mondom, vegyétek be eme igazságot és éltek általam,
mint az els  tanítványaim, nem ismertek halálfélelmet, mert nem
volt már bennük magja, s t örültek, hogy szenvedhettek Értem, ez
volt a legdics bb számukra és mindenki számára, aki által megy e
halálból  az  életbe,  ami  a  dics  feltámadás  az  anyag  és  e  világi
lelki állapotból, nincs másra szükség, mint Engem az Igét követni,
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ez az út egyedül az Istenséghez. Ha a lélek Felém fordul e világtól
úgy megsegíthetem az  hite és szeretete által és lásd, akkor eljött
a ti váltságtok napja, „Az igazak akkor fényleni fognak, mint a
nap (Dániel 12.) a lelkük szépségében.

Tehát az emberben benne van az egész Istenség és menny-
ország alapja és magva, aki neveli és ápolja önmagában, annak
felvirrad az  mennyországa, a szívében.

E fejtegetés alapján eljutottunk azon magas értelemhez,
hogy megértsétek azt „Ti bennetek az Isten országa nem itt, nem
ott, sehol kívül, nincs a Krisztus, hanem csakis benned. Oh ember,
mert te vagy a halálból feltámadt Krisztus magad, inert kiábrázo-
lódott rajtad újra az Isten képe, az az tulajdonságai benned, tehát
te vagy az Isten fia, akkor és mint ilyen lelki állapotban hatalom-
mal bíró lény, a Szeretetben mindenfölöttivé alakult lény. Lám ez
az a nagy út, amelyet meg mutattam az emberiségnek földi létem
alatt, mert úgy élni tanítani mint Ige senki sem tudta megmutatni e
világnak, azért jöttem Magam közétek, hogy lássátok és tudjátok
meg a pokolból való szabadulást  útját  T lem. És mert,  hogy em-
ber lettem, éltem, mint szegény munkás, hogy mindenki Hozzám
jöhessen ezen állapotomban, mert megért  Atyára talál ki min-
denkivel érzek, akiben jóakarat van, és megsegítem a jó akaratá-
hoz megcselekvésben és tetté, valósággá válik benne az élet, mint
szilárd alap, csakis „Itt a Krisztus” sehol nincs máshol rben v,
térben, ahol a jó szándékot meg is cselekszik, itt Szent lelkem
otthonos, mert megnyugszom eme hajlékban.

Akkor Pállal kiálthassátok.
„Nem  én  élek,  hanem  él  bennem  Krisztus,  a  megtestesült

Ige e testben." Így jövök el újra e világba és így veszek fel látható
testet eme ég felh iben, akik szívükben örömmel hordoznak és
tetteimr l fognak fölismerni ismét, hogy jelen vagyok az ember-
ben, nem veszek fel más alakot, mint azon testet, akik befogadnak
szívükbe, mert ez ugyanazon test, mint testi Anyám Máriáé volt,
megsz ziesített és megszentelt, hajlék, amelyben az Ige testté vált,
a Názáreti kis hajlék lelhet az ember szíve és akihez betérek, nem
Istenek lesznek-e általam? Valóban azok, mert Isten fiakhoz l n



- 57 -

az Isten beszéde. (Ezek. 36, 27) (János ev. 6, 45.) vagyis, akik már
felfogják és megértik, szívükben tetté változtatják.

Lehet-e addig valaki valami, amíg tettei el nem árulják ki-
létét? Nevet adhatok bármilyent, de a lélek megnyilvánulása a
tettben ez a számottev  mindenkinél és így az Isten fiak is, az Is-
ten dolgait cselekszik, ebb l láttatik meg, hogy ki lakozik benne,
amikor emberfölöttit cselekszik, nem is lehet másképp megkülön-
böztetni,  az  embert,  mint  tetteir l,  hogy  ki  az  ördög  és  kiben  az
Isten, a cselekedet árulja el és bizonyítja a szabad akaratban. Ez
fog bizonyságot tenni melletted, vagy ellened és ekként lesz az
ítéleted is.

Óh ember, te magadban hordod a jöv  létedet és életedet,
mert mindennek f  alapja az „Akarat" és ez a tied azt akarsz, amit
akarsz lelkedben, mert ez a te valóságod, ismerd fel magadat, a
benned lakózó akaratodból, hogy hová tartozol, mennybe vagy a
pokolba, ezt mind az érzésed mondja meg, amennyiben a földit
szereted, úgy a pokolban vagy, amennyiben a testnélküli dolgokat
szereted, ez már lelki mennyei, ez tesz bizonyságot neked hová
való vagy alulra vagy fölülre, mert az anyag szeretete földre húz a
Szellem szeretete a mennybe vonz, az Atyához, így vagy te magad
bírája, öntudatban magadnak, amennyiben az Igéhez közeledtél
tetteidben, annyira jössz Hozzám, és amennyiben Igét l tetteid
eltérnek, annyira elhagytál Engem, vagyis a te saját életedet —
mert Én az Ige vagyok a te életed, és aszerint ítéled meg magad.
Hozzám jössz-e vagy T lem távozol, ekként élsz, vagy halálban
maradsz.

Sohasem vagy másnak rossz, csak mindig saját magadnak,
amennyiben másnak bajt vagy kárt kívánsz, az a te lelked sorsa és
ítélete, mert a te "akaratod" azért boldog az, aki Isten akaratát
(Igét) teszi magáévá, mert él általam mennyei életet a saját akarata
pedig a pokol tulajdonsága (Ezékiel 36, 27.) és attól pedig szaba-
dulni kell, ami a szenvedés mindenkori léte.

Ha ti az életet felveszitek, nincs már szenvedéstek sehol,
mert az a Szeretet és öröm mindenkor és Én ebben a boldogság-
ban hívlak titeket, jót akarok veletek, egyedül Én (Ige) akarok jót
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veletek, mert jó Én vagyok, akiben az Atya lakozik és tibennetek
is általam, tehát boldoggá akarlak tenni minden elképzelhet  bol-
dogság fölé viszlek azért, mert jót akarok nektek, szenved knek,
hát kövessetek a saját érdeketekben, mint jó Pásztort, hisz naponta
azt hallom t letek: „Vezess, Uram Jézus", de, hogy vezesselek, ha
még Hozzám sem jöttök, íme felkínálkozom vezet nek, csak fe-
lém forduljatok és Én térek hozzátok. (a lélek, a Szellemhez a
szívben, azaz tiszta szeretethez) Az önzetlen tiszta szeretet képé-
ben és megóvlak minden szenvedést l, amit az önzés rátok rakott,
csakis az Én akaratomban lehettek boldogok, amely megvéd min-
den gonosztól, ne szeressétek az ördögi tulajdonságokat, mert ha
azt cselekszitek, miként szabadultok meg t le? Íme nyilván meg-
mutattam a két lét és sors el idéz jét és megteremt jét, mert ti
magatok vagytok annak megteremt i mindenkor, amikor a követ-
kezmény elér titeket, és akkor kiáltotok Hozzám Uram, vedd le
rólam e szenvedést, pedig ez a te „akaratod volt". Lám, oly balga
és vakok vagytok és ami rosszat másoknak kívántok, az nektek áll
el .

„Azért mondám, amit nem akarsz, hogy veled cselekedje-
nek, azt te ne cselekedd másnak, mert ezt a te lelkedben, mint ma-
got elvetetted és neked kel ki: a gondolat megfogamzik, mint a
földbe hullott mag és életre kel, akár jó vagy rossz, a te — földe-
den (testben) a gondolat pedig az akarat a lélek megnyilvánulása
az emberben.

Miképp vegyem le rólad, még ha éjjel-nappal is imádkozol
érte, amikor megért számodra a termésed, bizony, amit jobban
szerettél a tiszta szeretetnél viseld el annak terhét is szabad akara-
todban, amiként azt megteremtetted magadnak, elég sok intelem
szól hozzátok, Ne tedd és mégis e világét szeretitek, tehát e világi
életeden és a jöv ben is kísért a te termésed, jó, vagy a gonosz és
el kell viselned annak következményét, és okulni és tanulni és
gondolkodni felette és jobbá válni általa.

Nem veszem le rólatok: csak ha Hozzám jöttök terhetekkel,
segítek vinni és enyhítem a bajt; mert ha leveszem rólatok, újra
rosszat cselekesztek, még jobban megterhelitek magatokat alvilági
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dolgokkal (testiség), ami ismét a földhöz köt, mert keresztviselés
nélkül nincs szabadulás, utolsó fillérig meg kell mindent fizetni,
hogy megtisztuljatok a gonosztól, amit t le elvettetek, vissza kell
neki adni, és akkor nem kísér többet, mert nincs bennetek része.
Az Igében nem volt semmije és mégis jött értem, hogy elveszít-
sen, vagyis kikergetni az  világából mindazt, aki neki nem szol-
gál: de miért is az  világa? mert itt az  akarata és befolyása ér-
vényesül sokakban és így  er s, a próbaid n át értetek t rnöm
kell a meghatározott ideig, hogy minden termés beérjen az  ren-
deltetésére, ki alulra, ki felülre, mert az ítélete csak akkor éri el
teljesen amikor minden javító úton kíván átmenni a lélek és mégis
rossz a termése, tehát így a saját lelki tüze ítéli el saját magát,
azon fokban, mennyiben vétkezett a Szeretet ellen, aki ezáltal nem
férhet hozzá, ami enyhítse kínját... amit választott öntudat szabad-
ságánál a lélek, az örökön él  tartálya az Isteni magnak.

Mily szépek azok, akik megtisztulva jönnek át az ördögi
tulajdonságoktól Isteni ábrázatában és milyen öröm, és boldogság
veszi körül, nektek err l nincs fogalmatok, mert a megtisztulás
után szépségetek leírhatatlan, gyönyör vé válik nektek a hasonlók
között, ahol nincs már gonosz, aki által kísértetnétek a b nre. Így
vagytok megvédve a gonosztól, amíg az Isten tulajdonságaiban
maradtok, és ha eme állapotban elkezdtek önz sködni, akkor is-
mét kibuktok a mennyb l a sötét csúnya állapotban és így csakis
Isten akaratában és rendjében boldog a lélek. Azon kívül boldog-
talan, amelyben most vagytok e földön.

Az els  bukás is az önzést hozta létre az önakarat, az Atyá-
tól való elpártolás a mennyb l való kiesést jelent. Kikben nem
teljes a Szeretet, az Atya lénye, azok meghúsosodnak és elvesztik
a magasságos menny állapotát, melyben az Atya van, mert ez lelki
állapot és lét, nem hely, a tér lehet egy szenved  beteg lélek bár-
mily szép vagy gazdag helyen, de lelke szenved, tehát hiába a
küls  minden, mert a lelket kell megtisztítani a küls kt l, hogy
meggyógyuljon és fölül emelkedjen az anyag fölé, ami a rendelte-
tése, mint a legf bb lénynek a földön. Szeretetté kell válni ez a
rendeltetése, azért él itt és minden azt követeli t letek és ezt várja,
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úgy mint férj a feleségt l, gyermekek a szül kt l, a rokonság és
minden környezet egymástól ezt várja, várja az állat, a növény, a
föld, a rend minden és mindenki szeretet után vágyik a földön és
az a kevés szeretet, ami van és fönnáll, ez tartja meg e világot,
mert ennek ellentéte az érzéketlen élettelen rombolás, az ördög
munkái,  könnyen rombol, mert nem  teremtette a jót, és így
mindig tékozolja, mert nincs benne szeretet, tehát láthatjátok min-
den élet szeretetet kíván t letek, mint urától vár mindent, — le-
gyetek már nagyok és azok aminek lenni kell, uralkodó er k és
hatalmak a szeretet által, mert ez az egyetlen lét, amelyben fenn-
tartattok emberi formábban Isten képében, csak t letek függ, hogy
hová ítélitek magatokat, nem szükség e világot megismerni,
amelyre az iskolákban tanítanak, hanem inkább szükség a szeretet
hatalmát megismerni, amely a ti valóditok és sajátotok, viszitek
innen magatokban, ez a minden amiért éltek e földön, ahol az Ige
is élt és utat mutatott nektek, erre törekedjetek, hogy utánam jöjje-
tek, ne e világ után, amely a pokol útja, ami széles és mindent
megenged magának, ami önzését szolgálja, de ezzel soha jobb
létbe nem mehet, csakis akkor, ha e világot önmagában megveti,
és a mennyet fölépíti az Ige útján önmagának mindenki, e világon
mindenki ezt várja és követeli t letek, akkor jó és békében hagy a
gonosz  is.  Ha  szerettek  mindent,  még  a  gonosszal  is  jót  tudtok
tenni, ez irgalmasság cselekedete, mert mennél nagyobb ellenfél-
lel tesztek jót, vagy igazat, annál nagyobb az irgalmas cselekedet
jutalma lelketekben, mert ezáltal elnyeritek a tiszta szív ség ju-
talmát, az önzetlenséget, amely megvált a gonosztól.

Tehát ismétlem, e világban is minden és mindenki a szere-
tet után óhajtozik és várja, de azt nem akarják megkezdeni önma-
gukban, csak másoktól várják, mert önz k, vagyis démoni lelk k.

Ilyen vonatkozásban áll a világ, vár és vár, de nem cselek-
szik a szeretet munkáján. Azért jött az Ige, hogy cselekedjen és
utat  mutasson  e  világnak  és  ne  mástól  várjon,  hanem  önmaga
kezdje a jót cselekedni. Szent lelkem j  segítségül annak, aki jót
akar, hogy megcselekedhesse, de oly kevés azok száma, akik a
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jobbik részt választják. A gonosz miatt senki maga magától nem
tehet jót, csakis velem, a szeretet által, ahol befogadnak.

E világ kirekeszti a saját boldogságát önzése miatt, nem
tudok hozzájuk férni, és így Isten nélkül vannak, szeretetlen önz
állapotban, mert ne higgyétek, hogy valaha is boldog az önz . Oh
nem, mert annak soha nincs lelki békéje, sem nyugta, sosem elég-
szik meg semmivel, mert nincs Velem közösségben, a végtelen
gazdag adományozóval; tátongó mély örvény a lelke, a pokol ka-
puja . Az alázatos, az megelégedett és nyugodt állapot, az önz -
nek hiányzik az Isteni része, mástól várja, hogy vele cselekedjék
és háborog és méltatlankodik, ha nem sikerül mástól szeretetet
kapni, de azt nem tudja meggondolni, hogy  sem adott, csak más-
tól vár és vár mindig.

Így múltak el évezredek a várakozásban, e világban ugyan-
azon lelkek felett, de mindig más környezetben született emberek.
Az ó-szövetségben várták a Messiást, a szabadítót, most pedig a
világ végét várják és megsemmisülését, pedig a világ nem b nös,
csak a rajta való ember, tehát az ember fog megítéltetni, nem e
világgömb, amely szolgál az embernek, mint az úr szolgája és
ember alantasa, mindenki a természetben akar változást látni és
onnan vár szabadulást, pedig a természet urának, az embernek kell
megváltozni és akkor j  el számára e világ vége és a menny kez-
dete, amely a föltámadás a halálból.

Lukács: 20, 34, 14, 26.; János: 11, 25, 26.; Máté: 19, 12.
A föld hasonló az emberi testhez, amennyiben e földön él

„ember" és amennyiben állat vagy fenevad az ember, annyira ha-
sonló hozzá a föld, amennyiben az ember pokoli vagy mennyei,
azzá válik hasonlóvá a föld is, mert minden gazdaság hasonlít a
gazda lelkéhez, amelynek ura, akképp az ember is ura a földnek,
tehát urához válik hasonlóvá. Itt az általános emberiségr l van
szó, a zömér l, egyesek nem változtatnak a sokadalom képén, az
általános lelki állapotról beszélek, amellyel telve van e föld.

Az önzések, a határok elosztása és elkülönözéseket értem,
minden nemzet között, amely önzést jelent, egymás megvámolása,
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ellen rzése, háború készsége jelzi, hogy önz  fenevad az ember
lelke, vérszomjas és mindig prédára les, mint az éhes farkas a bar-
langjából és áldozatával ugyancsak elbánik, minden erejével és
hatalmával.

Ha most ilyen a föld embere áltálában, milyen legyen a
föld, amely t szolgálja? Nem hasonló zsarnokká válik alatta? Ha
a föld nektek nem jól szolgál, nem termi meg a kívánt eredményt,
nem csak azt teszi-e, amit az ura, az ember? Az sem termi meg az
egyetlen termését a tiszta szeretetet, ami az  hivatása és eredeti
tulajdonsága, amelyre teremtetett, mint ember, nem termi meg,
jelzi a föld, a szolga, hogy  is hasonlóan rosszat terem inkább
nektek, mint jót, becsapja a gazdáját, az embert. Sokszor jó ter-
mést mutat és mégis rossz az aratás, meg, a szüret, ami elégedet-
lenné teszi az embert. A föld szolga is elégedetlen az emberrel,
azért fizet  is rosszal.

Így számoljatok, a föld áldása vagy fukarsága a gazdájától
függ.

No most miképp jön ez össze az értelmetlen földdel:
megmagyarázom nektek. Amint a földön sok az ember, de még
sokkal több a test nélküli emberi lélek, amely a hasonlóság törvé-
nye szerint itt él e föld körül, csoportokban, olyan hasonlatokban,
mint itt a szabad ember és azok oda telepszenek a hasonlók közé,
amely lelküknek megfelel. Ha tehát ily sok láthatatlan lakója van e
földnek és az ember — a tényez  akaratához igazodnak, akkor így
jöhet létre az általános rossz —, e földön, mert egy emberi test
cselekedetét százezrek nézik és átveszik, magukévá teszik a ha-
sonlók és mert, hogy az ember a tényez : nem szeretetet cselek-
szik, hanem — önzést, így a körülötte lev , látó és láthatatlan is
azt cselekszi: ezért fukaron terem a föld, amelyen a láthatatlanok
munkálkodnak, amit átvettek az emberi akaratból, az láttatik meg
a munkájuk termésén.

Tehát nem is oly érzéketlen a föld, mint ahogy ti azt gon-
doljátok, mert neki is van szeme, füle, érzéke mindenhez, mint
nektek. Ha a ti gonoszságtok miatt elrontja a gyomrát, bizonyára
sok ember megérzi azt, mert háborog, vagyis reng a föld és oda-
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csap, ahol megháborították t. Ha szolgátok is, de mégis több
igazság van benne, mint az emberben, úgy fizet nektek, ahogy ti
vettek, ti csak rajta laktok és bel le táplálkoztok test szerint, mert
alattatok van, rajta jártok, és mert hogy rajta taposol, óh ember,
azért fölötte is állsz, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem
lelkét a Szeretet élteti, amely az Isten beszéde. Ez már nem a föl-
dé, hanem az Istené, a Szereteté, amelyben e föld is él és fenntart-
tatik általa, mint szolga és bukottak számára, amíg földre van
szüksége, azaz alantas állapotra, testre, amely állathoz hasonló.
Ha az ember nem az állat tulajdonságait fogja magában termelni,
hanem Istenét, úgy akkor kin  e föld határain fölül, a szabad r-
ben, teremthet magának, lelkének hasonló világot, amelyben béke
és szeretet uralkodik, mint amin  a lelke tulajdonságai, hasonlata.

Amint látjátok, mint Isteni fiak, itt már jobb sorsban vagy-
tok és megfelel fenséges lelketek állapotának és itt a hasonlók
zöme szolgál nektek és ti nekik jóval és így jön létre a jobb vilá-
gotok.

Ezen jobb létre hív titeket az Ige tanításai, mind eme jobb
világot ígéri nektek, ha azt cselekedni fogjátok, amely e jobb vi-
lágba emel titeket, nem e világét, ami állati, testi, mert lelketek
akként formálódik, amilyen az érzéstek és cselekedetek. Ameny-
nyire tisztultok a földit l, annyira növekedtek a mennyeiben és
amennyire itt szolgáltok a szeretetnek, annyira vagytok körülfog-
va szeretett lényekkel, akik szeretetb l építik föl nektek a jöv
világotokat, mert ismétlem, több a láthatatlan lélek körülöttetek,
mint amit szemetek lát, sokkal több és a ti akaratotok szerint fi-
nomabb vagy durvább tábor vesz körül, hasonlóan, mint a földön,
a lelketek finomsága jelentkezik a környezetben, mert ha ti maga-
tokat megtartóztatjátok a b nt l, úgy az alárendeltek is némileg
hasonlítanak hozzátok, mely a lélek térfogata a láthatatlanoknál is
ekképp jelentkezik körülöttetek és bennetek.

Ha valaki Igével táplálkozik, úgy akkor a környezet is táp-
lálja azt, ama végtelen sokadalom, amely a ti gondolataitok szá-
zezret rezgésbe hoz, miáltal eggyé kapcsolódik az egész légió
gondolata, ama csoportnak, amelynek esze az ember az  szabad-
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ságában, mert a sokadalom a ti tartozékotok, vagyis jobban kima-
gyarázva, akiket sorsotok érdekel, az egész végtelen évek számán
keresztül és szeretet vagy cselekedet eggyé f zi veletek, ezek
mind a ti akaratotokból élnek, mert nem tudtak az emberi akarattól
elszakadni, Isten akaratában felemelkedtek volna, így maradtak
alantas emberi akaratnál, amelyek hatása alatt ti is vagytok.

Azért ismétlem, a ti bukástok sokak bukása, a ti
fölemelkedéstek a földiek fölé sokak fölemelkedése, mert e vallási
hely cselekedete a mérvadó mindenkor, hasonlóan a fához, a föld-

l szívja fel a tápanyagát a gyümölcséhez, a nap, a leveg , es
hozzá segít , éltet  elemek, mert hogy ezek nélkül nem élhet
semmi, úgy ti sem szeretet nélkül, amelyet nektek kell megterem-
teni az egész légkörötök számára, ha ez nincs meg, akkor minden
szomorú és szenved  állapotba esik, amely a sátán birodalma.

Így  számoljatok,  hogy  sokak  kérik  számon  t letek  a  bol-
dog állapotukat majd.

Az Isten országa hasonlít a fához, amelynek gyümölcséb l
sokan táplálkoznak, és alá menekülnek a h ség el l, és menedéket
nyújt sokaknak lombjai, ez ugyan kicsiny hasonlat, mert az ember
életfája az égig ér, amelyen táplálkozik az a százezer, tartozéktok
és mivel lélekben ket tápláljátok, azzá válnak nektek mindenkor-
ra. Lám ez a légió, amely minden ember lelki környezete, a gyen-
ge lelk eket testben ezek veszik át a hasonlók tartozéka. Azért ha
jót akartok aratni, akkor csakis jót vessetek el és így boldog lelki
környezet vesz körül és örömmé válik a bánat is és nem fog fájni
az anyag elvesztése sem, mert bennem teremt  er  van, amely
minden anyagot felülmúl, mert ura neki. Az Igét angyali légió
vette körül, látták tanítványaim a mennyb l le és fölszállni, az
ember fiára. (János ev. 12.)

Tehát az a légió, amir l az Igében említés van, nem más,
mint lelketek tartozéka, azon lélekcsoport, mellyel
megteremtéstek óta érintkeztetek és közösségben voltatok és lel-
ketek vele egy lett. Mert ne higgyétek, hogy a lelki rokonság meg-
sz nik a halállal. Oh nem, egymással éltek tovább test nélkül is.
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De aki az Igét választja mindezeken fölül és els nek az
Atyát, vagyis Istent mindenek felett, úgy akkor e tartozékotok is
az Atyához fordul és látván a ti üdvösségetek, k is utánoznak és
lassan mind megváltott az egész légiótok, amint Pál írja, egy
megváltott sok atyafi közül az út lesz az Istenhez, vagyis csoportja
fölemelkedik a benne él  Igét l, itt megláttatik, mily szoros egy
— az Istent mindenek fölött szeretni és felebarátot úgy, mint ma-
gadat, mert egy mennyei egység és boldogság egészíttetik ki álta-
la, mivel hogy Isten nélkül nincs soha boldogság, azért kell t
mindenek fölött szeretni és ezen szeretetben lehet csak a b n és
szenvedés közül kiemelkedni az egész mindnek, a légiónak.

Drága jó Atyám! Mi lesz azon lelki testvérrel, kivel egy lé-
lek voltunk, de kés bb szétszakadunk és majdnem ellenségekké
váltunk, eme szétszakadásban ezek milyen tartozékai lelkünknek.
Ott is ellenségünk lesz és rágalmaz?

Nagy kérdés ez, amelyben egész lényetek benne foglalta-
tik. Halljad hát:

Azon elfordult lelkek oda fognak tartozni, akikkel ezen
életben utoljára eggyé lettek, mert az utolsó lelki állapotban,
amellyel átment, érkezik a túlvilágra, és abban kezdi meg ott az új
életét és ha nem akar, az ellenségével nem is találkozik, mert va-
lakiket vagy a szeretet köt össze vagy a b n, ez mind külön cso-
port.

Mindig az számít, miben marad meg mind végig, — ez a
mérvadó a következ  életben, mert azzá vált a lélek, amiben
mindvégig megmarad, ha titeket gy lölnek is, nektek nem kell
viszont gy lölni szívetekben, mert ahol a gy lölet van, nem lehet
szeretet. Ez a mérvadó, mivel van tele a szív, a lélek az átköltö-
zésnél, amelyben önmagát táplálta, az lesz a tartozéka a jövend -
ben és úgy lészen az élete, amennyiben szeretett, vagyis Jézus
igéje szívében él, mert ezen kívül nincs más élet, csak örök halál,
vagyis változatos és nem állandó, mert a halál uralkodik még fö-
lötte, az Igét él k pedig fölszabadultak azon Ige által a halálból és
az az örök élet bennük, nincs több meghalásra szükség, mert meg-
találták az —- életet az Ige, Jézus által, amely magam vagyok, aki
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itt iratok naponta a ti érdemetek és felfogási képességtek szerint
átismétlem újra és b ven kimagyarázom az Igét melyben végtelen
fogalmak rejlenek, ha ti az Igét élni igyekeztek, akkor feltárul
el ttetek a menny kapuja és fogalmat alkothattok magatoknak
jövend  létetek sorsáról, amely nem más, mint boldog lelki álla-
pot, melynek alapját itt a földön, Jézus útján kell megalapozni,
melynek vége az Atya kebele, ahol megpihen az elfárad fiú,
amelynek minden világáról ide kell születni annak, aki az Atyához
akar jutni, mert az utat itt lehet megkezdeni a Jézus útján a nagy
önmegtagadásban és átmenni az Isten akaratába teljesen és így
gyorsan hazaér az eltévedt gyermek és ezen a földön lett közvet-
len bemutatva az élet útja Jézus által, tehát most ezen életben az
úton vagytok, csak jertek utánam és kövessetek Engem, az élet
urát a megváltás útján a boldogabb hazába és veletek együtt az
egész légiótoknak megszereztétek a boldog országot, melyek
mind a ti szolgáitok maradnak és építhettek új világot magatok-
nak, lelki boldogságtoknak megfelel t, mert egy megváltott kirá-
lyi Isteni gyermek, annak sok alárendelt és szolga jár és egész
ország, melynek feje a megtért Isteni gyermek, azért mondom: az
Igében végtelen fogalmak rejlenek annak, aki éli azt, és boldogsá-
ga egére többé semmi gyász nem borul, hanem csak fokozódik
annak, aki e világot és a halált önmagából kipusztította. Ott nincs
sem háború, sem önzés, sem irigység, sem semmi démoni rész,
azon országban, amely Isteni alapon épült föl s leírhatatlan azon
boldog lények száma, akik már így örvendeznek az Atyjuk örö-
mében, ami reátok is vár, nektek elképzelhetetlen boldogság van
ott, ahol nincs sátáni kötelék és azért teremtettetek, hogy boldogok
legyetek. Ez az élet, amit most éltek, ez csak kín és szenvedés, de
ha bízni tudtok Bennem, tudjátok, hogy Én meggy ztem e világot
és Velem ti is. Mert Nálam nélkül semmik sem lehettek, mert ha-
sonlók vagytok az újszülött gyermekhez, akinek szeret  kézre van
szüksége, hogy életben maradjon. Ti is azonképp ilyen újszülöttek
lesztek és szeret  szívemre nagy szükségtek van, hogy életben
maradhassatok, azért Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek
jót, csak gonoszt, amelyben most vagytok.
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El kell hagyni a gonoszt szívetekben és tettekben, hogy
ama királyságban részt vegyetek, ami nektek készíttetett a világ
megalapítása el tt, tehát vár reátok, mint urára, amiként már más
helyen is leírtam és ismertettem veletek.

— Ötödik halhatatlanság vége. —
Ismerjétek meg a jöv  létetek általam, mert ezt csak az tu-

dathatja veletek, aki minden világokon Úr vagyok és azért is ígér-
hetem még nektek a teljes életet, mert az Magam vagyok. A ti
hiányos és rossz életetek az mind a ti szeretet fogyatkozástok kö-
vetkezménye, ne szeressétek ezt fiacskáim, újból mondom; nek-
tek, hanem váljatok teljes szeretetté, és minden szeretettel vesz
majd körül.

Boldogok vagytok, hogy halljátok eme élet igéjét közvet-
len számból, aki fölismer benne, él az is általam.

De mi is az élet? Mit is nevezünk életnek mi mennyeiek?
Azt, amelyben nincs halál, a földi életetek bizonyára nem élet,
mert halál uralkodik felette, tehát nem ez az élet, amit mi életnek
nevezünk, hanem ez a halottak állapota mindaddig, amíg a halál
dolgait cselekszitek. Nem lehettek él k, mert e földön minden az
elmúlást jelenti nektek, a virágtól kezdve a k szikláig, mert itt
semmi sem állandó, tehát az élet sem örök, amely enyészettel ke-
vert, mi mennyeiek ezen világi létet pokolnak nevezzük, ahol a
sátán  uralkodik  a  szívekben.  Jézus  nem  ezen  életr l  beszélt,  ha-
nem arról, amelyben nincs a halálnak közössége, szóval nem
anyagi természet , hanem természetfölötti cselekedetek, melyben
nincs e világi halálnak semmi köze, ez az örök élet alapja, mely-

l az anyagi érdek kiesik, ami halál. Tehát mi mennyeiek ezen
életr l beszélünk, amely mentes e pokoltól, amit Jézus ígért azok-
nak, akik t követik.

Ezen elenyészhetetlen élet a ti kezetekben, szívetekben él,
csak azt kell cselekedni, ami az igaz élet alapja, mert így megala-
poztátok magatokban az örök életet.

Jézus önzetlen cselekedete mind örök élet volt amint nek-
tek példát hagyott az  ittlétével. Ha bírjátok követni, óh mi bol-
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dogok vagytok, ezen id l szóltam az el bbi sorokban, melyben
nincs halál, az mind örök élet. Tehát most már megtudjátok-e kü-
lönböztetni ezen látszólagos élet és az örök élet dolgait ennyi taní-
tás után? Hogy már valami eredményt is lássak, legalább különb-
séget tudtok-e tenni a pokol és a mennyei lét között? Azt majd a
cselekedet fogja megmutatni nálatok, hogy hová dolgoztok: a vi-
lági hiábavalóságért, vagy az örök életért, melyben nincs az anyag
szeretete semmi és éppen ez által mennyei légi tiszta és átlátszó.
Amint a földön is, ha kezdtek valamit létesíteni, annak alap és
hely kell. Tehát alap a Jézus, hely a ti szívetek. Jézus is láthatatlan
és szívetek is és a jöv  létetek is, ez csupán hit alapján keletkezhet
bennetek, ha fel tudjátok fogni, hogy Jézus Isten és Atya, akkor
higgyétek el minden szavam, mely nem csal meg, hanem elkövet-
kezik minden sorjában, mint a holnapi nap, tavasz, nyár, sz, tél
az  változataival, ti is azonképp, ha Igémben lesztek, minden
ígéretem a legnagyobb mértékben beteljesül azonképp bennetek,
mert hogy teljesüljön ígéretem ott, ahol nem lehetek jelen, ki cse-
lekedje még nektek az ígért üdvösséget, ha Engem távol tartatok a
szeretetlenségetek által? Ki m velje meg nektek a jót, amit vártok

lem?
Lám itt a baj és ezért késem az ígérettel és mégis azt kérdi-

tek, hogy az Úr nem váltja be az ígéretét, akkor mi, hogy váltjuk
be? Ha még  sem cselekszi. Mily téves a ti felfogástok is sokszor
és emberileg gondolkodtok. Anyagi jólétet vártok és T lem éppen
az ellenkez  jöhet üdvösségtek alapjául, mert a bálványt minden
esetben el bb lerontom, hogy utam legyen hozzátok, hogy Én
legyek el ttetek az els  — és minden feletti, csak akkor j  el ve-
lem, minden ígéretem, akinek Én nem kellek els nek, ott ígéretem
is elmarad, mert a ti mennyországtok csakis Én vagyok, ami nem
anyag, hanem mennyei tiszta természet  szeretet. Ha ez nincs meg
bennetek, bizonyára azért késik az ígéretem is. Az Ige, vagyis
ígéret Én magam vagyok, a ti legf bb boldogságtok. (III. Atyai
levél füzet. III. 12-ben az ígéret teljessége).

Ha nemi lehetek nálatok, az anyagi szeretet miatt. Ha ti
meg tudnátok végre érteni Engem, hogy az ígéretem nem-e pokoli



- 69 -

jólét, hanem mennyei és örök boldogság. Higgyétek el és szeres-
setek önzetlenül és már jelen is vagyok akkor ígéretemmel, mert
az itteni jólét a testé, amit éppen meg kell tagadni, hogy a lélek
felszabaduljon alóla és a testi vágyat mindenkép koptatni kell ma-
gatokban, hogy az alább szálljon, a szellemem pedig növekedjen
föl minden fölé bennetek, mert ez az ígéretem teljessége, amikor ti
is Istenekké váltok általam! Lám ez az, amikor els  leszek nála-
tok, ti lesztek els k minden felett.

Nem kívánok mást t letek, mint szeretetet, olyan fokú sze-
retetet, amiben már nincs semmi harag lelke, hanem mindent Reá
bíz a Szeretetre, hogy Én tegyem jóvá azt, amit az ellenség leront
és ne ti, szerezzetek elégtételt magatoknak harag lelkével.

Bízzátok Reám, Én mindent lelki javatokra fogom elintéz-
ni ügyeteket, amely által lélekben gazdagodhatok. Ne kerüljétek el
a Szeretetet semmi dolgotokban, akkor a Szeretet is hamarosan
beváltja ígéretét.

Mert kérdezlek titeket, ha nem szerettek teljességgel En-
gem, miképp részesültök az Én nagy üdvösségemben, hisz azt
csak Bennem találjátok meg, sehol kívülem? Ha Én nem kellek
szeretetemmel nektek, nem lehettek boldogok.

Micsoda menyasszony az, aki nem szereti a v legényét tel-
jesen önmagáért, aki nem szeret, az bizonyára boldogtalan is és
azok ti vagyok, akiket eljegyeztem magamnak.

Ki a hibás itt, hogy ígéretem késik, nem ti, jegyeseim,
hogy kések? Melyik igaz v legény nem rohan a szeret  karok
közé? Lám nincs szeret  szív, aki nagyon vár, hát késnem kell és
várnom addig, amíg jegyeseim felém fordulnak ismét a világból
és minden gondolatuk és érzékük újból az Enyém lesz, hasonlóan,
mint amikor eljegyzésünket tartottuk az els  szeretetben, ezt Én
adtam, most ti is adjatok Nekem és nem kések soká ígéreteimmel,
megtérek hozzátok Én szerelmeseim, mert szívembe zártalak tite-
ket és szüntelen rátok gondolok, csak viszonozzátok ti is érzése-
met, az érzésekben lehet csak találkozni ha egyek lesztek Velem,
nem a látásban, mert a szem e világot látja, amely anyagi. Én pe-
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dig Szellem vagyok, azonos azzal, aki bennetek szunnyad, érzé-
sekben találkozni kell a jegyeseknek, máskülönben meghalnak
egymástól. Amint a gyümölcsfát hiába szemzik más természet -
vel, csak nem terem mást, mint az  hasonlatával érez és nedvük
is hasonló, ha a fa is csak fajtájához hasonlóra reagál, mennyire
inkább Én, a Szeretet? A Szeretetre várok és azokhoz megyek és
élnek általam!

Ha tibennetek nincs kell  szeretet, a nedv, amellyel jó
gyümölcsöt teremjetek, miképp menjek hozzátok, ha nincs vonza-
lom.

Azért boldogtalan a világi házasság is, mert nem a hason-
lók párosodnak össze, hanem a küls  anyagi érdek szerint és így
nagy az ellentét és fanyar a gyümölcs (gyermek), szeretet nélküli,
mint aki beojtatlan fákból (szül k) ered, mert ha nincs bennük
Isteni  szeretet,  csak  ösztön,  akkor  csakis  állatember  lehet  a  gyü-
mölcs.

A régi id kben az Istenfél  emberek önmagukat megtagad-
ták és jelt vártak T lem, amikor az Isteni beleegyezést megérez-
ték, akkor angyalt küldhettem nekik segítségre, hogy ne gonoszt
nemzzen, hanem jó fát, melynek termése Isteni, ezen az úton szü-
lethettek ide próféták és világító fáklyák, mint Isten küldöttei,
mint T lem kért magzat. Itt tévedett Ádám és Éva is, az önakarat-
ba esvén és nemzzé Káint, a gyilkost, a másodiknál már féltek és
Hozzám kiáltottak és kapták Ábelt, aki teljes volt Istenével. Hogy
mily nagy különbség van e két szülés között, nektek err l alig van
fogalmatok, mert e két nemzés között menny és pokoli lét a kü-
lönbözet és ha végignéztek e gonosz világban, láthatjátok, hogy
nemzésében mindig az önakarat játszott közre és az állati ösztön
és így telt meg a világ b nnel, az engedetlenség által, már most
világos lehet el ttetek, hogy az önzés lett a b n átka, halál, ami
véget vet az önalkotta b nnek és hiábavaló élete a testben meg-
sz nik mert engedetlenségb l származtatok, tehát nem lehettek
örökélet ek. Majd ha Ige szerint éltek, azaz Isten szerint, akkor
végetvettek a halál magvának magatokban és így szabadultok meg
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le, de e világ szokása szerint sohasem lehettek öröké él k,
melyben átok van, „önzés" az ítélet.

„Tehát ne higgyétek, hogy lerontani jöttem a törvényt, in-
kább betölteni".

Ezen szavaimból megérthettétek, hol vétkeztek az Isten
törvénye ellen, amikor Én lelkeket nemzettem az örök életnek.

Tehát ez az Isteni törvény?
Cselekedjetek hasonlóan és éltek Istenben és hatalmában.
De most azt is mondhatnátok világi érzéstekben, de hát

miért is él az ember, ha az Isten azt tiltja, ami a legjobb részünkre,
inkább ne éljünk, mint hogy ne élvezzünk…

Lám ez az a b n, amely betölti e világot önzéssel, amely
átok és ítélete. Azért aki ide születik, Isten nélkül az ítéletben szü-
letik, vagyis testiségével. Teljes lehet testek által, hasonlóan és így
az apa fiú csak e világot élhetik magukban, nem a mennyeit,
amely önmegtagadás a testiség részére, így telt meg a világ Kái-
nokkal, mert ha testet nem is ölnek, de lelkeket megölnek a halál
nemzésében szüntelen, ami a sötétség dolga, e világ.

Fiacskáim, ne szeressétek e világit, mert nem sz nik meg
az ítélet részetekre sem (János 1. levél, 2. rész, 15. verst l 17-ig.)

Mi a világ? A test kívánsága és a szem látása, ami minden
múlandó, hogy felszabaduljatok t le, de szeressétek csupán az
Isten részt, a szeretetet e világban, mert ha azon útra tértek, haza
érkeztek a szeretet forrásába, az Atyához, az s eredetéhez, mely-
hez tartozik mindörökké. Ha a lélek meg tér a lelkek Atyjához,
nincsen többé semmi közössége a halállal, mert legy zte magában
és örök élete nem érhet véget.

Amint a mindenség örökké él az Isteni rendben, akképpen
az átszellemült ember is, tehát mi a halál? e világ szeretete, ame-
lyen a sátán uralkodik.

De ne higgyétek, hogy csak itt van uralma azokon, akik
neki szolgáltak. Oh nem, mert akik neki szolgáltak, az  lelkét
vették, tehát hozzá hasonlóan ördögökké és démonokká válnak és
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így a gonoszság az  er sségük és örömük, ha másoknak szenve-
dést okozhatnak és fájdalmat, akár itt a testben is és f céljuk az
Isten jósága letagadása és így durva er szakosság által uralkodnak
a gyengék, a félénkek fölött, kikben részük van bármily csekély-
ben is.

Az Ige vet véget a démon hatalmának az emberben, nincs
más mentségetek, mint Hozzám menekülni, aki szabadulni akar az
alvilág erejét l.

Jöjjetek Én Hozzám, akik meg vagytok terhelve. Én meg-
szabadítlak titeket örökre.

Ne legyen terhes nektek ezen éltet adó szavaim, és ha sok-
szor  is  ismétlem  egy  és  ugyanazt,  azért  van  ez,  mert  a  f  alapja
mindennek, tehát bármit fejtegetek, mindnek az alapja Igéb l áll
el  és Igével fejez dik be, mint a búzaszem, ha a földbe kerül,
nem a búzával kezdi és nem a búzaterméssel végzi? Tehát a köz-
bees  alakulatok nélkül nincs termés.

Tehát ugyanez áll a szeretet igével is, mert ti azok voltatok
és ismét igévé kell válnotok, a közbees  alakulatok éppen oly
szükségesek, mint a búzánál.

Az Igévé való érés sok alakulaton megy át a földbe vetés-
l, mert ahány ember él a földön, az mind igével van bevetve, de

nem hagyják kikelni sírjából, mert a gaz elfojtja és újra meg újra
bevetem földeteket tiszta mennyei maggal, miért nem ápoljátok
jobban, mint a gazt magatokban, hogy a sok közbees  szenvedés
már elmaradna részetekre. Mert, ha kezdetben Istenfiak voltatok
és ismét azzá kell válni végre és ezzel a szenvedés és a test terhe
is megsz nik, ha már nem szeretitek e világot, megelégesztek az
angyalok szerelmével és boldogságával, amelyben önön maguk-
ban boldogok, nem függ másoktól a boldogságuk, mint ezen a
földön, mert magukban hordják a legf bb boldogságukat, az Atyai
szeretetet, amely minden fölött kielégít  érzés, mert abban benne
van minden, amit csak, mint Isten fia találhat meg újra Atyjában
és azután önmagában mindegyik és amikor mind az Atya lelkével



- 73 -

betelnek, a végtelen nagy szeretettel, mi hiányzik még? Semmi,
mert ebben minden hatalom is benne van, mint Atya örökösének.

Tehát, ha ti panaszkodtok a sok szenvedés miatt, hagyjátok
el  a  közbees  sok  hiábavalóságot  és  váljatok  ismét  szeretetté,  és
máris célnál vagytok, mert a természet ura az ember, akkor már
nem kell ily fáradtságos kenyeret enni, hanem kész mennyei táplá-
lék hullik az asztalotokra és amit megkívántok, az el áll nektek,
mert urának minden tartozik engedelmeskedni.

Ha ti a föld természetét levetitek, nem lesztek alvilág töb-
bé, hanem természet fölöttiek és akkor, amit akartok el áll, amint
az Ige testbe ezt bemutatta nektek, ti sem lesztek kisebb tehetsé-

ek, mint emberfia, azon képességet az Atya akaratával mind
elérhetitek.

Megmondottam testben öltésem idején is, hogy „Mindeze-
ket nem Én cselekszem, hanem az Atya Bennem, mert Nálam
nélkül semmit sem cselekedhet természetfölöttit az ember, mert
természet alatt van, csakis Velem van fölötte és így Én cselekszem
nem ti, csak ti Velem és Bennem, ugyanaz az állapot van nektek is
szánva, mint Jézusnak volt a földön, mint már emberfiának nem
állatembernek, mert ez nagy kett , amint már az el  füzetben is
fejtegettem a természetfölötti hatalmat az emberben. (7. füzet 129.
lap). Ez a sok közbevetett élet, csak mind a szeretetet akarja ben-
netek kitermelni és amilyen nehezen megy ez nálatok, oly nehéz a
közbees  sorsotok, íme most már világosan megmondtam, „a mi-
értnek az azértját", tehát hiába kértek olyasmit T lem, ami az érle-
lést hátratolja, mert a szenvedés keresztje alatt inkább teremtek
szeretetet, mint jó dolgotokat, azért nem vehetem le terheteket, a
terhet, a föld természetét, amíg azt szeretitek, amikor magatok
ledobjátok magatokról, nem lesz rajtatok többet és ez lesz az igazi
megszabadulás a gonosztól, amikor nem lesz földi tulajdonságtok,
csak mennyei.

A földön a mennyei tulajdonságokat jól el lehet tulajdoní-
tani, mert a mennyei csíra van bennetek, az az alap az els , Isten-

l való, abból származtatok lélek szerint e föld e világ csak ké-
bb rátok ragadt a gonosz önzés következménye. Tehát vissza, az
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eredetihez, a kezdethez, mert Én vagyok a kezdet és végzet, újra
Én leszek az igaz szeretet és boldog állapot.

Ezen sok közbees  szenvedések, ez mind a ti önzésetek,
mert nem akartok a szeretetben jönni, ami a kezdet és vég, a búza-
szem — és újra búzaszem a termés, de megsokasodva, ti is meg-
sokasodva és nagyobbítva a szeretet terjeszkedése folytán lehettek
újra uralkodó hatalmak, nem lehet máskép, mint az önmegtagadó
Ige útján elérni, azért vagytok itt csak azért hagylak élni a szenve-
désben, hogy utáljátok meg magatokban a gonoszt, mint jó Atya
levehetném rólatok, de ebb l semmi jó nem származna, mert a
gonosz mégis bennetek marad, ha ti magatok azt ki nem irtjátok
utolsó magjáig, aki a sok bajt, szenvedést rátok hozta, így soha
nem váltok Istenfiakká, ha azt félt n meg rzitek magatokban és
az — Els  — lehet minden felett.

Tehát itt világosan meg van írva minden, ami eddig kéte-
lyekre és tépel désre okot adott, mindent megérthettek, ha akar-
tok, lelki javatokra fordíthatjátok, mindent fölismertetek veletek,
mert a Szentlélek dolga emez utolsó id ben „a Megvilágosodás”
ez a kitöltés.

Egyesek már elbírják eme világosságot és felhasználják sa-
ját és mások lelki javára... és boldog, aki eszerint kezd élni, az a
világosságban is marad, nem olyan ez a világosság, mint ti eddig
hittétek, a meghaltnak a fejfájára kiírtátok, hogy „Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki", és ezt gyertyákkal és lampionokkal
segíteni akartátok nekik, ez csak annyit jelent, mint eldobott öreg
ruha tiszteletére mécsest égettek, mert amilyen élettelen, az ilyen
rongy ruha, ugyanolyan az holttetem is, inkább világosítsátok az
él t azáltal, hogy az Igét hangosan felolvasván és a holtról -
megemlékezvén (imádkozás) szeretettel és így  is részt vesz köz-
tetek a lelki gyakorlatban és így világosodik meg neki is az örök
világosság, mert tanul t letek, amit életében nem tudott megtanul-
ni és jót tenni, Isten nevében érette, ez a segítése a meghalt lel-
kének, cselekedjétek ezt, ez lesz az örök világosság számukra,
amit megtanulnak és világosodnak általa körülöttetek.
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De nem használ semmit eme földi hiúság, a drága faragott
sírkövek, ékességek, cifraságok a szemnek valók, de nem az éhe-

 léleknek, mert eme tiszteletadásból nem lakott jól még egy
lélek sem, de senki, inkább szeretetb l tápláljátok érette valaki
szegényt ebb l több lelki haszna lesz a holtnak, mint a cifra tiszte-
letb l, ez csak hiúság, és a földi, a töltött hasnak való, de nem az
illet  léleknek, aki szenved.

Például hiába teszik a szenved  beteget selyembe, patyo-
latba, ez nem enyhíti kínját, mert belül van a kín és küls vel nem
lehet gyógyítani anyaggal, csakis szeretettel lehet enyhíteni a vele
érz nek, de levenni senki nem tudja a reá ítélt következményét
cselekedeteinek, tehát az kikel saját lelkében, amelyet ott elvetett
és így beteg a test is általa, hiába minden ott, ahol a lélekben beteg
a csíra „a tett", ami a valóság, lehet kívül minden, de hiába való
ez, mert a lelki-betegség is a tett következménye. Azért az Isten
akaratában él k már felszabadulnak minden testi és lelki beteg-
ségt l, vagyis átmennek az életben minden betegségt l, mert az
Ige által gyógyultok meg minden testi és lelki betegségt l, mert ez
nem egyéb, mint az „engedetlenség" következménye.

Minden Atya csak jóra inti gyermekét, aki tudja, hogy
minden következményekkel jár, de ha kis éretlen, azaz ésszel fel-
érni tudó gyermekét mindig csak a javára inti, mennyivel inkább
jót akar a mennyei Atya akkor, amikor azt mondja, jertek az Én
akaratomba, amelyben örök élet üdvösségét megtaláljátok, nincs
már nálam semmi bajotok, sem szükségetek, sem betegségetek,
sem létetek aggodalma, mert az Atya mindenr l gondoskodik,
amire gyermekeinek szüksége van. Ez az, amikor azt mondottam:
„Ha nem lesztek olyanok, mint e kisgyermek, semmiképp nem
mentek be a mennyek országába.

„Engedjétek Hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké a me-
nyek országa"

Ha ti nem jöttök az Én akaratomban, amint a kisgyermek a
szül  akaratában van, hogyan védjelek meg titeket, vagy miképp
vigyelek a mennyek országába, ha nem vagytok gyermekek az Én
akaratomban, ki lehet örökös, aki annak akaratában van, akit l
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örökséget vár és remél, nemde át kell menni az önakaratból ahhoz,
akit l vártok valamit, nem hinném, hogy a földi atya is hagy va-
lamit az engedetlen rossz gyermeknek, inkább kitagadja és annak
adja, akiben szeretetet talált iránta, (János ev.: 14, 21.), amely az
engedelmesség, a jó gyermeknek fájna megszomorítani a jó Aty-
ját, ez a mérvadó a ti éltetekben is, ki akar Atyjával rossz vi-
szonyban lenni, az ki lesz tagadva az örökségb l, ugyanez áll az
örök életet adományozó jó Atyánál is, aki kisgyermek módjára
engedelmes mindenben megbecsüli, azt az Atya, mint a
szemefényét védi és minden lelki javakban ellássa, sokszor testi
javak a kiegyenlítés miatt elmaradnak, de ha nincs vádolótok az
igazság Szelleme el tt, akkor a földi javakban is b velkedik az Én
gyermekem, semmi hiánya nincs, jól el van látva, mert angyalaim
veszik t körül, a szolgák az örököst, a gyermeket, azt már tudjá-
tok mily nagy a különbség szolga és a gyermek között, tehát ti is
legyetek kisgyermekek az Én akaratomban és tiétek lesz az or-
szág, amit készítettem számotokra. „Jöjjetek hozzám, akik meg
vagytok terhelve, Én megszabadítlak terhetekt l, vagyis Atyai
akaratomban megszabadultok a gonosz tehert l, amely az ellenfe-
lem tulajdona még bennetek, ha egészen Hozzám jöttök az Igéhez,
akkor a gonosz terhe is lemarad rólatok, mert meddig teher a te-
her, amíg a szeretet nem segíti vinni, csak addig, azután már nincs
teher többé, mert ami azel tt teher volt nektek, a Szeretettel
ugyanaz — édes teher lesz nektek és örültök, hogy hordozhattok
valamit és valakit, akit még hordozni kell, és így lesztek majd
lelki nagyok, akiket még hordani kell, ezek a kicsinyek, az Isten a
legnagyobb szeretet, mert mindeneket  hordoz az egész végtelen-
ségben és ha ti is hasonlóan mennél többet tudtok elhordozni, sze-
retetb l: fölnövekedtek az Atyához, mint hasonló gyermek. Tehát
ne legyen nehéz nektek, ha valakit gyengeségében (szeretet hiá-
nyában) hordozni kell, mert éppen ez az állapot tesz naggyá, lelki-
er ssé titeket és így gy jthettek menyei erényeket, isteni, tulaj-
donságokat, valakinek valamiben nincs gyakorlata, sosem lesz
annak mestere, örüljetek, ha van alkalmatok másokat hordozni,
mert semmi nem nehéz a szeretetnek, mert mindenhez van ereje.
Jézus Krisztusból, az sforrásból, mint alapból, tehát értsétek meg
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mi a teher? a szeretet hiánya bennetek, ha a Jézus lelkével egye-
sültök, megkönnyebbül a teher, mert a szeretet mindent tud, —
tehát hiába panaszkodtok el ttem terhetek miatt, szeressétek azt,
és — és nem lesz nehéz többé.

Legnehezebb teher a következmény, a betegség, ha útját
nem álljátok a kiegyenlítéssel, mert mi a betegség? a következ-
mény, vagyis ítélete a tettnek, vagy gondolatnak, amit a lélek ön-
magában már elhordozni nem bír, az kiüt a testre, és ott tombolja
ki magát a fájdalomban. Aki szeretetben, él, az beteg nem lehet,
mert védi az önzetlen szeretete, ami Isteni rész Szellem az ember-
ben ott, ahol Isten jelen van, ott nem lehet ítélet, hanem örök élet.

Majd, ha a halál kifogy lassan bel letek, az önzés, nem
fogtok ismerni terhet, csak szeretetet fogtok érezni magatokban
szüntelen, ami lelki boldogság.

Ha majd e földi élet után vissza tekintetek ide, akkor saj-
nálni fogjátok, hogy többet nem hordoztatok, mert ott fogjátok
fölismerni óriási hasznát magatokban, amely mindemre alkalmas-
sá tesz titeket a világ kormányzásában és megítélésében, mert
ismétlem a gyakorlat tesz mesterré mindenkit, nem a tudás, mert
tudni és nem cselekedni, az semmi, a Mester tettel mutatja meg a
tudományát és ha nincs gyakorlat nem is tudhat senki semmit tö-
kéletesen; azért ez a föld a kiképz iskola, amelyben szünetlen
alkalom van az Isteni erények gyakorlatára, ami által mesterré
lesztek, vagyis azzá váltok, mert annyi szegény és lelki-
fogyatékos sehol nincs, mint itt e földön, hasonlóan az orvosi
prakszishoz, betegek szükségesek, hogy tökélyre vigye tudomá-
nyát; ezen a földön mind lelki és testi beteg, itt az alkalom nektek
is az Isten részeteket tökéletesíteni a felebaráti szeretetben, mert
ezen tudomány istenségben Másokért élni, oh mily dics  és így
naggyá n ni, kin ni e világ határán és természetén túl, az egeken
felül a mennyben, lélek szerint, mert mennél többet tudtok elhor-
dozni, annál jobban gazdagodtok lélekben, mert eme él  könyv a
bizonyság rólatok a cselekedet. Mindenhez er  a Szeretet, mert
Isten a Szeretet, tehát így lehet gy jteni Isteni részeket magatok-
nak gyakorlatilag és ez a lelki gazdagság, megtelvén Szentlélek-
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kel, Jézus lelkével, mert hasonló a cselekedet. Így él Jézus benne-
tek és e világban a befejezésig. „És veletek maradok a világ végé-
ig" eme szeretet lelkében.

(Szeretett jóságos Jézusom, ha velünk vagy miért mond-
tad, hogy eljössz?)

Mert, akivel már vele vagyok, ahhoz már nem kell újra el-
jönnöm, de akiknél még nem vagyok, azokhoz jövök el, hogy egy
Pásztor és egy nyáj legyen.

Vagyis, akik minden emberi hagyományos Isten tisztelet-
l felém fordulnak és Engem keresnek, azokhoz eljövök, hogy

megtaláljanak, ez az újra eljövök, mert már voltam és akkor nem
fogadtak be, hanem az ó szövetséghez mentek vissza, a testiség-
ben a lélek óságában, ezekhez újra kell eljönnöm, ha már az él
Igét fölveszik és akikkel velük vagyok, azokat hazaviszem orszá-
gomba, mert azokban már elfogyott e világ, vége szakadt, eljött az

 utolsó  napjuk  és  az  örök  ünnep  kezdete,  eljött  Velem  az  örök
legénnyel, hozzájuk.

Tehát az Engem keres khöz mindig és újra el kell jönnöm
mindaddig, amíg keres valaki, addig kapcsolatban áll e világ a
mennyel és így vagyok az — Út, mindeneket magamhoz vonzok,
aki az Enyém az elszéledt Istenfiakat, mert azok valóban keresnek
e világ között is.

Jézus, az Ige a törvényes férj, ha vissza tértek Hozzám
nem lesztek már lelki paráznák többé, akik Velem egyesülnek,
elviszem az Én örömömbe, a hetedik napban, vagyis a hetedik
menyben, mint Szeretetteimet és minden nekik szolgál a hat nap-
ban, az az szférában (lelki-emelkedés), mert aki Igével egyesül, az
a  legmagasabb  lelki  állapot,  nem  esik  közénk  semmi  gát,  homá-
lyos értelmetlenség, amelyben van az Isten ország fogalma, mert,
aki nem jön Hozzám, az mind homályban van, nem tudja mit
higgyen és mit fogadjon be valónak, nincs egy fiksz pontjuk, ame-
lyért minden fölösleges hagyományos, Istentiszteleti szokást el-
hagynak, nincs, mondom lelki világosiság, csakis Velem és álta-
lam. Azért tévelyeg, botorkál e világ mindaddig, amíg Velem nem
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egyesül, vagyis az Igével nem táplálkozik egyedül és akkor jövök
el újra az Engem keres khöz mindig.

Amíg az emberiség ide-oda kapkod, fut, és így keresi a vi-
lágosságot, addig soha sem jut Hozzám, amíg kívül keres nem is
talál az útra, hanem botorkál az éjjelében a holtak között keresvén
az él t, ahol nincs, nem küldtem senkit emberekhez tanulni, csakis
Hozzám terelni a tévelyg ket, ez a hívatása az Evangélium hirde-

knek, nem magukhoz csalogatni és bérért hirdetni, mert már
ezek fizetett béresek, nem azok, akik által Hozzám jönnek a té-
velyg k, mert bennük újra megfeneklenek, azaz elesnek a kere-

k. Ezek nem az Ige szolgái, hanem valamely szektáé, amelynek
az a célja mennél több tagja legyen és a f  az, hogy mennél több
folyóiratuk elfogyjon és így a befolyt pénzen k mindig hatalma-
sabbak legyenek.

Nem hívta a kandacai kamarást az igaz szolgám magához,
hanem kioktatta és helyes útra terelte, az Én utamra és ott hagyta a
Szentlélekre bízta a megvilágosítását. Most különösen, amikor az
Ige könyv alakban mindenkinél jelen lehet, csupán a szerint kell
élni és így világosodni.

Az érdekkeres k az ó-szövetséggel takaróznak, és a szerint
vezetik be az adakozást mindenféle címen. Az Ige nem így rendel-
te el, hanem mindenben a legnagyobb fokú önmegtagadást. (Máté
10, 35—39-ig. Lukács 26.) Önmagához kell visszatérni az ember-
nek az alapistenségéhez, amely benne szunnyad minden ember-
formában,  amely  Isten  képe  a Szellemhez, amelyet lelkiismeret
szavának ismer e világ, pedig Isten szava az emberben, amely
mindenkor a jóra, igazra int, ezt a pontot nem kell elhomályosíta-
ni, hanem követni mindenkor és akkor Isten szelleme életre kel
bennetek, mert Istent csakis ily módon lehet imádni az engedel-
mességben és fölfejl dtök általa az Atyához. Van más hang is az
emberben, az Önszeretet hangja,  amely  ellene  áll  az  Isten  szavá-
nak. Ezt ne kövessétek soha, mert e földre húz vissza, az anyagba,
ez a világ szeretete.

„Fiacskáim ne szeressétek e világot sem a benne valót,
mert ez a szemnek és testnek kívánsága, amit a lélekért meg kell
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tagadni, hogy az örök élet kifejl djön bennetek, mert, ha szereti-
tek e világot, ami múlandó, akkor ti is múlandók lesztek általa.

Lássatok már végre tovább a földnél és Igévé váljatok,
amely az örök élet bennetek, amennyiben kifejl dött bennetek,
annyira távolodtok a földt l és emelkedtek ki innen a földetekb l
(testb l) és ne kívül keressétek az Istent, hanem saját magatokban,
mert bennetek ugyanaz van, aki a mennyben, mert mi a menny?
Ahol az, Atya él akaratában és ha ti bennetek élhet az Atya akara-
ta, akkor már ti is a mennyben vagytok az Atyánál, mert nálatok
lakozhat. Ez az. (János e. 14, 21.)

Az oly egyszer  Igémb l oly sok Istentiszteletet csinálnak
az emberek, hogy önmagukat megtévesszék vele és távol tartsanak
maguktól és így sokakhoz nem tudok eljönni soha, azt mint a ga-
rast keres  asszony, mint a bajkever , a kincskeres , tehát keresni
kell még az alkalmat is, hogy gyakorolhassátok ama hiányzó Iste-
ni erényeket bennetek, amíg szükségesek az Isten országába való
fölvételhez, mert ennek hiányában, estetek ki ezen pokolba,
amelyben most vagytok, kisebb-nagyobb fokozatban mind égtek,
ama szeretet hiányában, ami a sátán tulajdonságai, ebb l kell ki-
vetk zni és felöltözni a mennyeit, amit Jézus bemutatott nektek,
élni, mint ember, az Ige is megcselekedte azt, tehát meg lehet nek-
tek is, kivéve a keresztfát elkerülve, de másképp követhetitek a
cselekedeteit az önmegtagadásban, vagyis e világ megtagadásá-
ban, magatokban, hogy kifejl dhessen a mennyei rész, az Isteni,
bennetek. A s  anyagszeretet helyett, a tiszta, átlátszó szeretet,
ami légi, angyali természet, mert ama tisztaszív ek látják meg az
Istent, vagyis felfogják, megértik, akik felülemelkednek az anyag
szeretetén. A tiszta szeretetben, amely a Szellemben és igazságban
való imádása az Atyának, mint alapforrásnak az emberben, nincs
semmi és senki oly közel hozzátok, mint az Isten, mert tibennetek
van az alapja, mert bel le származtok, ha keresni fogjátok maga-
tokban ama Isteni tulajdonságokat és megcselekszitek, amit a lel-
kiismeret diktál és elfogadjátok Isten szavának, akkor már fel is
támadt bennetek az Isten-országa, ha aszerint: éltek, lám ezt min-
den ember megcselekedheti, nincs rá semmi kiadása; sem fáradsá-
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ga és így mégis megtalálja az Isten országát, mint saját tulajdon-
ságát önmagában.

Az a leghátráltatóbb a fejl désnél amikor énekkel, imával
akarják eme tettet pótolni és így nem kutatnak az Isten országa
felfedezésében, mert meg vannak elégedve önmagukkal, ha a pré-
dikátor megdicséri ket, hogy mindég megjelennek a tanításán, de
kérdem, amíg embert l tanulnak, nem küls -e és másé az? Ha
azonban az Igét önmagában éli és egyesül Jézussal a kis kamrá-
ban, nem sajátja-e eme felvilágosodás, amely nem kívül, hanem
benne van, nem több-e ezer beszédnél, amely kívül van, mintha
egy Igemag életre kel bennetek és sajátotok teljesen. Hisz a küls
sötétségre vetett h tlen szolga példázata nem egyéb, mint éppen a
ti lelki sötétségetek, amely kívül keresi azt, amit saját magatokban
lehet csak feltalálni, mint az elhagyott Isteni erények életrevaló
hívása által, amit a tanítótok sem tud és így nem is adhat szent
lelket, csakis Jézus, aki Velem egyesül, ígértem nektek és meg-
elégszik a lelkiismeret szelíd oktatásaiban, amit naponta legalább
5/4 órát nekem szentel a teljes magányban, ahol hallja a szavam a
teljes átadásban.

A ti földi értelmetek szerint, ha valami komoly dolgot
megakartok beszélni nem kell-e arra egy magányos hely, amit más
nem hall, csak az érdekelt felek? és sokszor is összejönnek ezen
ügyben, amíg hozzáfognak valamihez, mert, ha nem így átgondol-
va és számítva fognak hozzá, belepusztulhatnak.

Hát az örökéltetek sorsa mennyivel kívánatosabb minden-
nél és arra nem akartok id t szentelni Velem a magányos helyen,
hogy kiemelkednétek e földi sátorból lélek szerint, és Velem érint-
keznétek, aki bennetek szunnyad. Ébresszetek fel és társalogjatok
Velem, és Én mindenre megfelelek, abban a percben Atyám aka-
rata szerint, amely a legjobb rész nektek, mert, ha Velem nem
egyesültök Szent lelkemben nem részesülhettek és így csak a kül-

kben teng dtök és mindig a kezdetnél maradtok, de Velem be-
telni nem fogtok, amely az örök élet bennetek, tehát újra és újra a
gonosz szolga sorsában lesz részetek, amíg a küls kben keresitek
azt, amit saját magatokban kell megkeresni. Az Isten országát és
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annak nagy igazságát és azután a földi szükség szerinti lét is meg-
adatik néktek, mert a teremt er  föltámad a megvilágosodással és
így nincs szükség semmiben, mert mi a szükség? A lelki éhség,
ami kihat a testre is az elégedetlenség, az alázatos szeretet hiánya.
Ha mint Ige azt mondom magamról „Én szelíd és alázatos vagyok,
akkor nem kell nektek is azt teljesen elsajátítani, ha utánam jöt-
tök? Lám ezek az utak vagyis Ige, amelyben minden oldalról a
szeretet és béke és megelégedés veszi körül, mert már ez az  kí-
sérete lelkének, mily boldogság már az is, amikor, mindent úgy
vesztek, ahogy van, nem zúgolódtok, ez egy fölülemelkedés e
világ fölé, a lélek növekedésében, amely nem esik el minden kis
kavicsban, amely ellenáll neki, lám ez a „Keressétek Isten orszá-
gát és annak igazságát” a teljes odaadó szeretetben, eme kis ön-
megtagadó parányokból lehet felnövekedni Isten templomává, a
Szeretet sugarával, mert a fagyos hideg önzésben nem növeked-
hettek, inkább befagytok és élettelen állapotba estek, mint a kö-
vek, hiába veszi körül a víz (alázatosság) k mégis kövek marad-
nak szeretet hiányában. És a természet rendje arra használja fel
eme megkövesedett szív eket, hogy vel k üt másokat és k így
mindig ütésben vannak, vagyis ítéletek, mert ítéletben vannak k
is, például a bot szenved legtöbbet, az üt szerszám, amíg apróra
nem törik a keménységében.

Igen ezek a kemény, érzéketlen emberek mindenütt ütésre
valók csak és k kapnak legtöbbet. A köves emberi szív, úgy pu-
hul meg, ha folyton sért  szögeket vernek bele és e sok fájdalom-
ban kimerülnek, elfáradnak, és mindent kezdenek belátni és meg-
bocsátani, azaz a szívükbe vert szögeket lassan eltávolítani és az
így megpuhult szív a szeretetre befogadóképes lesz, tehát minden
bántás a lelki javatokat akarja szolgálni és a megkeményedést, a
fagyot fölolvadás követi és akkor megtaláljátok az életet, az els
tavaszt szívetekben. Oh mily öröm ez nektek, ha oda elérkeztek az
örök megifjodáshoz, amely új élet alapja a szívben és a nap hevé-
ben termi a jótett gyümölcsét, lám ez a haszna a sok ütésnek, tehát
ne sajnáljátok magatokat akkor, amikor a keményebb szív üt, ver
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titeket, hanem puhuljatok meg alatta és szeressétek azokat is, akik
ütöttek.

„Áldjátok, akik háborgatnak és átkoznak titeket", a zsoltá-
ros ezt kiáltja: „A te botod vigasztal." (Zsoltár 69, 21, 27, 33. zsol-
tár 73, 1—9-ig 14, 17.)

Minden lélek Istent dicséri, aki által ment e t zön, amit a
katolikusok "Purgatórium" címen ábrázolnak a túlvilágon, pedig
itt is ugyanaz a t z van jelen, amit ott képzelnek, amíg lelk kb l
ki nem ég minden salak és tisztává válik az önzés, amely a fájda-
lom és salak a szívben. Tehát most megtanultátok, hogy minden
gonoszt javatokra engedek megtörténni és le nem vehetem, ha
mégúgy kértek is, ami a tisztulásra való, mert ha túl lesztek rajta,
érezni fogjátok a lelki hasznát, hogy sok kínt, önzést kivitt bel le-
tek a szenvedés és a minden sorsban való megnyugvást elértétek,
ami az alázat jele. Ily nehezen megy a keresztúton a haladástok,
amíg össze nem törik, minden — énetek — addig nem vagytok
boldogok, azért vannak üt  szerszámok, amíg meg nem alázkod-
tok a sors keze alatt, ami a lelki javatokra van. Minden rosszat
megenged a szeretet, hogy szeretetté váljatok, tehát a rosszban is a
szeretet van jelen. Ne féljetek…

„Mit féltek ti kicsiny hit ek, hisz Én vagyok bennetek a
legközelebb, csak tanuljatok bennem bízni, és felismerni minden-
ben.

Mert t zön vízen átviszem az Én szolgáimat, hogy gyer-
mekeimmé váljanak, azaz lelkemben összesüljenek, mert a szolga
nem azonos lélek a gazdával, de fiú azonos kell, hogy legyen,
mert másképp nem lehet örökös csakis Velem, ez természetes is.
Minden h  szolgám gyermekeimmé válna a h ségük és bizalmuk
által, ha szeretetüket meg nem fizettetik senkivel, úgy gyermekség
a jutalmuk...

Ha azonban földi szokás szerint megfizettetik magukat
szeretetükért, miért jutalmazzam örökségemmel, csak a fizetett
béres lehet a sorsuk tovább. Ennél a pontnál bukik el minden pré-
dikátor, akik pénzért hirdették a szelíd evangéliumot, és minden-
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féle címen szedik az áldozatot a hallgatóktól, most kérdem, ho-
gyan legyenek jók és bölcsek azok akiket tanítanak, amikor az
Igéb l azt olvassák „Ingyen vettétek, ingyen adjátok" nem lelki
lázongás és kétellyel telik-e meg a hallgató? Lám ilyenformán
még az utóbbi állapotát rosszabbá tették az els nél, mert így sokan
azt is mondják, ha ilyen hazug a tanító, milyen lehetek én a taní-
tott, ha k mindent pénzért tesznek, miért ne tegyem én is? Ha
nekik megbocsát az Isten, akkor nekem is.

„És így stagnálnak és élik fel egymástól az önzetlen szere-
tetet, anyagban és nincs haladás az önzetlen szeretetben, a menny
felé, aki ott várja jutalmát, azért megy ilyen nehezen a megváltás-
tok, mert az anyag játszik közre, mint sötét felh  a napot eltakarja
el letek, és így nem tudnak még a hív k sem világossághoz jutni
mindaddig amíg nem hozzám jönnek tanulni Jézushoz a Szeretet-
hez, amely elvezérel minden igazságra Szent lelkem által; van-e
jobb tanító, mint az Ige? Miért nem jöttök Hozzám, ha élni akar-
tok, miért mentek emberekhez, akik hasonlók hozzátok, hisz ti is;
el tudtok olvasni mindent, mint a tanító, csak szóáradat az egész
tudománytok, de hol a megcselekvése Igémnek? Hol a kis kamra,
ahol Istent lehet imádni szellemben és igazságban. Lám minden
csak szóáradat és ígéret marad nálatok, de egy lépéssel sem jöttök
hozzám az utjaimra ahol találkozhatunk, a gyermek és az Atya.
Csak  a  sok  —  uram  —  uram  —  kiáltás  hangzik  felém,  de  tettel
nem szerettek, hogy cselekvésbe vinnétek tanításaimat (János 14.
21 ) ha így nem jöttök hozzám, mint az a vámos, hogy megtisztít-
salak, ti, akik nem érzitek b nösségeteket, mert azt hiszitek eleget
jártatok Istentiszteletre imádkozni és énekelni még filléreket is
adtok áldozatul, és ezzel ki vagytok elégítve, mint a leveg vel
bélelt párna de a legkisebb lukon elt nik a ti er tök is. A legki-
sebb önmegtagadásnál elpárolog, mert nincs kitartó szeretet csak
szó, és szél áradat az er ségetek, azért újból és újból elestek, min-
den erjedésnél, mert csak ígéret a szeretet bennetek nem tett — a
valóság, amely a Krisztus. Az a feltámadt Szentlélek, melyet csak
kívül kerestek nem magatokban a kis kamrában, ahol találkozha-
tunk, a valóságban, mert többet ér részetekre egy Ige meg-
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cselekvése 100 szónál, mely csak szél, de a tett a valóság az es ,
amelyb l áldás fakad lelketeknek, amelyt l meg nem éhezik újra,
ez a víz mennyei csatorna, a lelki táplálék az Én testem, mi az Én
testem? Az Ige megcselekvése, az élet kenyere, amely a mennyb l
száll alá, mannaként a lelki éhez k számára. Aki így táplálkozik,
meg nem éhezik soha többet. Én vagyok az élet kenyere, ha az Igét
tetté változtatjátok, és így ti adtok testet az Igének, és ez a ti örök
élet kenyeretek, amelyet ha felemésztitek soha meg nem éheztek,
sem nem haltok meg, mint szeretetb l tápláltak.

Tehát megértettétek, mit lehet érteni az élet kenyere alatt?
Ha az Igét testbe öltöztetitek és valóban élet kenyerét tápláljátok a
szó helyett, akkor éltek általam mindörökké a valóságban.

Most kérditek miként is tegyünk? csak mindent úgy, ahogy
tanítottam, semmit nem változtatván rajta, vegyetek be úgy ahogy
vagyok, amint megírattam, az anyag ne legyen kedvesebb a szere-
tétnél soha, mert meghaltok újra az anyag, a föld szeretetében és
lenn maradtok az alvilágban újból, tehát így hiába volt a sok szen-
vedésetek, nincsen lelki haszon bel le, újból kiestek a földre, mert
jobban szerettétek Nálamnál, a Szeretetnél. Akinél els  leszek:
els k lesznek eme utolsók a világiban, akikben megfogyatkozott e
világ  szeretete  és  önzetlen  Isten  Szelleme  kifejl dött,  mert  mi  is
bennetek a szenvedés? a föld szeretete az önzésben, ha elhagyjá-
tok és a menny felé fordultok szívetekben, az Isteni csíra felé, úgy
már mennyben is vagytok az Atyánál és tettetek fogják megmu-
tatni, hogy Isten bennetek feltámadt és veletek van, tehát ez a kis
kamra, ahová az enyémeket küldtem. Velem egyesülni, mert ez az
igaz imádat Szellemben nincs más, kívül e világban, ahol nem
vagyok megtalálható a gonosz birodalmában, hol is találhatnátok
rám másként, mint a saját testetekben, istálló a kis jászolban, meg-
születni a szív tisztaságában a földr l, (Luk.: 20, 35 :-: 21, 19,
János 6, 45.) mert amiként Mária, testi Anyám tiszta szívében
megfogamzott a tiszta mennyei Ige testté lett, nálatok is azonképp
lesz lehet  az Ige testbe öltöztetése a tiszta szeretetben és ez az
imádás a megváltástok a halálból, a sátán kötelékéb l, amíg ezt
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meg nem cselekszitek a halál árja vesz körül, amint látjátok, nincs
más szabadulástok a b nt l.

Egyedül a Szent lélek az, amely elvezérel eme igazságra,
amely az élet bennetek, nincs más igaz tanítója e világnak, mert
mind az önzésbe fullad, az anyag szeretetében, ami e világ.

Fiacskáim szeressétek egymást, mert err l ismeri meg a vi-
lág, hogy az Én tanítványaim vagytok, ez az egyedüli jel. „És ak-
kor jelek lesznek az égen” amely hatalom és dics sége az ember
fiának, vagyis a b nt l megváltott lelkeknek, mert ki is az ember
fia? Aki már nem állatösztönnel bír, hanem tiszta szeretettel,
amely az  dics  hatalma az anyag szeretete felett lev , aki önma-
gát felülhelyezte e világ felett. Ezen ábrában jön el Krisztus az
övéiben az ég felh iben a Szeretet hatalmában, mert minden más
szeretet  és  akarat  megsemmisül  ezen  kívül  és  így  uralkodnak
Krisztussal a hivatalosok és a vének és a választottak. Ezer esz-
tendeig, vagyis próbaideig, azután új választás elé állítom ket,
mert most sokan csak azért szeretnek, hogy megszabaduljanak a
gonosztól, de az új választásban fog kit nni a Hozzám való teljes
szeretet, ragaszkodás, amikor a jobb sors után is Engem fogtok
választani — Els nek — azután vétettek fel a — Fiú — állapotá-
ban a teljes hatalomban, mert addig csak az anyagi felett van hata-
lom adva, azután pedig a láthatatlan nagy mindenség felett is,
mint örökös, ha bebizonyosodik teljes h sége, mert, ha a Lucifer
magvából bármily kicsi is marad benne, a hatalom által ártana az
Isten rendjében a teremtésben, tehát, akik a menny fölött kapnak
hatalmat, azoknak teljesen Jézus lelkével kell bírni, mint Isten fia.

Lám ezen lelkiállapotban mondottam ki „Minden hatalom
Nekem adatott a mennyben és a földön" menjetek és ezt hirdessé-
tek minden teremtésnek és ezzel kereszteljétek át a földib l a
mennyei útra az Igém által, mert, akit eme keresztségben részesít-
tek, ott a mennyei élet veszi a kezdetét és a t zkeresztség a Szent-
lélek vezetésében.

Tehát a keresztség ezt akarja veletek elérni és megértetni,
hogy haljatok meg e világ számára és keljetek új életre, mint a
sírból feltámadtak, a Lázárus története ezt akarja veletek megér-
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tetni, mert amíg a test szerint éltek halottak vagytok, de aki meg-
hallja Jézus hívó szavát az  szívében, ezek feltámadnak a halál-
ból és életre kelnek és nektek is ugyanazt mondom: "Oldozzátok
meg kötelékét l és minden halotti küls l, mert  most él egé-
szen" ez a keresztség jele, amikor e világot feloldozzátok és új
életre feltámadtok nincs más értelme, csak, ha át is változtok
mennyei életre, a keresztségnek és ez a szeretet hatalma bennetek,
mert, aki belül föltámad az leveti a halált, a küls t. Tehát a küls -

l a sötétségb l, e világból be kell térni az Isten hajlékába a szív-
be, mert tibennetek van az Isten országa és sehol azt fel nem talál-
játok, csak az átalakult mennyei érzésben, amelyben csak szerete-
tet érez minden iránt, mert szeretetté vált  maga is, ezen fenséges
lelkek az Isten oltárai tartói és er ségei, ilyenek által tartatik fenn
minden élet eme szeretetben az egész mindenségben: most már
megérthetitek, hogy miképp lesztek Isten gyermekek és uralkodók
a szeretet hatalma által eme Istenségbe való beolvadásban ama
hasonlatban, amelyet Jézus bemutatott életével nektek a tiszta
önzetlen szeretetben lesztek eme hatalom birtokosai, nincs más út,
mint a föld levetése és eme mennyei felöltözése, amikor a lélek
elfordul a földit l és az Isten szelleme felé hajlik egészén, akkor
változtok át mennyei polgárokká és az élet, a hallhatatlan élet
kezd föltámadni, mint a ki kelt csíra a földb l tavaszkor n ni kezd
az Isten ereje vagy országa bennetek, mert az emberi lélek oly
anyaggal van ellátva, hogy a mennyeit épp úgy szolgálhatja, mint
a földit, mert ugyanazon lélek anyagmentesen sokkal er sebb és
tökéletesebb tud lenni, mint itt az anyag hordozásában. Minden
anyagi földin kívül, a föld csak megterhelése a léleknek, azért
id nként felszabadul terhét l és jár, ez az alvás ideje, a lélek sza-
badulása a testt l, ha a lélek ledobja eme terhét, úgy akkor már
nem alszik el többet, mert mint szabad, nincsen szüksége szabadu-
lásra többet, ezek a fölszabadultak a test terhét l, mert ne higgyé-
tek, hogy oly rémes a szabadulás, amit ti halálnak neveztek, in-
kább ez a java a bukottaknak, hogy néha ledobhatják terheiket egy
id re és pihenhetnek, ha készítettek maguknak valamit szeretetb l
ezen id re, úgy pihenhetnek, de ha semmi szeretetet nem csele-
kedtek a földön önzetlenül, itt vették el jutalmukat, úgy a lelkük a
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szabad idején éhezni fog és fázni hajlék nélkül, mert nem kíséri a
szeretetcselekedet jutalma.

Azért, akik halljátok eme fejtegetéseim, spóroljatok maga-
toknak e földön a szabad id re, hogy legyen hely és szív, aki be-
fogad és szolgál titeket, mert akiknek itt a földön adtatok önzetle-
nül, azok azzal tartoznak és visszaszolgálják nektek olyan szere-
tettel, amilyennel ti szolgáltatok nekik. Ez a kiegyenlítés, az
egyezkedés az igazságban, mert ne higgyétek, hogy amivel itt
valaki adós maradt, annak már vége, óh nem, tartozik azzal nektek
mindig, amíg vissza adja, vagy a szeretet elengedi bennetek és így
lesz bennetek er s a szeretet, ha sokat elengedtek és feloldotok
úgy n ttök fölöttébb az adónak a szeretet hatalmában és ezek már
nem éheznek, fáznak többet, mert a Szeretet többet táplál minden-
nél és nincs szüksége semmire, mert mindenetek megvan ama
szeretetben, mert már a teremt  er  a tulajdonotok akkor és aki
már önmagából teremteni tud, nem szorul már senkire, mert Isten-
ben van,  már csak mindig adni akar, mint szeretet, mert Isten
lakozik benne, és így vált Istenné  maga is.

Ahol Isten akarata érvényesülhet, ott Isten maga van jelen
az  akaratában, az emberben, mert, — ha Isten a Szeretet, akkor
mint szeretet boldoggá is tehet, mert mi az üdvösség, a nagyfokú
szeretet hatalma az emberben és ez az  mennyországa a szívében,
ahová küldtem az Enyémeket Istent imádni.

Nincs más maradandó boldogság, mint a tiszta szeretet,
mert ez meg nem romol, mint az anyagszeretet, hanem által visz
az anyagból a mennyei boldog létbe, mert amilyen tiszta a szív
szeretete olyan tiszta mennyben találja magát e világ után, ahol
nincs önzés többé, hanem csak öröm, ártatlan gyermekállapotban
ez természetes is, mert ilyeneké a mennyek országa, a lélek vált-
sága a szeretetté való átváltozás, mert, ami más van bennetek ezen
kívül, az e világ és a sátáni tulajdonság, tehát ezzel nem is lehettek
boldogok, ez csak hazudja a boldogságot, amelyben halál magva
van, ami ki kel számotokra, hogy nagyobb boldogtalanságban
legyen részetek, mint sátáni ivadéknak, akikben magva él, ez az
örök halál, mert nincs szabadulása t le, amíg tiszta szeretetté nem
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válik, ami az Istenség az emberben. És amikor a tiszta szeretet
nagyobb és er sebb az emberben, mint az önzés, úgy, mint er -
sebb és hatalmasabb, az ördögöt ki is zheti másokból is, Jézus
Krisztus nevével, tehát az er sebb lesz a hatalmasabb, de nem

zheti az olyan, aki csak száján hordja az Igét, de szívében nem él,
mert az csak beszéd és nem a valóság. E tettnek nincs hatalma a
gonosz fölött, hanem legy zetik általa az els  kísértésnél és így a
Démon az úr még — benne és ahol a sátán uralkodik az csak a
pokol lehet nem más. Tehát az emberi lét egy átmeneti út, föl
vagy le, amit magában meghonosít azon ország polgára. Lám ez a
szabad akarat az Istent l nyert ajándékotok, mert lehet a test bármi
rabszolgája másnak, de lelketek mégis szabad, mert odahelyezitek
magatokat lélekben, ahová akarjátok, mert a szeretetet mindenütt
lehet alkalmazni, a képmutatást is és gy löletet is, amivel van a
szív tele, azon lelkiállapotban vagytok.

De, akik méltókká ítéltetnek, hogy ama világot elvegyék,
ami csak a legnagyobb fokú boldogság, azok eme öröklött b nös
lelket önmagukban megtagadják. (Luk. 20, 34;- 14, 26), mert ha-
talmuk van felette ama lelki szabadságban és gyógyulhat meg a
szenved  emberiség, ha nem kívülr l gyógykezeli magát a héját,
hanem a lelkét,  ami halálos beteg és kiüt a héjra is,  tehát nem az
alapját kell-e gyógykezelni, hogy élhessetek? Jézus a lelkek orvo-
sa és ahol a lélek egészséges, ott a test is az. E világban csak ak-
kor hisznek valamiben, ha a testük egy id re begyógyult és úgy
gondolják, hogy jól van minden és azt nem kutatják magukban,
hogy a betegség csíráját vetnék ki magukból, a b nt, a sátánt, ami
az örök halál és betegsége a léleknek, mert mindent a küls kben
keresnek és remélnek pedig eme világot mind itt hagyja és csak az
lesz neki, ami a lelkében él, ama ország:

Térjetek már magatokhoz, szedjétek itt össze az élet mor-
zsáit szeretet alakjában, hogy az örökkévalóságban élhessetek,
általa, mert mit nyertek akkor, ha itt mindent meg is nyertek, kí-
vülr l és lelketek éhezik és beteg a szeretet hiányában, ami örök
tulajdonotok, a küls t mindent el kell hagyni, itt marad, miért nem
cserélitek föl szeretetért, lelki gazdagságért a küls  anyagot a
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romlandót, hogy éltetek legyen örökkévaló már, hisz e világban
minden arra késztet titeket, hogy Szeressetek és gy zzétek le ma-
gatokban e világot vagy adjátok meg magatokat ama sorsban,
amelyben a szeretetet építhetitek fel magatokban nem e földit,
mert ehhez csak alázat, türelem, megbocsátás, irgalom szükséges,
mert eme gyakorlatban kiürül e világ bel letek és a sátáni kötelék
felszakad és fölépül az Isten országa és a halhatatlan, örök élet lét,
nem nehéz, ha már ezt tudjátok cselekedjétek és éltek nem küls -
ben, hanem a ti világotokban, a szeretet és béke honában, ahol
már nem mástól várjátok a boldogságot és jót, csak nagyfokú lelki
boldogság és teremt  er  önmagában, nem ing a nádszál, amit a
szél (beszéd) ide-oda hajtogathat kedve szerint, hanem megáll
mint a k szikla a saját er sségében, ezek már teremt er k önma-
gukban Isten akaratában és így ha nem önmagatok vagytok már
azok, a ti lelki boldogságtokban, mert itt már nincs fájdalom, vál-
tak egek er sségévé, menny oszlopaivá és Isteni fiaivá: lám e
földb l mennyire ki lehet emelkedni a legmagasabb kerubimig, a
kicsi mag, a mustár és mégis nagy fává n het és sok madár lakó-
helyévé, védelmévé válhat, így a ti lelkeitek is e földb l nagyra

het, a mennyekig és sok szegényt, kicsit hordozhattok, ami által
mindig hatalmasabbak lesztek és nagyobbak, mert mennél többet
tudtok elhordozni annál er sebbek vagytok lelkileg, ez természe-
tes is, és így növekedtek a teljes szeretet állapotában mindig na-
gyobb boldogság kíséretében. Ezt akarom veletek elérni, mint a
legjobbat akaró Atyátok.

De az Én akaratom nem kedvez a testnek, sem e világnak,
mert ez a pokol hazugsága mind, ami itt érvényesül, mert sem
igazság, sem tiszta szeretet nincs benne, ami mennyei, tehát mon-
dom ennek nem kedvezhetek, mert ez a legnagyobb ellenségetek,
amíg azt szeretitek, ki kell válni e világból, a mennyei lelkiálla-
potban, mert egy jó Atya csak magához hívhatja eltévedt gyerme-
két a legjobb helyre. Én is ezt teszem veletek.

„Jöjjetek Énhozzám, akik elfáradtatok és meg vagytok ter-
helve, Én megnyugosztallak titeket.
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Lehet-e ennél, jobb ígéret a szenved kre nézve? Nem,
mert ahol megnyugodhattok, ott otthonra és szeretetre találtatok,
és ez a legjobb Atyánál van, aki igazán szeret titeket önzetlenül,
fogadjátok el eme szeretetemet, hisz csakis Velem fogjátok min-
den kívánságotokat elérni, amit a világban eddig hiába kerestetek
más alakban, ami csak hazudja a lelki megelégedést, mert újból és
újból vágyba és kívánságba estek, mint az éhes, soha ki nem elé-
gültök, amíg e világban keresitek azt, amit saját magatokban kell
bírni. „Mert az a víz, amit Én adok az élet vize, amely soha ki nem
apad a szívb l. (Alázatosság). (János 4, 10, 14) és túl boldoggá és
megelégedetté tesz, vagyis megtelvén mindazon boldogsággal,
amit elvesztett és e világban hiába keresett, de megelégedni nem
tudott, mert az anyag szeretete inkább sok bajt és gondot, gyöt-
relmet okozott inkább, mint megelégedést és békét, mert valaki
bármit szeret jobban, mint Engemet, az nem méltó Én hozzám, a
teljes boldogságra: (Luk. 14, 26, 33).

Itt láttatik meg a lelketek betegsége, aki önmagától eltért
és ellenségévé vált önmagának az anyag, a mulandó miatt, eltért
önmaga nagyságától és fenségét l és Istenségét l az elégedetlen-
ségben, mert ki van hozzátok legközelebb? A szeretet, ha akartok
szerettek, ha akartok gy löltök és itt láttatik meg bennetek az Is-
ten, vagy pokol és ezen alapokból épül nektek a ti országotok és
jöv tök mindezen lelki önzésb l épül föl a mennyország bennetek
és a pokol is, minden a ti akarater tök és szabadságtok, mert az
Isten, mint jó Atya nem kényszerít senkit, hogy hozzám jöjjetek,
csak szeretettel hívlak haza, aki azonban szereti a hazugságot ám
maradjon abban és éhezzen és égjen, amíg föl nem emészti önma-
gát és elveszti szabadságát a megszálltságban, akkor már csak
bábuja a gonosz léleknek és nincs szabadsága többet, mert eme
Isteni részét örökségét elvesztette és elprédálta és a gonosz szolgá-
latába esett, az Isteni lény, ekkor vesztette el öröksége utolsóját, a
szabadságát az ember, amikor a szenvedély már uralkodik felette.
A földön ezt nem is tekintik nagy bajnak, egyszer en azt tartják
róla, hogy kártyás, lóversenyes, iszákos, parázna, de azt nem tud-
ják, hogy így a pokol szolgája lett és elvesztette a szabad lelkét a
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medd  kívánságokban, oda adta a sátánnak, aki már benne is ural-
kodik ördögeivel és démonjaival, mert a pénz szeretete és a test
kívánságában csakis a sátánra lehet találni és vele közösséget köt-
ni, azért nem tudnak t le azután szabadulni, amikor már zsarno-
koskodik felettük, mint szolgája felett, tehet vele mindent, még az
utolsó szabadságától is veszi id  el tt, mert öngyilkosságba kerge-
ti a pokoli ijesztgetésével és így teljesen uralkodik felettük a go-
nosz.

Így a teljes elsötétedés, életnélküliség beállt: van, mert
lenni kell neki, de nem él, mert élet a szeretet és az nincs benne,
hanem a pokol uralja, a halál. Lenni kell neki, mert Isten szava
mondta ki, „Legyen" és el állt és amíg azt nem mondom ne létez-
zél, addig van, mert amit nem akarok, hogy legyen, az már nincs
is, abban a pillanatban, tehát ami még fenntartatik, annak még
lehet ség adatik az életre minden alakulatban, ha már eleget szen-
vedett és látja, hogy hiába lett öngyilkos, mégis megvan, akkor
gondolkodni kezd és így kezdi magát is szemlélni, hogy mi is ,
hogy megsemmisülni nem tud, sok id k után, sok hányatásban
rátalál valakire, aki t felvilágosítja, hogy Isten szavát a
„Legyent" nem lehet megsemmisíteni senkinek, él mint héj, élet
szeretete nélkül a sötétségében, de ha önmaga felett kezd gondol-
kodni, hogy mégsem ura önmagának, mert nem tudja magát meg-
semmisíteni, gondolkodik végre, hogy ki akarja még, hogy  le-
gyen?

Annak bizonyára gondjai is van rá és tud róla és kezd ku-
tatni Isten után és ide e világra születik, amely pokol ugyan, de
folyton hirdetik az Istenhez vezet  utat és itt minden emberhez
eljut az Isten hívó szava és így sokan a halottak közül meghallják
és feltámadnak az életre, az Isten és önmaga megismerésére, (Já-
nos 17, 3) mert ne higgyétek, hogy a halál után van a feltámadás,
mint azt mindenki képzeli, az a feltámadás, aki Istent megismerte
és akkor önmagát is, mert benne lakozik az Isten Szelleme és nem
kívül és akkor a halhatatlan élet veszi a kezdetét benne, mert, ahol
az Isten el térbe lépett, ott nem lehet halál, csupán a test átalaku-
lása mennyei testté, angyali formára, ezek a halottak feltámadása
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a harsonára, Isten szavára, vagyis Evangélium megcselekvésére
és ahol eme szeretet élni kezd, ott nincs halál köteléke, mert Istene
él benne a saját élete, a szabad fiúban.

Hogy mily szükséges keresni az Isten országát és annak
igazságát, nem bírom eléggé hangoztatni, mert van-e valamitek,
amiért nem törekedtetek? Ugye nincs semmi sem még itt sem a
láthatóban, hát a láthatatlan jöv ért mennyivel inkább kell töre-
kedni, hisz csak azért éltek e földön nem másért és azért mentek át
minden szenvedésen, hogy a jobbat keressétek meg magatoknak
önmagatokban, mert, ha Istenetek föltámadhat bennetek, többé
nincs szenvedésetek, mert az megvéd minden bajtól, aki legköze-
lebb van hozzátok a szívetekben, mint szeretet, ami túl boldoggá
tehet, ha fölismeritek magatokban a ti Atyátokat és teremt töket.
Mi szükség van már azután? Semmi, hisz mindent bír, ami hiány-
zott, önmaga életéb l.

Tehát, ami van, amit láttok és amit nem is láttok, az mind
azért van, mert Isten szava fenntartja és várja a kifejl dését az
életre és amit Isten még jónak lát fenntartani, abban még élet is
van, elnyomorodva ugyan, mint a sátánban és követ iben, de majd
csak elfáradnak végre és kimerülnek a gonoszban és ezek után
majd kezdenek helyesebben gondolkodni és kutatni az igaz élet
után. Az id  nem számit, ha 100.000 évig tart is, az ellenszegülés
még, ha milliárdokig, az sem számít, mint Lucifernél tart már,
Isten tud várni, mert  örökkévaló és a vége mégis az Irgalmas és
türelmes Atya lesz a gy  minden pokol felett és Úr lesz min-
denben mint kezdetben volt és le jöttek el és Hozzá kell vissza-
térni ismét, mert sehol máshol nincs maradástok, sem békétek,
csakis az Atyánál, aki bennetek van, csak ti elfordultatok t le az
önzésben és a küls kben kerestetek kárpótlást és így eltévedtetek
önmagatoktól és a fiúi méltóságtoktól és szolgákká váltatok a

nnek. De ha az Atya akarata bennetek újra életre kel, akkor
lesztek — él k — örökké. Atyával ez a feltámadás a halálból, az
örök ünnepre, a Szeretet létre, a mennyben, mert aki Atyával, van
az mind mennyben van, bárhol is van lét szerint, mert az így van
mennyben az övéiben mindenütt.



- 94 -

A vizek folynak örökké, az  körforgásukban a föld körül,
mint az ember ereiben a vér, amelyet a szív hajt. A föld körüli
vízfolyást pedig Isten szava hajtja, a meghatározott rend szerint.
Azt hiszitek, hogy ez magától folyik folyton, mi van magától?
Semmi. Minden Isten akaratában m ködik, aki mindenütt jelen
van, nemcsak képzelt helyeken, mert bennetek is jelen van. Ha
hozzáfordultok szívetekben, mert  a ti éltetek, mert Isten nélkül
nincs élet sehol, tehát a halálban nincs Isten, mert az ítélet.

Jézusban is a keresztfán el kellett távozni a Szent Atya lel-
kének t le, hogy meghalhasson emberi módra értetek, amikor azt
kiáltotta, mint már ember: "Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál
el engemet?"

El kellett hagyni Istenségének azon utolsó órában, hogy
teljesen megdics ülhessen, mint ember fia, amely út a ti számo-
tokra is nyitva áll ezáltal, mert ily drága áron nyittatott meg szá-
motokra a szabadulás a halálból, hogy Istennek Magamnak kellett
a sátánnal felvenni a harcot, a ti éltetekért és jöv  üdvösségete-
kért, mert e nélkül t le sohasem szabadulhattatok volna fel a ha-
talma alól, csakis az Ige megnyitott útján, mert e nélkül az örök
halálban lett volna részetek, mint Ábrahám, Dávid, stb. h  szolgá-
im nem ismerték a feltámadást, az ó-szövetségben, mert nem nyit-
tatott meg e világ számára a menny, csakis Jézuson keresztül.

(De  hát,  hol  voltak  jó  Atyám  mindazon  szentek  haláluk
után?)

Mind itt voltak e föld légkörében, k voltak az, elválasztó
fal a menny és pokol között. Azért láthatta a gazdag a pokolból
Lázárt Ábrahámnál, az elválasztó falnál, mert följebb nem mehet-
tek, ez, volt a legtöbb, hogy kiemelkedtek e világlégkörén fölül a
széls  határig, ahol már most az angyali állapot veszi kezdetét
Jézusban, mert Jézus megjelenésével e világban más állapotot
teremtett körülötte is, mert ez a föld lett a megváltás színhelye a
halálból  és  így  az  egész  mindenségben  „kegyelem földjének" ne-
veztetik, mert csak ezen földb l föltámadtaknak lehet Isten fia
állapota, akik élték ama utat Jézus után, mert, akik azt nem élik
önmagukban, soha Isten fia nem lehet, csakis Jézus lelkével egye-
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sülve, jöhet föl a halál kapuján át az örök életbe. Azért, akik Igé-
vel nem egyesülnek, halálban maradnak, mert nehéz a sátánt le-
gy zni, Jézus nélkül nem is lehet, és így voltak és vannak a halál-
ban, mindig, amíg lelkük nem egyesül Jézussal, amely az út a po-
kolból.

Sokkal több ez, mint ti ezt felfogni bírjátok, csak akkor tá-
rul fel el ttetek eme valóság, ha már átmentek rajta és látjátok,
mily nagy utat tett meg lelketek a halott állapotból az örök élet
kezdetéig, amit önmagatokban kell elvégezni és Jézus útján men-
ni, minden gondolattal, szóval és cselekedettel ez az egyesülés
módja a Szent lélekkel, amellyel már ki nem buktok e világba
többet, ez a „felöltözése Krisztust" „Senki nem mehet az Atyához,
hanem csak Én általam", itt nyilvánul ki ezen Igém, világosan, a
teljes megértésig.

Mert az Isten az Atya és a fiú megismerése az örök élet
(János 17, 3) bennetek megvilágosodása, mert ti elsötétült Istenek
vagytok, akik nem tudjátok, hogy kik vagytok, a b n miatt, a sátán
közössége miatt l n az elsötétedés és az elveszett lelkiállapot. Jé-
zus közösségében azonban életrekeltek és feltámadtok a halálból.

Ez a két széls ség: egyik a mélység, a másik pedig a ma-
gasság,  az  Isteni  lét,  amaz  a  pokolit  lét,  most  ezen  két  széls ség
között van minden, ami van. Az önz  szeretet az a mélység alapja,
mert minden b n és szenvedés ebb l kerül ki. Jézus lelkével pedig
átható szeretetté váltok, ami örök és maradandó boldogság számo-
tokra ez a jézusi magasság és fentség, vagyis fölemelkedés az ön-
zésb l a mindenható szeretetben az Atya lényében: aki mélyen
van az mindenekkel megütközik, minden t bántja és így legtöb-
bet szenved, minden szótól, tekintett l is, mert minden fáj neki,
aki ezen fölül helyezi magát, az már nem ütközik meg mindenben,
mert alul vannak a kövek és a kemény tárgyak, lélek szerint is,
amelyek mindig sértenek és csak fájdalom a mindenkori sorsa az
alvilágnak, ami a szenvedése e világnak.

Tehát, ha eme világosság magasságában fölemelkedik egy
lélek, annak már nem fog fájni, ha egy embertársa leköpi, mert 
mégis fönt van, azon különbséggel, hogy nem viszonozza és any-
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nyiba veszi, mintha kis kutya meg ugassa, mert tudja, hogy azon
szegény pára mást nem tud, hát azt teszi, amit tud, de ti mutassá-
tok meg akkor, hogy mit tudtok és milyen magas vagy alacsony
lelkiállapotban vagytok, akképp viselkedtek vele szemben, mert
az a mérvadó, hogy a kihívásnál miképp viselkedtek ez tesz tanú-
ságot a lélek valóságáról, mert könny  jó lenni ha nincs kihívó,
azaz sért  ellenfél, ahol megmérhetitek lelketek magasságát, vagy
alacsonyságát ha kiugrik bel letek a hasonlóság a sért vel, akkor
még nem vagytok jobbak nálánál, vagyis lent vagytok, ahol a sér-

 k  van, de ha azt gondoljátok, mit kezdjek vele, hisz ebben még
mélyen alszik a szeretet, az  élete, tehát nem tudja mit cselekszik,
öntudatlan állapotban van, nem (Luk. 23, 34,) méltó dolog hoz-
zám, hogy vele kikezdjek, hisz sajnálni lehet a butaságáért; és
ilyen gondolat után már oda fordítja a másik orcáját, ha van ked-
ve, üsse meg a gyáva ellenfél, ha tudja meg, de ezt látva, többnyi-
re bennük is megmozdul vala a jobb érzés, és már nem üt, inkább
megszégyenül. Így gy zzétek le a gonoszt kívül és belül maga-
tokban, amíg a hasonlóan cselekedtek a kövekkel, addig ti is azok
vagytok. Jóval gy zd meg a gonoszt és elfut t led, de, ha hasonló
maradsz, nálad marad, és nem szabadulsz meg a gonosztól soha,
hasonló állapotban.

Jóval gy zzétek le a gonoszt magatokban, mert így vagy
elfut, vagy  is megjavul általatok és ez igaz jó gyümölcsötök,
amit teremni kell, mert, aki e nélkül van, az kivágatik és t zre
vetetik, mint haszontalan fa.

Ámen! Ámen! Ámen!




