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A kiadó előszava (**) 

Több oldalról hozzánk intézett kérésnek teszünk eleget, ami-

kor felejthetetlen Adelma médiumunk ez első médiumi termékét 

második kiadásban közreadjuk. 

Mióta ez a testvérünk elhagyta a földet, hogy visszatérjen 

oda, ahonnan fontos hivatással került le ide, csak azóta érezzük 

igazán milyen szerep jutott neki a spiritizmus, az igazi keresz-

ténység terjesztése körül. Így aztán minden, ami az ő szeretett 

egyéniségével összefügg, többszörös értékűvé lesz számunkra és 

azt hisszük, a most már nagyon megszaporodott spiritista testvé-

rek számára is. 

Hogy milyen jelentőségű volt Adelmára és az akkor még 

zsenge spiritizmusra nézve az első nyilvános fellépés, azt dr. 

Grünhut Adolf testvérünk, ami kedves doktor bácsink a követke-

zőleg fejti ki „Tanulmányai”-ban: „Mária és Buddha vezetése 

alatt már egy év lefolyása alatt annyi rövidebb és hosszabb köz-

lemény gyűlt össze, hogy 1866 tavaszán Adelma egy kis kötetet 

bocsáthatott sajtó alá, amely „Betrachtungs buch für Alle” cím 

alatt Lechner egyetemi könyvkereskedőnél jelent meg Bécsben, 

mint a spintizmus tavaszát hirdető első fecske a német könyvpia-

con. Bár akkor csak ismerősök szűk körében tudták még, ki e 

könyvnek tulajdonképpeni írója, mindazonáltal sokan vették e kis 

könyvet, és bizonyára sokan merítettek belőle lelki nyugalmat, 

felfrissülést és vigaszt. Az élet különféle viszonyait, bajait, fo-

gyatkozásait világítja meg röviden e könyv a spiritizmus szem-

pontjából, és épp ezáltal mintegy vezérfonalul szolgál a spiritiz-

mus alaptanának és a szellemvilág törvényeinek ismertetésére. 

Igazi vadeinecum, útravaló ez a kis könyv, melyet bátran lehet 

minden komolyan gondolkozó és érző ember kezébe adni, 

hogyha indíttatva érzi magát a spiritizmus felől való tájékozó-

dásra. Médiumoknak és azoknak, akik azokká lenni óhajtanak, 

valamint szeánszok vezetőinek nélkülözhetetlen ez a könyv, 

amely a médiumitás nagy horderejű és felelősségteljes feladatát 
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is meggyőzően tárgyalja. A könyv második részében az élet tarka 

viszonyaiban ajánlatos imákat egyszerű, ihletteljes, megkapó sza-

vakkal közöl, valamint a körüléseket megnyitó és záró, a kör szel-

lemi vezetőihez szóló és a szegény szenvedő szellemekért való 

könyörgéseket is.” 

Doktor bácsi olyan kimerítően ismerteti itt e könyvecskét, 

hogy ahhoz nincsen semmi hozzáadni valónk. 

Kívánjuk, hogy Adelmánknak ez első publikációját testvére-

ink közül minél többen olvassák és az olvasottakat minél inkább 

hasznukra fordítsák! 

Budapest, 1926. november havában. 

 

         A szellemi búvárok pesti egylete.  
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Adelma előszava a német harmadik kiadáshoz (**) 

Amikor az „Elmélkedések Könyve” harmadik kiadását köz-

readom, sok barátom kívánságának és kérésének teszek eleget. 

Az a vigasztalás és erő, amelyet a jó szellemek tollba mondott 

egyszerű szavaiból olyan sokan merítettek, bátorít fel arra, hogy 

ezt az igénytelen könyvecskét ismét kiküldjem a nagyvilágba. 

Azok szíve, akik számára a vigasz e szavai íródtak, újból meg 

fogja azokat érteni. Ezt a könyvecskét ismételten kegyetlen kri-

tika kisérte. De én Jézus szavaira gondolok, aki azt mondotta, 

hogy „boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent”. 

Gonobitz, 1905. május havában. 

Vay Adelma. 

Bevezetés (**) 

Elérkezett a kinyilatkoztatások korszaka, amelyet nektek, 

földi embereknek Krisztus a Megváltó megjövendölt. Igen, itt az 

ideje, hogy a keresztények, izraeliták, mohamedánok. pogányok 

egyetlen hitben: „az igazságban” egyesüljenek. Ez a könyvecske 

Krisztusról, mint Megváltóról, s az ő megváltó munkájáról tesz 

tanúbizonyságot; az ő tanait kell felidéznie emlékezetetekben és 

néhány még eddig meg nem magyarázott mondását kell az evan-

géliumból megmagyaráznia, világosabbá tennie. Olyan igazsá-

gokról lebbenti ez fel a fátyolt, amelyeket nem tudtatok megér-

teni, mivel nem voltak megmagyarázva. Az emberi testetöltések, 

amelyekről e könyvecske gyakran megemlékezik, azok az átvál-

tozások, amelyekről Krisztus is szól; ezek a szellem örökös fejlő-

désének, vezeklésének és javulásának törvényét foglalják maguk-

ban. Isten igazságos, Ő minden szellemet egyformán ártatlannak 

és fejlődésképesnek teremt; mihez a mindenség világain való tes-

tetöltések szolgálnak eszközül. Egyetlen földi élet alatt, amely 

egyiknél egy, másoknál tíz, húsz vagy kilencven évig tart, nem 

lehet mindent megszerezni vagy elveszteni. Isten igazságossága 

ezt nem engedi meg. Azért nyilatkoztatjuk ki most nektek, földi 
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embereknek az ismételt testöltés természeti törvényét, hogy minél 

több igyekezettel és szorgalmasabban dolgozzatok, hogy szelle-

metek szép erkölcsi célját mielőbb elérhessétek. 

Nézzétek meg az embert, aki nyomorban született, éhséget, 

szomjúságot, hideget szenvedve, szegényen hal meg, akinek éle-

tét az öröm egyetlen perce sem tette kedvessé és kellemessé. Nem 

más volt ez, mint vezeklés és tisztitó tűz; ilyen testöltésben a szel-

lemnek korábbi, mindenféle élvezetek közepette eltékozolt életé-

ért kellett vezekelnie. Így a földi különbözőségek mindegyikének 

megvan a maga szellemi rendeltetése, már a születés előtt a szel-

lemben rejlő oka. 

Ez a könyvecske azt is elmondja nektek, hogy a halál sze-

retteitek szellemét nem teszi némává és hozzáférhetetlenné, nem 

választ el titeket, hanem hogy mi szellemek környezünk, látunk 

titeket és szellemünk ruházatának, delejes fluidunknak asszimilá-

ciója, útján közeledhetünk hozzátok és veletek összeköttetésbe is 

léphetünk. Azokat az embereket, akik azzal a különös tehetséggel 

bírnak, hogy ezt a kapcsolódást lehetővé teszik, médiumoknak, 

közvetítőknek hívják, mivel a szellemek és az emberek érintke-

zését közvetítik. Ez nem ellenkezik Isten akaratával, mivel ha 

akarná, ezt meg is akadályozhatná; d e  í m e  e l j ö t t  a z  i d ő ,  

a m i k o r  e n n e k  a  t e r m é s z e t i  t ö r v é n y n e k  i s     

n y i 1 v á n v a 1 ó v á  k e l l e t t  l e n n i e .  

Használjuk továbbá az ód és ódrezgés szavakat. Ód a szel-

lem kisugárzása, mozgás vagy rezgés ennek a kisugárzásnak a ha-

tása. Ezzel a szellemeknek egymásra és az emberekre való szel-

lemi befolyását akarjuk megjelölni. Egyébként ez a könyvecske 

nem mond nektek újabbat és szebbet, mint az evangélium és a 

próféták, akiknek szellemében élni mindenkinek igyekeznie kell. 

Emberek! Isten gyermekei! Mi szellemek, akik szenvedése-

inket és küzdelmünket befejeztük, ezt a könyvecskét küldjük nek-

tek. Ti testvéreink vagytok; fogadjátok azt szeretettel! Dolgozza-

tok, imádkozzatok velünk! Ámen. 
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  ELMÉLKEDÉSEK 

 
1. Gyermek születésekor. (**) 

Gyermek születik! Egy szellem emberi testbe öltözve jön a 

földre. Itt van testébe kényszerítve, de tudatában feladatának. 

Igen, te kis gyermek, te szellem vagy, harcolni, küzdeni küldtek 

le a földre, akár trónuson, akár cigány sátorban születtél; szellem 

vagy te az emberi testben, akit a világok Atyja küldött le harcos-

nak és gyakran különös feladattal a földre. 

Születése előtt a szellem ismerte feladatát, amely reá vára-

kozott; választhatott, vajon a világ szerint magas vagy alacsony 

állást fog-e betölteni, amikor elhatározta  magát, Isten áldásával 

kezdi meg új pályafutását. Ó, te parányi lény, te isteni szikra, nö-

vekedjél, gyarapodjál a jóban és nemesben! Hagyd szellemedet a 

testben élni; gyarapodjál nemcsak testileg, hanem szellemileg is, 

hogy szellemed a halál után ne gyermekként, hanem érett szel-

lemként ébredjen fel. 

Anya! Te fájdalmak közepette adtad a szellemnek a földi ru-

hát és hoztad őt a világra, mert ez a hivatásod. Neveld fel gyer-

mekedet Isten számára; szellemed örökös összeköttetésben marad 

vele, fluidikus kötelék kapcsol hozzá. Imádkozzál és örvendezzél, 

ó anya, mert Isten méltónak tartott arra, hogy szellemei egyikét 

segítsd megtisztulni. Földi élete alatt, a kísértések közepette ma-

radj mindig az ő anyja, aki őt óvja és szeretetteljesen figyelmez-

teti szellemi hivatására. Nektek, szellemi embereknek a gyermek 

születését fokozottan fontosnak kell tartanotok, mert ti tudjátok, 

hogy gyakran mennyi küzdelem és fáradság árán emelkedhetik a 

szellem; ezért könnyítsétek meg ezt neki azzal, hogy már korán 

belé oltjátok valódi feladatát. Ne engedjétek, hogy a gyermekben 

gyakran erősen dolgozó szellem később ellankadjon, hanem igye-

kezzetek azt erősíteni. Milyen szerencse az, ha a testetöltött szel-
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lemet ekként segítitek, ha figyelmét a lelkiekre terelitek, hogy az-

után szellemi növekedése gyorsan történhessék! 

 

2. A hajadonhoz. (**) 

Isten mint nőt küldött téged a földi életbe; mint nőnek kell 

neked alkotnod, munkálkodnod. Szellemed a gyengébb emberi 

ruhát vette magára, de ez egyúttal érzékenyebb is. Az a hivatásod, 

hogy a szellem, a szeretet számára alkoss. Szeretet legyen az éle-

ted, annak szenteld magadat! Szíved legyen telve szeretettel min-

denki iránt. Imádkozzál leányom: „Istenem, Te lakozzál az én szí-

vemben. Neked kívánok szolgálni. Engedd, hogy Benned bízva, 

a te kezed által vezettetve megtaláljam hivatásomat”. Ámen. 

Leányzó, bármilyen fokozaton állj is a földön, szenteld éle-

tedet a szenvedők nyomora enyhítésének. Térj be szívesen a sze-

gényes gúnyhóba, vigy a gyászolóknak vigasztalást, segítséget és 

világosságot, beszélj nekik halhatatlan szellemükről és ne csak 

testi, hanem szellemi táplálékot is adj nekik. A szeretet vezérel 

téged, bízzál tehát és kövesd bátran rendeltetésedet; ne hajszold a 

világ mulatságait, amelyek nem szerezhetik meg neked az örök 

boldogságot. Szíved legyen tiszta és ragyogjon, mint a harmat a 

napfényben. 

3. Az ifjúhoz. (**) 

Míg a leány és az asszony hivatása simulékony és csendben érvé-

nyesül, a férfiúé valamivel zajosabb és erőteljesebb. Szabad, sőt 

kell is komoly tanulmányokat folytatnod, de kerülj, ó ifjú, minden 

tisztátalant, Szellemed maradjon mocsoktalan, Istenhez küldött 

imád táplálja azt. 

Ti szegény ifjak, akik már korán el engeditek romlani szel-

lemeteket és szégyenkeztek Isten miatt, jegyezzétek meg maga-

toknak: „Aki engem, a világ előtt megtagad, azt én is meg fogom 

tagadni az én mennyei Atyám előtt”. Ezt az igazságot írjátok szel-
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lemetekbe, hogy halálotok után ne álljatok szégyenkezve bűnö-

sökként Isten előtt. 

Férfiú, a te feladatod mélységes és komoly! A föld vezetését 

tették a kezedbe, hiszen te erősebb vagy, mint a nő. Azért boldog 

leszesz, ha Krisztus szellemében munkálkodol; de jaj neked, ha a 

mocsárba, a világ szellemi szennyébe rohansz és csupán szenve-

délyeidnek hódolsz! 

Ifjú, légy komoly, az élet nem játék! Légy mindenben mér-

tékletes; csupán az imádkozásban és a szellemi munkában ne is-

merj határt, 

Ki volt a legnagyobb férfiú a földön? Krisztus, az isteni em-

ber, és te szégyellenéd magadat, hogy nyomdokaiba lépj? Óh, kö-

vesd Őt és: boldog leszesz. 

 4. Az asszonyokhoz. (**) 

Nővéreim, mindegyikötöknek vannak jó és rossz tulajdonsá-

gai; hiszen a föld sorsa, hogy nem képes tökéleteset létrehozni. 

Küzdenetek kell előbb, míg magasabb szellemi fokozatra emel-

kedhettek. A szellemeknek csak egy nemük van; náluk nincsen 

sem asszony, sem férfiú. Az örök szeretet egyesíti őket. 

Minthogy mint asszony jössz a földre, az alázatosabb, de 

nem a szegényebb munkakört kapod; mert a nő munkaköre a föl-

dön éppen olyan fontos és bővíthető, mint a férfiúé, csak alázato-

sabb és csendesebb. Isten megadja mindegyikötöknek az erőt 

hozzá, hogy nemeset és jót műveljetek. A nőnek inkább feleba-

rátja benső nyomorúságával kell foglalkoznia. Ha magasan áll, 

akkor sokat tehet; Isten áldása követi őt és segít neki. Ha egysze-

rűbb sorsú és szegény, akkor érdemei gyakran nagyobbak, mivel 

a nő rendes földi megpróbáltatásai annál súlyosabban nehezednek 

reá. De mindegyik arra van hivatva, hogy szeretetben munkálkod-

jék, a férfiú lelkiismeretének ébren tartója, szellemi segítője, a 

gyermekeknek pedig szellemi anyja legyen. Mindnyájatokban 

gyógyító erő rejlik, mindegyik dolgozzék kapott erejéhez képest 
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egyszerűen és hittel. 

A szánalomraméltó világias asszonyok szörnyetegek, a tet-

szelgés és hiúság elfajulásai. Isten elvehetné testi szépségeteket, 

azonban próbául meghagyja nektek. De be kell róla majd számol-

notok a bíró előtt. Mit műveltetek földi ruhátokkal? Hogyan hasz-

náltátok fel szépségeteket és gazdagságotokat? Hiúságtok, tet-

szelgésetek érdekében? Nagy nyomorúság vár reátok, ha leteszi-

tek az álarcot. Milyen meztelenül és kétségbeesve áll majd szel-

lemetek Isten bírói tekintete előtt! 

Használjátok testeteket a könyörületesség gyakorlására; sze-

meitek imádkozva és áldva tekintsenek körül, lábaitok vigyenek 

titeket a betegekhez, hogy vigasztaljátok és ápoljátok őket. Igye-

kezzetek a testről elfeledkezni, hiszen az csak szellemetek ruhá-

zata. Isten azt akarja, hogy emberek között éljetek a földön, ne 

vonuljatok tehát vissza és ne zárkózzatok el a magányosságba. 

Egyesüljetek és dolgozzatok testvéreitekkel, Istenben bizakod-

ván, és az imádság segíteni fog titeket. Legyetek vidámak, a jó 

lelkiismeret nem ismer szomorúságot. „Örvendezzetek Istenben, 

Uratokban, mert ő nagyot cselekedett veletek.” Szeretettel szapo-

rítsátok az emberiséget, és a fájdalom Istennek hozott áldozatotok 

legyen. Ó asszonyok, szeressétek egymást, örvendezzetek azok-

nak, akik jobbak, mint aminők ti vagytok; igyekezzetek őket el-

érni és legyetek szeretetteljesek a gyengébbek iránt. 

 

5. A férfiakhoz. (**) 

Ti a teremtés urainak tartjátok magatokat; jól van, de akkor 

legyetek méltók is erre a címre. Vigyázzatok, hogy a madarak, a 

teremtés eme kis állatkái, amelyekre olyan kicsinylőleg szoktatok 

tekinteni, felül ne múljanak titeket. A pacsirta Istent dicsőítve 

emelkedik naponkint az ég felé, fürdik a levegő éterében, s örül, 

hogy Teremtőjét dicsőítheti. Ugyan ki dicsőíti Őt naponkint kö-

zületek? A megpróbáltatások és szomorúság közepette néha 
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ugyan Isten könyörületes szívéhez folyamodtok, vagy a fájdal-

mak kényszere alatt Hozzá fordultok, de szentségtörő módon 

gyakran tagadjátok Őt; szellemetek el van borulva, és nem látjá-

tok, nem értitek meg a legmagasabb lényt. Mi jogosít fel ilyen 

nagy bűnre? Szellemetek vagy eszetek, amely sokat tanult és ki 

akarja fürkészni a természet titkait? Ugyan kitől kaptátok eszete-

ket, az életet, az erőt, hogy gondolkozni és érezni tudtok? Csakis 

a mennyei Atyától, Istentől! Ő adja nektek az okosságot, s mind-

azokat a javakat, és ti olyan vakmerők vagytok azokat a javakat 

úgy tekinteni, mintha azok egyedül belőletek származnának! Ó, 

hiúságok hiúsága! Isten szeretésén és a Néki való szolgálaton kí-

vül minden hiábavalóság! 

Igen, ti vakvilágfiak, ti szégyellitek magatokat, Krisztus kö-

vetői közé számítani. Meddig fog a világnak ez az őrülete még 

tartani? Hiszen tudjátok, hogy tudásotok és okosságotok dacára a 

halált mégsem kerülhetitek ki. Kinek hatalma a halál? Isten bün-

tetése, Isten ébresztő hatalma. Utána szégyenkezve és félelemmel 

eltelve álltok ott, és érzitek majd Annak a hatalmát, aki ura a szel-

lemeknek. Azért ember ragaszkodjál Isten segítségének és a szel-

lem tovább élésének gondolatához; ezen az alapon működjél, dol-

gozzál munkakörödben. Isten igéjét szóval, tettel és példaadással 

mindenhol, az élet minden helyzetében hirdetheted; tedd ezt te-

hát, fiam! Dolgozzál a legmagasabbal és a legtisztábbal; egyesülj 

Isten erejével, amely mindent vezet és igazgat. Miért akarsz a 

Legmagasabbtól szabadulni? Ellenkezőleg, ragadd ki magad az 

érzéki vágyak és örömök karmaiból, élj Istennek, lelkiismereted-

nek, szellemednek. Igen, Isten segítségéért esedezve kutass és ta-

nulj, akkor majd olyan világosságot kapsz, amely téged egészen 

felmelegít, eltölt, és amelyet testvéreiddel is közölnöd kell; ez a 

világosság benned és veled örökké dolgozni fog. Tápláld azt fiam 

Uradhoz. Istenedhez intézett forró imádsággal. 
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6. Szellemi különbség a férfiú és a nő között. (**) 

Mivel a szellemi világban nincsen nemi különbség, nincsen 

sem férfi, sem asszony, honnan van az, hogy az asszony szelleme 

a férfiúénak többnyire alá van rendelve, és hogy a nő a férfiért 

látszik létezni? Talán a nőben alsóbbrendű vagy kisebb erejű szel-

lem ölt testet? Nem! Az asszonyban gyakran erősebb, fennköl-

tebb szellem van, mint a férfiban. Az alázatosabb földi helyzet 

gyakran alkalom a szellem utolsó vezekléséhez. A test gyengébb 

köteléke könnyebb lakás a szellem számára. Gyakran mondtuk 

már, hogy Isten csupán a benső munkát értékeli; nem veszi figye-

lembe a könyveket, amelyeket írtatok, a tanulmányokat, amelye-

ket folytattatok, ha nem az ő országának keresésére szolgáltak. 

Ezért a nő és az asszony egyenlő Előtte; aki több szellemi munkát 

végzett, az a jobbik részt választotta. A földön kétféle nemnek 

kell lennie, hogy az emberiség ki ne haljon, de Isten előtt mind-

annyian szellemek vagytok nemi különbség nélkül. 

Ezért ti férfiak ne tekintsetek kicsinylőleg az asszonyokra, 

ne tartsátok őket magatoknál kevesebbre. A világban külső viszo-

nyok között lefolyó életetek inkább az észt és az emberismeretet 

fejleszti, mint a szellemet és a szívet. Az asszony az utóbbit van 

hivatva táplálni és ápolni, neki elrejtve kell helyét megállnia és 

benső életét kell testvéreinek szentelnie. Emberek, ha képesek 

volnátok egymást nemi különbség nélküli szellemeknek tekin-

teni, akkor nem történnék annyi bűn a földön; vége volna a tetsz-

vágynak és hiúságnak. Akkor igazi testvéreknek tartanátok egy-

mást minden féltékenység nélkül. Gondoljátok meg, hogy odaát 

szellemekre és nem emberekre fogtok találni. A szellem egyesít, 

nem a test. Ezért a szellemi tanhoz tartsátok magatokat, legyetek 

testvérek. 

Férfiak, legyetek elnézők az asszonyokkal szemben, akik-

nek alázatosan szolgálni és követni kell titeket; így rendelte ezt 
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Isten a földön. Éljetek Istennek tetsző benső, hűséges kapcsolat-

ban, keressétek a szellemet, az élet magvát. Rakjátok le az örökké 

tartó egyesülésnek alapját. Odaát fenséges érzéssel telten ébred 

fel a szeretet, amelyet mint emberek nem ismertek, és amely arra 

késztet titeteket, hogy Isten előtt ujjongva leboruljatok és imád-

kozzatok. Imádkozzatok gyermekek ezért a szeretetért és ezért a 

szellemért. 

7. A házasság. (**) 

„A házasságok az égben köttetnek” mondá az Úr, de nem a 

testi, hanem a szellemi házasságokról! Ha két szellem egyesül és 

a szeretet kötelékével egymáshoz kapcsolódik, akkor e kötelék 

elválaszthatatlan. Azért azt mondom nektek, imádkozzatok belső 

kamrácskátokban, hogy hozzátok tartozó élettársatokat megtalál-

hassátok. Testeteken át nem látnak szemeitek elég tisztán, azon-

ban az imádság útján magatokhoz vonzzátok azt a szellemet, aki 

örökké szeret titeket. Keressétek ezt a szellemi házasságot és ra-

gaszkodjatok ehhez a kötelékhez. 

Tartsátok azonban az emberi házaséletet is tisztán és szere-

tetben. A földön az embereknek ilyen módon kell összekötve len-

niök. Olvassátok Krisztus szavait a házasság tisztaságáról és tart-

sátok meg azokat szigorúan és híven. Bizony mondom nektek, aki 

könnyelműen, szeretet nélkül köt házasságot, az megbűnhődik, 

mert az által szellemének árt. A házasságkötés egyike az emberi 

élet legfontosabb lépéseinek, mert a házas élet szellemi egységet 

és szeretetet követel; ha ezt nem adhatjátok meg neki, akkor bűnt 

követtek el; lopást követtek el a szellem ellen, ha más, világi 

okokból köttök házasságot, mivel hamis esküt tesztek Isten előtt, 

pedig tudjátok, hogy az Úr mit mondott az esküvésről. 

Isten a szellemet és munkáját mérlegeli, és tudja, hogy a há-

zasságkötéssel sok bűnt követnek el a földön; azért nemsokára 

angyalait fogja a földre küldeni, hogy emlékeztessenek titeket e 
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szavakra: „A házasságok az égben köttetnek”, vagyis figyelmez-

tessenek a szellemek szent házasságára. 

Szellemed azonkívül sok más rokon szellemmel is össze van 

kötve, amit a halál után tisztábban fogsz látni. Ez magyarázza 

meg nektek gyermekek a hirtelen támadt rokonszenvet, amelyet 

valaki iránt éreztek. Krisztus követője azonban ha valaki iránt el-

lenszenvét érez is, azt Isten iránti forró szereteténél fogva leküzdi. 

Ragaszkodjatok minden körülmények között, de főleg a há-

zas életben a szeretet érzéséhez, egyesítsétek benne szellemeite-

ket, hogy majdan erőteljesebben ébredjetek fel odaát. 

Még pár szót arról, hogy milyen legyen a házas élet. Minél 

jobban terjed a szellemtan, annál szellemibb házasságokat fognak 

kötni; mert a szellemi emberek nem fognak világi pompát és él-

vezetet keresni, hanem igyekezni fognak a szellemet kiismerni. 

Mert ők tudják, hogy a testi egyesülést kizárólag az emberi nem 

szaporodásának törvényszabta eszközeként szabad tekinteni, és a 

szellemi házasság marad a fődolog; tudják, hogy az egész életre 

csak oly szellemmel kapcsolódhatnak egybe, aki azután feleség, 

férj, testvér, atya, anya, minden lehet. 

Szellemi ember nem köthet másképp házasságot, csak szi-

gorú önvizsgálódás es imádkozás után. Hiszen a szellemi mun-

kálkodásnak le kell tépnie szemetekről az érzékiség fátylát! Ezért 

legyetek emberek szellemiek és tartsatok ki ez isteni, tiszta tan 

mellett! Mi, barátaitok itt vagyunk, tanácsolunk, segítünk nektek, 

ha Isten megengedi. , 

8. Az igazi hitvallás. (**) 

„És lészen egy akol és egy pásztor”. Ezek Krisztus szavai, 

amelyeket a földre még nem lehet alkalmazni, mert itt sok nyáj és 

sok pásztor van. Éppen az a föld szegénysége, hogy vallásai olyan 

különbözőek, mert egyikőtöknek sincsen igazi es olyan hite, 

amint azt Krisztus hirdette: szeretet, egyszerűség, minden pompa 
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nélkül. Amíg mindenki jobbnak tartja magát, addig nem egyesül-

hettek a szeretetben, s ti mégis szeretetlenséggel és türelmetlen-

séggel telve vitatkoztok egymással és mindegyikőtök azt hiszi, 

hogy csak az ő vallása üdvözíthet, s a többieket ki akarja reke-

szelni Isten országából. Vajon így beszélt-e Krisztus? Nem, ő azt 

mondta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 

meg vagytok terhelve és én megnyugtatlak titeket”, azután meg, 

„Az én atyám házában sok hajlék van, vagyis mindenki megtalál-

hatja ott a maga helyét, jutalmát, büntetését, bárki legyen is, akár 

emberevő, akár szellemi ember, Isten érdeméhez mérten ad lakást 

mindenkinek az ő országában. Hiszen tudjátok, hogy Krisztus azt 

is mondta: „Az elsők lesznek utolsókká és az utolsók elsőkké”. 

Ne hivalkodjatok vallástokkal és vigyázzatok, nehogy a fari-

zeus nyomdokába lépjetek; senkit se nézzetek le, mert ti szigorú 

bírák nem tudhatjátok, vajon annak a szelleme, akit megvettek és 

pogánynak tartotok, nem kedvesebb-e Isten előtt, mint a ti öntelt 

szellemetek. Emberek, senkit se vessetek meg, csak önmagato-

kat! A szellemtan a szeretet tana; minél inkább elterjed, annál 

több földi vándor gyűl össze zászlója alatt, s annál többen egye-

sülnek a földön szeretetben és a belőle fakadó erényekben. 

A szellemi ember először Istent szereti, azután felebarátját; 

nem szabad senkit sem megvetnie, és a legnagyobb bűnösre is 

testvéri szeretettel kell tekintenie. Az igazi szellemi ember erősen 

hisz abban, hogy Isten mindenütt jelen van; hisz a védő és a ma-

gasabb szellemekkel való szoros kapcsolatban. Ebből a hitből ki-

folyólag forró imájával és bensőségteljes szavaival testi és szel-

lemi betegségeket gyógyít. 

Igen, a szellemtan az az egy akol, amelybe mind többen jön-

nek a többi nyájakból, hogy abban egyesüljenek. Krisztus elküldi 

hozzátok apostolait, akik segítenek titeket a világ végezetéig. Ne 

földi fegyverekkel, hanem szellemi fegyverekkel dolgozzatok. 

Mi szellemek a ti védőbástyáitok vagyunk, akik láthatatlanul, de 
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érezhetőleg veszünk körül titeket. Dolgozzatok a szeretet terjesz-

tése és a tiszta szellemi világgal való egyesülés érdekében, hogy 

az emberek az örök életet megismervén, átszellemüljenek. Így 

működjetek nyugodtan, ne lépjetek úgy fel, mint a képrombolók 

és a templomrablók, hanem egyesítsetek mindenkit a szeretet 

szellemében. 

9. Az önzés és a gőg. (**) 

Semmi sem veszedelmesebb, kedves emberek, mint a gőg, 

mivel az a szellem betegsége, melytől meg kell szabadulnia. A 

gőg olyan, mint a választóvíz, átmarja a szellemet, s abban nagy 

károkat okoz, megátalkodottá teszi a szívet, lezárja a szellemi sze-

meket, elzárja a szellem előtt az isteni élet útját. A gőg sohasem 

ismeri fel magát, a legjobbnak képzeli, és a legjobban szereti ön-

magát. Majdnem minden emberben és szellemben megvan ez a 

betegség; ez a legnagyobb akadálya a felfelé való emelkedésnek. 

Ó emberek, vigyázzatok magatokra, és ha a gőgnek ezt a faját 

felfedezitek magatokban, akkor tépjétek azt ki gyökerestül. A 

szeretet és az alázatosság a gőg ellenszere, azokba kapaszkodja-

tok! Ha valami jót cselekedtek, akkor köszönjétek meg Istennek, 

hiszen ti ilyenkor csak az ő eszközei vagytok. 

Az önzés még a szellemek között is valóságos ragály; ez a 

gőg atyja, amely a legtöbb szellemhez még hozzátapad. Az önzés 

minden jó csirát elöl. Sokat kell még a magas szellemeknek mon-

daniuk, hirdetniük és írniuk, sok példát kell a szellemvilágból e 

két alaphiba büntetéséről szemléltetniük, amíg megfordultok ti 

emberek! Az öngyilkosság az önzés következménye: az öngyil-

kos túlságosan szerencsétlennek látja önmagát, helyzetét tehát 

meg akarja javítani. Egyszóval minden más hibája az embereknek 

szinten az önzésből és a gőgből származik. Vigyázzátok tehát 

gyermekek szellemetek minden gondolatára, hogy az szeretettel-

jes és nemes legyen: ne engedjétek magatokhoz férkőzni az ön-
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zést, amely éjjel jön, mint a tolvaj. Közületek mindenkinek Vol-

tak mar többé-kevésbé önzésből eredő gondolatai. Irtsátok ki azo-

kat, óvakodjatok komolyan, mert azok megbénítják szellemetek 

világosságát és erőit. 

 

10. Gazdagság és szegénység. (**) 

Vannak emberek, akik a jóságos Atyát nagyon igazságta-

lannak tartják, mivel szegényeket és gazdagokat, magasan es ala-

csonyan állókat küldött a földre. Ezek nem gondolnak arra, hogy 

a föld olyan tökéletlen és hogy ezért van szüksége ezekre a foko-

zatokra. Először is hozzátok fordulok ti magasan állók és gazda-

gok. Sohase tulajdonítsátok a ti érdemeteknek, hogy magas rang-

ban, kedvező életviszonyok közé születtetek, mert hiszen a ti szel-

lemeteknek nincsen sem grófi, sem hercegi rangja, sem kastélya, 

sem pénze; szellemeteknek csak az erkölcsi tulajdonságok képe-

zik tulajdonát és kincsét, minden egyéb elenyészik a testtel 

együtt. Ha tehát Isten magas állásba helyezett a földön, akkor te-

kintsétek ezt a szellem megpróbáltatásának és misszióknak az 

emberiséggel szemben. Ilyenkor ugyanis többnyire sok ember 

sorsa kapcsolódik a tietekhez, kiknek megélhetése tőletek függ; 

de akik szinten testet öltött szellemek, s akik szellemi értelemben 

véve is tőletek követelik bérükét, mert „amilyen az úr, olyan a 

szolga. A háziúr és a háziasszony szelleme befolyásolja a házné-

pét is. Ha tehát magasan állasz a földön, akkor gondold meg, hogy 

az Atya pénztárosa vagy, aki sok talentumot bízott reád, amelyet 

a szegényeknél jól el kell helyezned, hogy bőséges kamatot hoz-

zon; Ő szellemi adomány gyanánt jobb nevelésben részesített té-

ged, te vagy a fa, amelynek ágai a téged környező emberek között 

áldást kell, hogy terjesszenek. Isten adja a sikert, de szigorúan 

számon kér mindent.  

Azért te gazdag gondolj ezekre a szavakra: „Bizony mondom 

nektek, hogy könnyebben átmegy a hajókötél a tű fokán, mint 
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ahogy bejut a gazdag a mennyországba!” Hajlamod van az ön-

zésre, gőgre te földi fejedelem, őseidre támaszkodva; pedig ez 

mind csak látszat, és ha a föld első századaira vezeted is vissza a 

te családfádat, szellemi jólétednek ez semmit sem használ, maguk 

elköltözött elődeidnek szellemei pedig már nem tudnak erről 

semmit. Sokan szegény embereknél öltöttek testet, talán éppen 

azok a koldusok, akiktől irtózol, ahelyett, hogy őket megtisztíta-

nád, és nekik enni adnál! Azt hiszitek, hogy őseitek a mennyben 

mind sorban állva várnak és fogadnak titeket? Csalódtok, csupán 

a szent szeretet kapcsolja a szellemet a szellemhez, csak a szellem 

tisztasága emeli őt magas fokra. Ti nem a szellemeket becsülitek 

meg és tartjátok számon, hanem csak őseitek külsőségeit. Ha volt 

magas és tiszta szellem közöttetek, akkor köszönjétek azt meg Is-

tennek, mert csak az olyan hagyja maga után az erény állandó 

emlékét. Mária Dávid leszármazottja volt és szegény asszonyként 

élt, csupán Isten kinyilatkoztatására gondolván. Krisztus aposto-

lait a szegények közül választotta ki magának. Ó ti nagyjai a föld-

nek, osszátok meg vagyonotokat felebarátaitokkal, szeressétek 

őket testvéreitekként. Ne legyetek nevetségesekké és elvakul-

takká gőgötökben. Az Úr, a legnagyobb, egy ács fogadott gyer-

meke volt. 

Ti szegények pedig ne keseredjetek el a magasabbak iránt, 

maradjatok alázatosan meg ott, ahová Isten helyezett; csupán 

szellemileg és ne külsőségekben igyekezzetek emelkedni. Tekint-

setek fel Krisztusra: Ő dacára annak, hogy a legmagasabb volt, 

szegény maradt, semmi földi pompa sem volt rajta. Boldogok a 

szegények! Örvendezzetek a szegénységnek és a lenézettségnek! 

Örvendezzetek a szegény Lázárral, aki gazdag lett Isten előtt a 

mennyben. Szolgáljatok a magasabban álló embereknek szeretet-

tel, tegyétek ezt Isten iránti szeretetből. Hiszen Krisztus is József-

fel dolgozott, a halászokkal halászott és Ő szerezte meg nekik a 

nagy zsákmányt, Ő mondja nekik, hogy ezentúl ne halakra, ha-
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nem emberekre halásszanak. Így tegyetek ti is, ti kicsinyek és sze-

gények! Nemes cselekedeteitek és azok a lelkek, akiket imára ser-

kentettetek, szóljanak érettetek az Atyánál, ezek legyenek a ti őse-

itek. 

Egyesüljetek ti magasai és alacsonyai a világnak Krisztus-

ban, mesteretekben és Istenben, Atyátokban. Tekintsetek szere-

tettel egymásra, és gondoljatok a szellemre, aki csupán önzetlen 

tettek segítségével emelkedhetik fel a magasba. 

 

11. Az istentagadókhoz. (**) 

Isten, ez az őslény, aki örökké volt és örökké lesz, teremtette 

a szellemeket, Istennek hatalma van mindenki, és mindennek fe-

lett. Ő adta nektek, földi embereknek a szabad akaratot, szabadon 

választhassátok Őt vagy a világot. Ő adott nektek észt és értelmet, 

es ti mit tesztek emberek? Gyakran a természetnek, Isten alkotá-

sának tulajdonítjátok mindazt, amit Isten teremtett! Valamit csak 

hinni kell az embernek! Ha ti, istentagadók nem hisztek a meny-

nyei Atyában, akkor a „semmi”-ben hisztek, amely így valamivé 

válik; hisztek a hatásokban, amelyek Isten, hatalmából származ-

nak, és életerőnek, természetnek nevezitek azt, hiszen mindennek 

nevet kell adnotok, azért nevezzétek tiszteletetek tárgyát semmi-

nek. Amit így megtiszteltek, az többnyire ti magatok vagytok. 

Eszetek istenének oltárt emeltek, nagy érdemeket tulajdonítotok 

magatoknak, amelyek szemetekben annál nagyobbaknak látsza-

nak minél kevésbé hisztek Istenben, az örökéletben és a jó jutal-

mazásában. Mindezt saját istenetek, önmagatok előtt teszitek, di-

csekedtek hitetlenségetekkel, amit önzetlenségnek és nagylelkű-

ségnek neveztek el. Azokat az embereket, akik jók és akiket egy-

kor Isten meg fog jutalmazni, haszonleső bolondoknak nevezitek. 

Ó ti vakok! Úgy dolgoztok az egész életen át, mint a hangyák, 

anélkül, hogy Istent ismernétek, aki azután fáradságos munkáto-
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kat egyetlen mozdulattal szétszórja; akkor aztán elölről kezdheti-

tek. 

Miért vagytok olyan makacsok, miért nem borultok le imá-

dattal Isten színe előtt, miért nem köszönitek meg Neki szellemi 

adományaitokat? Azért, mivel a gőg rágódik rajtatok, amely ön-

magából kíván minden lenni, amely inkább semmiben sem hisz, 

semhogy magánál sokkal magasabban állóban higgyen. Siralmas 

lesz óh szegények a ti felébredésetek a halál után! Megpróbálta-

tások árán ismeritek majd meg, hogy hasonlók vagytok a féreg-

hez, mely az óriás ujja körül tekergőzik és annak legkisebb nyo-

mására elpusztulhat. Krisztust kinevetitek, csupán embernek tart-

játok Őt, ti sajnálatraméltók! De mi marad meg számotokra sivár 

földeteken, ha nem hisztek Istenben, Krisztus születésének isteni 

áldozatában és a szellem örök életében? Mi hasznotok van így az 

életben? Miért is éltek? Mire való az a sokmilliónyi csillag és a 

számtalan világ? Magától keletkezik talán mindez? S ki kormá-

nyozza és vezeti mindezt? Ó te nyomorult ember, mi vagy te, és 

mire vagy képes egyedül a világegyetemben? Mi marad neked, 

aki a legszentebbet megtagadod? Sivár pusztaság! 

Ó imádkozzál, ismerd meg Őt; az ő szeretetének és hatal-

mának elragadtatással kell eltöltenie téged. Szeresd Őt, aki téged 

alkotott! 

 

12. A tudósokhoz és panteistákhoz. (**) 

Hozzátok szólok ti tudósok, akik Isten műveit, a világegye-

temet, a csillagokat, a természetet, mindazt, amit láttok, nem tu-

lajdonítjátok Isten, hanem a mindenség hatalmának. Tagadjátok, 

hogy szellem létezik és a hitet korlátolt felfogásotok szerint akar-

játok meghatározni. Mivel a szellemeket nem látjátok, tagadjátok 

őket, tagadjátok a halhatatlanságot és kacagtok a szellemhit egy-

ügyűsége felett! Azt mondjatok: „ha az ember meghal, akkor egé-
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szen meg van halva, a test férgek táplálékává lesz, és megtermé-

kenyíti a földet, ez az utolsó szolgálat, amit a természetnek te-

szünk; szellemek nincsenek, miből is állanának azok?” Igen, mert 

léteznek olyan finom fluidok, melyeket ti nem ismertek és nem 

tudtatok még felkutatni, azért tagadjátok azokat. Falat emeltetek 

magatok elé a halálnál, és konokságotokban nem akartok tovább 

kutatni, elvettek minden szellemi tapasztalatot; mintha tagadás-

tok folytán az egyáltalán nem is létezhetnék! Bár könnyű tagadni 

valamit anélkül, hogy azzal megismerkedtünk volna, de ez a tu-

dásnak nem a legjobb és nem a legbölcsebb eszköze. Ti, akik azt 

állítjátok, hogy a halál után minden egy egységbe olvad össze, 

akik megfosztjátok a szellemeket egyéniségüktől, mondjátok 

meg, hol van a jó jutalma, a rossznak büntetése, az egymást sze-

rető szellemek viszontlátása? Sehol? Ó ne higgyétek ezt kedves 

testvérek! Ne higgyétek! Térjetek vissza szellemetek jogaihoz. 

Hogyan lehettek olyan elvakultak és megrögzöttek? Éppen azok-

nak a nagy tanulmányoknak, amelyeket a természetről, a csilla-

gok útjáról és az állatok értelmes voltáról folytattatok, kellett 

volna meggyőzniük titeket, hogy van egy legmagasabb lény, aki, 

mindenható és mindent a legbölcsebben intéz. Képes-e valamely 

gyár vezető nélkül dolgozni? Képes-e az óra ütni, ha fel nem húz-

zák? Nem, mert minden megáll a rendező magasabb vezetés nél-

kül. Így történnék ez a világmindenségben, ha Isten csak egyetlen 

rövid pillanatra is megvonná tőle óvó, vezető kezét. Milyen rop-

pant rendetlenség állana be akkor! Ismerjétek el tehát, és dicsőít-

sétek Őt. Minél inkább kutattok, annál inkább higgyetek a halha-

tatlanságban. Ne engedjétek, hogy a hiúság megtévesszen, amely 

csak gyengeségetek pillanatait lesi, hogy aztán végképp elkápráz-

tasson titeket. A szellemtan példákkal bizonyítja, hogy a legma-

gasabban állók is tudatlanok a halál után, ha Isten nélkül munkál-

kodtak; odaát minden idegennek tűnik fel előttük, és a szellemi 

ábécé-re a haladottabb szellemeknek kell őket megtanítaniuk. 
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13. Azokhoz, akik a spiritizmust az ördög művének tartják. 

(**) 

„Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az 

ördögöket!” Így szóltak a farizeusok, mikor látták Krisztus isteni 

hatalmát. Spiritisták, ezt kiáltja nektek is a világ, válaszoljatok 

nekik Krisztus szavaival: „Minden ország, amely önmagával 

meghasonlik, el fog pusztulni, egyik ház a másikra fog dőlni. Ha 

tehát a sátán ellentétbe kerül önmagával, hogyan állhat lenn majd 

az ő országa? Hogyan mondhatjátok tehát, hogy Belzebubbal 

űzöm ki az ördögöt. És ha Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, 

kivel űzik ki a ti gyermekeitek? Azért ők ítélnek meg titeket. Ha 

azonban Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor valóban eljött 

hozzátok Isten országa.”  Ebben a világos és magasztos válaszban 

benne van a szellemtan egész igazolása és lényege. Az ördögnek, 

vagyis a gonosz szellemeknek valóban nagyon le kellene győz-

niük önmagukat, és e győzelem útján meg is javulnának, ha mind-

azokat a szép, isteni tanításokat ők írnák a buzgó és hívő médiu-

mokkal. Miért hiszitek hát ti, a világ elvakult gyermekei a sátán 

hatalmát és tagadjátok egyben Isten hatalmát? Hiszen a jó szelle-

mek csakis ezzel a hatalommal írnak, ők csak Istent ismerik. Vi-

lág, milyen vak vagy te! „Füleitek vannak, hogy halljatok, és nem 

hallottok, szemeitek, hogy lássatok, és nem láttok!” Így volt ez 

akkor Krisztus korában, és így van ez most is. Számtalan médium 

ír tanulságos könyveket, amelyek Krisztus szavait világosan meg-

magyarázzák nektek, az ő példájához utalnak, és mégis vakok és 

siketek maradtok, makacsul visszautasítván e magasztos dolgo-

kat! Olvassátok Krisztusnak apostolaihoz intézett szavait: Íme ő 

azt parancsolta nekik, hogy szegényen vándoroljanak egyik hely-

ről a másikra, és ne pénzért gyógyítsanak, prédikáljanak és űzzék 

ki a sátánt és vajon közülük meghalt-e egy is éhen? Nem, a sze-

retet mennyei kenyere táplálta, őket? Így kell az igazi spiritisták-
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nak is dolgozniuk. Legyenek szívesen szegények, munkálkodja-

nak csendesen Istenért, űzzék ki az ördögöt az ő nevében. Vagy 

talán azt hiszitek ti, a világ gyermekei, hogy ma már nincsenek 

megszállottságok? Azt hiszitek, hogy ez a betegség csak néhány 

üres fej képzelődése volt az ókorban? Nem, és éppen te tagadó, 

makacs és vak ember, aki Isten tanítását a sátán munkájának aka-

rod feltüntetni, vigyázz reá, vajon nem valami öreg farizeusi szel-

lem befolyásol-e téged? 

A szellemtan szorosan Krisztus után igazodik, a spiritisták 

az ő nevében dolgoznak, Isten velük van, és éppen kiküldött jó 

szellemei oltalmazzák őket a gonosz hatalom ellen, amely ha-

talomnak ti az ő működésüket tulajdonítjátok. 

 

14. Hol van az ördög? (**) 

Keressük az ördög, vagyis a rossznak eredetét. Ez a gőgben, 

az Isten iránt való szeretet hiányában rejlett. A szellemek ebben 

vétkeztek és rossz, engedetlen gyermekekké váltak. Minden 

rossz, tisztátalan szellem már magában hordozza a poklot. Vagy 

talán azt hiszed, hogy a másvilágon megszabadul azoktól a bű-

nöktől, amelyeket a földön elbizakodottságában elkövetett? 

Nem, mert a büntetés követi a tettet. Ezért a tisztátalanok és ve-

zekelni nem akarók szellemei a szellemvilágban mintegy külön 

világot képeznek, mely a mindenség sok bolygoján van szét-

oszolva. „Az örök tűz, amely nem alszik ki és a rágó féreg, 

amely nem hal meg“ képletes kifejezések. A lelki fájdalmak és 

a rettegés, amely ha a rossz az ő halála után vezekelni nem akar, 

gyakran évszázadokig eltart, örökkévalóságnak tűnik fel e sze-

rencsétlenek előtt. 

Nem jó Istennel harcban állni, mert utoljára te szegény ma-

kacs ember, mégis csak neked kell engedned. A gonosz szelleme-

ket saját rossz tulajdonságaik kínozzák, így az irigység majdnem 

megöli őket, ha messziről hallják a mennyei karok énekét, és ők 



26 
 

nem vehetnek részt benne; látják a ragyogó fehér szellemeket, és 

nem képesek sötét alakjukat levetni vagy megváltoztatni. Ahe-

lyett, hogy tanítást és tanácsot kérnének, méregbe jönnek, és a 

földi embereket tesztvágyra és hiúságra csábítják, és azután gyö-

nyörködnek a rosszban, amit előidéztek. Azért vigyázzatok em-

berek minden kísértő érzésre és szakadatlanul imádkozzatok eze-

kért a szegény, bűnös szellemekért is. Őrizkedjetek a rosszra való 

minden alkalomtól és keressetek azt, ami nemes. 

Az ördögök vezekelni nem akaró szellemek, akiknek azon-

ban egykor mégis Istenhez kell térniük; nevetséges tehát félni az 

ilyen szegény szellemektől.  Ellenkezőleg szeretnetek kell őket, 

mint eltévelyedett testvéreiteket, és imádkoznotok érettük; nem a 

szellemet, hanem a bűnt kell utálnotok. Így uralkodjatok kedves 

emberek az életben is magatok felett, ha olyan valakivel kell 

együtt lennetek, aki hamis és rossz tulajdonságokkal bír; Isten 

nem hiába állította őt utatokba; ő számotokra a türelem és feleba-

ráti szeretet próbaköve. Uraltatni akarjatok magatokat a gonosz 

által, engedni kívántok neki? Ugye nem! Ha tehát valaki igen kel-

lemetlen nektek, mert nagy hibái vannak, akkor gondoljatok Isten 

szeretetére és imádkozzatok forrón ennek a testvéreteknek meg-

téréséért. Ez a gondolat vigasztaljon es erősítsen titeket. Gondold 

meg, hogy Krisztus a legtisztább és legszentebb, éppen a legna-

gyobb bűnösökhöz jött; te pedig ellenszenvet táplálnál valaki 

iránt, aki éppen olyan küszködő szellem, mint te vagy? A te rö-

vidlátásoddal akarnál ítélkezni az ő siralmas állapota felett? Nem 

gyermekem, küzdj bátran e kísértés ellen; ha nem is tudod őt 

mindjárt olyan forrón szeretni, amit Isten nem is kíván, mégis 

imádkozzál iránta való jó érzésekért, kérj segítséget számára, és 

légy iránta barátságos amennyire csak lehet, mert az úgynevezett, 

ördögök - vagyis a rossz szellemek - ott születnek meg, ahol az 

emberek egymás iránt szeretetlenek és keményszívűek, ahol az 

irigység és az ebből származó bűnök burjánzanak. Ezért szeres-
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sétek azokat, akik gyűlölnek titeket, azaz legyetek jószívűek ve-

lük szemben; barátságtalanságukat szelíd mosollyal viszonozzá-

tok; így működhettek közre, hogy a gonoszság és a gonoszság 

okozta szenvedések megszűnjenek. 

 

15. Hol van a mennyország és hol vannak az angyalok? (**) 

Az angyalok az egész világon ott vannak mindenütt, és se-

gítik a különböző fokozaton álló szellemeket, hogy megjavulja-

nak. Titeket is ők oltalmaznak emberek, és jó gondolatokat sugal-

maznak nektek. Az angyalok segítenek nektek szellemhívőknek, 

az önmegtagadás és a küzdelem nehéz munkájában. Az angyalok 

olykor testbe is lejönnek a földre, hogy küldetéseket töltsenek be, 

és példát adjanak. Becsüljétek nagyra emberek az ilyen szelíd, 

szeretetreméltó testvéreket, kiknek élete nyilt  könyv a világ előtt, 

amelybe mindenki beletekinthet, hogy belőle olvashasson és ta-

nulhasson. A mennyország hozzátok jő, ha igyekeztek azt meg-

hódítani és megnyerni. Ha buzgón imádkoztok, felebarátaitokat 

szeretitek és nekik megbocsátotok, akkor Krisztus és Krisztussal 

a mennyország bennetek, köztetek lesz. Igyekezzetek Őt követni, 

és megosztani az üdvözültekkel az örök béke és szeretet lakóhe-

lyét. Ha ebben részesülni kívántok, akkor a bennetek lakó rossz 

emberrel kitartóan harcolnotok kell, és nem szabad mindig fele-

barátotok hibáira gondolnotok, hanem önmagatokat kell szigo-

rúan vizsgálnotok. Az angyalok itt vannak körülöttetek, akik nagy 

örömmel látják benső átalakulásotokat és segítenek nektek. 

Higgyétek el nekem, ha komolyan beálltok a tiszták és a 

küzdők soraiba, akkor nincsen olyan erős hatalom, amely titeket 

tőlük elválaszthatna; mert jegyezzétek meg, hogy „a mennyor-

szág csak az erőszaknak enged, és akik erőszakolják, azok hódít-

ják meg”. Az angyalok is küzdöttek és nagy fáradsággal szerezték 

meg maguknak magas fokozatukat. Harc és háborúság nélkül 

semmisem megy. Imádkozzatok naponkint Istenhez, kérjetek 
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Tőle világosságot. Ő elküldi azt nektek a fényesség birodalmából 

angyalai által, akik nagy örömmel és alázattal szolgálnak Neki. 

Az ég, a jóság és nemesség angyali örömei legyenek veletek sze-

retett emberek! 

 

16. A materialistákhoz. (**) 

Keménynek és súlyosnak tűnnek fel nektek Krisztusnak a 

gazdag ifjúhoz intézett ama szavai: „Menj, adj el mindenedet és 

oszd el a szegények között, s akkor kincsed lesz a mennyben; és 

aztán jöjj, és kövess engem”. Az pedig ezeket hallván, elszomo-

rodott és eltávozott, mert nagyon gazdag vala. 

Így vagytok ti is, akik a mammonhoz és a világ külső fényé-

hez és gyönyörűségeihez ragaszkodtok. Ki a materialista? Az, aki 

szívósan ragaszkodik az anyaghoz és minden világihoz, és ezáltal 

szellemi életét, azaz a belső embert hallgatásra kényszeríti. Ma-

terialisták mindenütt vannak a földkerekségén. Ilyen a szellemdús 

világfi, aki élceivel, pikáns elménckedéseivel az egész társaságot 

mulattatja; ő az asszonyok kedvence, az ünnepelt, és a mulatsá-

gok nélküle üresek; ő mindig szeretetreméltó és barátságos. A vi-

lág gyermekei persze nem látják, hogy ez az ünnepelt férfiú ott-

hon gonosz szeszélyével szolgáit hogyan kínozza, hogy ezek a 

mosolygó ajkak miképp tudnak szitkozódni, és hogy alárendelt-

jeit egészen más embereknek tekinti! Ha nős, akkor nejének oda-

haza nincsen egyetlen jó órája; s ily helyen a gyermekek a világias 

gondolkozást már a családban szívják magukba. Ebben rejlik a 

materializmus mérge. Az ilyen emberek a szívjóság látszatát kel-

tik, jámboroknak és képzett szelleműeknek látszanak, de csak 

üres szavakat ejtenek ki, mint a zenélő óra, amely semmit sem 

érez. A könnyelmű világnak tetszik, de a mélyen gondolkozó fü-

lét bántja ez az érzésnélküli hang. 

A női materialisták is gyengédeknek, kedveseknek és szív-
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jóságra, könyörületességre hajlani látszanak. Estélyeket rendez-

nek, amelyeken csupán a szegényekért dolgoznak; az már divattá 

lett közöttük; mit is tennének szegények nélkül? Kikért is volná-

nak a sorsolások, meg a műkedvelői előadások? A nagyvilági asz-

szony bizonyos kacérságot helyez abba, hogy úgy tűnjék fel, 

mintha a szegénykért aggodalmaskodnék, a szalonokban érde-

kükben szorgoskodik, alkalmas háttérként használja őket; hasz-

nos foglalkozás, szükséges rossz ez nekik. És odahaza? Még a 

kezét sem hagyja megérinteni, egy ilyen agyondicsért szegénytől, 

ruháját megvetéssel húzza vissza, ha koldus közeledik hozzá, eze-

ket a szegényeket csavargóknak tartja, kiket be kellene zárni; kí-

méletlen szobaleányával, ha későn hazaérkezik, és a leány álmo-

san és nem elég gyorsan jön eléje. Mindenhol alázatos arcokat 

kíván látni, fennhéjázó, arcát odahaza és a társaságban látva két 

külön embernek tartaná mindenki. Csupán a világiasság uralko-

dik felette, bensejében minden pusztaság, mert hiányzik belőle az 

éltető hit. Ezek az asszonyok éppen olyan materialisták, mint 

azok a durva férfiak, akik csak az evésre és ivásra gondolnak, el 

vannak ők merülve a fényűzésben és világiasságban; ezek az ő 

isteneik. 

Ó emberek, rázzátok le magatokról a világ szeretését! Isten 

legyen számotokra a kezdet és a vég. Minden emberben testvért 

lássatok. A spiritizmus megtanít titeket arra, hogy ama szegényes 

kunyhó asszonya, s az a beteg ember egykor vérszerinti testvére-

tek, vagy közeli rokonotok lehetett, világossá teszi előttetek, hogy 

minden ember testvéretek, akit szeretnetek kell. Testeteket csu-

pán köpenynek tartsátok, amelyet le kell vetnetek; és majd cso-

dálkozni fogtok, hogy a nyomorult ember szelleme, ki a földön 

szegényes ruhában járt, immár jobb szellemi ruhát visel, mint ti, 

akik selyem ruhában jártatok. Hiszen Krisztus is a szegénység 

példáját mutatta be, tehát kövessétek Őt. Mindenki adjon a magá-

éból a szegényeknek; mindenki adjon viszonyaihoz mérten sokat, 

s akkor megtalálta a helyes mértéket. Mert ha azt hiszed, hogy 
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annyit már nem adhatsz, mert képességedet meghaladja, akkor ez 

annak a jele, hogy az önzés szólalt meg benned. Előbb mindig 

másokra gondolj és csak azután magadra; vállalj kisebb nélkülö-

zéseket azért, hogy segíthess, hogy ekként az anyagiasságot és a 

világi felfogást kiöld magadból, amely minden alkalommal elő-

térbe tolakszik. És mindig szeretettel adj, nem számítva sem há-

lára, sem köszönetre. Adj, hogy adj, adj, hogy szívednek ünnep-

napot szerezz. Így nyeritek meg Isten tetszését, s az Úr így szól 

majd hozzátok: „Jöjjetek hozzám ti Atyám áldottál! Bírjátok a vi-

lág kezdetétől nektek készített országot. Mert éheztem és ennem 

adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok; jövevény voltam és be-

fogadtatok; mezítelen voltam és felruháztatok; beteg voltam és 

meglátogattatok; tömlöcben voltam és hozzám jöttetek. Bizony 

mondom nektek, amit e legkisebb atyámfiai közül egynek csele-

kedtetek, azt nekem tettétek”.  Az önzést és az anyagiasságot csu-

pán önmegtagadással és a saját szükségletetek és örömeitek hát-

térbe szorításával lehet megöldökölni. Ez úton válik a halál reátok 

nézve gyönyörűséggé. 

 

17. Beszélt-e Krisztus az apostolokkal a szellemvilágról? (**) 

Milyen elvakultak vagytok emberek, hogy ebben csak egy 

pillanatig is kételkedhettek! Ő, aki olyan sokat beszélt nekik a 

szellemi világról és Atyja országáról, kinek jelenlétében ezernyi 

szellemi, földöntúli esemény történt, Ő a szellemvilág ura, aki 

ígéretéhez képest halála után velük mint szellem közlekedett, aki 

az átváltozások országáról beszélt, hogyan hallgathatott volna a 

szellemi világról? E szavaival: „mindnyájatoknak át kell változ-

notok” tárta fel előttük a szellemi világ számtalan fokozatát. Vi-

lágos jele ez annak, hogy Krisztus bizonyára behatóan beszélt ve-

lük róla. És nem mondja-e János evangéliuma végén: „Jézus még 

sok egyebet tanított és cselekedett; ha mindezt egyenkint le akar-
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nék írni, akkor úgy vélem, a világ nem fogadhatná be a könyve-

ket, amelyeket meg kellene írni“. És ez így is van; Krisztus élete 

folytonos emlékeztetés volt a szellemvilágra. Születését, azt, 

hogy Egyiptomba kell menekülniük magas szellemek, azaz an-

gyalok tudatták. A két fényes alak az Ur színeváltozásakor szin-

tén szellem volt: Mózes és Illés. Ezt Krisztus bizonyára nyoma-

tékosan megbeszélte az apostolokkal, és megmagyarázta nekik, 

amint megkísértetését a pusztában szintén elmondhatta. Hogyan 

tudhatták volna ezt meg máskülönben? Igen emberek, Krisztus 

helyeselte, sőt maga és tanítványai is gyakorolták a közlekedést a 

szellemvilággal. Azért ragaszkodjatok a szellemtanhoz, és amint 

gyakran gondoltok az elhaltakra, és imádkoztok értük, éppen úgy 

szabad a velük való szellemi közlekedés is. 

 

18. Az újra testetöltést a biblia is megállapítja. (**) 

Amint Krisztus szólott a szellemvilágnak az emberekkel 

való szoros összeköttetéséről, úgy beszélt az újra testetöltésről 

vagy újraszületésről is, mint például a Nikodémussal folytatott 

beszélgetés alkalmával: „Bizony mondom neked: Ha valaki nem 

születik újra víztől és szentlélektől, nem mehet be az Isten orszá-

gába”. Ez világosan az újra születésre vonatkozik. Nikodémus is 

éppen úgy, mint a hitetlen ember, csodálkozva kérdi: „Mi módon 

szüleihetik az ember újra, ha már vén?” Igen, szeretteim, nektek 

újra kell születnetek, és köszönjétek meg Istennek ezt a kegyel-

met, mert enélkül szellemeteknek évszázadokig kellene kínlód-

nia, és emelkedésetek a jó felé igen lassú lenne; míg az újraszü-

letés segítségével, ha csak kissé igyekeztek is, gyakran repülve 

közeledhettek az isteniek felé. Keresztelő János Illés újra testet 

öltött szelleme volt; így találhattok még több példára is a két tes-

tamentumban. Keressétek, olvassátok és vizsgáljátok csak figye-

lemmel és nyitott szemmel a próféták szavait, akkor az igazság át 

fogja hatni szellemeteket. 
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Ne törődjetek ti szellemi emberek a világ, az álszenteske-

dők és hamis próféták megszólásával; imádkozzatok magatok-

ban Istenhez, hogy világosítsa meg sötét szellemeiket. Ha ezek 

az emberek Krisztus magas tanítását nem mellőznék, hanem ala-

posan tanulmányoznák, akkor ezeket az igazságokat is meglát-

hatnák. Ha tehát, gyaláznak is titeket, hitetekért, ti azért csak 

szeressétek és dicsőítsétek Istent. 

 

19. A spiritizmus áldásai. (**) 

Most az egész világ szeme előtt meg akarjuk nektek ma-

gyarázni az annyira ócsárolt spiritizmus áldásait. A szellemi em-

bernek a következő tulajdonságokat kel megszereznie: Isten 

iránt érzett legnagyobb szeretetett és a felebaráti szeretetet: 

ezekből ered a békesség, nyugalom, megnyugvás Isten akaratá-

ban, bizalom az ő mindentudásában, erős hit a túlvilágban, amit 

tetteinkkel jobbá vagy rosszabbá tehetünk, végül az önmegtaga-

dás és az alázatosság. Ezeket a magasztos tulajdonságokat min-

den szellemi embernek el kell sajátítania. A szellemvilággal 

való közlekedés csak hasznára lehet neki, mert mi Isten védő 

szárnyai alatt állunk, és tanácsolunk nektek megpróbáltatásaitok 

közepette, és pedig csupán annyit, amennyit Isten megenged. 

Ám milliónyi kóborló, tisztátalan szellem adhat nektek rossz ta-

nácsot médiumok írása segítségével, de adhat másképpen is be-

folyásolás avagy kisértés útján, az már egyre megy. A médium 

útján való közlekedésnél legalább bátran a szeme közé nézhet-

tek a kísértésnek. 

A spiritizmus segítségével megismeritek az élet gyakran rej-

télyes szirtjeit, és kikerülitek a szellemvilágból szított háborúsá-

gokat. Nyitott fülekkel halljatok, nyitott szemekkel lássatok, és 

úgy tanuljatok, hogy előnyötökre váljék. Minél inkább elterjed a 

spiritizmus, annál jobban gyarapszik a felebaráti szeretet. Mert a 
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jó tulajdonságoknak együtt kell fejlődniük a spiritizmussal, kü-

lönben az nem volna szellemi, hanem csak emberi mű! Ragasz-

kodjatok szilárdan a szellemihez! Jövendő jólétetek érdekében 

győzzétek meg magatokat és éljetek kifogástalanul a világ ítél-

kező szemei előtt, és törekedjetek az említett erények után. Mond-

játok meg a világnak, hogy tanunk áldásai a következőkben rej-

lenek: 

1. Terjeszti az Isten és az emberek iránti valódi szeretetet. 

2. Kiirtja az önzést és a gőgöt. 

3. Terjeszti az igazi hitet és az Isten akaratában való meg-

nyugvást. 

4. Biztos reménységgel tölt el egy jobb élet és szeretteink 

viszontlátása iránt. 

5. Elővigyázóvá tesz az élet válaszutain. 

6. Azt a meggyőződést kelti, hogy Isten segítsége mellett 

megtalálhatjuk a nekünk rendelt házastársat és egy gyermeket 

sem kényszeríthettünk valamely nem neki való életpályára, vagy 

házasságra. 

7. Megszüntet minden gyilkosságot a földön, úgy mint az 

öngyilkosságot, párbajt, rablógyilkosságot, háborút, kivégzést. 

8. Megszünteti a nemzetek gyűlölködését, mert mindnyájan 

egy Atya gyermekei vagyunk . 

9. Szüntelenül késztet imádkozni a földön élő és túlvilági 

testvéreinkért  

Helyezzétek mindezt Isten mérlegére, számítsátok még 

hozzá a szellemi gyógyításokat, és akkor ezek bizonyára többet 

fognak nyomni, mint a gúnyolódó, gőgös és hitetlen világ. Azért 

legyetek szilárdak és hajthatatlanok, és tanuljatok meg Istennel 

munkálkodni. 
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20. A javulásra irányuló elhatározás, a spiritisták foga-

dalma. (**) 

Határozd el gyermekem komolyan, hogy a bűnöket kerülöd 

és az említett erényeket elsajátítod. Mondd: „Előtted állok Iste-

nem, mint szegény és gyenge teremtmény, és komolyan felteszem 

magamban, hogy megjavulok. Le akarok tenni főbb hibáimról, 

szívesen viselem a világ megvetését, Hozzád akarok tartozni 

Uram mindörökké. Sajnálom, hogy olyan sok időt pazaroltam el 

eddig a földön, és megkettőztetett buzgalommal látok hozzá, 

hogy kipótoljam azt, amit elmulasztottam. Adj Uram erőt nekem 

ehhez!     Amen.”   , 

F o g a d a l o m : „Örök hűséget és szeretetet fogadok Neked Iste-

nem, és ebben felebarátaim iránti szeretetet is; komolyan felte-

szem magamban, hogy a gőg legparányibb szikráját és az önzést 

is kiírtom magamból. Hűséget fogadok Neked és szilárdan aka-

rom követni a szellemhit magasztos tanait. Imádságban keresek 

erőt, szellemi erőmet összeszedve, imádsággal akarok gyógyító-

lag hatni, mert Te Uram nem választasz el minket a szellemvilág-

tól! Te megengeded a szellemeknek, hogy velünk közlekedjenek. 

Fogadom tehát Neked Istenem, hogy a szellemekkel való össze-

köttetést, úgy a magam javulására, mint testvéreim okulására ápo-

lom. Velük kívánok imádkozni és dolgozni. Amen.“ 

 

21. Az imádság. (**) 

Szívből imádkozva szólhatunk Istenhez, és te ember ezúton 

minden pillanatban beszélhetsz Isteneddel. Egy tekintet, egy só-

hajtás Istenhez, ha az szíved mélyéből jő, gyakran eredménye-

sebb, mintha órákig imádkozol, ha aközben szellemed kifárad és 

ellanyhul. Az imádságnak áhítatosnak kell lennie, tiszta forrásból 

kell fakadnia; legyen tőle a szellem teljesen áthatva. Hogy az ima 

hosszú vagy rövid legyen, az minden egyes ember szellemi tulaj-
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donságaitól függ. Az imádság alapgondolata és átérzése a fődo-

log. Imádkozzatok mindig és szakadatlanul, ez azt jelenti, hogy 

mindig úgy kell élnünk, hogy szellemünk Isten jelenlétét folyton 

és élénken érezze; ne engedjétek, hogy rossz, tisztátalan gondolat 

hatoljon szellemetekbe; áldozzátok fel a mindennapi élet parányi 

kellemetlenségeit türelmesen Istennek, és gondoljatok gyakran 

reá, ez előtte a legkedvesebb ima. A mindennapi életben gyakran 

nehezebb Isten iránti imádatunknak megfelelőleg mindig szelíd-

nek, türelmesnek és derűsnek lenni, mint az élet nehezebb körül-

ményei közepette, aminők minden halandó életében csak ritkán 

fordulnak elő. Gyakorold magadat csendben odahaza; maradj szí-

vesen ismeretlenül; gondolj a legmagasabbra, aki mindent, még a 

legelrejtettebbet is látja, ne törődjél a világ ítéletével, hiszen nem 

az lesz egykor a te ítélő bírád, hanem Isten aki igazságosan ítél és 

jutalmaz. 

Imádkozhattok a szeretet cselekedeteivel, egy barátságos, 

áldó tekintettel, jó szóval megnyugtató kézszorítással; Isten 

mindezt látja. Gyakoroljátok magatokat abban, hogyha olyanok-

kal kell együtt lennetek, akik nem becsülnek és nem szeretnek 

titeket, rövid fohászokat küldjétek érettük Istenhez, és gyűlöletük 

meg fog szűnni. Ez gyakran egész életre szóló, de háladatos 

munka, mert az illető szelleme ezáltal megismer és becsülni tanul 

titeket. Éljetek úgy, hogy ne legyen egy szellem sem, aki gyűlölne 

titeket; ha ti mindannyit szeretitek, akkor meg fognak nyugodni. 

Imádkozzatok, igen imádkozzatok minden gondolatotokkal és 

cselekedetetekkel! Békesség, Isten békessége legyen veletek. 

 

22. A médiumokhoz. (**) 

„Sokan vannak a hivatottak, de kevesen a választottak”. E 

szavakat intézem hozzátok, ti médiumok, akár gyógyítotok, írtok, 

beszéltek, láttok, avagy más ilyest cselekedtek. A jó médium tu-



36 
 

lajdonságai a következők: szeretet, alázatosság, bizalom, hálada-

tosság és imádság. Szeretet embertársai iránt, alázatosság még a 

legrosszabb emberrel szemben is; alázatosság, ha a legszebb nyi-

latkozatokat közvetítitek is, hiszen tudjátok, hogy ez nem belőle-

tek jő, ti csak Isten eszközei vagytok; akibe helyezzétek minden 

bizodalmatokat; háladatosság Isten iránt e kegyelemért, és buzgó 

imádság, hogy ez adományokat megtarthassátok, és hogy azok 

bennetek gyarapodjanak. Ezt az adományt csupán Isten dicsősé-

gére, az ő világosságának és igazságának terjesztésére használjá-

tok. A minden jó és nemes ellensége: a büszkeség, távol legyen 

tőletek! Tépjétek ki magatokból médiumok a gőgöt, és az érzé-

kenykedést; ezek a hibák a médiumitás megrontói. Engedjétek 

szívesen, hogy a tapasztaltabbak ítéljenek felettetek, ne tartsátok 

magatokat valami különös és rendkívüli lényeknek. Lássátok, a 

földet majdnem kizárólag médiumok lakják öntudatlan médiu-

mok; már maga a test is csak a szellem médiuma, hogy tisztulá-

sában szolgálatára álljon. 

Legyetek tehát alázatosak! Isten, minden adomány ura, 

mindent elvehet egyszerre tőletek. A gőg már nem egy médiumot 

megrontott, elvakított és csupán alacsony szellemeket vonzott 

hozzá. Médiumok! Szeressétek tehát Istent, kérjétek tőle, hogy 

növelje médiumitásotokat, gyakoroljátok azt bizalommal, tartsá-

tok szentnek, és olyan adományként éljetek vele, amelyet egykor 

Isten számon kér tőletek. Ti pedig, akik adományotokat ismerve, 

tisztátalan, nemtelen célokra használjátok azt, súlyosan vezekelni 

fogtok ezért. Nem figyelmeztethetünk tehát eléggé. Bízzátok ma-

gatokat Istenre, szenteljétek Neki minden képességeteket és az 

ima tartsa tisztán lelkeiteket. 

 

23. Az esküről. (**) 

Krisztus azt mondá: „Ne esküdjetek”. Amit ő akkor mon-

dott, most mi is azt ismételjük nektek: emberek ne esküdjetek, 
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azaz ne esküdjetek hamisan, ne csatoljatok újabb hazugságot a 

másikhoz, nehogy így Isten és az emberiség ellen vétkezzetek. 

Ha valamit kényszer nélkül, Isten iránti szeretetből, cselek-

véstek szentségének tudatában tesztek, akkor úgyis mennyei 

Atyátok és önmagatok előtt tesztek ígéretet. Ha azonban hamisan 

esküdtök, akkor hazudtok. A földön például a házasságkötést es-

küvel pecsételik meg; adná Isten, hogy ez ne így történnék, és már 

annyira jutottatok volna, hogy ahhoz esküre nem volna szüksége-

tek, és csakis a szeretet, az isteni szeretet kapcsolna össze titeket, 

amelynek sem esküre, sem ígéretre nem volna szüksége, s amely 

azok nélkül is örökké hű marad. 

Őrizkedjetek a hamis esküvéstől! Ezáltal olyan mélyen be-

lemerülnétek a bűn posványába, hogy abban megfulladnátok. 

Igen jól tudom azt, hogyan van ez nálatok a földön, és milyen sok 

függ itt a hamis esküvéstől. Nos, mikor esküsztök hamisan? Csu-

pán a házasságkötésnél, vagy a törvényszék előtt? Krisztus ezt az 

esküvést értette-e? Ó nem. Mikor Krisztus azt mondta: „Ne es-

küdjetek”, ezalatt azt értette, hogy magatokban se ígérjetek sem-

mit arra irányzott erős akarat és elhatározás nélkül, hogy azt be is 

tartjátok, szóval ne esküdjetek hamisan lelkiismeretetek előtt 

sem. Némely ember egész életen át hamisan esküszik; az ilyen 

embernek egész élete csupa hazugság és csalás. Esztelen módon, 

önmagát áltatva javulását folyton későbbre halogatja, addig vár 

Istennek és az embereknek tett ígéretei teljesítésével, amíg ideje 

lejárt, és ő lelkiismerete ítélőszéke előtt áll. Óvakodjatok emberek 

az ilyen esküdözésektől. 

Az az asszony, aki szerelem nélkül esküszik hűséget férjé-

nek, hazudik Isten és önmaga előtt. Szegény eltévelyedett, fordulj 

vissza és szenteld magadat ezentúl Isten szolgálatának. Tedd es-

küdet, amelyet hamisan mondtál ki igazzá, önfeláldozó életed, 

szereteted és hűséged által. Ilyen erények közepette eltűnik a ha-

mis eskü, és igazsággá változik át. Isten áldása száll majd reátok. 
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De jaj neked, ha a hamis esküt kifogásként használod későbbi bű-

neidnél! Vigyázz, mert a ballépést megbánásnak és nem újabb 

bűnöknek szabad és kell követnie. Állj meg és gondolkozzál; ne 

nyomj el minden jobb érzést magadban, és vezekelj hamis eskü-

vésedért ezentúl Istennek szentelt életeddel. 

Ti emberek hamar találtok mentséget mindenre. Isten azon-

ban ezernyi alkalmat ad, hogy ballépéseteket jóvá tegyétek. Még 

ha rossz szándékból tesztek is valamit, akkor is megbocsát, ha 

megfordultok, és a jóra határozzátok el magatokat; mert az ember 

ugyan gyenge és a bűnnek van alávetve, de van szabad akarata, 

hogy megforduljon, és a rosszat kiírtsa. 

Ne gondoljatok tehát csupán az oltár előtt tett esküre, hanem 

minden bensőleg tett ígéretetekre. A törvény előtti esküvés - fáj-

dalom - szükséges rosszá vált, és ennek a szentségét már régen 

elfelejtettétek. Adná Isten, hogy sohase esküdnétek! De mivel a 

földön gyengeségetek folytán ilyen külsőségekre még szükség 

van, azért fontoljátok meg jól, nehogy meggondolatlanul bűnt kö-

vessetek el. A szeretet mindenben a fődolog, ennek nincsen szük-

sége esküvésre, és szeretet nélkül ne kössétek le magatokat, mert 

ez bűn volna. Az úgy létesült házasságot az égben kötötték, más-

különben csak a világ előtt. Ne mentegessétek magatokat a körül-

ményekkel, a kényszerűséggel, a világgal; ezeket a béklyókat ön-

magatok rakjátok fel magatokra. 

Miért engeditek, hogy a gyönyörűséges szabad akaratot, ame-

lyet Istentől kaptatok a világ és ennek formái nyűgözzek le? Mert 

nem mertek nemet mondani, és állhatatosan Isten szavát követni. 

Tehát - amint mondtuk - vannak olyan szerencsétlenek, akik 

esküjüket sohasem tartják meg, és egész életükön át hűtlenek ön-

magukhoz és elhatározásaikhoz; de vannak olyanok is - jegyez-

zétek ezt meg ti, akik találva érzitek magatokat - akik már mint 

gyermekek vagy tapasztalatlan ifjak bensőleg, Isten előtt vala-

mely fogadalmat tettek, és azután bármi történt is, későbbi éle-

tükben szilárdan ragaszkodtak ahhoz. Ez is hiba, mert lehet, hogy 
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fogadalmuk nem is tetszett Istennek, és ők talán tévedtek. Isten 

nem szereti az ilyen esküvést, és annak meg nem tartása gyakran 

jó és szükséges lehet, mert különben megakadályozná rendelteté-

sedet vagy az élet más fontos kötelességének teljesítését. . 

„Ne esküdjetek”, ehhez ragaszkodjatok! Az az eskü, ame-

lyet az ember túlizgatott állapotában, rajongásból vagy fájdalom-

ból tesz, nem történt egészséges elhatározással, tehát hamis. Vár-

játok be meggondolatlan fogadkozások nélkül Isten akaratát, 

amelynek rajtatok be kell teljesednie. Mennyi elhibázott elhatá-

rozás történik ilyen hirtelen esküvés következtében. Bízzatok em-

berek Istenben, csak Neki fogadjatok örök hűséget, de tegyétek 

ezt esküvés nélkül teljes lelketekből. 

 

24. A függésről. (**) 

A szellemek, emberek és a világok mind Istentől és egymástól 

függnek. Az a legfüggetlenebb, aki legyőzve hibáit és szenvedé-

lyeit, szellemét kiszabadította a bűn kötelékeiből. Az emberi élet 

különböző fokozatai a gőgös szellemek megpróbáltatására és 

megtisztulására szolgálnak, akik senkitől sem akarnak függeni, 

akik minden szellemi munka nélkül mások fölé emelkedve, s ma-

gukat jobbaknak és különbeknek tartva, mindenkitől függetlenül 

akarnak rendelkezni. Azonban a földi életben egyik ember a má-

siktól függ, mint a lánc ezernyi szeme: az egyik a másikat tartja. 

Isten azért küldött titeket a földre, hogy mindegyik a többivel és 

a többiért dolgozzék. Szellemi függetlenségeteket kivívhatjátok, 

de a testit soha, mert ez a föld törvényén alapszik, amely vezeklési 

helyet képez, hol az emberek csak munka és küszködés útján te-

hetnek szert némi függetlenségre. Annak az embernek van a leg-

nagyobb függetlensége a földön, aki élénk szellemi életet él, és 

az anyagtól - amennyire ez a földön lehetséges - anélkül függet-

lenítette magát, hogy ezáltal életcéljától, vagyis attól, hogy má-
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sokkal és másokért dolgozzék, eltért volna. Az aztán már mind-

egy, hogy alacsony vagy magas rangú-e. 

A testi függőség egészséges vezeklést, okulást és megalázta-

tást képez, amely hivatva van a szellemet a testtől  függetleníteni, 

hogy az emberek ezáltal indíttatva érezzék magukat szellemi füg-

getlenségük keresésére. Azért emberek, bármilyen állásban le-

gyetek, igyekezzetek magatokat szellemileg felszabadítani, és 

nyugodjatok bele alázatosan, hogy másoktól függetek, mert he-

lyeteket a földön Isten jelölte ki. 

 

25. A dicséret. (**) 

Mindenki szívesen hallja, ha dicsérik, ezután mindenki vágyó-

dik; a dicséret a legfinomabb por, amely mindenen áthatol, a di-

cséret a gőg tápláléka. Emberek, óvakodjatok az öndicsérettől, 

mert amilyen gyorsan rosszaltok és lanyhán dicsértek másokat, 

olyan lanyhán gáncsoljátok, és olyan gyorsan dicséritek önmaga-

tokat. Figyeljétek csak szigorúan magatokat, és vizsgáljátok, va-

jon nem szívesen dicséritek-e legkisebb tetteiteket is, hogy tulaj-

donképpen nem folyton magatokat dicséritek-e? Vajon képesek 

vagytok-e a legcsekélyebb kifogásolást is hallgatagon elfogadni? 

Tudtok-e eközben magatokba szállni, megállni, gondolkozni, 

vizsgálni, vajon az nem jogosult-e? Annyira meg vagytok elé-

gedve magatokkal, senki dicséretére sem vagytok oly készek, 

mint a magatokéira. Sajnos, ez az öndicsérgetés a gőg szülötte. 

Még a legszigorúbb ember is dicséri önmagát, és örömmel hallja, 

ha dicsérik. Gondoljatok Istenre! Ő belelát az ember legbenső-

jébe: mit használ hát nektek, ha önmagatokat dicséritek; ez csak 

szellemi haladásotokat akadályozza. Ezer mentséget találtok a 

magatok, de semmit sem a mások számára. 

Ne minden érzés nélküli kövek módjára hallgassátok szava-

inkat, hanem fogadjátok be azokat a lelketekbe, s fogjatok hozzá 
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komolyan, hogy másokat mentegessetek és dicsérjetek; tekintse-

tek mindenkit felettetek állónak; minél nagyobb önmegalázódás-

sal jár ez, annál jobb rátok nézve. Legyetek kérlelhetetlenek ön-

magatokkal szemben, alázzátok meg magatokat a porig, tekintsé-

tek magatokat legnagyobb ellenségeteknek, aki megakadályozza 

szellemi haladástokat. Igen, tekintsétek magatokat idegennek, 

akit szigorúan bíráltok meg. Legyetek részrehajlatlanok önmaga-

tokkal szemben, alázkodjatok meg igazan, ne mentegessétek ma-

gatokat, hanem legyetek önmagatoknak szigorú bírái. 

Szívesen dicsérjetek másokat, azaz keressétek meg bennük a 

legjobbat, segítsetek rajtuk és sohasem nézzétek le és ne gúnyol-

játok ki őket. Vigyázz te, te kenetteljesen beszélő, szigorú er-

kölcsbíró, aki elítéled embertársadat, ha másképp gondolkozik, 

mint te, vajon nem vagy-e alapjában véve gőgös? Ha tudatában 

vagy jó tulajdonságaidnak, amelyek téged mások fölé emelnek, 

akkor alázatosan gyakorold azokat, gondold meg, hogy évszáza-

dok munkájába kerültek azok. Ne mosolyogj gúnyosan azok fö-

lött, akik alattad állnak, mert az a mosoly, az a titkos lebecsülés, 

amelyet talán nem nyilvánítasz ki a világ előtt, de csendesen meg-

tűrsz magadban, levon téged, és az, akit lenézel, csakhamar föléd 

kerül. 

Vigyázzatok, Isten belelát a szívekbe. Lássátok, vannak de-

rült kedélyű gyermekek, akik örömest érintkeznek mindenkivel, 

s bár keveset törődnek ájtatoskodó szavakkal, azonban senkit sem 

vetnek meg, mindenkit szeretettel fogadnak, és embertársukról 

soha rosszat nem beszélnek; bizony mondom nektek, ezek maga-

sabban fognak állani, mint a tudós és az isteni tudományban jártas 

férfiú, aki a világ gyermekei iránt csendes megvetéssel viseltetik. 

Legyetek türelemmel a világgal szemben, igen szeressétek a vilá-

got! Mert csak ekként szerezhetitek meg magatoknak az üdvös-

séget, mert e világ próbatétel számotokra, egy lépcsőfok Isten 

templomához, és ezért tulajdonképpen nagy hálával tartoztok a 

világnak. 
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Magatokat megvetve, másokat szeretve szolgáljatok Isten-

nek, és magatokkal szigorúan bánva fejezzétek be földi életeteket, 

hogy odaát tisztán és ragyogóan ébredhessetek fel. 

 

26. A türelem. (**) 

Elmélkedjünk csak mindenekelőtt Isten türelméről, amelyet 

nektek, embereknek mindig példaképül kell tekintenetek. Ő meg-

hallgatja minden kéréseteket, és teljesíti is azt, ha üdvötökre szol-

gál. Látja a jó cselekedeteket, de örök türelemmel szemléli a rosz-

szakat is. Óh milyen véghetetlen nagy Istennek türelme; hiszen 

ezt már önmagatokon is tapasztalhattátok. Hányszor kértek Tőle 

valamit, de ha megkaptátok, elfelejtitek azt megköszönni, és 

újabb kéréssel álltok elő. Elmondjátok Neki minden örömeteket 

és fájdalmatokat és Ő türelemmel hallgat meg titeket! Elnézően 

tekint a bűnösre, aki az ő nevét megbecsteleníti, aki félreismeri 

őt, parancsai ellenére cselekszik, jótéteményeiért hálátlansággal 

fizet. 

Igen, véghetetlen türelemmel tekint a mennyei Atya nem-

csak a földön, hanem az egész világegyetemben levő ily szegény, 

eltévelyedett gyermekeire! Sohasem bünteti meg őket jobban, 

mint ahogy azt tetteik megkövetelik. Isten türelme örök, megmér-

hetetlen; ember, légy tehát te is türelmes! Ne essél kétségbe, ha 

bűnöztél! Ne akarj egyszerre jó és tökéletes lenni. Küzdj és tisz-

títsd magadat lassan, kitartással és türelemmel. Ha tíz év alatt 

csak egyetlen hibádtól szabadultál is meg, ha tisztábban gondol-

kozol, mélyebben tudsz szeretni, azt is köszönd meg Istennek, 

mint az ő kegyelmét. 

Ne csüggedj, ha apró kellemetlenségek kihoznak sodrodból. 

A javulás gondolata és szándéka újból lábra fog állítani. Azért 

légy bátor ó ember! Köszönd meg Istennek mindig, ha csak a leg-

kisebb hibádat is leküzdötted. Kicsinyben kezd el, a mindennapi 
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életben igyekezzél megjavulni, ott gyakorold magadat a türelem-

ben, ilyféle biztató szavakat intézve magadhoz: „Én a legjobbat 

akarom, de testem gyenge és lefelé húz. Szellemem légy erős!“ 

Mások iránt légy sokkal türelmesebb, mint magaddal szem-

ben. Hiszen nem láthatsz belsejükbe, küzdelmeiket és megkísér-

tésüket nem ismered, és így nem tudod, hogy valóságban milyen 

ember az, aki felett ítélsz. Sohase ítélj a külsőségek után! Mások-

kal szemben való türelmed legyen kimeríthetetlen, mint a meny-

nyei Atya türelme irányodban. Nézzetek Krisztusra, milyen türel-

mes volt Ő a ravasz farizeusokkal és a szaduceusokkal, a tudatla-

nokkal és a bűnösökkel szemben! Válaszolt csak egynek is közü-

lük türelmetlenül? Kövessétek tehát Krisztust, és Isten ezerszere-

sen megjutalmaz érte titeket. Szorongattatások, félreértések, 

megpróbáltatások és betegségek közepette legyen mindnyájatok-

kal az angyalok mennyei szelídsége és türelme. 

 

27. A szó és hatásai. (**) 

Ajkaiddal vétkezel leggyakrabban, ó ember. Mielőtt tehát 

valamit kimondasz, gondold meg jól, mert minden szónak meg-

van a maga utóhangja. A szóban nemcsak a szellem, hanem a test 

is kifejezésre jut. Vannak emberek, akikből a szellem, másokból 

meg inkább a test szol. Szavaitokkal vigasztalnotok, bátoríta-

notok, figyelmeztetnetek kellene testvéreiteket, nem pedig szidal-

mazni, megbántam és nekik hazudni! Hirtelen vagy hálátlan mó-

don kiejtett szó már nem egy szívet tört meg. Pedig Isten az ő 

dicsőítésére adta nektek a beszédet, és ti annyira visszaéltek ezzel 

az ajándékkal. Gondoljátok meg, hogy egykor minden kiejtett 

szóért számot kell adnotok. A rossz szó fertőz, s azt még rosszabb 

követi: a tett. A jó békességes szavakat pedig áldás meg szeretet! 

Az ember minden érzését szavakban fejezi ki, tehát fontoljátok 

meg szavaitokat.  Gyakoroljátok előbb gondolataitokat és azután 

szavaitokat a bölcsességben és a szeretetben. 
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Az átkozódás szerencsétlenséget, betegséget és nyomorúságot 

hozott a földre, a bűn, amely minden rossznak az alapja, szülője 

az átkozódásnak is. Isten az ő szeretetét Krisztusban a ti megvál-

tótokban megtestesülve küldte le hozzatok, szegény bűnösök. 

Egy-egy szava meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonosz szel-

lemeket, boldoggá tett; mert szavai magas szelleme tiszta temp-

lomából eredtek. 

Azért igyekezzetek szellemeteket megtisztítani, hogy minden ami 

tőletek ered csak tiszta és Istennek tetsző legyen. Dicsőítsétek Is-

tent! Vigasztaljatok, imádkozzatok, figyelmeztessetek, bátorítsa-

tok, szeressetek igaz érzelmekkel és szavakkal. 

 

28. Az irgalmasság cselekedetei. (**) 

Az irgalmasságot lehet szellemi és testi értelemben gyako-

rolni. Az előbbi gyakran értékesebb, mint az utóbbi, mert a testre 

nehezedő szegénység oly vezeklés, mely a szellemet megváltja, 

míg a szellemi szegénység akadályozza őt, és árt neki. Mivel pe-

dig a szellem jó irányban való haladása a fődolog, azért igyekez-

zetek emberek egymással szemben szellemi irgalmasságot gya-

korolni, mert ehhez nincsen szegényekre szükségetek, ezt min-

denhol gyakorolhatjátok. 

Mindenekelőtt azonban az embernek magának kell - ameny-

nyire csak lehet - tisztának és mocsoktalannak lennie, és saját 

szellemén kell az irgalmasságot gyakorolnia, azt Istenhez vezet-

nie, hogy Isten akarata kormányozza és telítse meg nemes és jó 

érzelmekkel. És akkor, ha Isten szavától és szellemétől át van 

hatva, könnyen közölheti ezeket testvéreivel, először mindig vál-

tozatlanul jó példaadásával, másodszor a szeretet és bölcsesség 

szavaival, amelyek ekkor önként folynak ajkairól. 

Gyakran könnyebb a szegényeknek ruhát varrni, őket meglá-

togatni, vigasztalni, mint az emberek bántó szavait szelídséggel 

viszonozni, vagy valamely rosszindulatú célzást viszonzatlanul 
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hagyni. A munkával vagy pénzzel gyakorolt irgalmasságot, ame-

lyet az emberek látnak, és többé-kevésbé megcsodálnak, köny-

nyebben lehet gyakorolni, mint a nyelv megzabolázását, mely ab-

ban áll, hogy felebarátunk jó szellemi tulajdonságaival nem ellen-

kezünk, tőle másokat el nem idegenítünk, őt el nem keserítjük és 

nem vagyunk vele szemben igazságtalanok. Abban gyakoroljátok 

a keresztény irgalmasságot, hogy másokkal szemben akkor is jók 

és elnézők legyetek, ha rosszul bánnak veletek; hogy a sértő sza-

vakat is nyugalommal fogadjátok, és nemcsak külsőleg palástol-

játok el bosszúságotokat, hanem legbensőtökben is meg tudjátok 

bocsátani; amikor a sértést nemcsak magatokba zárjatok, s arról 

hallgattok, hanem a sértőért még imádkoztok is, hogy Isten is bo-

csásson meg neki. 

Valamely nemes barátnak mindig elpanaszolhatod ugyan szo-

morúságodat, hogy erősítsen és segítsen azt elviselni; de ne akard 

az egész világ sajnálatát magad iránt felkelteni, mert ez alacsony 

és kicsinyes dolog. 

Kedves barátaim, így gyakoroljátok naponkint és óránként a 

keresztény irgalmasságot, és igyekezzetek bensőtöket egészen 

ennek megfelelőleg átalakítani. Ha szolgáid vannak, akkor ne úgy 

parancsolj nekik, mint az uralkodó a rabszolgáknak, ne éreztesd 

velük szemben magasabb rangodat, hanem nyerd meg őket irán-

tuk való őszinte szereteted és jóságod által. Akik alattad állnak, 

ne félelemből, pénzedért vagy címedért tiszteljenek, hanem sze-

ressenek irántuk való nagy szereted viszonzásául. Mindig tisztán 

állj előttük, kitartóan és következetesen hatván erkölcsükre, szel-

lemükre. Ha gyakran hálátlansággal találkozol is, ne engedd ma-

gadat elkeseríttetni, hiszen nem a magadéból, hanem Istenéből 

adtál és ő azt szereti látni, ha adtok a szegényeknek, ha gyógyít-

játok a betegeket. Tegyétek ezt testvérekként, alázatosan, és nem 

hangos szóval, minden jót Istennek tulajdonítván. Ő látja mun-

kálkodásodat és oly mértékben jutalmazza meg, amennyire ön-

zetlenül szolgáltál testvéreidnek. 
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Ne csak alamizsna és a szegények segítése útján gyakoroljá-

tok az irgalmasságot, hanem vigasztalva a szomorúakat, és sze-

retve felebarátaitokat, a rosszért jóval fizetvén.  

 

29.  A gyermekek viszonya szüleikhez. (**) 

A gyermeki szeretet legszebb példáját az Úr Jézus mutatta 

meg nektek. Ő a földön a legmagasabb és a legtisztább, engedel-

mes gyermeke volt szüleinek mindaddig, amig a megváltás nagy 

munkáját meg kellett kezdenie. Követőinek is megparancsolta, 

hogy tiszteljék atyjukat és anyjukat; azonban az öreg Zebedeus 

két fiát, Jánost és Jakabot mégis elhívta szüleitől, a kánai menyeg-

zőn látszólag barátságtalanul válaszolt anyjának, s amikor pedig 

ő és rokonai keresték Őt, így felelt: „Ki az én anyám és kik az én 

atyámfiai? Lássátok, ezek itt az én anyám és atyámfiai”, tanítvá-

nyaira mutatván. Mindez törvényszerű volt Krisztusnál, kinek is-

teni emberként kellett működnie, anélkül, hogy bárminő kötelé-

kek visszatarthatták volna Őt; ezért kellett ezt Mária előtt is gyak-

rabban feltárnia, aki iránta való nagy szereteténél fogva sokszor 

aggodalmaskodott fiának testi épsége miatt. 

Hogyan áll azonban ez a kérdés reátok emberekre nézve? 

Széttéphetitek-e ti azokat a kötelékeket, amelyek titeket mint 

gyermekeket szüleitekhez fűznek? Ó nem! mert amikor szelle-

med szüleid által testet öltött, ez Isten engedelmével történt, Ő 

akarta, hogy azok legyenek a te szüleid. A gyermekeknek szüle-

ikhez való jó viszonyáról azért nem szólok, mert hisz az csak ter-

mészetes, hogy ezeknek szeretetben és egyetértésben kell élniük, 

amint azt Krisztus is kívánta; segíteniük kell kölcsönösen egy-

mást, hogy barátokká legyenek öregségükre. Az ilyen viszonyon 

Isten áldása nyugszik. Azokhoz szólok azonban közületek gyer-

mekek, akik szüleitekkel szemben súlyosan vétetek, vagy akik 

szüleitek által meg nem értve, szeretetlen bánásmódban részesül-
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tök. Higgyétek el nekem, ők csak látszólag szeretetlenek; keres-

sétek előbb a hibát önmagatokban, vajon nincsen-e az valahol el-

rejtve bennetek? Szíve mélyén minden anya és minden atya sze-

reti gyermekét, kivéve, ha a testetöltés vezeklés vagy büntetés 

mind a két félre nézve. Ilyen esetben e szent kötelességek teljesí-

tése gyakran igen nehéz. 

Az is megtörténik, hogy a gyermekek évek múltán ész vagy 

erények tekintetében felülmúlják szüleiket; ekkor a szülők dolga, 

hogy ne ragaszkodjanak a tekintélyhez, amelyet önhibájukból 

vagy anélkül vesztettek el. Csupán az erény, a szeretet által lehet 

a valódi tekintélyt megszerezni. Ha hibáztok szülők gyermekeitek 

előtt, ha gyengeségeteket látják, akkor nem kívánhatjátok tőlük 

azt, amit példás élet alapján követelhetnétek. Mihelyt a gyerme-

kek felnőttek, bizonyos önállóságot kell engedni nekik, hogy ön-

erejüket kipróbálhassák. Ti gyermekek pedig leplezzétek el szü-

leitek hibáit, tízszer több figyelemmel legyetek irántuk, mint ők 

ti irántatok; a megalázkodás igen üdvös nektek. Igen, keressétek 

csupán a jót és nemest azokban, akik életet adtak nektek, és így 

az újra testetöltéshez segítettek. Feszítsétek meg minden erőtöket, 

és imádkozzatok mindaddig, amig győzedelmeskedtek; az igazi 

jóakarat mindenre képes. Senki felett sem szabad ítélnetek, annál 

kevésbé tegyétek ezt szüleitekkel szemben. Ha megtettétek a le-

hetségest, hogy valami nemes eszmét, gondolatot megérttessetek 

velük, akkor teljesítettétek kötelességeteket, annak elfogadása 

már az ő dolguk. Bízzátok azt Istenre! 

Ó gyermekek, szeressétek szívből szüleitekét, annak tudatá-

ban, hogy Isten látja érzelmeiteket! Szülők szeressétek gyerme-

keiteket, kiknek mindenkor példányképül szolgáljatok. 

 

30. Hazaszeretet. (**) 

Alig van szó, amelynek címe alatt annyi szeretetlenséget,
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kegyetlenséget, szívtelenséget vinnének véghez, mint a „hazasze-

retet”. Ember, hol a te hazád? Itt van az a földön? Mondd, ismer-

e Isten, mindenkinek Atyja különböző nemzeteket? Ő mindenkit 

egyformán szeret, hiszen mind az ő gyermeke. A földi ember sze-

retete ne legyen korlátolt, ne szorítkozzék egy ország határaira; 

árasszátok ki azt az egész föld kerekségére, minden országra, 

minden emberre; higgyétek el, hogy nincs nagyobb akadálya 

nemcsak szellemi, hanem anyagi haladástoknak is, mint a népek 

gyűlölködése, az ellenségeskedés más országokkal szemben. 

Szeressétek mindannyian egymást, mert a halál után már 

nincsenek nemzetek, hanem csak szellemek, akik tetteikhez ké-

pest részesülnek jutalomban vagy büntetésben. Más nemzetek 

gyűlöletével karöltve jár a nemzeti gőg. Mind a kettő nyomort, 

háborút, megpróbáltatásokat hoz a földre. Ha Krisztusnak a sze-

retetre vonatkozó parancsaihoz híven ragaszkodnátok, akkor tá-

vol lenne tőletek ez a két hiba, s minden ember testvérként sze-

retné egymást. 

Az ember természetéből következik, hogy ragaszkodik ah-

hoz az országhoz, ahol született, ahol felnevelkedett, ahol szeret-

tei vannak, ahol gyermekkora nyelvét beszélik, és azt jobban sze-

reti, mint bármely más országot. Mindez természetes és jól van 

így, csakhogy ebből a szeretetből minden önzést ki kell küszöböl-

nie, mert különben ez a hazaszeretet tisztátlan lesz. Ne örüljön 

mások kára és gyengesége felett, ha ez hazájának használ; mert 

ez a kárörvendő bélyegét sütné reá, és ezáltal mások megvetését 

vonná magára. Bizony mondom nektek, hogy az szereti igazán 

hazáját, aki abban a szeretet és a szellemi világosság terjesztése 

érdekében dolgozik, aki ott a békességet terjeszti. Aki a más nem-

zetek elleni gyűlöletet kiirtja, mások tanácsát is szívesen fogadja, 

országának szeretetet, megbecsülést, békességet és erkölcsi szi-

lárdságot szerez, végül az, aki alárendeltjeinek Istent, mint az ir-

galmasság atyját mutatja be, nekik Krisztust példaként állítja oda, 

akit meggyőződése szerint szabadon és akadálytalanul követve, 
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minden ember egymást buzdító, elragadó szép eredményeket ér-

het el. 

Így szeressétek hazátokat, ebben a szelíd fenséges értelem-

ben a többi nemzeteket is szeretetetekbe fogadva, senkit sem gyű-

lölve, és magatokat el nem bízva. Ezeknek az erényeknek a ter-

jesztése útján áldást hoztok hazátokra és saját szellemetekre! 

Krisztus azt mondta a zsidóknak: „Szeressétek felebarátai-

tokat”, és nem azt: „Szeressétek a zsidókat”. Ő már akkor meg 

akarta a zsidókat arra tanítani, hogy a többi nemzetet is szeressék. 

Jegyezzétek ezt meg most is emberek! Igyekezzetek a más nem-

zet vagy vallás iránt táplált gyűlöletet szívetekből kiirtani; gon-

doljatok arra, hogy egy atyának a gyermekei vagytok, aki majd 

számadást követel a szeretetnek arról a mértékéről, amellyel ti 

mértetek, és ugyanazzal a mértékkel fog nektek visszamérni. 

 

31. A szellem benső derűje. (**) 

Semmi sem szebb földeteken a megpróbáltatások e helyén, 

mint a hamisság és ravaszság nélkül való kedély, amelyből a szel-

lem benső nyugalma és derűje sugárzik. Semmi sem kedvesebb 

és örvendetesebb, mint az ártatlan kedély derült nevetése. Ó gyer-

mekek, Isten kedveli ezt a derültséget, amely tiszta forrásból ered; 

arra az embernek szüksége is van, és erőt ad neki a reá váró gon-

dok óráiban. De jó kedvetekből hiányozzék a gúny, mert ez meg-

rontja a szellemet; az ilyen nevetés bűnös, mert mások hibáinak 

szomorúságot kell kelteniük bennetek, nem pedig gúnyt, amivel 

mélyen megsérthettek, megbánthattok másokat. A gúny a nemes 

szív ellensége, a felebaráti szeretet megrontója. Fájdalom, rút hi-

bája a mostani társadalomnak, hogy szeret mások felett élcelődni. 

Igyekezzetek kedélyeteket megóvni ettől az annyira kedvesnek, 

szellemesnek látszó és mégis olyan csúf és veszedelmes hibától. 

Ha ilyen társaságban vagy, akkor szelíd arcod, amely nem vesz 

részt az élcelődésben, hanem csak szeretetet és elnézést fejez ki, 
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fékezze a többiek szeretetlenségét, s akadályozza meg a gúnyoló-

dásnak folytatását. Te magad azonban tűrd alázattal az emberek 

gúnyját, hogy az ne ártson szellemednek; bocsáss meg, amint 

Krisztus is szelíden megbocsátott! Örvendezzetek az Úrban, em-

berek, Isten békéjét és örömét hordozzátok magatokban, és éb-

resztelek azt fel mások szívében is, mint jóleső és fájdalmat csil-

lapító balzsamot. Legyetek szelíd béke agyalok, akik szelíden 

mosolyogva mindig jó és derült hangulatban járják az élet útját, 

mások vigasztalására és biztatására. 

 

32. Újév napján. (**) 

Isten előtt minden nap egyforma. Azok a napok, amelyeken 

jót cselekedtek, számotokra a legértékesebbek; azonban azok, 

amelyeken áthágjátok Krisztus parancsolatait, a legszomorúbbak. 

Nálatok a földön az idő évekre van beosztva; így tehát újév napja 

az élet egy-egy fejezetét képezi, újabb lépés az az örökkévalóság 

felé. Gondoljátok meg, hogy naponkint közeledtek a szellemi 

élethez, azért jól használjatok fel minden napot, nehogy egykor 

sírnotok kelljen a haszontalanul elpocsékolt idő felett. 

Mondtam, hogy Isten előtt minden nap egyforma; nálatok is 

az legyen. Ne csak ünnepeken és vasárnapokon imádkozzatok, 

dicsőítsetek Istent és foglalkozzatok lelketekkel, hanem minden 

napot jó és nemes gondolatok és cselekedetek közt kell eltölte-

netek, egy-egy kővel kell hozzájárulnotok a szellemi étet örök 

épületéhez. Éljetek mindig Isten jelenlétének tudatában, hogy 

egykor hű szolgáknak találjon titeket a ti Uratok Istenetek. 

Ne csak Szilveszter napján foglalkozzatok komoly gondolatokkal 

és tekintsetek vissza a múltra, és takarítsátok el a múlt év szeny-

nyét, hanem mindennap szálljatok magatokba, vizsgálódjatok, 

mérlegeljetek és gondoljatok örök rendeltetésiekre. 
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33. Húsvéti gondolatok. (**) 

Nagypéntek. Én, Mária akarok a mai napról beszélni nektek. 

Szívesen emlékezünk meg a földi szenvedésekről, különösen, ha 

azok a szellemet felemelték, a lelket megtisztították. Gyerme-

keim, ezen a napon fejeződött be Krisztus megváltó munkája! Be-

teljesedett. Mennyit szenvedett szellemem akkor ezen a napon! 

mert csak gyenge nő voltam, aki szenvedni látta fiát, akit annyira 

szeretett! Hiszen földi ember voltam én is, és emberi módon sze-

rettem! Az embert szerettem benne, szellemét azonban csodál-

tam, éreztem és elismertem, hogy mennyire felettem áll! A testet, 

amely általam jött a földre, úgy szerettem, amint a többi földi 

anya is szereti gyermekét. Láttam őt kimúlni a keresztfán, össze-

törve a fájdalomtól. Ha Urunk, Istenünk nem adta volna nekem a 

tisztánlátás és a forró áhítat világos perceit, akkor kétségbe kellett 

volna esnem! De így kinyilatkoztatta a mennyei Atya nekem fiam 

halálának célját. 

Magam előtt láttam a megváltás munkáját beteljesedve, és 

örömteljes hála töltött el az emberiségért! Az emberi gyenge 

anyai szívnek el kellett némulnia, imádkozva, hálával telve kellett 

leborulnom a kereszt előtt, amelyen az én testemből való test 

szenvedett, amelyre szeretetem tárgyának emberi része felfeszít-

tetett, fel kellett feszíttetnie; - ez volt az én áldozatom. De meny-

nyire semmivé törpült az én áldozatom az övé mellett! Mindvégig 

vele voltam, emberi testének utolsó leheletét fel akartam fogni. 

Mikor azt mondta Jánosnak: „Lásd ez a te anyád, akkor értettem 

meg az egészet! Ezzel szűnt, meg anyai feladatom, és ez volt a 

legnagyobb áldozat! Ő meghalt, nem volt többé fiam. Szelleme 

Istentől jött és Hozzá tért vissza! Én csak szolgája, testöltésének 

eszköze voltam. Köszönöm Neked Istenem! Mária a te szolgáló 

leányod dicsőít Téged! Imádattal telten köszönöm Neked, hogy 

akkor méltónak találtál arra, hogy vele és érette szenvedhessek! 

Gyermekek, bár képes volnék az akkori események hű képét 
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ecsetelni! Amint halálakor a sírok megnyíltak, s a szellemek ro-

konaiknak megjelenve, hozzájuk szóltak, nekik Isten hatalmát ki-

nyilatkoztatták, akkor sokan kezdtek hinni és imádkozni. Gondol-

jatok emberek az ő türelmére szenvedései közepette! Azután ami-

kor a holttestet eltemettük, ó mennyi könnyel áztattam azt! Szel-

lemem azonban akkor többnyire az elragadtatás állapotában volt; 

sőt később is egészen halálom bekövetkeztéig vigasztaló és erő-

sítő látomásaim voltak. Gondoljatok teljes komolysággal a mai 

nap jelentőségére, melyet az égben is megünnepelnek, gondolja-

tok szüntelenül Reá és sohase felejtsétek el. 

H ú s v é t  v a s á r n a p j a .  Elbeszéltem nektek a Jézus halá-

lakor átérzett fájdalmakat, hogyan szenvedett szeretetem emberi 

része és miként kellett felolvadnia, elmerülnie az isteniben. Ami-

kor pedig harmadnapon a hű Mária Magdolna és Salome az ő sír-

jához mentek, akkor már a test eltűnt. Igen, gyermekeim, ez így 

történt! 

Krisztus, Isten fia Isten szellemének erejéből vette magára az én 

érdemtelen testemben az emberi ruhát: eszközként használt fel 

engem az emberi testetöltéshez. Így tehát maga a test sem úgy jött 

létre, mint az emberek teste, Isten akarata keltette azt életre ben-

nem. A keresztre feszítése és halála után pedig (mert úgy halt 

meg, amint az emberek meghalnak, a szellem elvált a testtől, a 

végküzdelem megtörtént) Krisztus szelleme ismét felöltötte tes-

tét, hogy velünk még negyven napig közlekedjék. A próféták sza-

vainak be kellett teljesülniük! De ebben az alakjában csak mi lát-

hattuk Őt, csak nekünk jelent meg. Azt a benyomást keltette ben-

nünk, mintha a legtisztább szellemmel beszélnénk; egészen más 

érzés volt az, mint amikor még a földön élt köztünk, már nem az 

az érzésem volt iránta, mint az anyáé gyermeke iránt. A hitetlenek 

azt mondják: hogyan volt lehetséges, hogy Krisztus visszatért tes-

tébe, mit művel most a test az égben? Emberek, vannak olyan 

tiszta és hatalmas erők, hogy önmagukat is képesek feloszlatni és 

újra láthatóvá tenni. Krisztus teste már átszellemülve jött a földre, 
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másképpen mint a tietek, azért amikor meghalt, másképp oszlott 

is az fel, mint ahogyan a ti testeitek fel fognak oszlani. Ezt az 

igazságot fogadjátok el és az evangélium szolgáljon nektek zsi-

nórmértékül, mert mi is csak azt akarjuk előttetek világosan ért-

hetővé tenni. 

34. Pünkösdi gondolatok. (**) 

,.És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal 

együtt vajának. 

És lőn hirtelen az égből mintegy sebesen jövő szélnek zú-

gása, és betölté az egész házat, ahol ülnek vala. 

És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és leszálla min-

denikre azok közül. 

És megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének 

szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok." 

„És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kiöntök 

az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leá-

nyaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véneitek álmokat 

álmodnak. 

Az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök 

azokban a napokban az én lelkemből és prófétálnak.” 

Emberek, olvassátok ezeket a sorokat figyelemmel, és mély-

séges szellemi értelmet fogtok bennük találni. Be fogjatok ak-

kor látni, hogy a spiritisták mai munkája folytatása az akkori 

jelenségeknek, b e t e l j e s e d é s e  a z  a k k o r i  j ö v e n -

d ö l é s e k n e k .  Látszólag nagy időköz választja el egymástól 

az akkori pünkösdi jelenségeket a maiaktól, de ez a félbeszakí-

tás csak látszólagos! A szellemek sohasem pihentek, hanem 

szakadatlanul munkálkodtak, jó és nemes embereket keresve 

eszközeikül. Isten szelleme ez, amely sohasem pihent, hanem 

kezdettől fogva mindvégig szakadatlanul tevékenykedik! Ezért 

emberek ne ócsároljátok a spiritizmust; a legmagasabb szellem-

től, Istentől jő az, akinek eszközei az emberek és a szellemek. 
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Ő mindent az ő mindenható akaratával alkot. Ne ócsároljátok 

tehát a spiritizmus sem, hanem legyetek méltókká a kinyilatkoz-

tatásokra, s igyekezzetek annak szellemét erényeitek segítségé-

vel elsajátítani, dolgozzatok Istennel! 

Úgyis azt állítjátok, hogy a Szentlélek az egyházzal van, bár 

volna az mindig veletek; szigorú erkölcsösség, önmegtagadás és 

szeretet az, ami őt hozzátok vonzza, másként nem lesz veletek, és 

nem növekedhetik bennetek! A pünkösd valóban nagy ünnep, ün-

nepeljétek tehát naponkint, segítségül hívva a Szentlelket minden 

munkátokhoz. Akkor is nagy ünnep volt a pünkösd az apostolok-

nak és a jámbor asszonyoknak. Mindnyájan együtt ültek imád-

ságban egyesülve, amikor a Szentlélek közeledését, eljövetelét 

látták, hallották és magukban érezték. A Szentlélek ereje nyilvá-

nult meg rajtuk, s ők a Szentlélek médiumaivá lettek. Isten szel-

leme ébresztette fel bennük ezeket a képességeket, melyekre eré-

nyeik, engedelmességük és buzgó imáik által tették magukat mél-

tókká. Krisztus beváltotta ígéretét: elküldötte a vigasztalás, a sze-

retet, a megadás és a bátorság szellemét. Fönséges szellemi ese-

mény volt, amely tisztán szellemi úton jött létre. A szentírást a 

spiritizmus egyáltalán sokkal érthetőbben magyarázza meg nek-

tek; de amint ma minden szellemit félreértenek, úgy történt az ak-

kor az apostolok idejében is. Hiszen az emberek ma sem értik 

Krisztus szavainak magas értelmét! Az evangélisták csak a leg-

szükségesebbeket jegyezték fel, csak amit az akkori idők számara 

írattak velük.  Most Isten küldötteiként mi jövünk hozzátok, hogy 

immár többet nyilatkoztassunk ki nektek. Azért könyörögjetek 

szünet nélkül olyan adományokért, amelyek ezt lehetővé teszik; 

legyetek erényesek, jámborok, hogy a célt könnyebben és gyor-

sabban elérhessük. 

 35. Karácsonyi gondolatok. (**) 

Megmondatott már nektek, hogy Krisztus, Isten egy szikrája 

Istennek fia egy nő testében csupán isteni akaratának erejével 
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vette magára a testet, és így szellemi módon jött a földre. Mikép-

pen fluidjaitokat használjuk fel médiumi íráshoz és minden túlvi-

lági megnyilatkozáshoz, úgy használta fel Krisztus is Mária tes-

tét, és az ő fluidjait, az emberi testetöltéshez. Olyan hihetetlennek 

tetszik ez nektek? Pedig ez olyan fenséges és igaz! Mária szelle-

mének természetesen tisztának, testének minden bűntől mentnek, 

és neki magának Isten engedelmes szolgáló leányának kellett len-

nie. Krisztus születése Isten mindenhatóságának és az emberek 

iránti nagy szeretetének megnyilvánulása!  

Krisztus kereszthalála után teste szintén szellemi módon oszlott 

széjjel, nem rothadt el, mint az emberi testek. Amikor pedig föl-

ment a mennyekbe, akkor az ottani hatalmas tiszta ódok mindent, 

amit még a földről magával vitt, teljesen felszívták magukba. 

Krisztus teljesen tisztán tért vissza az Atyához. 

Krisztus szeretet műve az önmegtagadás magasztos példája-

ként áll a szellemek előtt; azért borulunk le előtte mindnyájan, 

dicsőítvén őt, és hálálkodván neki. Az ő példaadása legyen szá-

motokra a legfőbb cél, amelyet elérni igyekezzetek. 

 

36. Reggel. (**) 

A reggel legyen szellemetek tükörképe, kedves földi gyer-

mekek! Szellemetek a teremtés után, amikor még ártatlan és jó 

volt, hasonló volt a sokat ígérő reggelhez, de még tapasztalatlan 

volt. Engedjétek magatokat mindig Isten világossága, igéje által 

vezettetni, melyet mindenütt megtalálhattok, ha komolyan kere-

sitek. Pályafutásotok akkor napfényes nappalhoz fog hasonlítani. 

De jaj nektek, ha Isten világosságát elutasítjátok, s emiatt a gőg 

köde, a bűnök és szenvedélyek viharai a nappalt, életeteket elho-

mályosítják. 

Minden reggel tegyétek fel magatokban, hogy tiszta életűek 

lesztek, a megpróbáltatásokat türelmesen elviselitek, bensőtöket 
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Istennek és az ő világosságának szentelitek! Ha azután az élet ko-

molyan, keményen és szomorúan alakul is, maradjon a ti benső-

tökben mégis olyan, mint a békés reggel, eltelve, bevilágítva Is-

tennek szeretetnapjától; s akkor a legnehezebb is könnyű lesz szá-

motokra. 

37. Az est. (**) 

Az est a befejezésnek, de a földi pályája befejezésének is 

jelképe, amelyet átküzdöttek, átszenvedtek. A küzdelemteljes 

földi testetöltés napja leáldozott, hogy a tündöklő tiszta szellemi 

életben, a Mennyei Atyánál, aranyfényben kimondhatatlan szép-

ségben és teljes erejében örökös napként előttük újra felragyog-

jon. Minden este Istenben való bizalommal térjetek nyugalomra 

óh emberek, ha az éj, Istennek ez a jótéteménye közeleg, amely 

lezárja a fáradt szemeket , felszárítja a könnyeket, néhány órára 

elfeledteti az élet keserűségeit. Hiszen a felébredés úgyis ismét 

szomorú, telve megpróbáltatásokkal, mert újból az élet vár reátok 

a maga viharaival. Másképpen van ez, ha földi küldetéseteket, be-

töltöttétek, amikor a sok szenvedés és megpróbáltatás befejező-

dik! Azért, örvendezzetek és dicsérjétek Istent, óh emberek, ha ez 

az este elérkezik, ha a halál testi szemeiteket lezárja, s szellemi 

szemeitek felnyílnak, s odaát derült, örvendetes ébredés vár reá-

tok. Ebben a reménységben, a halál utáni felébredés és az örök 

élet tudatában éljetek.  

 

38. Az élettárs nélküliekhez. (**) 

Hozzátok fordulok, akik földi pályafutástokat egyedül, élet-

társ nélkül fejezitek be. Ha a házastársaknak egymás és gyerme-

keik iránti kötelességeik szentek és magasztosak, úgy a ti köteles-

ségeitek sem kevésbé nagyok és fontosak, az emberiséggel szem-

ben, ti egyedül állók. Gondoljatok csak szellemeteknek születé-

setek előtti állapotára; már akkor elfogadtátok mostani kötelessé-

geiteket; már akkor tudtátok azt, hogy öreg napjaitokban nem 
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lesznek gyermekeitek, akik ápolnának, nem lesz az életben segítő 

élettársatok. Ne zúgolódjatok tehát a sors ridegsége ellen, mert 

ilyen nem is létezik. Isten a ti atyátok, aki mindent javatokra intéz. 

Gondoljatok az emberiséggel szemben kifejthető tevékenysége-

tek tág mezejére, ahol szabadon, akadálytalanul munkálkodhat-

tok. Óh ti egyedülállók, ti ugyancsak nem álltok egyedül; ti még 

inkább felebarátaitok javának előmozdítására szentelhetitek ma-

gatokat, mint mások. Itt vannak szüleitek, testvéreitek, öcséitek 

és húgaitok, ezekkel szemben is teljesítsétek hivatásotokat és kö-

telességeiteket lelketek teljes odaadásával. Ne zárkózzatok el ön-

zően a világtól, hanem árasszatok minél több szeretetet anélkül, 

hogy hálára számítanátok; áldozzátok fel magatokat másokért, 

csak így teljesíthetitek nehéz életfeladatotokat. Mások gyermeke-

ikben találják vigasztalásukat, ti az önfeláldozásban keressétek 

azt. A szeretet cselekedetei legyenek a ti szellemi gyermekeitek; 

s akkor halálotok után a hálálkodóknak egész csapata vár reátok, 

akiken segítettetek. Látva Istennek mindenkire kiterjedő gondos-

kodását, szívetek ne csak legközelebbi rokonaitokért dobogjon, 

hanem mindenütt legyetek készek segíteni. Őrizkedjetek a leggo-

noszabb ellenségtől, az önzéstől, amely éppen nálatok fészkeli be 

magát a legkönnyebben; ne a saját kényelmetekre gondoljatok, ne 

szeressétek magatokat a legjobban, hanem legyetek fáradhatatla-

nok a legnagyobb, önfeláldozó felebaráti szeretet gyakorlásában. 

Óh akkor nem fogtok, annak idején, egyedül állani, ott bőségesen 

meg lesztek jutalmazva mindazért az áldozatért, amit a földön Is-

ten iránti szeretetből hoztatok. 

 

39. A háladatosság. (**) 

Egész könyvtárat tudnánk összeírni számotokra emberek, 

azokról a kötelességekről és erényekről, amelyeket gyakorolno-

tok kellene. Ebben a könyvecskében csak azokat a főbb tulajdon-
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ságokat emeltük ki, amelyek elsajátítására különösen törekedne-

tek kell. Most olyan hibátokra kívánlak figyelmeztetni titeket, 

amelyet igen gyakran követtek el, s ez a háladatlanság Uratok, 

Istenetek iránt. Ti Istennek szakadatlanul reátok áradó adomá-

nyait úgy veszitek, mintha azokat joggal követelhetnétek, sőt még 

bosszankodtok is, ha mindent nem úgy kaptok, amint ti akarjátok! 

A nap, a csillagok, a növények és állatok mind már puszta létezé-

sükkel szeretik Istent; tegyétek tehát ezt ti is, emberek! Az egyik 

például földi javakkal van megáldva, de nem gondol arra, hogy 

mindezt a mennyei Atyának köszönheti; a másiknak jó barátai 

vannak, szerencse övezi, és azt hiszi, hogy ezt önmagának, saját 

tulajdonságainak és érdemének köszönheti, ennek következtében 

a jó Isten helyett önmaga iránt érez háladatosságot; a harmadik 

eredményes tanulmányai révén előre halad az életben, és azt hi-

szi, hogy ezt önmagának, saját eszének köszönheti. Ki adja mind-

ehhez az erőt? Ki adja a tehetséget és az szellemet? Isten, és mind-

ezt emberek benső nemesbüléstekre és nem gőgötök táplálására 

kellen felhasználnotok. Hiszen számtalan szomorú példa igazolja, 

hogy olyan emberek, akik tehetségeikben gőgösen elbízták ma-

gukat, egy váratlan csapás folytan megbénulva megzavarodtak, 

és minden szellemi képességüket egyszerre elveszítettek. Az ily 

eseteket úgy vegyétek, mint Isten útmutatásait arra nézve, hogy 

egyedül, Nélküle semmire sem vagytok képesek; ennek tudata a 

legmélyebb hálára ösztönözzön titeket Isten iránt, aki a képessé-

get és a sikert adja. De ne csak Isten, hanem felebarátotok iránt is 

legyetek hálásak minden szeretetteljes szóért! Higgyétek el, a há-

ladatosság magas, nemes érzés, gyakran hűséges barátságot szül. 

Ott ahol két ember a szellemi segítség következtében, amelyben 

egymást részesíti, vonzódik egymáshoz, - a hála érzése szellemi 

barátságot hoz létre. 
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40. Betegségben. (**) 

Ha betegen sínylődtök ti szegény földi vándorok, ha fájdal-

mak elűzik szemeitekről az álmot, ha korán felébreszt a nyugta-

lanság és a szenvedés, akkor foglaljátok mindezt össze ebbe a rö-

vid imába. „Atyám, legyen áldott a te neved, legyen meg a te 

szent akaratod!” Gondoljatok a Megváltó kimondhatatlan fájdal-

maira, türelmesen elviselt szenvedéseire, a megváltás művére, a 

legnagyobb szeretetre; gondoljatok azoknak a nemes férfiaknak 

szenvedéseire, akik a gonoszság áldozataiul estek és tűrjetek. A 

túlvilágon megismeritek majd a betegségek jó gyümölcseit. Ha 

betegségetek mértéktelen életetek következménye, akkor örven-

dezzetek bűneitek igazságos levezeklése felett; ha azok Isten által 

reátok mért megpróbáltatások, akkor hálásan kell fogadnotok, 

mint szellemetek szükséges tisztitó eszközeit. Sok bűnt bántak 

már meg a betegágyon! Sok erényt szereztek már meg a fájdal-

mak közepette! Türelemmel elviselt szenvedések és betegségek 

már sokakat vittek közelebb az üdvösséghez. . 

Ne vádoljátok Istent igazságtalansággal, ha betegséget mér 

reátok; higgyétek el, hogy az éppen kellő időben érkezett meg 

számotokra! Hosszabb betegség megtanít a földiektől való meg-

válásra és a halálra való előkészülésre. És míg betegség nélkül 

nehezen váltatok volna meg az élettől, addig a betegségben türe-

lemmel, sőt örömmel várjátok a megváltás óráját! Nagy erények 

jöttek már betegség útján napvilágra; nem egy ember akkor tanult 

meg imádkozni. Isten azért küldi a betegségeket, hogy feléb-

resszenek titeket a túlvilág számára. Ti, akik beteg és sínylő 

életet éltek, nyugodjatok bele. Nemsokára az örök világosság kö-

zepette fogtok felébredni, hol nincs már többé semmi nyomorú-

ság. 
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41. Az öregség. (**) 

Ti, földi emberek csupán a fiatalkort tartjátok kellemesnek 

és szépnek! Költőitek megénekelik a fiatalság bájos éveit, de a 

tiszteletreméltó öregségről senki sem dalol; pedig az öregségnek 

a legszebb és legkedvesebb kornak kellene lennie, életetek leg-

szellemibb korszakának, amikor szellemetek megváltása közeleg. 

Mivel azonban legtöbben inkább fiatalon kívánnak élni, mint 

öregségben, amelyet minden módon késleltetni szeretnének, s ak-

kor sem akarják azt tudomásul venni, ha már megjött; azért az 

öregséget szánakozva és lekicsinyelve, szomorú és unalmas kor-

nak tekintik, és ez nem helyes. A spiritistára nézve az öregség 

az eljövendő szép idő hajnalhasadása, a test lassú elmúlása és 

a szellem felébredése. Az öregkorban bizonyos hibáknak, mint a 

hiúságnak, tetszvágynak, élvvágynak, meg kell szünniük; a test 

elgyengül, de az átszellemesült aggastyán benső életének meg 

kell erősödnie. A materialisták szerint azonban a szellem a testtel 

együtt hanyatlik és múlik el, és mivel ezt a felfogást igazolni lát-

szó öreg emberek is vannak, azért irtózik a fiatalság az öregkortól. 

A fiatal kor hibái iránt elnézőbbek az emberek, mindenféle 

mentséget találnak azok igazolására: a fiatalságot, a tapasztalat-

lanságot. stb. De az öregkorban, amikor a külső báj is megszűnt, 

a kisebb-nagyobb hibák annál élénkebben szembe tűnnek. A fia-

talság nevet az öregek gyengeségei felett; - ó, ne tegyétek ezt! 

Gondoljatok inkább saját hibáitokra, igyekezzetek azoktól meg-

szabadulni, akkor magatoknak és másoknak is kellemes öregkort 

fogtok szerezni. Igen, a kellemetlen öreg emberek azokból lesz-

nek, akik fiatalságukat könnyelműen és makacs önfejűségben töl-

tik el. 

Ó ti agg férfiak és agg nők, akik földi pályátok végéhez kö-

zeledtek, legyetek telve Isten iránti bizalommal. Ha nyugtalan a 

lelkiismeretetek, igyekezzetek még mindent jóvátenni, ne halasz-

szátok azt a halál utánra! Olvassátok el a szőlőmunkásokról szóló 
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példázatot; lássátok, azok is, akik csak este álltak munkába, 

ugyanazt a bért kapták, mint azok, akik reggel óta dolgoztak. A 

megbánásnak két-három éve megmenthet titeket sokszáz évre ter-

jedő nyugtalanságtól és félelemtől a szellemvilágban. Forduljatok 

vissza még alkonyatkor, s akkor az esti fény még titeket is célhoz 

vezethet. A földi életet bűnbánattal és vezekelve fejezzétek be, 

hogy egészségesen ébredjetek fel a túlvilágon. 

Boldog vagy, ha jó és tiszta élet után nyugodt lelkiismerettel 

várhatod az örökéletet; ha az emberek áldásától kisérve hagyha-

tod itt a földet, hogy teljes öntudattal ébredj fel a szellemi világ-

ban! Az igaz ember halála olyan, mint valami szép összhangzatos 

ének, amelynek tiszta hangjai tovább terjednek a mindenségben! 

A bűnös halála azonban telve van diszharmóniával, amit pedig 

senki sem hallgat szívesen. Ezért a fiatalsághoz fordulunk előbb 

és azt mondjuk neki: Légy okos és bölcs, dolgozzál az öregkor 

számára, töltsd meg szellemed tárházát nemes munkával és tiszta 

gondolatokkal, amelyek azután az aggkorban táplálni és támo-

gatni fognak. 

42. A halál. (**) 

A világiak félelme, a jámborok reménysége. A halál Isten-

nek legnagyobb hatalmi szózata számotokra, emberek! Ezernyi 

formában közeledik felétek és ragad magával: betegségek,

szerencsétlenségek, bűntény stb. formájában. Hajó süllyed el és 

százan lelik rettenetes halálukat a habokban! Még olyanok is, 

akik sohasem imádkoztak, Istenhez könyörögnek ilyenkor segít-

ségért. Tűz üt ki, árvíz, földrengés, háború támad, az emberek 

imádkoznak, és a föld telve van könyörgéssel, a reménység és a 

hit hordozóival! Emberek, a megpróbáltatások gyakran a legal-

kalmasabb eszközök, amelyeket Isten kénytelen alkalmazni, hogy 

megtérítsen titeket! 

A halál mindig és mindenütt utolérhet titeket, reggel, este, 

ebéd előtt, bármely pillanatban, soha nem tudjátok az idejét; és 
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mégis milyen kevéssé készültök el reá, egészen az anyagiakba 

merülten éltek, mintha ez, és nem a másvilág volna örök rendel-

tetésetek! „Memento mori!” Igen, gondoljatok mindig a halálra, 

és tekintsétek a halált jó barátnak, akinek fogadására mindent elő-

készítettetek, s kinek megérkezését minden pillanatban várjátok. 

Nézzétek csak az igaz embert, milyen nyugodtan hal meg! Halála 

nem borzasztó a hátramaradottakra, hanem vigasztaló és fel-

emelő. Utolsó szava: Isten! Nyitva látja az eget, hallja az angya-

lok énekét, nem érez sem vihart, sem küzdelmet. Milyen bor-

zasztó azonban a feslett életű halála! Nem tud egyedül maradni, 

fél, titkos aggodalom zavarja álmát; ez a lelkiismeret szava, mely 

nem hagyja őt pihenni, és semmiféle altatószer sem tudja meg-

nyugtatni. Emberek, szeressétek a halált, közeledés az a maga-

sabb szférákhoz, úgy éljetek, hogy bármikor nyugodtan fogad-

hassátok. Az élet elválaszt, a halál egyesít, ez igaz példabeszéd, 

amelyre gyakran gondoljatok. 

 

43. Valamely szeretett lény halálakor. (**) 

Ő meghalt, könnyek áztatják arcotokat, s lassú léptekkel kö-

vetitek koporsóját. Szívszaggató kiáltással borultok utoljára a 

holttetemre. De hiába, a külső burkot vissza kell adnotok a föld-

nek, annak el kell enyésznie, amint ezt az örökké élő szellem el-

hagyta. Búsan tekintetek a helyre, amelyet legjobban kedvelt; 

mintha hallanátok a dalt, amelyet olyan gyakran énekelt, még me-

leg a helye az ágyban, amelyben szenvedett. Itt vannak a virágok, 

amelyeket szeretettel ápolgatott; a félig telt pohár, melyből utol-

jára ivott, itt a felnyitott könyv, amelyből még nemrég olvasott: 

ezek mind megannyi emlékeztető jelei a most eltávozott életnek. 

De hiába! Isten elszólította őt, és a szellemnek minden orvosi tu-

domány dacára ki kellett lépnie a testből, amely most mozdulat-

lanul és hidegen fekszik könnyező szemeitek előtt. 

Azokra nézve, akik nem hisznek a viszontlátásban, rettenetesek 
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ezek a gondolatok, és szinte elviselhetetlen egy ilyen drága lény 

elvesztése feletti fájdalmuk; de a jámbor hívő ilyen alkalomkor 

feltekint az égre, ahol mindnyájan újból találkozunk, és ebben a 

tudatban megvigasztalódik. Sajnos a földi vallások gyakran nem 

képesek a fájdalmat és vigasztalanságot enyhíteni, és az embert 

felemelni! Szenvedélyes vagy lobbanékony emberek, akik nem 

tudnak vigasztalódni és mindenáron követni akarják elhunyt ked-

vesüket, hányszor rohannak őrületbe, vagy követnek el öngyil-

kosságot, hányszor végződik lassú elsorvadásban a reménytelen 

és elfásult emberek kétségbeesése! 

A szellemi ember egészen másképp viselkedik a drága halott 

halálos ágyánál. A legnagyobb fájdalmat is fel tudja Istennek ál-

dozni; megnyugszik abban, hogy a szeretett lény valódi hazájá-

ban eléri megérdemelt fokozatát, és arra a hatalmas vigaszra tá-

maszkodik, amelyet Isten minden szellemi embernek megad: a 

szellemi közlekedés reménységére. Az emberi, testszerinti szere-

tet csakhamar szellemi, tökéletes szeretetté változik át, és közöt-

tük szellemet, és embert egyaránt nemesítő érintkezés következik 

be. Milyen vigasztalás, hogy a halál után is közlekedhettek sze-

retteitekkel! Ha tehát a fájdalom még oly mély sebet üt is, visel-

jétek el azt szellemi emberek bátran, hiszen megvan számotokra 

az érintkezés vigasztalása, ha Isten azt megengedi. Igyekezzetek 

érdemesekké válni erre a kegyelemre, hogy ilyen esetben ne áll-

jatok minden segítség nélkül. A szeretett lény elvesztése nem fáj 

nektek úgy, mint a többieknek, ha elszomorít is titeket, hanem 

mindinkább az igazi szellemi otthon felé vonz, ahol már nincsen 

elválás. 

44. Az öngyilkosság. (**) 

Szörnyű szó ez, mely megreszketteti a világokat. Amikor az 

öngyilkos megöli a testet, nem öli meg a szellemet, a lelkiismere-

tet, csak elsötétíti azt, és megkétszerezi szenvedéseit! Vajon van-
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nak-e fokozatai az öngyilkosságnak? Igenis, többféle öngyilkos-

ság van. Az egyik súlyosabb-e, mint a másik? Igen - de az alap 

mindig ugyanaz, és büntetésre méltó marad! A szellem azonban 

többi erkölcsi tulajdonságához képest gyorsabban vagy lassabban 

szabadulhat a következményektől, beláthatja tettének szörnyűsé-

gét és megbánhatja azt; azonban minden ilyen tett után még igen 

sokáig zavarodott állapotban marad. 

Ha az ember őrültségében öli meg magát, akkor nem ő egye-

dül felelős ezért, mert szelleme más hatalom uralma alatt állott, 

és testi fájdalmak által leigázva és meggyöngítve, nem volt már 

beszámítható állapotban. Az öngyilkosságot legtöbbnyire vagy 

erkölcsi gyávaságból követik el, mert nem akarják az isten küldte 

megpróbáltatásokat elviselni, vagy gőgből, mert valamely nagy 

megaláztatást nem tudnak elszenvedni. Te szerencsétlen, ezáltal 

az önzésből folyó bűnös tetted által kivonod ugyan magadat az 

emberek lenézése alól, de azután szégyenkezve kell bűnödet be-

vallanod Isten és szellemei előtt. Néha a halál útján elragadott 

lénnyel akarunk egyesülni, és éppen a borzasztó öngyilkosság vá-

laszt el leginkább tőle; míg ellenben megnyugodván Isten akara-

tában a földi élet néhány gyorsan lepergő éve után örökre egye-

sülhettünk volna. 

Ha kifáraszt a küzdelem óh ember, és nem gondolva meg 

azt, hogy Isten nem céltalanul küldött a földre, és vétkes módon  

erőszakosan kioltod életedet: mint szellem csakhamar belátod, 

hogy tetted felette ártott neked, és íme most az összes megpróbál-

tatásokat újból át kell élned, míg csak mindannyit ki nem állod; 

így tehát sok éved hiába veszett kárba! 

A rettenetes öngyilkosság sohasem szerez nyugalmat. Az 

ember menekülni akar a földi gondok elől, s odaát még borzasz-

tóbb szellemi gondok várnak reá. Minél inkább elterjed a spiritiz-

mus, minél több követője lesz, annál erősebbé lesz a hit, a gyer-

meki bizalom Istenben, annál kevesebb lesz az életuntság, az ön-
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gyilkosság. Ezért közöljétek a világgal szellemi emberek az ön-

gyilkosok szellemeiről szerzett tapasztalataitokat, hogy okulhas-

sanak. Az öngyilkosság, amelynek útján ti, gyáva szellemek is-

tenadta megpróbáltatásaitok, múló szenvedéseitek elől menekülni 

szeretnétek, nem hozza meg a kívánt megváltást és nyugalmat, 

hanem sötétséget, az aggodalom és bizonytalanság érzetét. 

 

45. A párbajról. (**) 

Annak az embernek, akinek becsülete van, ez a legdrágább 

kincse. A szellem legdrágább kincsét azonban az ő szeretetből 

végzett cselekedetei képezik; ezekből áll a szellemi becsület! 

Beszéljünk azonban előbb a nagyvilág férfiairól. Bemutatok 

először egy világfit, a világi felfogás szerinti tökéletes gavallért, 

egy talpig becsületes embert. Ennél a férfiúnál az Isten előtt való 

becsület számba sem jön a világ előtti becsülettel szemben; csak 

emez legyen kifogástalan, a többi már csak mellékes! Célja az, 

hogy mocsoktalannak látsszék, ha lelkiismerete gyakran szemre-

hányást tesz is neki: csak a világ előtti látszat legyen érintetlen! 

Semmiféle sértést sem szabad büntetlenül hagynia, és amennyire 

csak lehet, olyan hírben kell állnia, hogy mint gyakorlott vívó be-

csületéért már életét is számtalanszor kockára tette. Ez azonban 

Istennek két parancsolata ellen vétkezik:  

1. „Ne ölj!“  

2. „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat!“  

Bocsáss meg felebarátodnak, hogy neked is megbocsáttassék. 

Ember, gondold meg, hogy halandó vagy, hogy Isten akaratából 

végig kell élned a neked vezeklésül és javulásra engedett időt. Ne 

feledd ezt soha, mert a gőgös nem juthat át a szoros kapun. Aki-

nek már sok párbaja volt, azt dicsérik és magasztalják, mert bá-

torságának és lélekjelenlétének sokszor tanújelét adta. Igen, ah-

hoz volt bátorsága, hogy gyilkos fegyverrel kezében hidegvérrel 

kiálljon, két emberéletet kockáztatván, gyakran csak néhány 
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meggondolatlanul kiejtett szóért. De vajon lett volna-e neki szel-

lemi bátorsága ahhoz, hogy a sértést Krisztus példaadása szerint 

megbocsássa és elfelejtse? - Nem! szerinte csak emberélettel, 

vagy legalább is súlyos megcsonkítással lehet a becsületen ejtett 

csorbát kiköszörülni. 

Gyakran még nemes gondolkozása embereknél is hiányzik 

ez a szellemi bátorság; ez mindig annak a jele, hogy önmagukat 

és a világ becsülését többre tartják szellemi kötelességüknél. 

V a g y - v a g y !  „Nem szolgálhattok Istennek és a világnak!” 

Ha emberi becsületedért párbajt vívsz, akkor ezzel, sőt már ennek 

szándékával is még ha nem is veszélyezteted ellenfeled épségét, 

és te is sértetlenül maradsz, ártasz szellemi becsületednek és vét-

kezel Isten ellen! Ha azonban ellenfeled kemény szavait a feleba-

ráti szeretet mosolyával fogadod, és a téged ért méltatlanságot Is-

tennek ajánlod fel, és nem párbajozol: akkor ártasz ugyan az úgy-

nevezett férfiúi becsületnek, sérted a világi felfogást, de örömet 

szerzel Istennek! 

És ki lesz végezetül a te bírád? Isten vagy a világ? Gondolj 

ember arra, ami örökkévaló! Ugyan mit számit ez a földiesen gon-

dolkozók közt megadással eltöltött pár év a mennyei Atya egyet-

len szemrehányó tekintetével szemben, kinek Fia még a szolgák 

arculütéseit és ócsárlását is alázatosan viselte el. Hívhatott volna 

ő egy sereg angyalt, akik megvédték volna őt, de nem tette, ha-

nem felajánlotta szenvedéseit mennyei Atyjának. Ha Krisztusnak 

igazi követője vagy, akkor sem szellemi, sem emberi becsületed 

ellen sem tehet senki semmit, mert szilárdan állva a szeretet alap-

ján, senki sem találhat foltot rajtad, és a legdurvább ember is 

örömmel tekint ilyen ember nyugodt arcába, aki akadálytalanul 

halad előre élete útján, felülemelkedvén a harc és a gőg szelle-

mén. 

Ragaszkodjatok tehát a szeretet tanához; legyetek süketek 

minden sértéssel szemben, és fogadjátok ezeket mint gőgötök 

hathatós gyógyszerét. A spiritizmus megtámadhatatlan, csak a 
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bűn piszkíthatja azt be; életre hívja az ember igazi becsületét, át-

hatol a hiúság világán, mert ereje a szeretetben rejlik, amelynek 

semmi sem képes ellenállni. 

 

46. A gyilkosság. (**) 

A gyilkosság az öngyilkosság ikertestvére, mindkettő ször-

nyű cselekedet! Olyan utálatos tettek azok, hogy nehezünkre esik 

róluk írni; és ezt csak azért tesszük, hogy a földi embereket segít-

sük szenvedélyeik legyőzésében. 

Vannak durva és finom, erkölcsi gyilkosságok, de mindkettő 

felette büntetésre méltó! Az életben gyakran fordulnak elő szel-

lemi gyilkosságok, amelyeket észre sem vesznek, de amelyet a 

tettesnek súlyosan beszámítanak. Ilymódon sok ember válik ál-

dozatává azoknak, akik törtető vágyainak útjában állnak, akiket 

erkölcsileg tönkretesznek, egészségüket megrontják, szellemüket 

a bűn posványába rántják; sőt a gúny és rossz bánásmód által 

gyakran az öngyilkosságba kergetnek. Az ekként agyonra üldö-

zöttek bűnei azonban visszaszállnak azok okozóira. Az ilyen, 

csendben és észrevétlenül elkövetett gyilkosságok nem ritkák az 

életben. Szavakkal és kisértéssel is lehet gyilkolni valakit, őrü-

letbe, betegségbe taszítani; sőt az erkölcsi, vagy a testi halált is 

előidézni! 

Szigorúan fogtok megítéltetni ti finom és ravasz gyilkosok, akik 

álokoskodásokkal szépítgetitek tetteiteket, mert ti rosszabbak 

vagytok az útonállóknál, a közönséges gyilkosoknál és azoknál, 

akik az ő lelki vadságukban követnek el valami olyat, amiért az-

tán a bitófán, vagy a börtönben meglakolnak. Titeket nem büntet 

meg a világ, ti rossz tetteiteket mosolygó arccal rejtitek el lelkiis-

meretetek legsötétebb zugában; a seb azonban ott van, azt el nem 

tüntethetitek. Igyekeztek ugyan lelkiismereteteket a világ zajos 

mulatságaival elhallgattatni, de a kisértet megjelenik álmaitok-
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ban, mint előérzete Isten igazságosságának, amely reátok várako-

zik! Nagyon sok gyilkosság történik a földön a szeretetlenség 

csendesen ölő mérge: a hidegség, kapzsiság, a szívek és lelkek 

gyötrése által, amelyek lassan, észrevétlenül, de biztosabban idé-

zik elő a halált, mint a fegyverek és a testi élet kioltásának más 

eszközei. 

És emberek, ti mégis úgy ragaszkodtok a világhoz! Nézzétek 

csak, mennyire telve van bűnnel! Prédikáljatok az igazság lelke-

sedésével; zúzzátok össze az álszenteskedést, az irigységet, gő-

göt, önzést, és tegyetek a helyükbe szeretetet, igazságot és aláza-

tosságot! Isten segítsége és áldása kisérje ezt a munkátokat. 

 

47. A kivégzés. (**) 

A bűnös cselekedetek legdurvább és legrosszabb gyógyszereként 

az emberek a halálbüntetést eszelték ki. Mivel nincs bennük sze-

retet, odaadás és türelem; mivel nem képesek a szegény bűnös 

emberben saját erényeik útján a megbánás érzését felkelteni, ezért 

alkalmaznak ilyen erőszakos eszközöket. De vajon a kivégzés 

gondolata tudott-e egyetlen rossz embert is, aki olyan utakon járt, 

mint a kivégzett, megtéríteni? És a gyilkost a megtorlás e módja 

képes-e megbánásra bírni? Nem, szelleme legtöbb esetben bűnnel 

terhelten került át a másvilágba, és ha ott Isten és szellemei szin-

tén olyan kegyetlenek volnának, mint a földi emberek, akkor ezek 

a szellemek ott is megvetésre találnának. De nézzétek csak Isten 

könyörületességét! Szellemei addig oktatják, tanítják az eltéve-

lyedetteket, míg csak az isteni világosság a szegény sötét szellem-

ben derengeni nem kezd. A kivégzés nem szüntetheti meg a go-

noszságot. Annak végrehajtása gyakran izgató látványosságul, ér-

dekes szóbeszéd tárgyául szolgál a népnek, és hozzászoktatja azt 

ahhoz, hogy nyugodtan, de sőt érdeklődéssel nézzen végig egy 

gyilkosságot, amely őt arra tanítja, hogy hasonlót hasonlóval kell 

megtorolni. De ez nem emberi, nem keresztényi eljárás! Barbár 
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szokás ez, amely - fájdalom - még zsarnoki hatalma alatt tartja a 

világot. 

Szeretettel és türelemmel térítsétek meg a szegény bűnösö-

ket. Ha az igazi szellemi tanról beszélhetnétek nekik, ha bűnük 

szörnyű következményeire utalhatnátok, ha a másvilágról óvó 

hangokat szólaltathatnátok meg: ez többet használna, mint a kötél 

és a golyó! Ha igaz meleg felebaráti szeretettől áthatva felettük és 

velük együtt sírnátok, akkor Krisztus parancsolatához híven jár-

nátok el! Így azonban a vezekelni nem akaró szellemeket kiűzitek 

a világból és nem gondoljátok meg, hogy a tett súlyának, hordo-

zása nagyobb, s amellett hasznosabb vezeklés volna számukra, 

mint a kivégzés, amelyet némelyek még örömmel is fogadnak. 

Vélt „igazságosságtokban” igazságtalanok vagytok; mert az, 

aki ellenfelét párbajban hidegvérrel megöli, szerintetek nem gyil-

kos, hanem becsületes ember! Emberek, mennyire telve vagytok 

ellenmondásokkal! Az egyiket felakasztják útonállásért, a másik 

meg becsületes ember, mert ellenfelét párbajban megölte! 

Szellemi emberek, mondjátok ki bátran véleményeteket és 

dolgozzatok azon, hogy e föld is mielőbb egyike legyen a boldo-

gabb planétáknak. 

48. A háború. (**) 

Kedves emberek, ha csak negyedrésze volna meg bennetek azok-

nak az erényeknek, amelyeket e könyvecskében felsoroltunk, ak-

kor nem lennének többé háborúk a földön. Miből keletkezik a há-

ború? Ne higgyétek, hogy Isten, a jóság Atyja kívánja a háborút, 

és hogy ennek az ő akaratából kell bekövetkeznie. Nem! A ti b ű -

n e i t e k ,  g ő g ö t ö k ,  k a p z s i s á g o t o k  idézi azt elő. 

Többnyire egy-két ember agyában születik meg politikai nézetel-

térésből vagy anyagi okokból. De mi is a politika? Nem képes a 

föld politika nélkül ellenni? Honnan származtak a különböző nép-

csoportok? Honnan különböző vérmérsékletük? Bolygótok töké-

letlenségéből és alacsony fokozatából, s abból, hogy a föld nem 
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az üdülés, hanem a vezeklés helye. Azért ölt testet a földön javu-

lás céljából olyan sok vezeklő, tökéletlen szellem, hogy az ottani 

viszonyok közepette szellemileg haladjon. Politikátok gyűlölet-

ből, kapzsiságból és büszkeségből áll! Miért nem vagytok képe-

sek a vallási és nemzetiségi gyűlöletet levetkőzni? Miért nem en-

geditek magatokat kizárólag a szeretet által vezéreltetni, mire va-

lók azok a gyűlölködések, amelyek a kedélyeket annyira felizgat-

ják, és végül a csatákban ezrek halálát idézik elő? 

Nehéz és rettenetes azok felelőssége, akik háborút idéznek 

elő! Áldozataik kísértetei és jelenségei évszázadokon át fogják 

őket kínozni, üldözni. Nincsen senki sem, aki ilyen túlizgatott pil-

lanatokban a földön „megálljt” kiáltana? Mindannyian lázongást, 

gyilkosságot, vérontást, sebeket, nyomorúságot akartok elő-

idézni? Emberek, milyen alacsony- fokon álltok ti, hogy ilyen 

eszközöktől sem riadtok vissza! 

Nehéz megpróbáltatásokon kell még a föld államainak és 

népeinek átmennie, míg eljutnak az úgynevezett polgáriasultság-

nak, a felebaráti szeretetnek olyan fokozatára, amely véget vet 

minden háborúnak. 

Isten nem akarja a háborút, viszont ellenkeznék az ő örök 

természettörvényeivel, ha az általatok és bűneitek által előidézett 

zavarokat és háborúkat parancs szavával megakadályozná. A vi-

lágon mindennek megvan a maga lefolyása. Szabad akaratotok 

van, tehát ti készítitek magatoknak a jövőt. Retteghettek ti, akiket 

a háborúk előidézése terhel. Szavaink nem üres, elhangzó han-

gok, hanem milliószor többet jelentenek, mint amennyit a föld 

minden nyelve mondhatna nektek! Mindaddig, amíg az emberek 

a gyilkoló szerszámok tökéletesítésén törik a fejüket, amíg a gyil-

kosság bármely faja és formája létezik köztetek, a föld a világ-

mindenség legalacsonyabb fokozatán marad. Milyen messze 

vagytok még azoktól a világoktól, ahol az emberek egyetértésben 

és szeretetheti élnek, gyűlölség, irigység és nemzetiségek nélkül 
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egyetlen családot képeznek, és Istenüknek, Atyjuknak engedel-

meskednek! 

Miért nem fedezitek fel ti tudósok okos agyvelőtök segítsé-

gével, hogyan lehet a békességet és felebaráti szeretetet megte-

remteni? Azért, mivel ezt csak szívvel és nem ésszel, gépekkel, 

gyárakban sablonosan lehet létrehozni; ti pedig mindent csak 

azon az úton alkotván meg, csakhamar magatok is hideg gépekké 

váltok. Könyveket írhatnánk ezekről a szomorú földi állapotok-

ról. Vajon figyelembe veszitek-e szavainkat? Nem fogjátok-e a 

spiritizmust, amely megmenthetné szellemeteket, magatoktól el-

utasítani? Emberek, ragadjátok meg a szellemtant buzgó szeretet-

tel, hogy segítsen a földet a szeretet és a béke lakóhelyévé változ-

tatni. 

49. A rokonságok. (**) 

Emberek, ti a rokoni kötelékeket olyan könnyen és könnyel-

műen kötitek! Megházasodtok, férjhez mentek, mintha ez csak 

valami üzlet volna, és nem gondoljátok meg, hogy az ilyen köny-

nyelmű módon létesített kapcsolat tovább tart a túlvilágon, és tu-

lajdonképp ott fogjátok aratni az együttlét jó vagy rossz gyümöl-

cseit. Sokan titokban örülnek, ha egyik kellemetlen családtag 

meghal, aki nekik kezdettől fogva ellenszenves volt, és akivel 

gyakran hidegen és szeretetlenül bántak. Most gondolják, végre 

megszabadultunk tőle! Azt hiszitek, hogy megszabadultatok? Ó 

nem! Éppen az ilyen szellemek üldöznek titeket, mert hiszen to-

vább élnek és törekszenek bánásmódotokat visszafizetni. Higy-

gyétek el nekem emberek, hogy akkor jártok el helyesen, ha azo-

kat, akiket Isten rokonaitokul rendelt, szeretitek és velük békében 

és egyetértésben éltek! Szerencsések lesztek, ha halálos ágyato-

kon nyugodtan mondhatjátok: Uram, mindnyájukat szerettem, el-

lenség nélkül halok meg, nincsen bennem keserűség senki ellen! 

Csak akkor vár reátok nyugodt szellemi élet, s csak akkor áldásos 

a ti éltetek a tieitekre nézve, ha a földön minden rokoni köteléket 
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szentnek tartottatok és minden embert szerettetek. 

 

50. Az idő. (**) 

Emberek és szellemek! Gondolkozzatok az időről: Vajon mi az 

idő, miből áll az, és kinek a számára létezik? Nekünk az idő csak 

egy szó; mert mi az örökkévalóságban élünk, amely telítve van, 

jó cselekedetekkel és Isten dicsőítésével. Az emberek a földön az 

időt órákra, napokra, évekre osztják be; nekik az idő hosszú vagy 

rövid, aszerint amint szerencse vagy szerencsétlenség tölti azt ki. 

A vezeklő szellemeknek, az idő soha véget nem érő örökkévaló-

ságnak tetszik! Megszűnése után sóhajtoznak, holott rájuk nézve 

az idő aranyat ér, mert tisztulásukat csakis a bánat és vezeklés 

útján érhetik el. Azért emberek és szellemek ne veszítsetek el 

egyetlen pillanatot sem, hanem használjátok fel azt önmagatok 

meggyőzésére és Isten szolgálatára. Hányan pazarolják el életü-

ket, a számukra engedett időt, amelynek semmi értéke nincsen 

Isten előtt, s azért az életet újból elölről kell kezdeniük. Hányan 

maradnak több földi életen át ugyanazon a fokozaton, önfejűen a 

homályba burkolózva! Számukra az idő nem hoz haladást, mialatt 

mások túlszárnyalják őket. Hányszor szeretnétek a jelentől szaba-

dulni, mint szellemek pedig a múltak egyes korszakait kitörülni, 

de nem tehetitek, mert mindent csak bánat, vezeklés és gyakran 

igen keserves munka árán lehet jóvátenni. 

Azért lássatok gyorsan a munkához; ne hagyjátok az idő ho-

mokóráját haszontalanul leperegni, hanem gondoljatok mindig 

szellemetek előhaladására. Múltatok szolgáljon tanulságul, jele-

netek a szorgalmas munkálkodásnak szentelve, hogy jövetük 

tisztább, szebb és boldogabb, és az idő nektek is csak egy szó és 

többé már ne valóság legyen; hogy akkor azután ti is az örökké-

valóságban - hol nappal és éjjel, most és előbb már nincs, - az 

erények örökös ragyogásában egyesülve éljetek. 
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51. A vasárnap ünnepléséről. (**) 

Isten a vasárnap ünneplését először Mózes, később Krisztus 

által parancsolta meg, hogy ezen a napon buzgóbban gondoljatok 

Reá. De ne csak vasárnap, hanem életetek minden egyes napján 

legyetek jámborok és kötelességtudók. Az igazi keresztényre 

nézve az ünnepnapok csupán az akkori fontos események emlé-

keztetői, úgy amint megünnepelitek születésetek napját és az élet 

egyéb eseményeit, az ünnepnapokon is Isten szeretetének és kö-

nyörületességének, valamint az akkori események nagy jelentő-

ségének emlékét ünnepeljétek meg. Erkölcsi szempontból véve 

ne is legyen vasárnapotok, azaz ne tegyetek különbséget az ájta-

tosság, könyörületesség gyakorlásában, és hibáitok kiirtásában a 

vasárnap és a hét egyéb napjai között. Minden nap, amelyet átél-

tek, Isten ajándéka, s azt üdvösségetek érdekében kell felhasznál-

notok. A nép és a munkásság számára a vasárnap a nyugalom 

napja, úgy fizikai, mint erkölcsi tekintetben; de hányszor teszik 

azt a kicsapongás, a bűn és mindennemű aljas élvezet napjává! 

Igazán utálatos előttünk a vasárnap a nagy városokban, ahol a hi-

úság, irigység, álszenteskedés, az élvezetvágy elérte tetőpontját! 

Az emberek a vasárnapot a bűnök napjává aljasítják, ahelyett, 

hogy az a magába szállás napja volna, amelyen az imában buz-

góbban elmerülnének, mivel akkor arra több időt fordíthatnak; 

amelyen az elmúlt hétre visszatekintenének, s a következőre fel-

vérteznék magukat. 

Gyermekek, lehet-e Istent csupán dologtalanul, összetett 

kézzel, térdelve dicsőíteni és Neki szolgálni? Nem! Mennyivel 

értékesebbek a naponkénti áldozatok és fájdalmak, a szenvedések 

és sóhajok, hibáitok óránként való leküzdése, mint a templomnak 

áhítat nélküli látogatása, vagy egy-egy imádság, amit gépiesen 

morzsoltok le! Ha igyekeznétek mindent Isten kedvére csele-

kedni, boldogabbak és tökéletesebbek lennétek. Nem akarjuk mi 

ezzel lekicsinyleni azt az öreg anyókát, aki vasárnap pápaszemén 
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át olvasgatja nagy betűkkel nyomott bibliáját; vagy kinevetni a 

gyermeket, aki az oltár előtt térdelve, együgyű hittel morzsolgatja 

olvasóját; sem kigúnyolni a zsidó asszonyt, aki a szombat -előest-

éjén nagy áhítattal gyújtja meg az ő gyertyáit! Ó nem! mert mind-

ezek a szokások, áhítat gyakorlatok, szépek magasztosak, Isten-

nek tetszők, mert mindegyiknek alapgondolata szellemi, amelye-

ket azonban a gyakorlatban a ti érzéketlenségetek, hitetlenségetek 

ferdítették el, óh emberek. Sokkal kedvesebb Isten előtt az egy-

szerű ima, a szívből fakadt fohász, mint a magukat műveltnek, 

felvilágosodottaknak tartó, úgynevezett szabadgondolkozók szel-

lemes elmélkedései, akik lenézik minden felekezetinek vallásos 

gyakorlatait; ők nem tartják a vasárnapokat sem, mert mindezek 

szerintük csak a tudatlan, közönséges népnek a heti munkában ki-

fáradt munkásoknak valók. Templomba sem járnak, mert az árt 

az egészségnek, különben is többet tudnak ők, mint a pap, aki ott 

az ő egyszerű nézeteit fejtegeti, s azt is elég ügyetlenül; hiszen 

otthon is lehet imádkozni. Igen, de vajon valóban imádkoztok ti 

otthon? Magatokba szálltok-e a ti kis kamrácskáitokban? Avagy 

nem a gőg és öntúlbecsülés mondatja ezeket veletek? Apró-

cseprő dolgok: látogatások, séták elvonnak titeket a templomtól, 

amelynél nektek a sétány sokkal kedvesebb, ahol víg zenét hallo-

tok, szép ruháitokat mutogathatjátok, s a másokéit bámulhatjátok. 

Azt mondjátok: az ima nagyon egyhangú dolog! De hát miért vált 

az ima egyhangúvá? Mert szívetek semmi igaz érzéssel nem vá-

gyik, nem kiált Istenhez, Atyátokhoz! Sokkal bensőségesebb hit 

él abban a zsidóban, aki szorgalmasan mondja az ő megszokott 

imáit, abban a mohamedánusban, aki naplementekor imádkozik, 

abban az öreg anyókában, aki olvasóját imádkozza, a gyermek-

ben, aki az esti harangszóra térdre esik, mint tibennetek, akik 

mindezeket babonaságnak, ostobaságnak tartjátok. Mi kelthet 

mélységesebb gondolatokat, mint az útszéli kereszt? Vagy mi 

meghatóbb, mint a szív egyszerűségével és áhítattal végzett val-

lási gyakorlatok? Hisz kell, hogy ezek mindegyike az örök életre 
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emlékeztessen titeket. De vajon mikor és hogyan imádkoztok ti 

voltaképpen? Ti, akik érzéstelen hideg szívvel akarjátok a tökéle-

tességet elérni? Nem az Isten iránti igaz szeretet, nem az aláza-

tosság, hanem a gőg vezet titeket! Óh, mennyi fenséges igazságot 

nyilatkoztatott már ki nektek Isten, közöttük a szellemtant is; ne 

utasítsátok ezt is vissza, hanem ragadjátok meg, s meglátjátok, 

hogy nemsokára Isten szelleme, igazsága és világossága fog el-

tölteni titeket! 

52. A szeretet. (**) 

Van egy szó, amely betölti az eget és a földet; egy szó, amelyet 

Isten mindig örömmel hall és hallgat meg, egy szó, amely a lelket 

békével és üdvvel tölti el, s ez a szó: - s z e r e t e t !  Azért kedves 

emberek gyakoroljátok szorgalmasan a szeretetet. Elsősorban 

szeressétek Istent mindenekfelett, az érzés hozza ajkatokra e sza-

vakat: „Istenem én teljesen a tiéd vagyok!” Iránta való hűségteket 

tettekkel bizonyítsátok; teljes bizalommal szóljatok Hozzá, mint 

a jóság Atyjához. Az Isten iránti szeretet képezze kiinduló pontját 

minden más szeretetnek. Igyekezzetek engem megérteni kedves 

gyermekeim, hogy mit akarok én ezzel mondani; azt, hogy az Is-

ten iránti szereteteteknek oly forrónak, oly bensőségesnek kell 

lennie, hogy az a ti békét sugárzó arcotokról leolvasható legyen. 

Ha valakit igazán szeretünk, akkor igyekszünk mindent kedvére 

tenni; igyekezzetek tehát mindenben, a legkisebb dologban is Is-

tennek tetszeni minden képmutatás nélkül, hű odaadással. Krisz-

tus példája szerint áldjátok még gyalázóitokat is. Annak gyűlöle-

tét, aki titeket nem szeret, igyekezzetek Isten iránti forró szerete-

tetekben feloldani. Ne nyugodjatok addig, míg a szívét körülvevő 

jég fel nem olvad. Minden a szeretet után sóvárog. Az élet szeretet 

nélkül nem élet! 

Ti nők törekedtek megnyerni azt, akit élettársul óhajtotok; 

én pedig azt mondom nektek: legyetek erkölcsösek, elvonulva 

szobácskáitokba imádkozzatok, rendeljétek alá magatokat Isten 
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akaratának, összevezérli ő az összetartozókat. Aki Istenben bízik, 

az nem csalatkozik; hagyjátok azért abba az érzéki szeretet és a 

férj után való vadászatot. Férfiak ne üzletszerűleg házasodjatok. 

Ti pedig a szeretet megszentségtelenítői, akik a tiszta szere-

tetet elfojtjátok vagy sárba tiporjátok, bemocskoljátok, vigyázza-

tok, mert Isten, aki maga a szeretet, felelősségre fog vonni titeket. 

Imádkozzatok és kérjetek bűnbocsánatot minden egyes gonosz 

gondolatért, amellyel a szent szeretetet megsértettétek. A szelle-

mek nem csupán a földi emberi létben, hanem már a szellemvi-

lágban el vannak egymásnak jegyezve, azért monda Krisztus: ”A 

házasságok az égben köttetnek!”  Erre a szellemi házasságra tö-

rekedjetek tehát óh emberek! Ha Istent kéritek, ő biztosan elvezet 

ahhoz, akit ő rendelt számotokra. Ti, akik híven szeretitek egy-

mást, bizonyosak lehettek Isten oltalmáról, mert ő látja szívete-

ket. 

Szeressétek a legnyomorultabbat, a koldust, a legnagyobb 

bűnöst is; Krisztus az Úr is szerette őket. Legyen szívetekből ki-

zárva, minden gyűlölet, irigység, fennhéjázás és ridegség. Ezek a 

szellem rákbetegségei, amiket gyökerestül kell kitépnetek, gyer-

mekeim! A legjobb kívánságokkal legyetek eltelve embertársai-

tok iránt; ne legyetek sem hiúak, sem önhittek; a valódi szeretet 

megfeledkezik önmagáról és elsősorban felebarátaira gondol. 

Szomorú látni, mily kevesen ismerik Istennek ezt a szeretetét! 

Ti szellemhívők gyakoroljátok mindannyian szorgalmasan 

a szeretetet Krisztus példája szerint, aki a szeretet ragyogó min-

taképe volt mindhalálig, aki végtelen szeretetből panasz és zok-

szó nélkül tűrte szenvedéseit. Spiritisták! Legyetek egyek a sze-

retetben, és ragadjatok a felebaráti szeretet mindenható erejével 

mindenkit magatokkal! 

53. A hit. (**) 

És mondá az Úr: „Ha annyi hitetek volna, mint egy mustár-

mag, s azt mondanátok e szederfának, szakadj ki gyökerestől, és 
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plántáltassál a tengerbe, engedne néktek“. Csodálatra méltó erő 

rejlik a hitben, azért térdre borulva adjatok hálát Istennek, hogy ő 

a hitnek erejével ruházta fel szellemeiteket. Csakhogy közületek 

a legtöbben parlagon hevertetik ezt a kegyajándékot. A hit mus-

tármagvacskáját nem ápolják kellelőleg, s így az nem is csírázhat 

ki; a hitetlenség, a gőg és más szenvedélyek elfojtják azt úgy, 

hogy az végre elhal, és csak szenvedés, bűnbánat, megpróbáltatás 

árán érheti el az ilyen ember azt, hogy Isten a hitnek újból egy 

friss magvacskáját helyezi szívébe, hogy aztán ez hozza meg a 

kívánt gyümölcsöt. Némelyeknél azonban kicsírázik a hit mag-

vacskája, és hatalmas fává fejlődik, amelynek ágain madárkák 

fészkelnek, és pompás gyümölcsök: a hit jó cselekedetei terem-

nek. A hit ereje mérhetetlen! 

Emberek, Isten testet öltött szellemei, szorgalmasan mun-

kálkodjatok a hit körül. Nemcsak hegyeket fogtok hitetekkel át-

helyezni tudni, hanem békességet, egészséget és boldogságot sze-

rezhettek a földnek. 

Ezer és ezer baj, szenvedés fakad a hitetlenségből, a kishitű-

ségből és a türelmetlenségből. Gyengék vagytok arra, hogy be-

várjátok az ima hatását. Csodát kívántok, de hát hol van az az erős 

hit, amely a csodákhoz szükséges? Még az is nagyon sok, amit 

mennyei Atyátok a ti gyenge és ingatag hitetekhez képest ad. Kü-

lönösen ti spiritisták rendíthetetlenül tartsatok ki az Isten hatal-

mába vetett hitben, mert enélkül semmit, ellenben ezzel igen so-

kat tehettek. Elkerülhetetlenül szükségetek van erre, mert hit nél-

kül olyanok vagytok, mint a korhadó fa. Térden állva könyörög-

jetek Istenhez a hitnek erejéért! 

 

54. A remény. (**) 

A reménység a szerencsétlenek és kétségbeesettek fénysu-

gara. Nincs oly összetört, oly elhagyatott lény, kinek szíve legrej-

tettebb zugába az Örök Jóság a reménységet belé nem helyezte 
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volna, amely csak az alkalmas pillanatot várja, hogy vigasztalhas-

son, erősíthessen. Igaz, vannak olyanok is, akik a földön minden 

reménységüket elveszítve, kétségbeesésükben öngyilkosokká 

lesznek, akiknek szelleme aztán a szellemvilágban a megváltás 

minden reménye nélkül, a gyötrelemtől eltompultan évek hosszú 

során át bámul az örökkévalóságba. De a reménységnek parányi 

szikrája még sem aludt ki egészen, mélyen szunnyad ugyan, de 

olykor csak egy szó, egy jelentéktelen esemény elég arra, hogy 

felébredjen, s bizalomtelten fellángoljon. Gyakran követi egyik 

szerencsétlenség, bűn vagy csapás a másikat. Bágyadtan, remény-

telenül várja az éhező a közelgő halált, amikor nyílik az ajtó, s 

egy könyörületes lélek kenyeret nyújt feléje: élete meg van 

mentve. Borzadva nézi az utas a tenger tornyosodó hullámait. Egy 

roppanás, s a hajó elpusztul, egy szál deszka az, amelyen fel tudja 

magát tartani, amelyet a hullámok vele együtt a partra hajtanak. 

Isten, az irgalmas Atya az, aki nektek, reménytelen kétségbeeső 

lelkek, a kenyeret, vagyis a szeretetet, a mentődeszkát, vagyis a 

reménységet küldi, amely titeket a biztos révbe juttat. 

A hit a reménység forrása; ahol hit nincs, ott kihalt a remény-

ség is. A bűnös szenvedélyek végezetül kétségbeesést vonnak 

maguk után; azonban hosszú éveken át tartó gyötrelem, kín és 

mindenféle szellemi nyomorúság után végre mégis csak felébred 

az Isten irgalmában való remény. Ne engedjétek azért soha Isten 

szeretetébe helyezett reménységeteket meglankadni; tartsátok 

meg az ő mindentudására alapított rendíthetetlen hiteteket. Verjen 

az éltető remény mély gyökeret szellemetekben, legyetek bár a 

legutolsó, a legnyomorultabb teremtmények! 

A reménység első sugara olyan, mint a harmatcsepp, amely 

az eltikkadt ajkakat éri! Ezt követik a megbánás könnyei, s a bű-

nösségnek fájdalmasan égető beismerése. A remény mindig kö-

zelebb visz titeket Isten könyörületességéhez, aki a bűnbánót so-

hasem utasítja vissza, hanem szeretettel öleli Magához. 

A reménység világítson minden szorongatottnak, minden 
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bűnösnek, minden szerencsétlennek! 

 

IMÁK 

1. Reggel. (**) 

A felkelő nap hirdeti nekünk, hogy a munkának egy új napja 

virradt reánk. Azzal az elhatározással kezdem meg a napot, hogy 

a javulás útján előbbre küzdőm magamat. Segíts meg ebben Iste-

nem, segítsd meg az enyéimet és minden felebarátomat, hogy bát-

ran induljunk el az úton, amely a tökéletességhez vezet. Neked 

szentelem, a te mindenható oltalmad alá helyezem magam és 

minden embertársamat. A felebaráti szeretet cselekedetei közt 

akarom eltölteni e napot, s nem engedem, hogy ebben a szándé-

komban rossz gondolatok vagy szeretetlen szavak megzavarja-

nak. Adj erőt óh Uram, hogy legmakacsabb hibáimat leküzdhes-

sem; legyen minden napom egy lépés a jóban való előhaladásban. 

Minden szenvedőt, minden bűnöst és szerencsétlent a te irgal-

madba ajánlok Istenem, segítsd meg őket és mindnyájunkat. Küld 

el mindnyájunkhoz a te vigaszodat. Ámen. 

 

2. Este. (**) 

Világok Atyja! Megjött az est, álom nehezedik pilláimra; itt 

van az éjjeli nyugalom ideje. Óh Uram, ha visszatekintek erre a 

napra, oly kevés jó és Neked tetsző munkát találok benne. Szigorú 

önvizsgálatot akarok tartani, hogy vajon uralkodtam-e rossz haj-

lamaimon, elfojtottam-e azokat, különösen fékeztem-e nyelve-

met? Nem éltem-e át könnyelműen a napot, nem gondolva az 

örökkévalókra? Atyám, bocsáss meg nekem! Gyakorolj velem 

szemben kegyelmet igazság helyett! Ki állhatna meg Előtted óh 

Uram, ha nem volnál könyörületes! Adj nyugalmat és üdítő álmot 

a fáradt vándoroknak és a szenvedőknek. A te oltalmad alá helye-

zem az enyéimet; add, hogy szellemük a nyugalmas álom ideje 
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alatt megerősödjék, hozzon az éj reájuk üdítő álmokat! Hálát 

adok Neked jó Atyám, hogy nyugvó helyet adtál. Mily sok sze-

gény kénytelen dideregve a puszta földön feküdni, oly szívesen 

segítenék rajtuk! A te kegyelmed őrködjék ez éjjel és mindörökké 

mindnyájunk felett. Ámen. 

 

3. A feleség imája. (**) 

Mily gyönyörűség, óh Uram, azért imádkozni, akit az ember 

oly bensőleg szeret; számára a te kegyelmedért és áldásodért es-

deni. Engedd meg jóságnak Atyja, hogy férjemről, arról a szel-

lemről szólhassak Hozzád, akivel Te egyesítettél, akihez a földön 

a hűség esküje köt, s akivel a szeretet örökre összekapcsol. Az ő 

szellemének tökéletességéért könyörgök Hozzád Istenem, hogy 

Hozzád s a te igéidhez mindig hű legyen. Töltse őt el egészen az 

irántad való szeretet, erősítse a Benned való hit, és lelkesítse a 

Beléd helyezett rendíthetetlen bizalom! - Az én szívem minde-

nekelőtt a tied Istenem, de Teutánad az övé, akihez engem a te 

akaratodból örök kötelék fűz. Add, hogy az érzéki szeretet kihal-

jon belőlünk, és a hű, isteni, szellemi szeretet töltsön el és vezé-

reljen minket! Add, hogy a te hű gyermekeid legyünk, akik tisz-

taságban és egyszerűségben járnak Előtted. Ámen. 

Őrszelleme, óvd őt minden rossztól, különösen minden bűn-

től. Őrszellemem, sugalld meg nekem az ő óhajtásait, hogy azokat 

szeretettel teljesíthessem. 

4. Az anya imája. (**) 

A te áldásaiddal, gyermekeimmel nagy felelősség is hárult 

reám Istenem! Te adtad őket nekem, azért Neked szentelem őket. 

A te szellemeid, a te gyermekeid ők, amint én is a te gyermeked 

vagyok. Add meg nekik Uram az erény szeretetét és adj erőt nekik 

magukkal hozott hibáiknak kiirtására. Én ismerem és érzem az ő 

születésük fontosságát, amely alkalmat adatott nekik további elő-

haladásukhoz; nekem pedig adj erőt, hogy nevelésüket, amelyet 



81 
 

előző életemben talán elhibáztam, most a te tetszésednek megfe-

lelően irányítsam; add, hogy az anyai büszkeség velük szemben 

vakká és részrehajlóvá ne tegyen; add, hogy irántuk való szerete-

tem igaz és igazságos legyen. Segíts óh Istenem, hogy ezeket a 

nekem drága lényeket Hozzád vezérelhessem, ahol egykoron 

mindannyian egy boldog családot fogunk képezni. Ámen. 

 

5. A férj imája. (**) 

Komoly és fontos feladatokat ró reám az élet; mert egy hit-

vest állítottál az én oldalam mellé, Istenem, egy örökké halhatat-

lan szellemet kapcsoltál hozzám, hogy oltalmazzam és oktassam 

őt, hogy életem világos, tiszta tükörként álljon előtte, amelybe 

mindig örömmel és nyugodtan tekinthet. Szenvedélyeimen való 

uralmam szerezzen neki békét és boldogságot, úgy itt, mint a túl-

világon; azért adj erőt Istenem, hogy egyetlen türelmetlen szóval, 

haraggal, kedvetlenséggel, de még gondolattal se bántsam meg 

őt! Szeretetteljes és szelíd legyen hozzá intő szavam és bírálatom, 

ha azok szükségét látom. Női gyengeségeit türelmesen elviselve, 

lelki gyönyörrel akarom szemlélni erényeit. Add óh Uram, hogy 

karom mindig elég erős legyen őt megvédelmezni, s mindig le-

gyen hozzá vigasztaló s erősítő szavam. Fontos feladatokat bíztál 

reám Istenem, azért bízom is Benned, hogy megsegítesz most és 

mindörökké. Ámen. 

6. Az atya imája. (**) 

Nem csak a nőt, az én hűséges társamat kötötted hozzám, 

erre az életre, Istenem, hanem gyermekeimet is. Kétszeresen fon-

tos tehát, hogy én szellemileg erős és tökéletes legyek, hogy tő-

lem tanulhassanak, hogy ne csak gyermekeimnek, de még unoká-

imnak is példaképül szolgálhassak; mert jól tudom, hogy az er-

kölcsös élet hatása nemzedékről nemzedékre terjed. A nevelői 

feladatot tehát elsősorban önmagamnál akarom elkezdeni, hogy 

méltó például állhassak előttük, akit bátran követhessenek. Add 
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meg nekem ehhez a szükséges erőt és képességet Istenem, attól 

pedig különösen őrizz meg, hogy gyermekeim rajtam megbotrán-

kozhassanak. Mélységes szeretettel és bizalommal tekintek fel 

Hozzád Istenem és kérlek, add, hogy én az én házam népével 

együtt a te hűséges szolgád legyek most és mindörökké. Ámen. 

 

7. A gyermek imája. (**) 

„Tiszteljed atyádat és anyádat!” Ezek a szavak mélyen vésőd-

jenek az én szívembe! Mennyei Atyám, az én szüleimért esede-

zem Hozzád, akik által e földön a napvilágot meglátnom enged-

ted! Fizesd vissza nekik bőségesen mind azt a gondot és fáradsá-

got, amit reám fordítottak. Mindig hű és szerető gyermekük aka-

rok maradni, mert még így sem tudom viszonozni azt a szeretetet, 

amellyel engem körülvettek a bölcsőtől kezdve, amikor még te-

hetetlen csecsemő voltam. Az ő megélegedettségük legyen éle-

tem célja, az ő boldogságukban teljék az én gyönyörűségem! Vi-

lágosítsd meg elmémet Istenem, hogy gondolatukat is eltaláljam, 

s hogy mindent kedvükre tehessek! Nem szűnök meg áldásodat 

és kegyelmedet esdeni reájuk! Te látod az én szeretettől áthatott 

szívemet, óh hallgasd meg az én könyörgésemet. Ámen. 

 

8. Az árva imája. (**) 

Amig más gyermekek boldogan csókolgatják szüleiket, s 

este anyjuk csókjával s atyjuk áldásával térnek nyugalomra, addig 

én egyedül állok itt! Mit mondok! Egyedül? Hát Te nem vagy itt 

Istenem? Avagy nincsenek-e itt azok szellemei, akiktől földi éle-

temet nyertem? Óh igen, itt vagytok ti áldó szeretettel drága szü-

leim, s csak emberi szemeimmel nem láthatlak titeket. Nem, nem 

vagyok én elválasztva tőletek, sőt most még gyakrabban körül 

vesznek, védelmeznek és oltalmaznak engem a ti szellemeitek. 

Maradjatok is nálam drága szüleim, segítsetek nekem, hogy e 
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földi életben el ne térjek Isten törvényeitől, hogy egykoron egye-

sülhessek veletek. Istenem, Te, ki mindnyájunknak Atyja vagy, 

nem hagysz el engem sem és megengeded, hogy szüleim szelle-

mileg gyakran mellettem lehessenek, vezethessenek és irányít-

hassanak engem. 

Az élet minden megpróbáltatásaiban reátok gondolok szüle-

imnek szeretett szellemei, akik vigasztalólag, erősítőleg vesztek 

körül. Adj erőt Istenem, hogy erényeiket követhessem. Ámen. 

 

9. Ima a hozzánktartozókért. (**) 

Mindeneknek Atyja! a te szeretetedbe ajánlom mindazokat, 

akik hozzám tartoznak. Add, hogy mindannyian az erény útján 

járjanak; térítsd meg azokat, akik közülük bűnbe estek; vigasztald 

meg azokat, akiket szomorúság tölt el; segítsd meg a küszködő-

ket, jó szellemeket küldve segítségükre; adj a betegeknek enyhü-

lést, a kételkedőknek hitet! Engedd, hogy az élet megpróbáltatá-

sait megadással és bölcsességgel viseljék! Add óh Uram, hogy 

mindazokat a rokoni kötelékeket, amelyeket Te hoztál létre, 

mindvégig krisztusi, testvéri szeretettel ápoljuk, hogy egykor a 

túlvilágon is feltaláljuk egymást és Téged örökké együtt dicsőít-

hessünk és szerethessünk. Ámen. 

 

10. Ima az igazság szelleméért. (**) 

Istenünk Atyánk, küldd el hozzánk szegény, gyenge, földi 

emberekhez az igazság szellemét, hogy éltessen és erősítsen min-

ket, hogy világosságával oszlassa szét a bennünk levő sötétséget, 

s nyissa meg bensőnket a Te igazságodnak, hogy többé ne inga-

dozzunk s meg ne restüljünk az Irántad való szeretetben, hanem 

mindig hűséges szolgáid legyünk. 

Óh szállj le reánk szelleme az igazságnak és erősíts meg min-

ket, hogy mindig csak a jó és szent iránt legyünk fogékonyak és 
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készségesek, hogy a mi földi életünk szellemi előhaladásnak le-

gyen nevezhető. Helyezd belénk a szeretet igéit, a gyógyításnak 

és áldásos működésnek erejét! Óh légy velünk igazságnak lelke, 

hogy hibáinkat világosan felismerve, megállás nélkül, gyorsan 

haladhassunk erkölcsi javulásunk útján. Tebenned bízunk Iste-

nünk és a te segítségedben, amelyet az igazság szelleme által kül-

desz hozzánk. Ámen. 

11. Ima a szeretetért. (**) 

Isten, szeretetnek Atyja! Adj nékem egy csöppet a te hatal-

mas szeretetednek tengeréből, hogy az egészen eltöltsön, áthas-

son, s magával ragadjon, hogy arról igaz tanúságot tegyenek sza-

vaim és cselekedeteim. Uram, a te szereteted legyen velem és ve-

zessen engem. Ámen. 

Szeretet legyen az imánk, 

Szeretet az életünk, 

Szeretet a gondolatunk, 

S minden amit cselekszünk. 

Vezéreljen halálunkig, 

Örökké a szeretet, 

Mert Isten az, aki mindig, 

Mindöröktől szeretett. 

Óh Isten szent szeretete  

Maradj mindig mivelünk. 

S akkor, hogyha semmink sincs is.  

Mégis megvan mindenünk. 

Ámen. 

12. Ima alázatosságért. (**) 

Krisztusom, Megváltóm! A te mélységes alázatosságodért 

könyörgök Hozzád, a szellemnek azért a valódi alázatosságáért, 

amely Téged annyira mindenek fölé emelt; a szívnek azért az alá-

zatosságáért, amellyel Te ellenségeidet sem ítélted el, hanem szá-

mukra mentséget kerestél. 
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Én tudom, hogy alázatosság nélkül nincs valódi erény, sem 

valódi jámborság. Adj nekem óh Uram szerény szívet, amely ma-

gáról megfeledkezve felebarátait szereti, s azokban csak a jót ke-

resi. Hitvány és nyomorult szolga legyek én a saját szememben, 

mindenkit sokkal jobbnak tartván magamnál. Ne tartsak én ma-

gamról semmit, ellenben mélységes megvetés töltsön el engem 

megrögzött rossz tulajdonságaimmal szemben. 

Sokkal gyorsabban megy a javulás, ha a szellem el van telve 

alázatossággal; azért óh Uram, hadd világosodjék az alázatosság 

én előttem, hadd erősítsen és bátorítson az engem önszeretetem 

és gőgöm elleni elszánt küzdelmemben. Mély alázattal hajlok 

meg Előtted, Uram, gyönyörködve szemlélvén a te nagyságodat 

az én semmiségemmel szemben. Ámen. 

 

13. Ima a kisértésben. (**) 

Rossz gondolatok keletkeznek és rossz hajlamok ébredeznek 

lelkemben; haragra, bosszúságra, gőgösködésre indíttatva és sér-

tődöttnek érzem magamat. Óh Istenem, mi ez? Ez az állandó kis-

értés, amely körülvesz minket! Vajon mindez a rossz belőlem 

ered? Igen, saját bűneim és lanyhaságom vonzzák hozzám a min-

ket körül vevő tökéletlen és tisztátalan szellemeket, akik felkeltik 

és szítják a rosszra való hajlandóságot. És ezt Te engeded meg 

Uram és pedig a mi erősítésünk, s a szegény elesett szellemek 

okulása céljából; mert ezek nélkül nem is jönnénk rossz hajlama-

ink tudatára, s megpróbáltatások nélkül nem is tudnánk érdeme-

ket szerezni. Az ilyen pillanatokban így kell magamban szólnom: 

Szegény szellemek, akik fel akarjátok használni gyengeségem 

pillanatait arra, hogy megkísértsetek, hallgassatok el, szálljátok 

magatokba, s aztán jöjjetek és elmélkedjünk Isten hatalmáról és 

szeretetéről. 

Semmiféle sugallat se legyen képes engem szellemem régi, 

rút hibáiba visszaejteni. Erős és állhatatos akarok maradni és a 
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rossz indulatok, szenvedélyek legkisebb megmozdulását is elfoj-

tani, azoknak egyáltalán nem engedni. Szegény kisértő testvéreim 

inkább boruljatok le velem együtt Isten könyörületessége előtt, az 

ő bocsánatáért esedezve. 

Erőért könyörgök Hozzád Uram, hogy minden kisértésnek 

ellenállhassak, és azért, hogy adj megismerést és megbánást min-

den tévelygő ember és szellemtestvéremnek. Ámen. 

 

14. Születésnapon, ifjú korban. (**) 

Uram! Ma ismét egy év kapcsolódik eddigi életéveimhez. A 

földi élet nem áll meg egy pillanatra sem, hanem feltartóztatha-

tatlanul halad az öregkor, az örökkévalóság felé! Mindig jobban 

és jobban távolodom a gyermekkortól és közeledem komoly fel-

adataimhoz, amelyek betöltése céljából jöttem a földre. Adj ne-

kem Istenem megfontolt, lelkiismeretes gondolatokat és érzése-

ket, hogy az ifjúságnak szokásos könnyelműségét legyőzve, az 

életet ne csak mulatságnak és élvezetnek, hanem az örökkévaló-

ság felé vezető fontos lépésnek tekintsem. Adj nekem erőt Uram, 

az ifjúság hibáinak leküzdésére, mert nem akarok ebben az éle-

temben mindazokba a hibákba visszaesni, amelyek e g y s z e r  

m á r  megakasztottak szellemi előhaladásomban! Szellemi em-

bernek ebben a tekintetben nem szabad ifjúságának lenni, mert 

tudja, hogy szelleme nem ú j s z ü l ö t t, hanem régi hibáinak és 

rossz tulajdonságainak levezeklése és javulás céljából küldetett a 

földre; azért komolyan és lelkiismeretesen kell ezek ellen, a kor-

ral mindig jobban mutatkozó és megnyilvánuló hibák ellen küz-

denie. 

Határozottan vissza akarom utasítani az ifjúságnak minden 

kisértéseit és gyengeségeit, és törekszem ezt az ú j a b b  p r ó -

b á m a t  mindvégig szilárdan megállni. Add ehhez Istenem a te 

áldásodat és segedelmedet! Ámen. 
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15. Születésnapon, öregkorban. (**) 

A céltudatos szellemi munkában, avagy a lelki vakságban el-

töltött ifjúságtól függ az, hogy jó avagy rossz öregkort érünk. Is-

tenem, meglehet, hogy nemsokára befejezem földi életemet. Le-

tűnt éveim immár csak emlékezetemben élnek. Óh mennyire saj-

nálom azt az időt, amit hanyagságban, lustálkodásban, vagy 

gyengeségeimnek hódolva töltöttem el. Istenem légy irántam kö-

nyörületes; ne ítélkezzél felettem szigorúsággal, hanem tekints 

kegyesen és elnézéssel szegény bűnös lelkemre, s akkor nem fé-

lek a haláltól, hanem jó barátomnak fogom tekinteni, aki engem 

az én valódi hazámba vezet. 

Ki tudja, megérem-e még következő születésnapomat? Le-

gyen ez a nap nekem az örök élet előhírnöke, s figyelmeztessen 

engem arra, hogy készüljek arra az ünnepélyes pillanatra, amikor 

mindentől meg fogok válni, ami földi. Addig is fel akarom még 

ékesíteni lelkemet jó cselekedetekkel, s az ifjúság mulasztásait 

kettőzött igyekezettel pótolni. Most, amikor sem a földi élet, sem 

az emberek nem kívánnak már tőlem semmit, egészen az isteni 

dolgoknak szentelhetem magamat. Isten kegyelmébe ajánlva ma-

gamat, lelki békében akarok élni, testemet csak ócska ruhának te-

kintve, amelyet nemsokára le kell vetnem, s az ifjúkor hibáit Is-

tennek tetsző élet által igyekezve jóvátenni. Ezekkel a gondola-

tokkal kezdem meg a következő évet, s ezeknek akarok élni mind-

addig, míg utolsó órám el nem következik. Az én jó Istenem le-

gyen és maradjon velem mindörökké. Ámen. 

 

16. Szenvedésben. (**) 

A fájdalom súlya alatt megtörve állok Előtted én Istenem, 

mert úgy tetszett Neked, hogy megpróbálj engem. Az élet, az em-

berek, a körülmények, egy szó, egy tekintet mélyen elkeserítettek, 

megbántottak engem. Istenem add, hogy felismerjem, hogy mi a 
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valódi szenvedés, mert ha alaposan megvizsgáljuk azokat a szen-

vedéseket, amelyek nekünk szívet tépő fájdalmat okoznak, rájö-

vünk, hogy azok nem a lelket átható valódi szenvedések, hanem 

inkább hiúságunk megsértéséből, önszeretetünk, önzésünk felhá-

borodásából erednek. Nagyon gondosan meg kell különböztet-

nünk azokat a megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amelyek Is-

tentől jönnek, azokról, amelyeket a mi saját bűnös egyéniségünk 

okoz nekünk, amely elkeserítő fájdalmakért másokat vádolunk, 

okait másokban keressük. Igen Uram! Engem tulajdonképp nem 

az emberek bántanak, hanem gyötrődöm azért, mert hiányzik be-

lőlem az alázatosság és a saját nyomorult énemnek semmire való 

becsülése, amelyet annyira óvok és dédelgetek. Add óh Uram, 

hogy mindezeket mély alázattal belássam! Vajon valóban méltó 

vagyok-e én arra, hogy mások szeressenek és becsüljenek? Van 

nekem jogom magamat mindenekfelett állónak tekinteni? Megkí-

vánhatom én azt, hogy rólam mindenki csak jót gondoljon, s hogy 

engem csodáljanak? Hiszen az emberek jobban ismernek engem, 

mint én magamat, aki vak vagyok saját hibáimmal szemben. Óh 

Uram az én bűneimmel és gyengeségeimmel szemben nagyon is 

sok szeretetet öntöttél másokba irántam. Add Uram, hogy ezt va-

lóban és annyira átérezzem, hogy ne fájjon nekem az emberek 

megszólása vagy kedvezőtlen véleménye, hanem azokat hálásan 

fogadjam, mint hibáimra való figyelmeztetéseket. Örvendezni 

akarok valahányszor megaláznak; nem akarok emiatt magam fe-

lett siránkozni, sem magamat megbántottalak tekinteni, s akkor 

sokkal kevesebb fájdalmat fognak nekem okozni az emberek. 

Ha pedig Te próbálsz meg engem Istenem, akkor adj nekem 

türelmet és megnyugvást, mert azt a megpróbáltatást meg éppen 

megérdemlem. Add, hogy rendíthetetlen hittel akkor is így szól-

jak: Uram, legyen meg a te akaratod! Akit Isten szeret, azt meg-

látogatja. Ámen. 
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17. Ima a szerencsében. (**) 

Uram adj nekem erőt, hogy a szerencse által okozható lelki 

károktól megóvhassam magamat. Gyakran sokkal nehezebb a 

szerencsét kevélység és az önszeretet megnövekedése nélkül el-

fogadni, mint a szerencsétlenséget, amely a szellemet tisztítja, 

alázatossá teszi. Adj nekem jó Atyám a jólétben is alázatosságot 

és háladatosságot. Ha valami sikerül nekem, nem akarok azzal 

büszkélkedni, hanem mindenért Neked akarok hálát mondani, s 

magamat mindig csak hitvány eszköznek tekinteni a te kezeidben. 

Ha örömet adsz Istenem, adj hozzá meggondoltságot is és 

felebaráti szeretetet! Ne engedd, hogy önző legyek, s csak a saját 

jólétemmel törődjem, hanem amennyire csak lehet, azt másokkal 

is megosszam. Óh Uram légy hozzám kegyelmes, amikor áldá-

sodban részesítesz. Ámen. 

 

18. Szeretett lény halálos ágyánál. (**) 

Istenem! A súlyos csapás, amelytől féltem, im bekövetke-

zett. A szeretett lény elhagyta földi burkát, amellyel együtt any-

nyira szerettem őt. Igen, az én emberi szeretetem elveszített min-

dent, de helyébe a valóban isteni, szellemi szeretetnek kell ben-

nem felébrednie. Uram! Te adtad nekem ezt a drága lényt, Te vet-

ted el, legyen áldott a te neved! 

Őt, akiben annyi örömem tellett, testi szemeimmel nem lá-

tom többé! Nyíljatok meg lelki szemeim és füleim, lássatok, hall-

jatok, hiszen az ő szelleme itt van körülöttem. Az ő halála arra 

késztet engem, hogy felfelé tekintsek, figyelmeztetés a szellem-

világra, az én szellemiesülésem kezdete. Oh Istenem, úgy fáj a 

szívem, ha arra gondolok, hogy hátralevő napjaimat nélküle kell 

leélnem! Az ember mégis csak ragaszkodik a testhez is, egy kéz-

szorítás, egy szerető tekintet, mily boldogító, mily bátorító, erő-

sítő! Mindezt elvetted tőlem jó Atyám! Add meg nekem a képes-
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séget, hogy jelenlétét megérezzem, sugalmazásait megértsem; en-

gedd meg Istenem, ha lehetséges, hogy az ő szeretett, drága szel-

lemével valamely komoly, megbízható médium útján érintkez-

hessem, hogy az erősítsen és vigasztaljon engem, ha a fájdalom 

és az utána való vágyakozás túlságosan erőt venne rajtam. Hadd 

halljam legalább ezúton szavait elválásunk ideje alatt addig is, 

amig végre Te, óh Istenem minket szellemileg örökre egyesíteni 

fogsz. Add óh Uram, hogy megtanuljam emberi fájdalmaimat le-

győzni, hogy bánatomat megadással s békén viseljem, kímélve 

másokat és életfeladataimat híven és lelkiismeretesen teljesítve, 

nyugodtan várjam, amíg egyesülésünk órája ütni fog. 

Felébredésemkor gyakran úgy szeretném hinni, hogy az 

egész csak álom volt, azonban csakhamar tudatára ébredek a ri-

deg valónak. Óh Uram könyörülj meg gyönge emberi szívemen, 

légy hozzám kegyelmes. Add, hogy a szellem növekedjék ben-

nem, hogy már a földön inkább éljek Neked és a szellemieknek, 

mint a világnak. Ámen. 

 

19. Betegségben. (**) 

Testi szenvedéseim között Krisztus szenvedéseire gondolok. 

Az ő testét kínozták, gyötörték, meggyalázták, - s Ő az ártatlan - 

mindent békével eltűrt. Mennyivel inkább kellene nekem türel-

mesen viselnem testem fájdalmait, amely engem oly sokszor 

bűnre vitt, s amellyel szemben annyiszor gyenge voltam. Igen, 

csak szenvedj, gyötrődjél te emberi test; te pedig én szellemem 

emelkedjél föl, örvendj és vigadj! Emelkedjél a test fölé, tekintsd 

azt úgy, mint egy gépet, amely tőled függetlenül szenved; igye-

kezzél a testi fájdalmakon felülemelkedni én szellemem, mert ne-

ked semmi más nem árthat csak a bűn, míg a szenvedések szelle-

mesítenek. Igen Istenem, úgy akarom tekinteni a betegséget, mint 

jó orvosságot, amely kiöli testiségemet, mint jó alkalmat a meny-

nyei türelem gyakorlására. Óvakodom attól, hogy türelmetlen 
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vagy gyengédtelen legyek ápolóimmal szemben. Megadással 

ajánlom fel Neked Istenem álmatlan éjjeleimet, hiszen a te angya-

laid akkor is itt vannak körülöttem! Óh Istenem, adj nekem kitar-

tást és erőt, hogy képes legyek szenvedéseimen győzedelmes-

kedni. Ámen. 

 

20. Ima, ha anyagi veszteségek érnek. (**) 

Mindenünk amink van a te ajándékod Istenem! Ha Neked 

úgy tetszik óh Uram, hogy ezt vagy amazt elveszítsem, teljes 

megadással így akarok szólani: „Uram, Te adtad, Uram, Te vetted 

el, legyen áldott a te neved, csak attól óvj meg, hogy lelkemben 

kár ne essék!” Nem akarok bűnösen zúgolódva vétkezni Ellened 

Istenem, ha veszteségek által teszel próbára, ha szerencsétlenség 

szerencsétlenségre következik; mert nem akarok a múlandó földi 

javakon csüggeni, hanem az örökké tartó szellemi javakra gon-

dolni, amilyenek a szeretet, a hit, a türelem, az alázatosság, a 

megadás. Ezekre akarok én törekedni jó Atyám, s a földi veszte-

ségeket akaratodban való megadással fogadni. Ámen. 

 

21. Ima a gazdagságban. (**) 

Veszedelmes kisértés rejlik a gazdagságban, a földi dicső-

ségben és hatalomban! Sokkal nehezebb ezekben megállni he-

lyünket, mint a legnagyobb szegénységben, amely nekem meg-

szerezheti a mennyei gazdagságot. Istenem légy velem a gazdag-

ságban, világosíts meg engem! Adj nekem alázatosságot, add, 

hogy át legyek hatva a valódi felebaráti szeretettől és áldozatkész-

ségtől. Csak a te alamizsna osztogatódnak, a te sáfárodnak aka-

rom magamat tekinteni; mivel minden földi kincs csak kölcsön-

adott jó, amely azáltal használhat nekem valamit az örök életre 

nézve, ha azokat jól használom fel. Ne vakítson el se az önzés, se 

a gőg, hanem egyedül az önfeláldozó szeretet vezéreljen engem. 

Ámen. 
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22. Ima a szegénységben. (**) 

Amig a gazdag abba a hibába esik, hogy a földet és annak 

pompáját túlságosan szereti és az azoktól való megválás fájdal-

masan érinti, addig én szegény könnyen elcsüggedhetek és élet-

unttá válhatok; a mindennapi gondok és aggodalmak türelmet-

lenné tehetnek! Hálás szívvel igyekszem belátni Istenem, hogy a 

szegénység és a nélkülözések minden neme nagyon hasznos 

gyógyszerek arra nézve, hogy anyagiasságomból és emberi ter-

mészetemmel járó rossz hajlamaimból kigyógyítsanak. Csak 

szellemem legyen gazdag az Isten iránti bizalomban, a megadás-

ban és a szeretetben! Senki és semmi sem képes ezeket a legérté-

kesebb szellemi javakat tőlem elrabolni egyedül csak a bűn. Csak 

ettől óvj meg engem Istenem! 

Adj erőt jóságos Atyám, hogy bosszúság vagy keserűség ne 

nyugtalanítsa az én szívemet, s hogy türelmesen, szelíden és alá-

zatosan el tudjam viselni a mások megvetését és lenézését. Ke-

zem munkája szerezze meg a szükséges testi-, imám a lelki táplá-

lékot; add Uram, hogy felismerjem a szegénységben rejlő szel-

lemi segedelmet. Igen, minden napon felveszem az én igámat, és 

követlek Téged én Krisztusom, én Megváltóm, aki bár a legna-

gyobb voltál a földön, mégis szegénységben éltél. Ámen. 

 

23. Gyermek születésekor. (**) 

Jó Atyánk, aki ezzel a gyermekkel megáldottál, akivel azon-

ban fontos és komoly kötelezettségeket is róttál reánk, világosíts 

meg minket, hogy gyermekünk szellemét jól megismerjük és 

megértsük és őt hajlamai és tulajdonságainak megfelelőleg, türe-

lemmel, igazságban és szeretettel oktassuk, neveljük, őt helyesen 

vezessük és híven oltalmazzuk. Ne lásson és ne halljon ő tőlünk 

semmi visszását vagy éppen helytelent. 

         Mi előttünk ismeretes az újra testetöltés fontossága és ren-
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deltetése. Add jó Atyánk, hogy már kora gyermekségében min-

den jó és szép iránt fogékonnyá tehessük, s oly nevelésben része-

síthessük, amely helyrehozza a korábbi földi életében nyert neve-

lésének hiányait és mulasztásait. Óh Istenem hálát adunk Neked 

ezért az áldásodért, amellyel megörvendeztettél minket, és ké-

rünk, add, hogy gyermekünknek méltó szülei s kifogástalan pél-

daképei lehessünk. Uram segíts meg ebben az új feladatunkban, s 

add reá áldásodat. Ámen. 

 

24. Ima áhítatért. (**) 

Jöjj, tölts el egészen, s indíts fel engem te mennyei áhítat, te hű 

barát a szükségben, gyógyító balzsama minden sebnek, csillapí-

tója minden szenvedésnek! Kifáradva a földi küzdelmekben, áll-

hatatlanságom és régi hibáimba újra és újra való visszaesésem 

folytán önmagammal meghasonlva, elcsüggedve a földi üzel-

mek láttára, ahol az egyik gyászt és fájdalmakat okozva űzi, 

hajtja, pusztítja a másikat, kiáltok hozzád óh mennyei áhitat, óh 

jöjj és töltsd el, üdítsd fel sivár és szomjúhozó lelkemet; jöjj és 

add nekem az imának melegséggel telt szavait, amelyekkel kér-

jem az én Uramat Istenemet, hogy könyörüljön meg rajtam és 

az egész emberiségen, vígaszt és szabadulást küldve számunkra. 

Engedd Istenem, hogy semmi által sem zavartatva, áhítattal 

telve szólhassak, és az áhítatos ima útján felemelkedhessem Hoz-

zád! Óh add nekem az áhítat óráinak, boldogító, édes, üdítő és 

erősítő vigaszát, amely eloszlatja a földi gondok és küzdelmek 

fellegeit! Add Uram, hogy a mennyei áhítatnak kiapadhatatlan 

forrását Hozzád intézett buzgó imáimban mindenkor feltalálhas-

sam, belőle vigaszt és enyhülést meríthessek. Ámen. 

 

25. Ima azokért, akik Istent nem ismerik. (**) 

Mindazokért könyörgök hozzád Istenem, akik nem képesek 
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vagy nem akarnak a te öröktől fogva tartó munkálkodásodban fel-

ismerni Téged. Óh hallgasd meg könyörgésemet és könyörülj 

meg rajtuk. 

Kétféle pogányok vannak. Az elsők közé azok tartoznak, 

akiknek műveltségüknél és képzettségüknél fogva kellene, hogy 

ismerjék Istent, azonban a gőg és elbizakodottság messzire eltá-

volítják őket Tőle, s Helyette önmagukat, vagy egy önmaguk által 

felállított bálványt tisztelnek, imádnak. A pogányok második cso-

portjába azokat a vad népeket sorozzuk, akikhez misszionáriuso-

kat szoktak küldeni, hogy ismertessék meg velük a te nevedet Is-

tenem, a te fönségedet és szeretetedet. Ők ugyan imádnak Téged, 

de nem megfelelő módon, ők a te műveidet összetévesztik a te 

lényeddel, ők a te műveidet imádják helyetted óh Istenem, holott 

a te műveidben is Téged kellene imádniuk! Jó Atyám, Te ezekről 

a szegény népekről sem feledkezel meg, Te rájuk is szeretettel 

gondolsz, akiknek tévedése korántsem oly nagy, mint a mi mo-

dern pogányainké, akikhez hasztalan küldenének misszionáriuso-

kat; az ő tévedésük nem oly súlyos, mint a finom, művelt gúnyo-

lódóké, akik megmételyezik az emberi társadalmat, akik előtt 

semmi sem értékes, semmi sem szent, csak az ő saját személyük. 

Irgalmazz nekik óh Istenem! Ezekért könyörgök én főképpen, 

hogy az önszeretetnek és az elbizakodott áltudásnak kemény 

kérge olvadjon le szellemükről, hogy saját nyomorult voltuknak 

és a te nagyságodnak tudatára ébredve, s bűnös voltukat beis-

merve, imádattal és alázattal boruljanak le Előtted óh Istenem. 

Ámen. 

26. A szenvedő lelkekért. (**) 

A mi szegény, boldogtalan, nyugalmat nem lelő túlvilági 

testvéreinkért esedezünk hozzád jó Atyánk. Légy kegyes irántuk 

és könyörülj meg rajtuk, kik megfosztva a túlvilági élet előnyei-

nek élvezésétől, bűneik és Tőled való eltántorodásuk folytán most 

annyi szenvedésnek vannak kitéve. Jóságos Atyánk, adj nekik 
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megismerést és megbánást. Bűneik szörnyűségének tudatára 

jutva, bocsánatadásodért és kegyelmedért esdve sírva boruljanak 

le Előtted. Minthogy pedig közülük sokan még csak imádkozni 

sem tudnak, azért mi szintén bűnös gyermekeid bátorkodunk el-

tévelyedett testvéreinkért esedezni Tehozzád. Távolítsd el tőlük a 

megátalkodottságot! Bocsánatadásod lehetőségének reménye de-

rüljön fel előttük. Sem nyugalmunk, sem pihenésünk, amíg Te 

őket velünk együtt be nem fogadod atyai kebeledbe, hogy valam-

ennyi, gyermeked dicsőítsen és szeressen Téged mindörökké. 

Ámen. 

27. Elköltözötteinkért. (**) 

Jóságnak Atyja! Drága elköltözötteim emléke, s irántuk való 

szeretetem változatlanul élénken él bennem. Habár a válás első 

égető fájdalmai már csillapodtak is, emlékük azért mindig drága 

és szent lesz előttem; soha sem fogom őket elfelejteni és bizalom-

mal várom azt az örvendetes órát, amelyben újból találkozhatunk. 

Te segítettél nekem Istenem elvesztésük feletti fájdalmaimat el-

viselni, mert a te szellemi segítséged  ima és a viszontlátás remé-

nye nélkül arra nem lettem volna képes. Add jó Atyám, hogy ha 

földi szemeim egykor végleg lezárulnak, szellemi szemeimmel 

őket mind körülöttem láthassam, s hogy nekem az átköltözésnél 

segítségemre lehessenek. Úgy esedezhessenek ők akkor az én 

lelki üdvömért, amint most én imádkozom érettük. Add meg ne-

kik Istenem a te békességedet; a te szereteted és kegyelmed vilá-

gosítsa és erősítse mindnyájukat; add, hogy egykoron mindnyájan 

boldogan és örvendezve találkozhassunk Tenálad, mindnyájunk 

Ura és Teremtőjénél. Ámen. 

 

28. Üldözőinkért. (**) 

„Annak, aki megüti a te bal arcodat, tartsd oda a jobb arcodat 

is.” Sok hasonló fönséges tanítást hagytál Te nekünk hátra Meg-
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váltónk, Krisztusunk! És a te példaadásod és mélységes szerete-

ted a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy ha igazán akarjuk, 

akkor a te segítségeddel hasonló magasztos erényeket és isteni 

türelmet mi is kifejthetünk; de csakis a te segítségeddel óh Uram, 

mert mi vagyok én porszem Tehozzád képesti? Éppen azért kér-

lek, állj mellettem és segíts, ha az emberek méltatlanul gyaláznak, 

s igazságtalanul bánnak velem; ha egyik bántalom követi a mási-

kat; ha félreismernek, s tetteimet félremagyarázzák. Add nekem 

ilyenkor Uram Jézusom a te szelídségedet, s mennyei Atyád aka-

ratában való megnyugvásodat. Tiszta lelkiismeretem nyugalma, 

ártatlanságom és jóakaratom tudata adjon nekem erőt és vigaszt. 

Igen Uram, szenvedni akarok az igazságért és a világ min-

den üldözései közepette is állhatatosan ragaszkodni Hozzád. Óh 

Istenem világosítsd meg azokat, akik tévesen vélekednek rólam; 

áldd meg és vezesd helyes útra azokat, akik megvetnek engem. 

Add, hogy kézzelfoghatóan meggyőződjenek az igazságról, s el-

járásuk méltatlanságáról, s azt belátva és megbánva a te igéid és 

a te igazságod követőivé, harcosaivá váljanak. Én pedig addig is 

csendesen tűrni akarok, és feddhetetlen életem által igyekszem 

bebizonyítani szándékaim és érzelmeim tisztaságát. Segíts meg 

ebben Istenem. Ámen. 

 

29. Ima azokért, akiket kevésbé szeretünk. (**) 

Az emberi szív már tökéletlenül jön a földre, jó és rossz tu-

lajdonságokkal, rokonszenvvel és ellenszenvvel, - mert a földi 

élet vezeklés, kiegyenlítés, jóvátétel. Istenem, Te ismered az én 

szellememet, annak a múltakban elkövetett bűneit és mulasztá-

sait. Te látod, mily legyőzhetetlen ellenszenv taszít engem vissza 

ettől az embertől. Teelőtted akarom megvizsgálni szívemet óh 

Uram, s érzelmeinek indító okait megállapítani. 

Az ellenszenv kétféle. Gyakran minden látható ok nélkül, 
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mintegy velünk születettnek látszik. Egy bizonyos személyen ne-

kem minden ellenszenves, kiállhatatlan; már csupán közelléte is 

izgat, borzongással, rossz érzéssel tölt el. Kirívóan szemembe öt-

lenek kellemetlen tulajdonságai, amelyeket a legnagyobb mérv-

ben visszatetszőknek találok. Bármint igyekszem is, nem tudom 

ezeket az érzéseket magam előtt sem elpalástolni, be kell ismer-

nem, s meg kell tanulnom azokat leküzdeni. Egészen megszégye-

nít, megaláz engem ez a nyomorult emberi gyarlóságom. Óh Is-

tenem segíts, erősíts meg engem. Igen, hallom, hogy így szól hoz-

zám védő szellemem: „Te szegény gyenge, földi gyermek, az 

ilyen alaptalan, a meglátás első pillanatában keletkező ellen-

szenv, amely neked magadnak is kellemetlen, s amelyet minden-

képp le akarsz küzdeni, többnyire a nagy ódikus különbözőségből 

ered. A ti ódkörötök hullámai nem egyeznek, egészen más fluidi-

kus tulajdonságokkal bírnak. Ez azonban ne szolgáljon neked 

mentségül, hanem ellenkezőleg ösztönzésül önmagad legyőzé-

sére. Mindenesetre jó, ha ennek az elidegenítő érzésnek természe-

tes alapját ismered, mert így tudatosan kezded el az ellene való 

küzdelmet, s biztosabban jutsz győzelemre. Ezt az érzelmet le-

küzdheted, s féken tarthatod a magadba szállással és imával pá-

rosult isteni szeretet mindenható erejével, amelynek semmi sem 

lehetetlen.”  Imádkozzál szegény gyermekem: 

Jóságos Istenem, adj erőt nekem, hogy ellene tudjak állani 

ennek a visszataszító ódikus befolyásnak! Mindenható Atyám en-

gedd, hogy szellemem erős akaratával, a mindenre képes tiszta 

felebaráti szeretet erejével uralkodni tudjak rajta, hogy a te segít-

ségeddel saját nyomorult természetemen, s az engem izgató ódi-

kus befolyásokon teljes győzedelmet arathassak!  Már itt a földön 

le akarom azokat küzdeni, mert később mint szellem kénytelen 

leszek még több és erősebb ódikus akadállyal megküzdeni, ha 

másokon segíteni akarok. Jó Atyám, amikor oly egyén közelében 

vagyok, aki iránt ódikus ellenszenvet érzek, adj nekem egy pará-

nyit a te mindenható erődből és mindent legyőző szeretetedből, 
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küldj hozzám hatalmas, jó szellemeket, hogy minden erőmet ösz-

szeszedve, azok segítségével képes legyek ezeket az ódbefolyá-

sokat szelíden ellensúlyozni és legyőzni. Az illetőnek semmiféle 

sértő vagy gunyoros, csípős megjegyzése ne hozzon ki engem 

nyugodtságomból, mert magamban mindig Tereád akarok gon-

dolni Istenem, s az engem körülvevő jó szellemeket segítségül 

hívni. 

Az ellenszenv másik neme már sokkal veszedelmesebb és 

büntetésreméltóbb, mert ez a legrútabb bűnökből ered, és pedig a 

titkolt gyűlöletből és irigységből, a kapzsiságból, a bosszúvágy-

ból. Mily iszonyatosak ezek Istenem! Óvd meg óh Atyám az én 

szellememet, hogy ezeknek a nagy bűnöknek még csak az ár-

nyéka se érinthesse vagy bármily rejtett módon se közelíthesse 

meg; mert van ám sima, finom, előkelő, külsőleg alig észrevehető 

gyűlölet és irigység is. Kisebb-nagyobb társadalmi vagy rokon-

sági ellentétek, összeütközések, sértett ambíció, bírvágy, s effé-

lékből szoktak keletkezni. Gyakran egy szép ruha, jobb termet, 

kedvesebb fogadtatás az úgynevezett nagyvilág részéről, kedve-

zőbb anyagi viszonyok azok, amelyek másokban a visszatetszés-

nek, az irigységnek, a sértődésnek, a megkisebbítésnek keserű ér-

zését keltik fel, amelyet az illető maga sem akar elismerni, de 

amelyek lassan súlyos bűnökbe visznek, amelyek apró, úgy mel-

lékesen elejtett megszólásokban, gyanúsító vagy sértő célzások-

ban, elfojtott haragban s keményszívűségben nyilvánulnak meg. 

Istenem! Mennyire kell vigyáznom érzéseim és indulataim legki-

sebb megrezdüléseire is! Borzadva riadok vissza ezektől a rette-

netes érzelmektől, amelyek sokáig tartó vezeklést vonnak maguk 

után. Adj erőt Istenem, mert én magamban semmi vagyok ahhoz, 

hogy az ilyen érzésekkel telt emberek és szellemek rám rossz ha-

tással ne legyenek. Imádkozni akarok érettük, s vigyázni, hogy az 

ő felizgatott kedélyük meg ne zavarjon engem. Az egyenes úton 

akarok haladni előtted Istenem, kegyelmedért könyörögve ezek-

nek a szegény elvakultaknak számára! Uram bocsáss meg nekik, 
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ébreszd őket bűneik nagyságának teljes tudatára, s azok őszinte 

megbánására; olts szeretetet az ő szellemükbe, szelídséget az ő 

szívükbe. Igen, Uram! szívből imádkozom azokért, akik ki nem 

állhatnak engem, hogy érzelmeik jobbra változzanak, s azért, 

hogy az én érzelmeim minden körülmények között igazak és sze-

retetteljesek maradjanak. Talán valamely előző életünkben elkö-

vetett vétkek vagy kötelességmulasztások hoztak most össze min-

ket újból; azért serényen munkához akarok látni, hogy az én Uram 

és Istenem segítségét kiérdemeljem még meglevő rossz tulajdon-

ságaim kiirtásához. Segíts meg ebben a munkában Istenem mind-

nyájunkat. Ámen. 

30. Ima azokért, akiket nagyon szeretünk. (**) 

Istenem, mily lélekemelő és boldogító érezni barátainknak 

odaadó szeretetét és őszinte rokonszenvét. Itt azonban érdemről a 

magunk részéről nem beszélhetünk, mert azokat szeretni, akik 

minket szeretnek, lelki gyönyör és nem áldozat, öröm és nem ön-

megtagadás. Égbekiáltó hálátlanság lenne az, ha a jót rosszal vi-

szonoznánk. Óh Istenem áldd meg őket, áraszd reájuk kegyelme-

det, légy segítségükre a kisértésekben, s az élet megpróbáltatása-

iban; add, hogy a jóban állhatatosak maradjanak; engedd, hogy 

barátságunk köteléke szellemünk nemesbülésére mindig szoro-

sabbra és szorosabbra fűződjék. Tanítson meg az minket hibáink 

felismerésére, legyen tanácsadónk az életben, védjen a kisértések 

között és óvjon meg a bűntől; mert csakis ily módon válhat má-

soknak irántunk való szeretete örök üdvösségünk javára. A barát-

ság nem enyelgés, nem arra való, hogy hibáinkat kölcsönösen 

mentegessük, s hogy egymásnak hízelegjünk, hanem hogy igaz, 

őszinte, áldozatkész, bölcs szeretettel viseltessünk egymás iránt. 

Az ő szeretetük legyen balzsam azokra a sebekre, amelyeket raj-

tunk mások szeretetlensége ejtett, védő pajzsunk az élet keserű-

ségei és megpróbáltatásai ellen. Óh Uram! vedd őket oltalmadba 

és mindnyájunkat! Engedd, hogy szellemileg egyesülten bátran 
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haladjunk az önmegtagadás meredek útján felfelé, segítségül 

hívva, dicsérve és áldva Téged mindörökké. Ámen. 

 

31. Megnyugvás Isten akaratában. (**) 

Uram! „Mindenkor és mindenben legyen meg a te akaratod.” 

Ne hasson át engem semmisem annyira, mint ezek a Hozzád, Is-

tenemhez, Atyámhoz intézett bizalomteljes szavak. A fájdalmak 

és szenvedések alatt megtörve is azt mondom: „Uram! teljesedjék 

a te akaratod.” A megpróbáltatásokban és betegségekben, vagy 

ha veszteségek érnek, akkor is így kiáltok Hozzád: „Atyám! ne 

úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te akarod!” Ha ne-

hezen hagyják is el ajkaimat e szavak, azonban határozottan és 

valóban átérezve legyenek azok kimondva. Igen, rendíthetetlen 

hittel és bizalommal tekintek fel Hozzád, Istenem, magamat és 

mindenemet kész lévén Neked feláldozni. Ne fogjon el engem 

soha semmiféle kétség vagy csüggedés, mert ezek a szavak: 

„Uram! ahogy Te akarod” kitörülhetetlenül vannak az én szelle-

memben felírva mindörökre! Add Istenem, hogy így legyenek 

ezek felírva az enyéim kebelében is! Ámen. 

 

32. Hálaima Krisztus megváltásáért. (**) 

Hála, örök hála legyen Neked Krisztusom, Megváltóm, hogy 

isteni természetedet megtagadva, leszállottál erre a mi bűnös föl-

dünkre; hála a te türelmedért, szenvedéseidért és kereszthalálo-

dért! Sohasem leszek én képes szegény földi ember irántad való 

hálámat méltólag kifejezni és kellőképp bebizonyítani. Adj ne-

kem erőt én Uram, én Megváltóm, hogy a Te nyomdokaidon ha-

ladva, önmagamat megtagadva megtartsam ezt a legfőbb paran-

csolatodat: „Szeresd Istent mindenek felett, felebarátodat mint 

tenmagadat!” Ez töltsön el és uraljon engem egészen! A te hatal-

mas szellemed világosítson meg engemet én Krisztusom, aki a te 

kicsinyeid közé óhajtok soroztatni. 
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Szívem elszorul a fájdalomtól, ha földi szenvedéseidre gon-

dolok. Mindent el akarok követni, ami csak az én gyenge erőmtől 

kitelik, hogy tetteim által terjesszem a te tanításodat az isteni és 

felebaráti szeretetről, s az Istenben való bizalomról. Légy segít-

ségemre minden jó szándékomban, segíts engem Uram most is 

úgy, mint akkor, amikor még itt közöttünk tanítottál és gyógyítot-

tál! Óh légy segítségünkre mindörökké. Ámen. 

 

33. Könyörgés az Úr országába való felvételért. (**) 

„Uram! emlékezzél meg rólam, ha visszatérsz a te orszá-

godba”. Így szólt a bűnbánó lator Krisztushoz. Az Úr pedig így 

válaszolt neki: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” Én is 

ezekkel a szavakkal fordulok hozzád Krisztusom, magamért és 

minden földi ember és szellemtestvéremért; légy segítségünkre, 

hogy méltóak legyünk veled lenni a paradicsomban. Tudom, 

hogy csak munka, megpróbáltatások, szenvedések és rossz hajla-

maink kiirtása útján juthatunk el oda, óh adj azért erőt és kitartást 

Uram, hogy ezt a célunkat elérhessük! Ámen. 

 

34. A médium imája. (**) 

Végtelen jóságú Atyám, Te adtad nekem a médiumitást, 

vagyis a képességet arra, hogy a szellemvilággal, az én valódi 

szülőhelyemmel, s hazámmal közlekedhessem. A te áldásod fej-

lessze bennem ezt a kegyadományodat, hogy a most még gyenge 

növény erőteljes fává fejlődjék és sok gyümölcsöt teremjen. A 

legnagyobb tisztasággal, lelkiismeretességgel és szeretettel aka-

rom gyakorolni ezt a képességemet és azt egyedül a te szolgála-

todra szentelni. A te kezeidbe helyezem azt és arra kérlek, hogy 

vond meg azt tőlem teljesen, valahányszor csak a legkevésbé is 

visszaélnék vele, vagy azt megszentségteleníteném, ha azt a Te 

akaratod ellenére, vagy világi célokra akarnám használni. Adj ne-
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kem erőt Istenem, hogy szellemileg és testileg gyógyíthassak. Jó-

ságos Atyám, ha szorongatottak, bánatosak, szenvedők, bűneik 

terhe alatt roskadozók jönnek hozzám, óh nyisd meg akkor a te 

szeretetednek csatornáit, és öntsd ki reám a te kegyelmednek és 

bölcsességednek bőségszaruját. A saját semmiségemet és a te 

végtelen hatalmadat szemlélve, hálatelten és Téged dicsőítve bo-

rulok le Előtted Istenem, és esdve kérlek, tégy engem a te igé-

idnek közvetítőjévé; add, hogy a te kívánságod és a te akaratod 

szerint való médium lehessek. Teljesen Tereád bízom magamat 

irgalmas Atyám, most és mindörökké! Ámen. 

 

35. Védszellemünk segítségül hívása. (**) 

Hűséges szellemi kísérőm, akit Isten védelmemre adott, ma-

radj velem, ne hagyj el engem. Bocsáss meg, ha bűneim és a te 

sugallataid figyelmen kívül hagyása által neked fájdalmat okoz-

tam. Óh hányszor kellett már neked sírva elfordulnod tőlem. 

Nem, nem akarlak soha többé megbántani, óh jöjj, maradj velem 

Istennek küldötte, figyelni fogok szavaidra. Figyelmeztess, ha 

szellemem veszélyben forog, vigasztalj megpróbáltatásaimban, 

légy tanácsadóm mindenben. 

Titeket is kérlek szeretteimnek védszellemei, hogy ne hagy-

játok el őket, legyetek velük szemben türelmesek és elnézők, 

hogy egykor szeretetben mindnyájan együtt örvendezhessünk. 

Ámen. 

36. A médium, szellemi vezetőjéhez. (**) 

Kedves szellemi vezetőim, jöjjetek, imádkozzatok értem és 

velem, amikor az én Uramnak akarok szolgálni és az ő szőlőjé-

ben munkálkodni. Mint engedelmes gyermek mindenben az ő tet-

szését akarom keresni. Kedves szellemi vezetőim jöjjetek és le-

gyetek ebben segítségemre, támogassatok médiumitásom gyakor-

lásában; mert én gyenge vagyok és hibákkal telve, amelyek en-

gem szellemi haladásomban akadályoznak. Az én bűnös, gyarló 
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emberi természetem könnyen megzavarja nyugodtságomat és 

áhítatomat, jöjjetek tehát és erősítsetek, védelmezzetek engem a 

te szeretetednek hatalmas erejével! Ámen. 

 

37. Ima a szellemi közlekedés előtt. (**) 

Világok Ura! Neked legyen szentelve minden szó és minden 

cselekedet, mely most a te parancsod és kívánságod folytán, a te 

szolgálatodra létesülni fog. Atyai szemed előtt működünk, éppen 

azért bízunk abban, hogy Te jó Atyánk alantas szellemek rossz-

szándékú beavatkozását, gonoszságát, vagy csalását megengedni 

nem fogod. Jó Atyánk, nyisd fel a mi lelki szemeinket, hogy meg-

különböztetni tanuljunk. Az igazság szelleme adjon nekünk ha-

talmat. Egyszerűséggel, alázatossággal, hittel és bizalommal mű-

ködünk és kezdjük meg a szellemi munkát, nem félve tekintete-

det, sőt inkább bizalommal és gyermeki szeretettel keresve. Jó 

Atyánk, áldd meg e munkánkat, ne vond meg tőlünk atyai kegyel-

medet, amely nélkül nem lennénk képesek semmire; de add, hogy 

magunkba szálljunk és komolyak legyünk. Jó Atyánk, küldd hoz-

zánk segítségül a te tiszta szellemeidet. Ámen. 

 

38. Ima a szellemi közlekedés után.1 (**) 

Jóságos Atyánk! Köszönjük Neked végtelen kegyelmedet, 

melyet Te hozzánk szegény bűnösökhöz átszellemülésünkre és 

nemesbülésünkre küldesz, és kérünk Téged: engedd, hogy a mi 

szegény, gyenge szellemünk Hozzád felemelkedhessék! Mivel 

pedig a mi földi nyelvünkben nem találunk szavakat, hogy Neked 

jóságos Atyánk méltó köszönetét, mondhassunk, azért fogadd ke-

gyelmesen gondolatainkat és hálaérzelmeinket és elégedjél meg 

azokkal, mert mi alantas fokon álló földi emberek Neked, jóságos 

Atyánk, másként köszönetét mondani nem tudunk. 

 
1  Ez az ima más helyről lett ide felvéve. 
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Add, hogy mindenkor valódi és forró érzelmekkel fordul-

hassunk Tehozzád, amelyek méltók legyenek arra, hogy Elédbe 

jussanak; add, hogy mindenkor felismerhessük a te végtelensége-

det és a mi semmiségünket, a. te szeretetedet és a mi rendelteté-

sünket. Ámen. 

39. Hálaima. (**) 

Felfoghatatlan, végtelen nagy Isten, a te kimeríthetetlen sze-

retetednél fogva engedd, hogy az én gyenge szavaim, amelyekkel 

határtalan jóságodért hálaérzelmeimet szeretném kifejezni, eljut-

hassanak Hozzád! 

Eltelve a te kegyelmeddel, mélyen meghatva irántam való 

nagy szeretetedtől  hálatelten tekintek fel Hozzád jóságnak Atyja, 

és kérlek, add, hogy a te szereteted és igazságod egészen áthassa 

szívemet, hogy Téged ne csak imádhassalak, hanem érezhesselek 

is. 

Óh, hallgasd meg teremtményeid esdő szavát; vezesd, irá-

nyítsd őket, és légy könyörületes azok iránt, akik hasztalanul tö-

rekszenek kifürkészni a te végtelenségedet. Add, hogy Irántad 

való érzelmeik, Rólad való fogalmaik megtisztuljanak. Óh ne 

vesd meg őket, ha kegyelmedért esedeznek; mert mindnyájan 

gyengék vagyunk mi földi emberek, rászorulva a te végtelen kö- 

nyörületességedre! Dicsértessék és áldassék a te neved, most és 

mindörökkön örökké! Ámen. 

40. Fohász. (**) 

Jóságos Atyám, világok ura és teremtője, kútforrása minden 

szeretetnek, táplálj engem a te eledeleddel, s adj nekem annyi 

erőt, amennyire szükségem van ahhoz, hogy Téged kötelessége-

imnek a te akaratod szerint való teljesítése által szolgálhassalak! 

Ámen. 
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41. Felajánlás Istennek. (**) 

Uram! Neked ajánlom egész lényemet, boldogságomat, 

szenvedéseimet, szeretetemet, értelmi és szellemi képességeimet 

és a hozzám tartozókat, szóval mindenemet! Jó Atyám, Neked 

ajánlom minden testvéremet és kérlek, segítsd meg őket, hogy Ál-

talad kitűzött, céljukat elérjék. Ámen. 

 

42. Ima a szellemtan elterjedéséért. (**) 

Add óh Istenem, hogy a szeretetnek, az igazságnak és az igaz-

ságosságnak ez a tana elterjedjen az egész földön. Engedd, hogy 

az emberek és szellemek közötti kapcsolat mindig szorosabb és 

bensőbb legyen. Mindenható Atyánk! Nyisd meg szemeinket és 

füleinket, hogy mindnyájan megismerjük és megértsük, hogy mi 

szolgál szellemünk üdvére. Szaporítsd a lelkiismeretes jó médiu-

mok számát, hogy minél tágabb körben hirdethessük a te szerete-

tedet, hatalmadat és fönségedet. 

Jóságos Istenem, adj világosságot és erőt minden szellemhí-

vőnek, hogy hibáikat amennyire csak lehetséges leküzdve, tiszta, 

nemes életük példaadásával másokat is magukkal ragadjanak, 

hogy ekként az igazi testvéri egyetértés és szeretet az egész föl-

dön elterjedjen, s azok irányítsák az emberek szándékait és csele-

kedeteit! Ámen. 

Zárszó. (**) 

Könyvecskénk végére értünk. Azzal a bensőséges kérelem-

mel adjuk át nektek kedves testben levő testvéreink, olvassátok el 

figyelmesen és szeretettel, és kövessétek a benne foglalt tanácso-

kat. A következő századok bizonyságot tesznek szavaink igazsá-

gáról, amikor az emberiség bámulattal fog visszatekinteni erre a 

mostani időre, amelyben a szellemi mozgalom megindult, s ami-

kor már a fa gyümölcsöket terem, amelyeket az emberiség Istent 

dicsőítve fog élvezni. Minden erőtökkel törekedjetek arra, hogy 
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Istent és az ő teremtett lényeit tőletek kitelhetőleg mindig jobban 

és jobban szeressétek! 

Áldjon meg titeket a Mindenható! A mi szellemi szeretetünk 

mindig körülvesz és sohasem hagy el titeket. Ámen. 
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