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KARÁCSONY 

AZ IGE TESTTÉ LETT(**) 
 

Az Ige fogalma. - Az ember önmagától éppúgy nem képes visszafordulni, mint a 

lendítő kerék. - Mi a különbség a formai hit és a lélekben való hit között? - Akiknek 

szemében a Megváltó születése csak „történelmi mozzanat”. - Kik állhatnak meg Isten 

előtt? 

 

Dicsőség Neked, mennynek és földnek hatalmas Istene, di-

csőség Neked, szeretet Istene, ki Atyánkká lettél a te egyszülött 

Fiad által, akit elküldtél érettünk, hogy megkeresse, ami elve-

szett, és megtartsa, ami veszendőbe ment. Dicsőség neked, aki 

elküldted a te szent Fiadat, a mi Megváltónkat, aki világosság a 

te világosságodból, szeretet a te szeretetedből, akiben nekünk 

lenyújtottad az üdvösséget, az engesztelést, a bűnbocsánatot. 

Dicséret és dicsőség legyen neked, Megváltónk, aki lehajol-

tál a szegény, elbukott emberiséghez; dicséret és dicsőség le-

gyen neked mindörökké, hogy felvetted a nehéz, gyötrelmes testi 

életet, felvetted a nyomorúságot, a szenvedést és a halálnak ne-

héz törvényét. Dicséret és dicsőség legyen néked azért a szerete-

tért, amely Tégedet minderre képesített, amely minderre az ön-

magadat megtagadó munkára előhívott az Atya szeretetéből. 

Minden lélek dicsőítse és dicsérje a szeretet Istenét, aki ezzel a 

cselekedetével, ezzel az irgalmasságával megbizonyosította, 

hogy Ő van, Ő volt, és Ő lesz mindörökké azoknak Istene, akik 

Őt keresik, akik Őt félik, akik az ő igazságát várják, világossá-

gát keresik. Hogy megtalálhassák az életet, amelyet Te nyújtasz 

nekik a hit által, az által a hit által, amely új eget és új földet 

teremt a részükre: új eget és új földet az ígéret szerint, amelyet 

Te az elbukott, tőled eltántorodott emberszellemeknek adtál. 

Mert ígéretet adtál, hogy nem maradnak mindörökké a halál-

ban, a kárhozatban, hanem elküldöd értük a Szabadítót, aki el-

vezeti őket ismét az öröm és a dicsőség világába, ahol Te élsz és 

lakozol: elvezeted őket, és ott tartod őket, hogy ismét el ne buk-

janak, el ne essenek, és el ne távolodjanak Tőled. Oh, Urunk, 
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Megváltónk, akiben ez az ígéret megteljesedett, terjeszd ki min-

den teremtett lélek felett a te szeretetedet, a te irgalmasságodat, 

és vonj minden lelket ennek az üdvözítő ígéretnek beteljesülése 

felé, nyisd meg minden lélek zárját és hasd át világossággal sze-

retettel, istenfélelemmel, Istent kereső érzéssel, hogy mindnyá-

jan megtalálhassák az ő Istenüket és Teremtőjüket benned, hogy 

mindnyájan részesülhessenek a második teremtésben, az általad 

való újjáteremtésben. 

Üdvözítő Jézusunk, szállj le hozzánk, és szállj le mindazok-

hoz, akik Tégedet keresnek, akik rólad tudnak, akiknek a lelké-

ben hiányok vannak: töltsd be azokat a te irgalmasságoddal, a 

te szereteteddel, hogy mindnyájan megismerjenek Téged, és ál-

talad az Atyát, a szeretet Istenét, aki mindnyájunkat hív, aki 

mindnyájunkat vonz az üdvösség felé Általad, Ámen. 

* 

„Az Ige testté lett és lakozott miköztünk. ” Isten Igéje testté 

lett. 

Tudjátok-e, testvéreim, mi az Ige? A ti nyelvetekre nehéz azt 

helyesen lefordítani. Körülbelül azt mondhatnám, hogy az ige 

olyanfélét jelent, mint: lényeg. Ez a szó azonban nem fedi telje-

sen azt a gondolatot, amelyet ezzel mondani akar a magát kife-

jező szellem. Isten lényege az igazság, az igazság pedig nem 

más, mint a szeretet. Isten szeretetében benne van az akarat, a 

boldogítási vágy. Isten azért teremtette a szellemeket, mert az 

ő szeretete kényszerítette Őt a teremtés munkájára. Tehát 

ha a szeretet ilyen nagy és erős hatalom, akkor Ő a lényeg; 

és ha a szeretet a lényeg, az ebből származó minden cseleke-

det, minden gondolat, minden törvény ennek mind kifejező-

je; ezt nevezhetnénk az igének. Tehát kezdetben csak az ige 

volt. Ez az ige Istennél volt, és az Isten maga volt az ige. A te-

remtettség óriási megnagyobbodásával Isten egész lényege - 

hogy úgy mondjam - kiterjeszkedési lehetőséget nyert ezáltal, és 

Istennek tökéletes tulajdonságai ott élnek, hatnak és teremtenek 

tovább emberi értelemmel felfoghatatlan valóságokat. Az ember 
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az ő értelmével képtelen az Isten lényegébe behatolni, mivel 

még a saját életét és annak lényegét sem képes felfogni, csak az 

életben, az életen keresztül érzi és tapasztalja az Isten különböző 

tulajdonságait, amelyeket a maga lelkén, mint hatásokat észlel, 

ezeknek örül, ezek következtében érez boldogságot, és képes 

önmagából is hatásokat kibocsátani. Ámde az ember lelkét, mi-

velhogy messze esett Istentől, az Isten Lényege, az Isten Lelke 

nem tudja átjárni, nem tudja átvilágítani, és így boldogtalanság, 

szomorkodás és nyomorúság az élete. És ez az élet teher neki, 

mert bárhogyan igyekezzék, bárhogyan akarja, bárhogyan eről-

ködik, semmiképp sem tudja megtalálni azt, amire a lelke vá-

gyik, ami végett tulajdonképpen teremtetett: a boldogságot. Mi-

nél messzebb hajol el Istentől az emberi lélek, annál kevésbé 

tudja ezt az érzést önmagában feltalálni, annál kevésbé képes ezt 

előidézni. Ehelyett az érzés helyett mind sötétebb gondolatok, 

mind több szomorúság és szenvedés követi minden megmozdu-

lását, amit a létben, a létért küzdve véghezvisz. Az ember lelké-

nek semmije sem hiányzik, csupán Isten, akitől eltávolodott. 

Istennel, Istenben mindent megtalál, mert hiszen Isten az ő lel-

kének kiteljesedése; Isten tulajdonságaiban, kisugárzásaiban és 

törvényében öröm, boldogság várja őt. Azonban az ember az ő 

elesettsége folytán nem tudja, mely úton és hogyan keresse, és 

hogyan találhatja meg az elhagyott irányt. Egy nála sokkal erő-

sebb ismeretlen hatalomnak kell segítségére jönnie, hogy meg-

gyógyítsa és visszafordítsa őt addigi irányától, amelyet lelki 

elfordultságában követ, hogy meggyógyítsa, és más irányt mu-

tasson neki. 

Ti emberek vagytok, és egy pillanatra talán ezt gondoljátok 

magatokban: miért ne lehetne megfordulnunk, miért ne lehelne 

megtalálnunk önmagunktól is azt az irányt?! De én azt mondom, 

hogy ez lehetetlen. Mint ahogy egy óriási kereket az erő folyton-

folyvást egy irányban hajt előre, a kerék önmagától nem tudja a 

haladási irányát megfordítani: az egész emberiség és szellemvi-

lág sem tudja elfordult irányát megváltoztatni, bármilyen erősen 
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akarja is. Kell lennie egy más halalomnak, egy más iránynak, 

ami őt lendületében feltartóztatja, és más irányú lendületet ad 

neki. Ez a másirányú lendület máshonnan nem jöhet, mint Isten-

től, a Teremtőtől. Ő az, aki megállíthatja a rohanó üstököst, és 

más irányt mutathat neki, más pályát szabhat eléje. Ő az, aki 

hatalmas teremtő erejével más irányt adhat az emberi léleknek 

is. Ő az, aki megállíthatja a világot a maga rohanásában, feltar-

tóztathatja és más irányt, más pályát szabhat neki. De mivel az 

emberi léleknek szabadakarata van, és ezt a szabadakaratot mint 

isteni ajándékot magával hozta és magánál tartja mélyen elesett 

állapotában is, Isten ettől a szabadakarattól nem fosztja meg 

mélyen elbukott gyermekeit. Hanem kegyelmével lehajol hozzá-

juk, és elküldi értük szent Fiát, hogy valakik hisznek benne, el 

ne vesszenek, hanem örök életet nyerjenek. Ez a hit külső for-

ma szerint meg is van a világon. Igen, az emberek hisznek, 

elhiszik, hogy Isten lehajolt hozzájuk, elhiszik, hogy elküldte 

értük a Szabadítót, a Messiást. Hiszen az egész világon az ő 

nevét hirdetik a karácsonyi harangok, az ő földre szállását dicsé-

rik és dicsőítik gyönyörűséges énekekben és hangszereken olyan 

művésziesen, amilyen a fejlettségüktől csak kitelik. De csodála-

tos mégis, hogy mindez csak elmúló, elfoszló gyenge fény ah-

hoz képest, amit a mi Urunk, amit a mi üdvözítőnk vár az őt 

követőktől. A harangok hívják a lelkeket, és az emberek szája 

tele van a megszületett Megváltó dicsőítésével, de múlnak a 

napok, évről évre elmúlik Krisztus születésének évfordulója, és 

az emberek csak megmaradnak bűneikben. Miért kell ennek így 

lennie? Hiszen a mi Urunk, a mi Megváltónk nem ezért szállt le 

a földre, nem ezért öltözött testbe az Ige, hanem azért, hogy az 

emberek lelkét újjáteremtse, átváltoztassa. Életüknek világos-

ságágával új irányt adjon, és bevilágítsa az emberek lelkét, hogy 

megismerjék Istent Atyjuknak, s megismerjék az életet. Nem a 

földi, küszködő, gyötrődő életet, hanem megismerjék az isteni 

élet örömét, gyönyörűségét. Megismerjék a szeretet boldogító 

áramát, amely nem tesz kivételt nagy és kicsiny közt, tökéletes 
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és tökéletlen közt, hanem egyformán szétárasztja boldogító me-

legét és éltető erejét, hogy minden fejlődhessék, minden emel-

kedhessék felfelé. 

És az emberek tudják, értik és érzik ezt, mert hiszen az Ige 

testté lett, és itt hagyta Isten igazságát, itt hagyta Isten akaratát 

az emberek közt. És Ő maga is itt maradt az ige szellemében, 

hogy őrködjék, hogy munkálkodjék azon a munkán, amelyet Ő 

kezdett meg olyan hosszú idővel ezelőtt. Azt mondja az Úr: 

Nem a felhők felett várom én a te kiáltásodat. Én az érzések 

világában lakom, és figyelem a ti érzelmi megmozdulásotokat, 

vajon milyen irányban mozdulnak azok meg: a szeretet, vagy a 

gyűlölet, az igazság, vagy a hamisság irányában-e? Krisztus 

megszületett, letette mennyei dicsőségét, hogy elvegyüljön köz-

tetek, köztünk bűnben alásüllyedt szellemek közt; elvegyüljön, 

hogy mindenkit elérjen a szava, és mindenki megértse Őt. Hogy 

senki se lásson benne egy tőle messze eső valakit, és ne legyen 

egy lélek se, akinek részére hozzáférhetetlen volna, hogy min-

denkinek adhasson valamit. Ennek következtében nincs egy 

szellem sem, akit, ha megtér és hozzá siet, Ő fel ne emelne. 

És az emberek mégis megmaradnak a külsőségek mellett és 

Ő ma ugyancsak elmondhatná, hogy „ez a nemzetség csak az 

ajkával tisztel engem, de szívében idegen tőlem”. Bár a földi 

emberek tudják és látják, hogy a Megváltó születésétől kezdve a 

legkisebbé, a legszegényebbé, a legelhagyatottabbá tette magát, 

mert lám a bölcseknek, a hatalmasoknak, a gazdagoknak gyer-

mekei selyem bölcsőben születnek és növekednek, de az Úrnak 

születésétől kezdve nincs hol a fejét lehajtania. És a világ mégis 

a gazdagság után, a hatalom után törtet, az emberek mégis elve-

szik egymástól, amit csak erőszakkal és furfanggal el lehet ven-

ni. Az önzés mégis orgiákat ül az emberi lelkek társadalmá-

ban, a gyűlölet most is éppen úgy szedi áldozatait, mint az-

előtt. A testiség és a hazugság éppen úgy diadalmámorban 

úszik, talán még azok közt is, akik az ő egyszerűségét hirdetik. 

Ó, mikor tér meg az emberiség, mikor nyitja fel a szívét, hogy 
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benne a Megváltónak otthont adjon, hogy meleg helyet kínáljon 

fel a megszületett Istengyermeknek?! Mikor lesz ez a föld Krisz-

tus otthona, mikor mondhatja el, hogy az enyéim közé jöttem, és 

ők befogadtak engem, mert a szívüket kitárták előttem, és meg-

osztották velem hajlékukat?! Mikor jön el az az idő, amikor 

Krisztus nem könnyező szemekkel, hanem a megelégedettség és 

a boldogság tekintetével tarthat szemlét az ő egyháza felett?! 

Mert a Krisztus egyháza sem az egyik, sem a másik, ha-

nem Krisztus egyháza a szeretet egyháza, ahol meghallgat-

ják királyuk szavát, ahol engedelmeskednek az ő parancso-

latainak, ahol a szeretet az a megmásíthatatlan törvény, 

amely minden lelken és minden szíven uralkodik, és eggyé 

tesz mindent, a mélységeket betölti, és a magasságokat lehordja. 

Csakis ebben a vallásban, ebben az igazságban, ebben az egy-

házban lesz Ő otthon, ez lesz az övé, erre vár, ezt emeli fel Ő 

magához. Testvéreim, nem akar ez feddés és dorgálás lenni, 

csak az igazság megvilágítása. Azon a napon, amikor ti Krisztus 

gyülekezetének valljátok magatokat, azon a napon, amikor a 

Krisztus jászlához járultok, a Krisztus bölcsőjéhez zarándokol-

tok lélekben, határozzátok el magatokat, hogy Krisztust elfogad-

játok Királyotoknak, és engedelmeskedtek az ő törvényének, az 

ő parancsolatának, amely így szól: „szeressétek egymást”. Ne 

legyen köztetek nagy és kicsiny, ne legyen köztetek első és utol-

só, ne legyen köztetek bölcs és tökéletlen, mert a szeretetnek 

mindent ki kell és ki lehet egyenlítenie, a szeretet mindent meg 

tud gyógyítani, a szeretet mindent fel tud emelni, mindent töké-

letessé tud tenni. Mert ő a szeretet Királya, az ő országa nem e 

világból való, az ő országa Isten országa; Isten országa pedig a 

szeretet világa, mert „Isten úgy szerette e világot, hogy az ő 

egyetlen egyszülött Fiát küldte el, hogy valakik hisznek benne, 

el ne vesszenek, hanem örökéletet nyerjenek.” És ha Isten úgy 

szerette e világot, amely világ bűnös, tőle elfordult és mélyen 

alázuhant szellemek csoportjából alakult, és ő ezekhez a tőle 

messze elpártolt ember- és szellemcsoportokhoz szeretettel és 
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kegyelemmel nyúlt le, hogy meggyógyítsa fájdalmaikat és szen-

vedéseiket, kielégítse békesség és szeretet után való vágyakozá-

sukat: nektek is meg kell tanulnotok ezt a törvényt. Nektek is 

uralkodóvá kell tennetek az életetekben ezt az igazságot, nektek 

is munkásaivá kell lennetek ennek a szeretetnek, ha Krisztushoz 

akartok tartozni. Mert „erről ismerlek meg titeket, hogy az én 

követőim vagytok.“ Oh, nem a külső élet, a külső forma, nem 

a hatalmas templomok hirdetik az ő dicsőségét a földön; 

bármilyen művészies zenével és énekléssel dicsérjék is Őt, 

bármennyire összetartsák is az emberek millióit az ő nevé-

ben: az nem az ő községe. Az ő községébe az Isten előtt mé-

lyen meghajtó, alázatos és engedelmes lélek és a lélekben mun-

kálkodó szellem tartozik, aki lehajol a nála kisebbhez, gyen-

gébbhez, és munkálkodik, dolgozik azokért, akiket magánál 

kisebbnek és gyengébbnek lát. Aki igyekszik felemelni az ala-

csonyan lévőt, igyekszik meggyógyítani a fájdalmas szívűt, 

igyekszik megtanítani a tudatlant, és mindezt az önmaga felál-

dozásával, az önmaga odaadásával, a szeretet oltárára tett áldo-

zattal. 

Ez az a község, amely az övé, ez az a nagy cselekedet, amely 

megpróbálja az ember lelkét, hogy vajon csakugyan megértette-

e az Isten igéjének testbe öltözését, kikelt-e a lelkében az a mag, 

amelyet Ő az igében elszórt? Hiába hirdeti valaki Isten igazsá-

gát, a Megváltó földre születését, még ha angyalok nyelvén 

szólna is, ha nincs benne szeretet, és nem cselekszi az Isten aka-

ratát. A szeretet távol van az ilyen embertől. És mivel a szeretet 

távol van tőle, nem ragadhatja meg a kegyelmet, amellyel hozzá 

is lehajol az Úr. Mert az ilyen ember nem képes felismerni a 

jászolban fekvő kisdedben a hatalmas Teremtő Isten Gyermekét, 

mivel annak megjelenése egyszerű, gyámoltalan, igénytelen, 

semmitmondó. Nem kíséri sem fény, sem ceremónia, sőt „nincs 

neki hol a fejét lehajtania.” Az ember felébredt lelkében kell 

élnie ennek a szeretetnek, ennek a megértésnek, hogy cseleke-

detté erősödjék, cselekedetté érlelődjék az a hit, amellyel megér-
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ti, hogy minden tudása, minden bölcsessége, minden gazdagsága 

és hatalmassága mellett olyan kicsiny, olyan nyomorúságos ál-

lapotban van, hogy Istennek le kellett hozzá hajolnia és kicsin--

nyé kellett lennie, hogy őt megtalálhassa lelki eltévelyedettségé-

ben. Mert hiszen, ha valaki bölcs és tudós is az Isten dolgaiban, 

de a szíve nem tud szeretetet érezni, hiába akarja, mégsem tudja 

megérteni Isten cselekedeteit, nem tudja megérteni Krisztus ál-

dozatát. Az ilyen ember nem tudja megérteni, miért öltözködött 

Isten igéje testbe, mert nem tudja megérteni Istennek azt a nagy 

titkát, ami Őt erre a cselekedetre indította. Titok ez, testvéreim, 

mindaddig, míg Isten fel nem nyitja mindnyájatok szívét, és bele 

nem sugározza az ő Szentlelkének világosságát, hogy megért-

hessétek az ő áldozatát. Amikor azonban megértettétek, akkor 

áldani és dicsőíteni fogjátok azt a szeretetet, amely testbe öltö-

zött, hogy nektek Isten igazságát és szeretetét hirdesse itt, ebben 

a tőle messze esett világban. Amikor a ti lelketek megérti ezt a 

szeretetet, amikor már elkezdi gyakorolni, akkor kezd előttetek 

megvilágosodni Krisztus, akkor kezditek érteni az Igét, akkor 

kezd kibontakozni előttetek a nagy titok. Csak akkor hajoltok 

meg igazán az előtt a betlehemi bölcső előtt, hogy előtte lebo-

rulva, s az egész lelketeket, egész lényeteket megalázva lélekben 

és igazságban imádjátok őt. 

Míg ez meg nem világosodott előttetek, addig ti is csak a 

külvilág szerint látjátok Őt, a szerint gondolkoztok, a szerint 

elmélkedtek a betlehemi bölcső felett. Ameddig a ti lelketekben 

is nem hódít tért a szeretet, és nem emelkedik minden más ér-

zésnél magasabbra, úgy hogy minden mást semminek véltek a 

mellett a nagy érték mellett, amelyet a szeretetben találtok, ame-

lyet a szeretettel fedeztetek fel; addig ez csak „történelmi moz-

zanat” marad a részetekre. És addig nem építhetitek az örökké-

valóságban ezzel az igével a ti örökkévaló otthonotokat. Csak 

amikor megértettétek, akkor épül fel a lelketekben a cselekvő 

hit, és ezzel a cselekvő hittel együtt bontakoznak ki előttetek a 

titkok, amelyek munkálkodnak, hogy nektek örökkévaló otthont 
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építsenek Isten országában az által a kegyelem által, amely ré-

szetekké lett az ismeret és az odaadás folytán. Tehát oda kell 

adnotok a szíveteket, hogy a szeretet áthassa és kibontsa azokból 

az Istennel szembe helyezkedő érzésekből és gondolatokból, 

amelyek titeket a ti régi irányotokhoz fűznek, amelytől nem tud 

a lelketek elszabadulni, mert azok a bűnök és tévelygések erő-

sebbek, mint ti. Sokkal erősebbek, mint ti, mert hiszen azok tar-

tanak benneteket fogva; azok nem engedik kibontakozni a lelke-

tek jóra és igazra való törekvését. A bűn nem enged benneteket 

győzedelmeskedni, az tartja a lelketeket a küzdőtéren. Mert erős 

a bűn, ti azt magatok nem vagytok képesek legyőzni. Tegyetek 

le tehát mindent Krisztus jászola elé, ami titeket a külső, földi 

világban fogva tart, amit emberi énetek kedvel, amit az emberi 

én nagyra tart és értéknek ismer el. Kérjétek őt, a szeretetnek 

testbe öltözött hírnökét, hogy oldja el lelketeket a bűntől, gyó-

gyítsa meg a szíveteket, hogy a bűn és a tévelygés ne tarthasson 

benneteket fogva. Fogadjátok el őt irányítónak, vezetőnek a ti 

életetekben, hogy a lelketeket megtisztíthassa és felemelhesse az 

ő Atyjához, a ti Atyátokhoz, hogy ott mindentől elszakadva, 

úgy, ahogyan az Isten megteremtett titeket, abban a tisztaságban, 

abban a ragyogásban állhassatok meg, mellyel ő öltöztette fel a 

lelketeket. Mert ha Ő felruház benneteket mennyei köntössel, 

elszakítva lelketeket a bűntől, és ti elfogadjátok, ezt a köntöst 

akkor abban megtaláljátok a lelketek békéjét, erősségét, bölcses-

ségét és világosságát. Amikor a ti lelketek így fel lesz öltöztetve 

az ő kegyelméből, akkor megállhattok Isten előtt, hogy őt dicső-

ítsétek mindörökké az ő országában. 
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DICSŐSÉG ISTENNEK! (**) 

 
Minden bölcső lakója egy szent titkot rejt magában. - Minden emberi lélek a javulás 

céljával ölt testet. - A Szeretetnek mindenről le kell mondania, hogy a bűnös lélekhez 

hozzáférhessen. - A Megváltó jászolbölcsőjének néma tanítása. - Csak egyetlen út van 

a szabadulásra: a kisigényűség útja. - A szenvedéses étet nem az Istentől való elvetett-

ségnek, hanem az erőnek a jele. - Az élet javai többnyire az ellentét szolgálatában 

állnak. - Kik ismerik fel a Megváltót? - Két világ él a földön, amelyek nem vesznek 

egymásról tudomást. - Akiket a végítélet vihara elsodor. 

 

Dicsőség legyen Neked mindenkor, örökkévaló Istenünk és 

Atyánk, aki elküldötted a te szent Fiadat e sötét világba, ahol a 

bűn és a tévelygés olyan erősen beárnyékolta a lelkeket, hogy 

nem láthattak és nem találhattak meg téged! Te megszántad őket 

tévelygésükben és nyomorúságukban, és leküldted Őt, a mi 

Urunkat, hogy általa visszahívd a tőled messze elesett ember-

szellemeket, a száműzötteket. Akik a boldogságból, békességből 

kiűzettek, mert megrontották a te szentségedet, a te szeretettör-

vényedet, amellyel Te felettük élsz és uralkodol, hogy boldogsá-

got árassz az életükbe, hogy ezzel a boldogsággal megnöveked-

ve nagyokká, hatalmasokká lehessenek, mikorra a fejlődésüket 

befejezték. Áldott légy, örökkévaló Isten, aki nem hagytad el az 

elesetteket, hanem segítségükre siettél, és elküldted a Megváltót, 

akit az idők kezdetén megígértél, hogy rajta keresztül tudomást 

vehessünk rólad, aki vagy, élsz, uralkodol és visszavársz minket. 

Dicsőség legyen Neked mindörökké! Szálljon a mi imádságunk, 

a mi hálaadásunk a Te trónod zsámolyához, mint őrökké égő 

áldozati füst, amely beragyogja és körülfogja a Te szent Nevedet 

az emberek lelkében. Hogy ott, mint egy szentélyben álljon az, és 

Te azon keresztül vigasztald, erősítsd és kormányozd őket azon 

az úton, amelyet Te mutattál a mi Urunk által. Áldott légy, Iste-

nünk, mindörökké! Küldd el az emberek szívébe a megígért bé-

kességet, hogy befogadják a te szent Fiadat az ő emberi értel-

mükön keresztül, és nyisd meg az ő szívüket annak a szeretetnek, 

annak az igazságnak befogadására, amelyet Te akarsz adni az 

emberek világának. Hogy ez a békesség, amellyel Te őket meg-
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ajándékoztad, csakugyan az ő lelkük fejlődésére, nagyra növelé-

sére olyan mennyei, égi nevelő atmoszféra legyen, amely őket 

tisztábbakká, igazabbakká és tökéletesebbekké teszi. Óh, küldd 

el hozzájuk a békesség lelkét, áraszd rájuk a békesség áldását, 

hogy ez őket minden olyan törekvésükben megfordítsa, ami őket 

a kárhozat útján lejjebb és lejjebb süllyesztené. Küldd el a bé-

kességnek lelkét, hogy meggyógyítsa őket a bűnből, a sötétség-

ből, a zavarból, hogy meglássák az egyenes utat, és ezen az 

egyenes úton haladjanak, nem tekintve sem jobbra, sem balra, 

sem hátra, hanem csak egyenesen előre, feléd, akitől jő a segít-

ség, az erő és az áldás. 

Áldd meg Uram a mi imádságunkat, a mi ünneplésünket és 

szenteld meg azt az órát, amikor veled foglalkoznak a földi em-

berek! Emeld fel a lelküket, és tisztítsd meg a szívüket minden 

tévelygéstől, hogy a te szent Fiad bölcsője mellett egyszerű, ki-

csiny gyermekek legyenek. Hogy minden tévelygéstől megtisztul-

va otthon érezhessék magukat az életnek abban a kicsiny szaká-

ban, azokban a napokban, amelyekben a te nagy, szent ígéreted 

végbement. A világtörténelem legkiemelkedőbb időpontja ez; az 

örökkévalóságból fénylő csillagként ragyog ki ez az idő. Kérlek 

Téged, jó Atyám, add, hogy ez az ő lelkükben is olyan mély 

nyomokat ásson, amelyekben az irántad való engedelmesség, a 

hódolat és az általad küldött szeretet olyan nagy mennyiségben 

elférjen, hogy soha többé ne tévedhessenek el arról az útról, 

amelyet Te mutattál nekik, Ámen. 

* 

Üdvözlünk mindnyájan titeket, akik egybegyűltetek az ün-

neplésre, hogy a ti szívetek szép érzéseit lerakhassátok a mi Üd-

vözítő Jézusunk jászolbölcsője elé, ahonnan az emberhez az első 

és mindörökre szóló nagy tanítás elindult. Amikor egy kicsiny 

gyermek bölcsője előtt megálltok, földi szemetek nem lát mást, 

mint egy kicsiny emberpalántát, aki gyámolításra, táplálásra 

szorul, azoknak a gyámolítására, akik körülötte vannak. Hiszen 

az ember, amikor a világra születik, önmagával tehetetlen, ön-
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magán segíteni nem tudó kicsiny lény, aki még az életnek mind-

azokat a szükségleteit is csak lassan-lassan vonja magához, ame-

lyek a testének növekedésére, fejlődésére valók. Minden bölcső 

lakója egy nagy és szent titkot hordoz magában: minden pi-

ciny, gyámolításra szoruló gyermek az Isten gondolatának, Isten 

akaratának egy-egy megvalósító eszköze itt a földön, akire az 

Élet vár, akitől az Élet azokat a megvalósítandó dolgokat várja, 

amelyek a világot tökéletesebbé, jobbá, igazabbá teszik. Min-

den emberlélek azzal a céllal jön a földre, hogy mindazt a jót 

és igazat, amit szellemvilági állapotában elhatározott, meg-

valósítsa itt ezen a földön, hogy ezáltal szellemi jókkal gazda-

gítsa az életet. Önmagáról pedig leolvassza az élet küzdelmében 

azokat a tévelygésbe vivő gondolatokat és érzéseket, amelyek 

árnyként lepik be szellemvilági életének útját, és mint boldogta-

lanságoknak és szenvedéseknek lehetőségei kísérik őt, és útját 

állják annak, hogy megrögzíthesse a létét a szellemvilágban. Ti 

valamennyien tudjátok, hogy a földi élet nem csupa öröm és 

boldogság, hanem a sok küzdéssel, gyötrődéssel és csalódással 

felváltva csak egy-egy kevés öröm, egy kevés boldogság és még 

kevesebb megelégedés jut osztályrészül a föld lakóinak. De azt 

nem tudjátok - mivelhogy nincs betekintésetek a szellemvilágba, 

s így nem láthatjátok - hogy milyen a testétől megvált szellem 

élete, aki már tisztán látja mindennek az értékét. És látja, hogy 

az, ami jó és igaz, itt kelendő, érte mindent megszerezhet 

magának, ellenben minden, ami a jónak és igaznak csak 

utánzata, értéktelen ronggyá, porrá és hamuvá válik, ha va-

lóságnak hitte is azt földi életében, és ha ennek a hazugság-

nak, ennek az utánzatnak szentelte az életét. 

Mint valami óriási jajkiáltás, mint valami örökké tartó segít-

ségkérés hallatszik a bűnbeesett szellemek segélykiáltása, hogy 

valamiképpen meggyógyulhassanak a tévelygésből, és birtokába 

juthassanak annak az igaz jónak, ami örök értékű kincs, amelyre 

föl lehet építeni a boldogság és békesség hajlékát, hogy benne a 

lélek megpihenhessen, növekedhessék és végérvényes otthont 
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találjon magának. Ez a nagy jaj, ez a nagy kétségbeesés az Is-

tent dicsőítő legszebb és leggyönyörteljesebb ének komor kísé-

reteként morajlik a mindenségben folyton, mióta a bűnbeesés 

megkezdődött. Az isteni szeretet, amely szánalommal és szomo-

rúan tekint a sötétbe hullott világok felé, kezdettől fogva sem 

hagyta ezt a nyomorúságot, ezt a segélykiáltást vigasztalás nél-

kül. Hanem ígéretet tett a bűnbeesetteknek, hogy nem hagyja 

őket mindörökké a kárhozatban, a nyomorúságban, hanem el-

küldi értük a Vigasztalót, aki őket meggyógyítja a bűnből, és 

visszavezeti a boldogság világába. Az idők kezdetén, amikor ez 

az ígéret elhangzott, megkezdődött a munka: az alázuhantak 

után való lenyúlás, az áldozattétel, a szeretetnek örökkévaló 

munkálkodása, amely folyton csak boldogítani és örömet fakasz-

tani van hívatva. Lehullott az első könnycsepp a nyomorúság 

láttán, és azóta a szeretet folyton könnyezik, folyton áldoz, foly-

ton munkálkodik, folyton lemond. Lemond a saját öröméről és 

boldogságáról, a tévelygések, a hamisság, a hazugság tüzének 

máglyáin égeti el a maga örömét, boldogságát. Fokról-fokra 

vetkőzi le a mennyei Szeretet a fénylő ruhát magáról, míglen a 

fénylő ruha helyett koldusrongyok, mennyei ragyogó hajlék he-

lyett pedig egy istálló nyomorúsága lesz osztályrésze, hogy ott 

kapcsolódjék össze a bűnbeesett emberek világával. Hogy ott a 

sötétségben, a szenvedésben fejezze be a nagy áldozatot, hogy 

mindent, mindent odaadjon az ellentét világának, az ellentét 

eszméjének, amit csak odaadhat, ami az övé volt. Hogy ezen 

keresztül hozzáférjen azoknak szívéhez, akiket meg akar mente-

ni, akiket meg akar váltani, akik be vannak börtönözve a bűn és 

a tévelygés szövevényébe. Hogy a boldogságra vágyó lelkek 

megérthessék az ő akaratát, az ő gondolatát, és ezen keresztül 

meghallhassák az ő hazahívó szavát. Hosszú az út, ameddig a 

megváltó Szeretet mindent levet magáról, ami az övé. Minden 

rétegen keresztül oda kell valamit adnia, minden rétegen keresz-

tül le kell mondania valamiről, ami szép, ami igaz, ami boldogí-

tó. Mindent oda kell adnia a szenvedést és nyomorúságot előidé-
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ző hatalomnak, hogy beengedje Őt a maga világába. Mert a 

tévelygés szelleme uralkodik és hatalmat tart fenn a maga részé-

re azok felett a lelkek felett, akik az ő hálójába beleestek. 

Nézzetek szét a világban, és mondjátok meg, vajon akik tud-

nak Istenről, akik hallottak a Megváltóról, akik beszélnek az ő 

viselt dolgairól, akik úgy vélik, hogy istentiszteletet tartanak, de 

amellett semmiről lemondani nem tudnak, közelebb vannak-e 

hozzá?! Vajon megértik-e Őt azok, akik kicsiny nézeteltéré-

sekért haraggal, átokkal és bosszúval felelnek, akik mástól 

mindent el akarnak venni, hogy mindenek felet ők rendel-

kezzenek?! Vajon megértik-e azok az Isten Lelkét, akik hideg 

szívvel mennek el a nyomorúság mellett, és nem mozdul meg a 

szívükben a szánalom érzése, amikor szenvedőt, amikor nyo-

morgót látnak? Vajon megérti-e őt az az ember, aki a másik em-

bert bosszúból vagy önzésből beletaszítja a nyomorúságba, a 

szenvedésbe, és nem jut eszébe, hogy a szeretet törvénye tartja 

fenn a világot?! A szeretet az, ami kiengeszteli a bűnt, ami fel-

olvasztja a tévelygés sötétségét; a szeretet az, ami melegséget és 

életet ad az elhalt világokba, ami világosságot gyújt az emberi 

értelembe, s általa az értelem üdvös dolgot cselekszik, az élet 

tökéletesebb formáját valósíthatja meg. A szeretet az, ami az 

emberi lélek erkölcsi felfogását megtisztíthatja, megjavíthatja, 

és a tévelygés sötétségét és szenvedést okozó akaratát megbé-

níthatja. A szeretet az, ami munkálkodik, ami táplál, mert szere-

tet nélkül semmi sem élhet. A szeretetnek valamilyen formá-

ban meg kell nyilatkoznia, hogy élet maradhasson a földön, 

mert ha a szeretet kihal, ha a szeretet megszűnik, akkor min-

den a halát merevségébe esik; szeretet nélkül nincs fejlődés, 

nincs haladás, nincs tökéletesedés. A szeretet pedig a szomorú-

ság és szenvedés e világában másképp nem juthat szóhoz, 

csak lemondás árán. A szeretet a lemondást hozza magával, 

mert amely szeretet nem tud lemondani a maga érdekeiről, a 

maga előnyeiről, az önmaga boldogításáról: az önzésről, az nem 

szeretet. Az csak egy vágy a szeretet után, amely minden szív-
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ben, minden lélekben élni akar. Azonban ha a szeretetet a testi 

érdekek különböző formái megfojtják, akkor ez a szeretet csak, 

mint kicsiny csíra marad meg az élet végéig, és úgy viszi azt 

vissza a szellemvilágba az, aki magával hozta. 

Jöjjetek tehát mindannyian, földi testvéreim, és tanuljatok tő-

le, a földre szállt Szeretettől, aki mindenét, ami az övé volt, fok-

ról-fokra feláldozta, aki mindent odaadott, és Ő maga jászolban 

pihen, a világba való belépése kicsiny, jelentéktelen. Tanuljátok 

meg tőle az egyszerűséget, a minden földi dicsőségvágytól való 

mentességet, a minden földi előnyről való lemondást. Hiszen Ő 

mindennel bírt, mindennel rendelkezett, és mégsem tartott meg 

magának semmit, ami a maga boldogítására, kényelmére, elő-

nyére szolgálhatott volna. Ő mindezeket megvetette, mindezeket 

semminek tekintene, csak hogy a te lelkedhez hozzáférhessen, 

aki nyomorult vagy, aki elhagyatva érzed magadat, aki szegény 

vagy, akinek szenvedés jut osztályrészül, aki csalódtál az élet-

ben, akinek mindenről le kell mondanod, akinek a keresztet kell 

hordoznod. Hiszen Ő mindennel bírt, mindennel rendelkezett, 

maga is szeretne boldog lenni, és szeretne a világnak is boldog-

ságot nyújtani. Titeket tanít, embertestvéreim, mindnyájatokat, 

akik szeretnétek valamit cselekedni, hogy a világ jobbá legyen, 

akik szeretnétek valamit adni és valamit kapni abból a romolha-

tatlan jóból és igazból, amely mindnyájatok részére fenn van 

tartva; akik a Megváltó szegényes jászolbölcsője mellett megáll-

tok, hogy egyszerűséget, lemondást, szeretetet és bölcsességet 

tanuljatok Tőle. Mert ez az egyetlen módja a szenvedésektől, a 

nyomorúságoktól, fájdalmaktól és csalódásoktól való menekü-

lésnek. Mert ha valaki ragaszkodik a világhoz, a világ javai-

hoz, dicsőséghez, a pompához, a hatalomhoz, a kiváltságok-

hoz, ragaszkodik a fényhez: az magához vonzza az árnyékot 

is, amely a fényt kíséri. Hiszen itt a változások világában csak 

ideiglenes tartózkodása van az ember lelkének, hogy mindazt a 

tévelygést levetkőzze magáról, amely benne hosszú-hosszú idők 

óta felhalmozódott. Ez az időleges élet arra való, hogy a lélek itt 
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hagyhassa mindazokat a hiábavalóságokat, mindazokat a hiú 

reménységeket és azokat a ferde célokat, amelyek itt a földi 

életben annyira lekötik. Mivel a tévelygés fejedelme ezen ke-

resztül tartja fogva a lelkét, hogy az igazság felé ne forduljon, 

hogy észre ne vegye az Isten hívó szavát, azt az igazságot, 

amely szerint megszerezhetné magának a romolhatatlan boldog-

ságot, azt az árnyék nélkül való fényt, amely a lelket egyszer és 

mindenkorra boldoggá teheti. 

Itt a múlandóság világában szeretitek a kellemes és szép éle-

tet, az úgy vonz titeket, mint a mágnes a vasszilánkot. Ti is sze-

retnétek boldogok lenni, ti is szeretnétek megelégedettek lenni, 

ti is szeretnétek a harmónia boldogságát élvezni; ti is szeretnétek 

a békességet: és mind ezek, mint délibáb, mint káprázat lekötik 

a lelketeket. És ti keresitek a módot, hogyan lehetne mindazt 

megvalósítani, miképp lehetne az életet boldogabbá, kelleme-

sebbé tenni. Ezt érzitek a múlandó világban testeteknek minden 

idegszálával, ehhez vagytok hozzákötve, erre vágytok, ez a ti 

álmotok, a ti törekvésetek, csak az utakat és módokat nem tudjá-

tok, hogy ezt hogyan valósíthassátok meg. Azt kell tapasztal-

notok, hogy amikor a magatok boldogságát, a magatok javát 

egy mozdulattal megvalósítani próbáljátok, ez a mozdulat 

más ötnek, tíznek, száznak, vagy százezernek a boldogtalan-

ságát, nyomorúságát és szerencsétlenségét idézi elő. Azt a kis 

megelégedettséget, azt a kicsiny örömöt, amelyet a káprázat 

világában el tudtok érni, nagy, igen nagy árnyék kíséri. És ha 

van a lelketekben szeretet, ha a szívetekben fejlődésnek indult 

ez a kicsiny, mennyei palánta, akkor az mindaddig nem bír 

nyugtot találni, míg ezt az árnyékot el nem törlitek. Ez a men--

nyei palánta nem hagy békét, egyre suttog, gondolatokat és ér-

zéseket sugároz a lelketekbe, az életetekbe, hogyan cselekedhes-

setek úgy, hogy árnyék nélkül való fény és olyan megelégedett-

ség vegyen körül titeket, amely másoknak is boldogságot nyújt. 

S akkor kétségbeestek és elkedvetlenedtek, mert nem látjátok a 

lehetőségét, hogy ezt hogyan valósíthatnátok meg. Vagy pedig 
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elfogadja a szívetek azt a végkövetkeztetést, hogy ez „így van, 

és nincs másképp”. - És az önzés még vastagabb burkot von a 

lelketek körül, még hidegebb szívvel tekintetek a szenvedőkre, 

még kevesebb szánalmat éreztek mások iránt, és a kárhozat felé 

vezető vágyaitok még jobban megszaporodnak. Elzárkóztok a 

szeretet cselekedetei elől, önzőkké lesztek, nem érint többé tite-

ket semmi, elfogadjátok azt, hogy ez a világ rendje, és ezen sem 

ti, sem más nem tud változtatni. Mikor idáig juttok a gondolatai-

tokban és cselekedeteitekben, és ezt valósítjátok meg földi élete-

tekben, még messzebb estek a boldogság lehetőségétől. Mert ha 

a sorsotok ma a napfényes oldalon nyújtott nektek létlehetősé-

get, a holnapi napon, amely a Gondviselés kezében van, az ár-

nyékos oldalra kerültök. És ha ma ti vagytok azok, akik mást 

szenvedtettek, holnap ti szenvedtek még többet, még nagyobbat 

azoktól, akik a napfényes oldalon sütkéreznek, és ugyanabban a 

tévelygésben élnek, hogy mindörökké tart ez az ő előnyös álla-

potuk. 

Nincs tehát menekülés semerre, bármelyik ajtót nyitogatjá-

tok; a ti lelketek természete, a ti életvágyatok kerget, hajt titeket 

afelé a boldogság felé, amelyet valaha a mennyben megízlelte-

tek. Ez kerget, ez hajt afelé a békesség felé, amelyben a lelketek 

szétterjesztheti a képességeit, hogy telehintse maga körül a min-

denséget termékeivel. A ti életvágyatok az, ami nem hagy békén 

titeket, hogy az isteni akaratot, az isteni gondolatot megvalósít-

sátok. Ezt a gondolatot, ezt a vágyat vigyétek magatokkal oda a 

Megváltó jászolbölcsőjéhez, ezt a vágyat rakjátok le eléje, és 

ezzel a vággyal adjatok Neki dicséretet és dicsőséget. Ezt vigyé-

tek oda, mint a lelketeknek igaz értékét, hogy Ő áldja és szentel-

je meg, és ő fogja az ő kicsiny kezébe a ti lelketeknek ezt a tiszta 

és igaz felé való törekvését. Hogy megtanuljátok az első szót, 

amely arra az útra vezet titeket, amelynek neve tökéletesedés, 

kiengesztelődés, megtisztulás, megigazulás, megszentelődés és 

majdan megdicsőülés. Erre az útra egyedül csak Ő tud titeket 

elvezetni, erre az útra csak ővele léphettek, mert Ő ezen az úton 
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jött hozzátok. Tehát ha az ő részére más út nem maradt fenn, 

akkor egészen biztosak lehettek felőle, hogy nem is létezik más 

út, amelyen visszajuthattok a mennyei hazába, szerető Atyátok-

hoz. Ezen az úton az első lépés, az első lecke a lemondás, az 

egyszerűség, az élettel szemben való kicsinyigényűség. Semmit 

se várjatok az élettől; a földi, testi előnyök, minden, ami múlan-

dó, semmit érő, könnyen elfoszló ködkép és káprázat csupán; 

csak az a valóság, amit az ember a jó és igaz felé való vágyó-

dásképp hordoz a lelkében. Ez pedig Krisztussal összekapcso-

lódva a mindenről való lemondást hirdeti, az egyszerűséget, a 

kisigényűséget, és az élet harcának ezekkel a fegyverekkel való 

megharcolását. Vajon az Isten azokat vonzza-e inkább magához, 

akiket áldásaival halmoz el, vagy azokat, akiknek az élet küz-

delmeit kell magukra venniük, s nyomorúságokkal és szenvedé-

sekkel kell harcolniuk? Hol itt az igazság? Ki tudná megmonda-

ni, ki tudná az igazságot emberi gondolatokkal, emberi megíté-

lésekkel kibogozni, hogy Isten melyiket szereti jobban, melyik 

van hozzá közelebb?! 

Ilyen gondolatokat, ilyen feltevéseket ti a magatok részéről 

ne is tartogassatok a lelketekben. Nektek csak egy igazság ada-

tott, amelyen el lehet indulnotok, az, hogy a mi Urunk hontalan-

ságban, szegénységben kezdte meg az életpályáját, leszállt a 

legmélyebbre, a legsötétebb éjfélbe, hogy a mennyei nap vilá-

gosságát hintse szét az emberiség sötétségébe, hogy a világosság 

megtörje a sötétség hatalmát. Ő azért jött, hogy az igazságot 

megtisztítsa és elkülönítse a hamisságtól, hogy az igazság ott 

állhasson az emberek lelki szemei előtt, hogy az emberiség fel-

ismerje az igazságot, és különbséget tudjon tenni jó és rossz 

közt. Aki Isten szerint akar élni, az előtt nem lehet más példa, 

mint amit a mi Urunk adott az ő születésével és életével. Tehát 

a szegénység, a szenvedés, a nyomorúságokkal való küzdés 

nem az elhagyatottságnak, nem az Istentől való elvettetés-

nek, hanem az erőnek a jele. Mindvégig hűen megállni és 

kitartani az Isten igazsága mellett: ez az ember kötelessége a 
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múlandó világban. Akik pedig azt hiszik, hogy a nyomorúság, 

a szenvedés az Istentől való elvettetés jele, azok nem Istentől 

valók, hanem a sátán és a tévelygés szellemének a hálójában 

vannak, azért nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól, az 

igazat a hamistól. Mert akik nem találják meg a Krisztus szüle-

tésében azt a nagy igazságot, amelyet Ő hirdetett, és amely 

mindvégig fönnáll és fennmarad, azok nem találják meg az örök 

Istentől való elhivatottság eszméjét abban a jászolban fekvő 

kicsiny Gyermekben, azok megmaradtak az ő emberi, téves 

igazságaik mellett, és azok nem találják meg az utat a földről a 

mennybe. A kicsinység, a szegénység, az elvetettnek látszó 

állapot, amelyben Ő a világba lépett, arra tanítja az embert, 

hogy legyen az élettel szemben tartózkodó, mert az élet javai 

nagyobbrészt az ellentéteszme szolgálatában állnak, az tartja 

azokat a kezében, és az viszi kísértésbe az ember lelkét. Ez az a 

mérleg, amelyen megmérik a földi embert élete végén, és vagy 

könnyűnek találják, vagy pedig érdemesnek az örökéletre. Kik 

azok, akik felismerik a jászolban fekvő kicsiny gyermekben a 

mennynek és földnek Urát, kik azok, akiknek a lelkében a 

mennyei énekek visszhangra találnak, kik azok, akik felismerik 

a föld tulajdonságaiba beburkolt lelkekben, szellemekben azt a 

mennyei fényt, amely értéket sugároz a földre? Csak azok, akik 

Isten Lelkétől vezéreltetnek. 

Kik azok, akik felismerik a betlehemi bölcsőben Izrael Mes-

siását, a világ Megváltóját, kik azok, akik odamennek és tisztes-

séget tesznek neki? Kétezer év alatt a világ nem változott. Külső 

arculata megváltozhatott, de az emberi lelkek gondolatai, érzései 

és törekvéseinek rugói ugyanazok a világ kezdetétől fogva: aki-

ket Isten Lelke vezérel, azok felismerik a világ Megváltóját. Az 

egyszerűek, a kicsinyek, akik a világi tudományokban nem ját-

szanak szerepet, akiket „pásztorok” néven ismertek, azok meg-

ismerték őt. A pásztorok egyszerűek; nincsenek igényeik, nem 

uralkodnak másokon; a természetben, a természettel összekap-

csolódva élnek, és így könnyebben meghallják az isteni szóza-
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tot, az angyali szózatot, mert az ő lelkükben semmi sem temette 

el, semmi sem halványította el a mennyei örömöt. Akik a világi 

tudományt, a világi hatalmat mindennél többre becsülik, és 

minden erővel annak megszerzésére és megtartására törek-

szenek, azok a heródesek. Az ilyenek, még ha nem is élvezik a 

földi előnyöket, de mindenesetre nagyon vágyódnak azokra. Óh, 

ezek mélyen alusznak ezen az éjszakán, amikor az Isten nagy 

ígérete teljesedésbe megy; ezek felett az ilyen nap is elmúlik, és 

ők nem látják az éjszakában azt a vezető csillagot, amely az 

egyszerűeket és a bölcseket elvezeti a nagy ígéret beteljesedésé-

hez, Krisztus megszületéséhez. A heródesek nem látnak semmit, 

nem tudnak semmit ezekből az égi titkokból, amelyek az ő lel-

kük sorsát is igazgatják, amelyek az ő testi és lelki sorsukat is 

megváltoztatják, és más irányba terelik. Akik a hiúság köntösé-

be öltözködve tetszelegnek, a dicsőséget hajszolják, a káprázat 

tükrébe tekintenek, és önmagukat nagyoknak, ragyogóknak, 

csillogóknak látják abban a keretben, amely keretet a természet-

törvény adott az életüknek, azok - bár tudják, hogy a káprázat 

mindvégig nem tart - mégis gőgösen ragaszkodnak a ma örömé-

hez, a ma adottságához, amely őket kiemeli az áltagból, és hír-

névvel, dicsőséggel övezi körül. Ezeknek nincs gondjuk arra, 

hogy a titkokat keressék és kutassák, amely titkok olyan sok-sok 

ezer évvel ezelőtt már ott álltak, mint ígéretek az emberiség lel-

ke előtt. Akik a maguk önzésétől űzetve mindent a magukénak 

akarnak tudni, akik nem akarnak maguknál nagyobbat és hatal-

masabbat látni, azok minden gondolalukkal ehhez a lehetőség-

hez kapcsolódnak. A napnak minden percét kihasználják, min-

den előnyt megszereznek akár erőszakkal, akár ravaszsággal, 

hogy e múlandó, kicsiny létben biztosítsák maguknak azt, hogy 

ez az érzés kiélhesse magát, és e szerint lehessenek boldogok, 

mert az ő elgondolásuk, az ő érzésük szerint a boldogságot 

csakis így nyerhetik el. 

Óh, ezek sem juthatnak a Krisztus jászolához, még akkor 

sem, ha művészi énekléssel és csillogó ceremóniákkal áldoznak, 
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vagy vélnek áldozni a szeretet Istenének; ezek ajkukon hordják a 

Krisztus Nevét, de a szívükbe nem fogadják be az ő tanítását, az 

első nagy tanítást: az egyszerűségnek, a lemondásnak a tudomá-

nyát. 

És most lássuk, hogy vajon azok, akik várják az Úrnak eljö-

vetelét, az Isten ígéretének beteljesedését, akik napról-napra 

készülnek rá - mert hisznek abban, hogy az Isten az ő ígéretét 

beteljesíti - csalódnak-e, ha ennek az ő hitüknek feláldozzák 

azokat az előnyöket, amelyekkel őket a földi élet elárasztotta? 

Csalódnak-e abban, ha a szeretetnek, a jónak és igaznak felál-

dozzák ezeket az előnyöket? Ők a lelkükben érzik a szeretet 

melegét, és minden gondolatukkal és törekvésükkel azon van-

nak, hogy ennek az érzésnek, amelyet ők jónak ismernek, felál-

dozzák a múlandó jókat, annak dacára, hogy sok megrovásban 

és rosszallásban van részük, amiért ezeket feláldozzák. De vajon 

csalódnak-e, engedi-e őket az isteni szeretet csalódni? Nem! 

Még akkor sem, ha ez a beteljesülés nem abban a formában kö-

vetkezik be, ahogy ők elképzelték. Hiszen Izraelben is sokan 

voltak, akik várták a Messiást, hogy kiszabadítsa őket az elnyo-

matás alól, és naggyá tegye ismét Izraelt, felszabadítván őket 

azok alól a nehéz nyomorúságok és megaláztatások alól, ame-

lyekben a római uralom alatt részük volt. A nemzetüket és hitü-

ket szerető lelkek közül bizonyára sokan voltak, akik csodát 

vártak, akik azt várták, hogy őket, mint népet, mint nemzetet, 

mint kiválasztottakat szabadítja meg a Messiás a pogányok ha-

talmaskodása alól. De íme, az isteni kegyelem mást cselekszik, 

nem pedig azt, amit az ember a test szerint tud értékelni. Az 

isteni kegyelem a test szerint való törekvést semmivé teszi, mert 

kicsiny, jelentéktelen állapotban születik meg az ég és a föld 

Ura, a Szabadító, és nem szabadítja meg a testi Izraelt a pogá-

nyok hatalmaskodása alól, nem teszi nagy néppé, nem építi ki a 

félreértett ígéretet. Ennél nagyobbat, dicsőségesebbet cselek-

szik: a lelket akarja megszabadítani a bűn rabsága alól. Mert 

hiszen a bűn nemcsak a zsidó, vagy a római népben, hanem a 
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világ összes nemzeteiben el van hatalmasodva, és Isten nemcsak 

egy népet, az ő kiválasztott népét, hanem a világ összes népeit 

keresi, hogy üdvösséget kínáljon fel nekik. És hogy ezt megte-

hesse, meghagyja a kiválasztott népet abban a nyomorúságban, 

abban az alárendeltségben, abban a szenvedésben, amely alatt 

nyögött, sőt az ő egyszülött Fiát küldi el, hogy ezt a nyomorúsá-

got, ezt az elvetettséget magára vegye, hogy a test világában 

sínylődők, a lélek világába menekülhessenek, ahol az Úr szava 

szól, ahol az ember meghallhatja az ő Istenének szavát. 

Mert a test világa nem alkalmas arra, hogy az Isten szavára 

visszhangot adjon. A test világa a testé, a tévelygések emberéé, 

az Isten szava pedig a lélekhez szól, az örökéletre előhívott szel-

lemhez. Az Úr az írások szerint Betlehemben született meg, de 

azért mindenki tudomást vesz róla, aki lélek szerint kiválaszta-

tott, de senki sem vesz tudomást róla azok közül, akik test sze-

rint élnek. Két világ él ebben az egy világban, és ez a két világ 

nem vesz egymásról tudomást. Ti is így vagytok, testvéreim: ti 

is két világban éltek. De ti, akik megértettétek az Isten szavát, 

akiknek a lelkében visszhangot keltett az Isten szava, ti igyekez-

tek az Úr bölcsőjéhez, hogy ott tisztességet adjatok a megszüle-

tett Megváltónak, mert hiszen ti azt tudjátok, hogy az Ige lett 

testté, az Isten ígérete ment teljesedésbe. És ha a ti tudásotokat, 

a ti örömötöket a világ értéktelen semminek tartja is, ti mégis 

azért vagytok kiválasztva Istentől, hogy erről tudomást szerezze-

tek, hogy rajtatok keresztül a világ is tudomást szerezhessen 

róla. Ti kiválasztottak vagytok, nem azért, mintha érdemesebbek 

volnátok a többi embereknél, hanem csak azért, mert a ti lelke-

tek alkalmasabb arra, hogy az Úr szavát meghallja. A ti lelke-

tekben visszhangot kelt az Úr igéje, az Úr igazsága; tehát első-

sorban nektek kell meggyógyulnotok a tévelygésből, a hiábava-

lóságból. Elsősorban nektek kell megtanulnotok az első leckét, 

az egyszerűséget és lemondást, hogy a ti lelketek ne időzzék a 

hiábavalóságokban, a hiábavaló törekvésekben. És mivelhogy 

nem lehet a testnek és a léleknek egy cél felé haladnia, mert a 
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testi ember és a lelki ember két különböző úton jár, azért szük-

séges megértenetek, hogy nektek, mint lelkeknek, más utat jelölt 

ki az Isten, mert titeket a ti Atyátok haza hív a szeretet világába, 

a mennyei otthonba. Előttetek áll a választás: nektek is választa-

notok kell az egyszerűség, a kicsinység és a lemondás útja, vagy 

a test útja közt. Mert a kétféle embernek törekvései szerint el 

kell választatnia, mivel az utolsó idő közel van, és nem lehet 

mindvégig a bűnök világaiban időznötök, mert titeket az Úr ha-

zahív a mennyei otthonba. Az alacsonyabb szférákból vissza 

kell térnetek; újból meg újból próbára kell megszületnetek, hogy 

vajon a lelketek mit választ, a múlandó értékeket-e, vagy az 

örökkévalókat. Hogy Krisztushoz tartoztok-e, megértitek-e az ő 

akaratát, az ő célját, és az ő munkásaivá lesztek-e, vagy pedig a 

múlandó világ munkásaivá? 

Isten hív titeket egyszer-kétszer-háromszor, sőt hétszer és 

hetvenhétszer is; de ne felejtsétek el, hogy már sokszor élte-

tek, és már sokszor hallottátok az Isten szavát. De mivelhogy a 

lelketek nem tudott választani a múlandó és az örökkévaló közt, 

azért küldettetek újból próbára ide a földre, hogy válasszatok a 

múlandó és az örökkévaló értékek közt. Ha az örökkévalót vá-

lasztottátok, akkor oda kell adnotok magatokat egész lelketekkel 

az Úr ügyének. Ha pedig a világot választottátok, akkor a világ 

ajándékai, a természettörvény előnyei ott állnak a részetekre. 

Ezekbe az ajándékokba azonban, még ha igaz úton szerzitek is 

meg, bele kell dolgoznotok az egész lelketeket, a lelketek min-

den törekvését, minden igyekezetét, és az eredményt, a boldog-

ságot mégsem élvezhetitek árnyék nélkül. Emeljen bár fel titeket 

a világ a legmagasabb polcra, árasszon el a legnagyobb dicső-

séggel és hírnévvel, legyetek bár hatalmasok és nagyok: egy-

szóval bármilyen nagyot adjon is a világ nektek, mindez múlan-

dó, mert holnap már a fénynek árnyékában ébredtek fel. Ha te-

hát helyesen választottatok, és a lelketekben visszhangzik az 

Isten szava, akkor siessetek oda a Megváltó jászolbölcsőjéhez, 

és rakjátok le minden vágyatokat, minden akaratotokat, minden 
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magatokban való bizakodásotokat, mindent, ami titeket e mú-

landó világhoz fűz, és akkor megnyílnak a lelki szemeitek, és 

meglátjátok az angyalokat, akik örökké dicsőítik az Istent, ami-

ért az ő egyszülött Fiát odaadta a világ megmentésére és meg-

szabadítására. És akkor a ti lelketek is odaáll a dicsőséget zengő 

angyali kar mellé, és a magatok felkínálásával, a magatok felál-

dozásával ti is dicsőséget tesztek a megszületett Megváltónak. 

Mert átérzi a lelketek, hogy csak ez az egyetlen út van, amelyen 

megtisztulhat és megigazíthat. Ha a mulandóból átvisz valami 

értéket az örökkévalóságba, hogy azok az értékek ott megdicső-

ülve, megszépülve és igazzá válva mintegy örökkévalóságot 

nyerjenek, akkor felveszitek a küzdelmet az Úr ügyéért, felve-

szitek a keresztet, a lemondás gondjait, és lemondtok mindenről, 

csakhogy őt egész lelketekkel, egész szívetekkel szolgálhassátok 

a múlandó világban. 

És akkor a lelki szemeitekkel meglátjátok, hogy amit a mu-

landóból, mint ajándékot az Úr lábaihoz raktok, hogyan változ-

nak át azok a múlandó dolgok örökkévaló értékekké. És a ti 

gondjaitok hogyan válnak fénylő királyi palástokká, mert az Úr 

igazsága, az Úr szeretete átformálja, újjáteremti a lelketeket. És 

vele együtt minden, amit magatokénak hittetek, ami előttetek 

kívánatos volt, amit szerettetek, mennyei értékűvé válik. Azon-

ban hiába mondom mindezt azoknak, akiknek nincsenek füleik a 

hallásra. Hiába beszélek azoknak, akik még magukban számol-

gatva azt mondják: nem lehet mindezt megtenni, ez mind csak 

beszéd, ezek mind csak szavak, frázisok; a valóság, az élet mást 

diktál, és az embernek élnie kell a maga életét. Akik nem tudnak 

számot vetni a maguk emberi életével, azok nem ragadtatnak ki 

innen az Istent dicsőítő angyali karokkal. Azoknak a lelke itt 

marad, mert ahelyett, hogy belevegyülnének az Istent dicsérő 

ének hangjaiba, a maguk emberi érdekeivel alkudoznak. Ezek-

nek a lelkük nem tudja átérezni az Isten szeretetét, az Isten igaz-

ságát, azért itt kell maradniuk. Nem jöhetnek velünk, nem emel-

kedhetnek fel, mert még nem képesek odaadni a múlandó életük 
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értékeit. Ezeknek újra meg újra meg kell születniük egészen 

addig, ameddig a kegyelem ideje tart, ameddig a kegyelem ér-

demesnek tartja újra meg újra megjelentetni őket az Isten vilá-

gosságának napja alatt. Mert a halál nem vált meg, nem tesz 

tisztává senkit; a halál csak elválasztja egyiket a másiktól, 

úgy, mint ahogyan az olvasztókemencében az arany külön-

válik a salaktól. Szóval az élet értékeit a halál csak betakarítja. 

Igen, az élet értékeit, a lelketeknek nagy, nemes, szép, igaz és 

tiszta elhatározásait gyűjtjük mi egybe, és rakjuk le a Krisztus 

jászlához. Amennyi ilyen tiszta, igaz és nemes elhatározást tud 

az élet a lelketekből kiolvasztani, amennyi szeretetet, mint 

mennyei értéket tud kitermelni, annyi a ti tulajdonképpeni érté-

ketek. A többi csak salak, csak a halál martalékául szánt értékte-

len semmi. Akiknek a lelkéből pedig ezek az igaz érzések nem 

tudnak kitermelődni, azok itt maradnak, és elviszi őket a forgó-

szél, amely a világot megtisztítja és átalakítja. Azért tehát, test-

véreim, a ti lelketek érzéseivel gyűljetek össze, és adjatok hálát 

a mi Urunknak, Istenünknek, aki elküldte az ő egyszülött Fiát, 

és megtanította az embert arra, hogy különbséget tudjon tenni az 

örökkévaló és a múlandó közt. 

Ő vezeti az emberi lelkeket az igazság útján az Atyához, ahol 

minden kiengesztelődik, ahol minden megszépül, ahol minden 

mennyei formában, mint új teremtés áll elő. Ahol mindenki ott-

hont talál, ahol mindenki boldog lesz, ahol mindenki elhagyja a 

bűneit, tévelygéseit és a velük járó szenvedéseit. Ahol a külön-

böző népek és nemzetek, a különböző fajok felismerik egymást 

Istennek abban a gondolatában, amelyet rájuk bízott, hogy azt 

magukban mind tökéletesebben és tökéletesebben kialakítsák. 

És egy nagy, örök békességben, harmóniában és megértésben 

mindörökké dicsérik Istent, az Atyát, aki elküldötte az ő egyszü-

lött Fiát, hogy mindeneket megkeressen, akik elvesztek! 
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EGY GYERMEK SZÜLETETT(**) 
 

Senki sem képes magát kivonni az összesség hatása alól. - Ebből a tömegszuggesztió-

ból kiemelni az emberiséget: jött Krisztus. - A Paradicsomból való kiűzetéskor kapott 

ígéret benne él az ember minden sejtjében. - A Messiásra vonatkozó ígéret a próféták 

jövendöléseiben. - Kik ismerik fel Krisztust? - Az emberek csak apró eszközei a 

láthatatlanban dübörgő eszméknek. - A világ átalakulás küszöbén áll. - Minden ember 

életében történnek csodák. - Vannak, akik Krisztushoz jutnak, bárha földi életükben 

nem is hallottak róla. - Hogyan épül meg a szellem mennyei hajléka? - A test minden 

bölcsessége szenvedések csíráját rejti magában. - Aki Krisztusé, annak újra születésre 

nincs szüksége. 

Dicséret és dicsőség a mi teremtő és megtartó Istenünknek és 

az ő egyszülött Fiának, a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak, aki 

eljött, hogy minket megkeressen és megtartson, felemeljen és 

megmutasson az ő Atyjának, az örök Igazságnak, akinek arcát 

bűneink miatt egészen addig nem láthatjuk, ameddig az ő áldo-

zatában meg nem tisztulunk, míg minden engedetlenség, minden 

bűn ki nem tisztul a lelkünkből. Lelki szemeinket elhomályosítot-

ták a tévedések és bűnök, s így az igazságot meg nem ismerhet-

jük; bemohosodott a lelkünk, hogy az igazság szellemét meg nem 

hallhatjuk. Begyepesedett a szívünk, úgyhogy a szeretet cseleke-

deteiben fel nem loboghat, s nem érezheti meg azt, amit ő csele-

kedett és cselekszik mindvégig érettünk. Azért legyen dicséret és 

dicsőség a mi Urunknak, hogy eljött és megkeresett minket. Ki-

emelt a szakadékokból, jó legelőre vezetett, tiszta forrásvizet 

mutatott meg, amely felüdíti a lelkünket, újjáteremti a szívünket. 

Megmos, megtisztít bűneinkből, hogy meghallhassuk a mi Iste-

nünk szavát, megláthassuk az ő arcát, hogy újra gyermekeivé 

lehessünk, hogy visszatérhessünk hozzá Krisztus vezénylete alatt. 

Áldott legyen a mi ma született Megváltónk, aki minden ember 

lelkét ismeri, aki minden ember lelkét keresi, várja, hívja magá-

hoz. Áldott legyen mindörökké a mi szívünkben, a mi lelkünkben, 

hogy ez az érzés kihasson a teremtett világra, és egybe gyűjtse a 

világ mind a négy széléről azokat, akik eltévedtek és nem talál-

nak haza. Hogy az Őt dicsőítő egy érzéssel, egy gondolattal ös--

szefogódzkodva vonulhassunk végig mindazokkal, akik haza 
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vágynak az atyai otthonba, a szeretet melegébe. 

Dicsérjük és dicsőítjük Őt mindörökké, akik megismertük Őt, 

és róla beszélünk, Őt hirdetjük mindaddig, amíg egyetlen lélek 

lesz, aki elfordult tőle, és még nem találta meg Őt. Hirdetjük az 

ő igazságát, aki törvényt tart fenn, s megmásíthatatlan hata-

lommal uralkodik a világ felett. Hogy ezt a hatalmat félje és 

rettegje minden teremtett lélek, és ennek a hatalomnak engedel-

meskedjék. Hogy mindnyájan megtérve, az egész teremtett vilá-

got egy hatalom, egy erő, egy igazság tartsa össze. Hogy ez az 

igazság, mint egy újjáteremtett Föld, mint egy újjáteremtett vi-

lág őt dicsőítse, őt magasztalja mindörökké! Ámen. 

* 

Ebben az órában egy kis elmélkedést akarok tartani számotokra, 

hogy a ti lelketekben is hasonló érzések, hasonló gondolatok 

támadjanak, mint amilyen gondolatok bennünk, a mi lelkünkben 

törekednek felfelé. Hogy az Isten trónusát, mint tömjénillat von-

ja be és lengjen körül az a hála, az a szeretet, amellyel minden 

teremtett lélek, aki megismerte Isten igazságát, adózik az ő Te-

remtőjének, a mi Istenünknek. Egy Gyermek született, egy 

Gyermek. Mióta a paradicsomi világokból száműzték a vétkező 

szellemeket, mióta a világok benépesedtek ezekkel a vétkező 

szellemekkel, azóta sok gyermek született a világra, és mind-

egyik elhozta a maga kis világát, a maga lelkét. Mert hiszen 

minden gyermek egy-egy titok, minden gyermeknek növe-

kedése titkok sorozatának kibontakozása. Egy-egy nagyszerű 

élet, amely nyomot hagy a világban, s olyan képet rajzol a látha-

tatlanba, amely örök időkre visszatükrözi majd azokat a csele-

kedeteket, érzéseket és gondolatokat, amelyeket végig gondolt 

és érzett előző földi életében, utána szellemvilági életében. Kü-

lön gondot fordítok a földi életre, mert hiszen a szellemvilági 

állapot már sokkal közelebb van az igazsághoz, sokkal közelebb 

van a felismeréshez, mint a földi élet. A földi élet nagyon fon-

tos, testvéreim; azt mondhatnám, hogy sokkal fontosabb, mint a 

szellemvilági élet, mert hiszen minden egyes mozzanat, amelyet 



30 
 

a földi életben átéltek, amely belőletek új érzéseket, új gondola-

tokat csihol ki, más elmúlt érzések és gondolatok eredménye. 

Mindig változik a kép, mindig mások lesznek azok a behatások, 

amelyek újat, eddig még nem tapasztaltat hoznak létre azokban 

az életfordulatokban, amelyek mind az egyes egyéneket, mind 

az összességet új hatásokkal árasztják el. 

Hiába akarja ugyanis az ember magát kivonni az összes-

ség életéből, hatásaiból, erre nem képes. Mert egyik lélek úgy 

össze van fonódva a másik lélekkel, mint ahogy a test sejtjei 

össze vannak fonódva azzal az egy élettel, amely átjárja és fenn-

tartja az egész testet, és egy gondolatnak, egy érzésnek, egy aka-

ratnak engedelmeskedve megmozdulásokra készteti. Senki sem 

vonhatja ki magát az összesség hatásai alól. És valaki a földre 

születik, felveszi magára az összesség terhét azokban a hatá-

sokban, amelyek őt viszik, és előbbre segítik a céljához, ame-

lyet születése előtt, mint szellem vagy önakaratúlag vett ma-

gára, vagy pedig az a törvény tűzte eléje, amely törvény őt 

hordozza, amely alól magát kivonni képtelen. 

Egy Gyermek született, akiről már a paradicsomi világokból 

való kiűzetéskor szó volt, akit Isten megígért, akire hosszú-

hosszú időkön keresztül vágyakozott lelkében az emberiség. Az 

egész emberiségről, mint egyről beszélek. Tekintsétek az egész 

emberiséget apró sejtek csoportjának, amelyek a testet: az össz-

emberiséget alkotják. Ez a test: az összemberiség Isten akaratát, 

Isten gondolatát, Isten célját van hivatva a természetben meg-

munkálni. Azért teremtett Isten szellemeket, hogy az ő isteni 

dicsőségének és szeretetének egy folyamát létesítse, amely 

folyamnak megtelítése, kiteljesedése annak minden egyes 

részecskéjét, minden különálló teremtett szellemét teljes 

boldogsággal árasztja el. Azonban ha ez a folyam szabad aka-

ratából nem marad meg a neki kijelölt mederben, hanem eltávo-

lodik, elidegenedik attól, amit részére Teremtőjének akarata 

megszabott, akkor ez a folyam kiönt. S olyan állapotokat hoz 

létre, amelyeket Teremtője nem akart, amelyeket nem szabott 
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eléje, amelyeket nem lett volna szabad létrehoznia. Mert ez nem 

Isten akarata, nem Isten elgondolása volt, hanem azokkal az 

erőkkel és hatalmakkal való visszaélés következménye, amelye-

ket Isten helyezett bele a teremtett világba, gyermekeinek ös--

szességébe. Az ilyen áradat nemkívánatos eredményt hoz létre, 

és azért Isten ezeket a törvénytelen egyedeket, csoportokat kiűz-

te a Paradicsomból, vagyis abból a boldogságból, amelyet ő 

folyton-folyvást áraszt azokra, akik vele egyek maradtak, akik 

az ő gondolatát és akaratát tovább viszik, tovább fejlesztik. 

Amikor azonban Isten a törvénytelen szellemeket kizárta, már 

akkor eleve gondoskodott arról, hogy őket ismét összegyűjtse, 

ismét magához szólítsa. Már akkor megígérte, hogy nem hagyja 

őket mindörökre a törvénytelenségben, hanem küld olyan lehe-

tőséget, olyan segítséget a számukra, amelyeket megérthetnek és 

a maguk részére felhasználhatnak. S ezáltal ismét magához 

vonzhatja, törvényesítheti, ismét gyermekeivé fogadhatja őket. 

Ez az ígéret hosszú-hosszú ideig ott maradt a lelkükben, és ez-

alatt bennük hatást váltott ki, mint ahogy bármilyen kicsiny le-

gyen is az orvosság, ha az ember beveszi, az a testének minden 

egyes sejtjében létrehozza azt a hatást, amelyet egy gyógyszer 

az emberi testben kiválthat. És amikor az a hatás a sejteket át-

hatja, akkor kapnak új erőre, s folytatnak új ténykedést, így az 

az ígéret, az a várakozás, az a vágyódás szintén ott maradt min-

den egyes ember lelkében, és annak a hatását hordozza még a 

legmesszebbre elesett bűnös is; annak az ígéretnek a megvalósu-

lása az az álom, amelyet a boldogságról szőtt magában. 

Mindenesetre, ha Isten nélkül, ha az Isten iránt való enge-

delmesség nélkül alakítja ki a lélek boldogságvágyát, akkor el-

tévelyedik arról az útról, amelyen a vágyát el is érhetné. Ezt 

hordozza magában minden egyes lélek a Paradicsomból való 

kiűzetése óta. És ez nem halványul el, ez nem kopik el, ez nem 

fakul el soha, mert folytonosan ébren tartja az ember lelkét a 

vágyódás a boldogságra, a nyugalomra, a békére. Arra a hata-

lomra, amelyre őt Teremtője elhívta, arra a megelégedésre, arra 
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a kielégülésre, amelyet csakis ott és akkor fog elnyerhetni, ami-

kor visszatalált Teremtőjéhez, Istenéhez. Ez a boldogság utáni 

vágy az, ami nem hagyja őt békében, hanem arra ösztönzi, hogy 

minden lehetőt megtegyen, hogy a boldogságot elérhesse. Egyik 

bűnből a másikba, egyik tévedésből a másikba kergeti-hajszolja 

ez a vágy, és az eredmény mindig egyik szenvedésből, egyik 

csalódásból a másikba való alázuhanás. Ez a vágy hajtja a lelket 

az életbe, a változások világában való megtestesülésbe, mert az 

a reménység, hogy végül elérheti a boldogságot, nem hagyja 

békén, s folyton nyugtalanítja. Ez él ott a lélek minden rejtett 

részében, sőt amikor rajta a fluidok sűrű embertesté tömörülnek, 

ott él a testének is minden sejtjében, minden parányában. Ez az 

emberekben élő vágy teremtette meg azokat az eszméket, azokat 

az elgondolásokat, amelyek mint a szélvész ragadják magukkal 

az embertömegeket. Minden eszmének, minden elgondolásnak 

ki kell élnie magát, valóra kell válnia, és ebben a valóra-

válásban szét kell esnie alkotó elemeire, azokra a lelki érzésekre, 

amelyek létrehozták, tömörítenék, naggyá, erőssé és hatalmassá 

tették. Az emberiségnek szenvedéseken, tévelygéseken keresztül 

kell megérnie arra a gondolatra, arra az eszmére, amely a látha-

tatlan világban uralmat tartott fenn a lelkek csoportjai felett. 

Sok tévedésnek kellett valósággá válnia és leromboltat-

nia, hogy az ember megcsalódjék bennük, szenvedjen, féljen, 

rettegjen tőlük, hogy rájöjjön arra, hogy nem az volt a bol-

dogító gondolat, nem az volt a boldogító eszme, amelyben 

békéjét, nyugalmát, reményei megvalósulását megtalálhatja. 

Hanem újat kell keresnie, új érzéseket, új gondolatokat kell ki-

termelnie a lelkéből, új igazságot kell keresnie, amely fényével, 

világosságával megmutathatja neki az utat a boldogság felé. 

A választott nép prófétáin keresztül mind közelebbivé és kö-

zelebbivé válik ennek az ígéretnek a megvalósulása. Sőt egészen 

határozottat, közelebbit mondanak a későbbi próféták: Dávid, 

Ézsaiás és Zakariás, és azok, akik hittek, akiknek lelkében már 

kialakult ennek az ígéretnek a megvalósulása. Az a lehetőség, 



33 
 

amely előkészíti a puha ágyat az Isten ígéretének megvalósulá-

sához, hogy eljön a Messiás, a Szabadító, aki kivezeti népét a 

tévelygések útvesztőjéből, a boldogtalanság országából, a sira-

lomvölgyből, és elvezeti a mennyei otthon felé, a győzelem, a 

boldogság felé. Örökös harcban él az ember; minden és minden-

ki ellensége, és nem tudja, hogy csak egyedül önön magának az 

ellensége. Mert hiszen ha önmagában le tudja győzni tévelygé-

sét, sötétségét, Isten ellen való lázongását, akkor minden mellet-

te áll, minden segíti őt, s akkor ő mindent hatalma alá hajthat, 

mert Istennel minden lehetséges. De ameddig az emberi lélek 

még nem képes önmagában a tévelygését legyőzni, ameddig 

még nem képes magában az igazság világosságát felismerni, 

addig hiába fordul bármerre. Hiába fordul az ég csillagai felé, a 

nap fényessége felé, hiába fordul a mélység felé, a sötétség felé: 

égető kérdéseire nem kap választ, mert nem is kaphat. Nincs 

sehol senki, aki Isten hangját meghallhassa, a pozitív igazságot 

megérthesse. Az embernek a saját szívébe kell tekintenie, az 

önmaga lelkében kell Istent megtalálnia, az önmaga lelkéből kell 

Isten szavának, mint visszhangnak kicsendülnie, hogy meghall-

hassa azt, és annak nyomán elindulhasson. 

Ameddig ezt a visszhangot nem találja meg, addig folyton 

elégedetlenkedik, mindenben gátat lát, amely őt visszatartja a 

cselekedettől, visszatartja a boldogságától. Az emberi léleknek 

minderre meg kell érnie. A választott népet is - amely már elejé-

től fogva ki volt szemelve arra, hogy a Szellem szavát meghall-

hassa, az Isten szavát, az Isten akaratát megérthesse - ki kell 

vezetni azokból az útvesztőkből, amelyekbe a saját lelke vágyai 

vitték bele. Amelyeket a saját lelki tévelygése épített fel, ame-

lyekben elsáncolta magát - amelyekben még most is tévelyeg - 

és mindenki tévelyeg addig, amíg fel nem ismeri az Úr Jézusban 

a Messiást, a várva vártat, a megígértet. Ameddig valaki fel nem 

ismeri őt, addig a test útvesztőiben bolyong. Addig a test, a kül-

ső ember tudományába téved bele, és ebben a tudományban, 

ebben a bölcselkedésben próbáltatik meg, itt akad fenn, mert itt 



34 
 

nem hallja, nem találja meg azt a pozitívumot, amelyet a lelké-

ben kellene éreznie: Isten szavát, Isten igazságát. 

A megígért Messiás megszületett, akiről a próféták beszél-

tek, akiről Isten ígéretet tett, akiért mindannak történnie kellett, 

ami megtörtént, mert el kellett készíteni a lélekben azt a helyet, 

ahová majd az Isten igéjét bevetheti. Megszületett a Messiás. A 

nép, amely hosszú évezredekig várta, mélyen alszik a test sötét-

ségében, a test tudatlanságába messze beásva magát, és nem 

vesz tudomást a Messiás születéséről. De az egyszerű emberek, 

a bölcsek és a próféta-lelkek ébren virrasztanak, várják Isten 

ígéretének megvalósulását. Akik hisznek, akik lélekben felké-

szültek, azoknak Isten tudomásul adja az ígéret beteljesülését, 

mert lám a bölcsek messze keletről meglátták a Messiás csilla-

gát, az ő tudományukkal kiszámítják azt, hogy a csillagok járása 

szerint ebben és ebben az időben kell megszületnie az Isten Fiá-

nak. Ők látják és tudják, hogy a föld nagy átváltozáshoz készül, 

az égitestek járása megmutatta nekik, az ő szellemüknek az utat, 

hol, merre, mit keressenek, hogy megtalálják az Isten Fiát. Aki 

új korszakot nyit a föld életében, amely a régit a lomtárba veti; 

új világosságot gyújt, új eszméket, új igazságokat hoz. Ezek az 

igazságok elvezetik az emberi lelket azokhoz az állomásokhoz, 

amelyek felfelé, Isten felé mutatják az utat, s felbontják azokat a 

homályosságokat, amelyeket az emberi tévelygés és a szellemi 

elesettség hosszú időkön keresztül - az Istentől való eltávolodás 

idejétől kezdve -  sűrű szövevényként épített maga körül. Ez az 

új világosság új szférákat teremt, amelyek boldog pihenőt, bé-

kességes megnyugvást nyújtanak azoknak, akik elkészültek, 

mert hittek Isten ígéretének, Isten beszédének. Új világokat te-

remt, új lehetőségeket nyit. Átvilágítja a test, a sötétség hatalmát 

a lélek világosságával, s átfinomítja a lélek érzéseit a szellem 

világosságával, az Isten világosságával, amelyet a szellem fog 

fel. 

Ezek a bölcsek megtalálták a Megváltó bölcsőjét, a jászol-

bölcsőt. Az egyszerű lelkek: a pásztorok, akiket az angyalok 
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figyelmeztettek, akik mennyei jelenést láttak, akik fültanúi vol-

tak az Isten dicsőségét hirdető angyali éneknek, szintén odatalál-

tak a betlehemi jászolbölcsőhöz. Azok a prófétalelkek, akik 

hosszú időkön keresztül imádkoztak, mert hittek az Isten ígére-

tében, álomban meginttettek, és a lelkük érzésein keresztül fel-

ismerték az Isten Fiát, a Megváltót, és bizonyságot tettek róla. 

És mindazok a szegények, akik várják az enyhülést, akik várják 

a békességet, hozzájutottak a megismeréshez, az új világosság-

hoz, hozzájutottak Istennek az emberekhez való közeledéséhez, 

mert megérezték azt, mert hitték azt és vágytak arra. Ellenben a 

hatalmasak, a nagyok, akik fényűzésben és dicsőségben éltek, 

akik bíborba és bársonyba öltözködtek, mélyen alusznak ezen az 

éjszakán; ők nem tudnak arról, hogy megszületett a Megváltó. 

Nem tudnak róla, hogy a világ új fordulóba kezdett, nem tudnak 

róla, hogy a régiek elmúltak, és új kor következik, mert ezek 

mélyen elvonultak a test sáncai mögé. Körül sáncolták magukat 

hatalommal, testi jóléttel, gőggel, büszkeséggel, gyűlölettel, és 

amikor hírt vesznek arról, hogy megszületett a várva-várt Mes-

siás, ellenségévé válnak, és az ellentét indíttatásából üldözik a 

Világmegváltót, a világ újjáteremtőjét, mert az új a réginek el-

lensége. 

Mindezek a múltban zajlottak le, de nem múltak el, folyta-

tódnak most is. 

Hiszen az emberek csak kicsiny, apró eszközei azoknak az 

eszméknek, amelyek a láthatatlanban dübörögve rombolnak és 

alkotnak új világokat; népek, nemzetek sorsát rombolják le, és új 

boldogságokkal, új álmokkal, új színekkel festik meg a jövőt. Új 

eszmék, új gondolatok ébresztik fel az emberek lelkének vágyait, 

hogy elérhessék a boldogságot. Az emberek csoportjainak érzé-

sei, gondolatai összefolynak, összeolvadnak, és óriási tömeget 

alkotva élnek, uralkodnak. Nem csak az emberek világában, 

hanem a láthatatlan világban is, ahol mindezek az összeolvadá-

sok, mindezek a kialakulások végbe mennek, és sietnek a felszín-

re, hogy dübörögve, rohanva éljék ki magukat, és hozzák bele az 
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új világba, amit ők reményekben, gondolatokban érzésekben 

kialakítottak maguknak. Ezek a naggyá lett gondolattömegek 

fogják meg az emberi lelkeket és viszik-sodorják magukkal a 

népeket, mint óriási hadi szekerek, amelyeket az akarat és a 

vágy hajt, kerget előre az emberek világában. Hogy amit ellen-

ségüknek hisznek, amit az érvényesülésük akadályozóinak tarta-

nak, mindazt legázolják és megsemmisítsék. Mikor azután ezek 

is kiélték magukat, akkor ez az eszmeáramlat is elemeire bomlik, 

s az emberi lélek megcsalódva, sírva, jajgatva és szenvedve 

igyekszik menekülni belőle. 

Hány új eszme mozgatta már meg az embereket, akik a 

boldogság utáni vágyukat akarták kielégíteni a földön! 

Mindannyiszor halomra hullva, megcsalódva, sírva és jaj-

gatva zuhantak alá kikutathatatlan mélységekbe. És minél 

sötétebbek voltak az eszmék, annál mélyebb szakadékokba von-

szolták magukkal azokat az emberszellemeket, akik magukéinak 

vallották, az életerejükkel táplálták, s valósággá lenni segítették 

azokat. 

Mint már többször mondtam, most is ismétlem, hogy átala-

kulás küszöbén áll a világ. Új eszmék, új gondolatok tömörül-

nek, és száguldják át a láthatatlan világot, bekebelezve maguk-

ba azokat az emberi lelkeket, akik elvesztették szemük elől az 

isteni világosságot, akik nem értik meg, mert nem is érthetik 

meg az Isten hangját. Hiába konganak a harangok, hiába szólal-

tatják meg őket a szent éjszakán, hogy hirdessék Krisztus szüle-

tésének örömünnepét; ezek az emberlelkek a testbe ágyazva, a 

test vágyainak rabjaiként ezekben a gondolatokban is azt kere-

sik, hogy mi kedvez a testüknek, mi segíti elő a vágyaikat. Tes-

ties gondolatikba, tévelygéseikbe beletapadva összetévesztik 

a formát a lényeggel; a lényeget elvetik, a formát pedig meg-

tartják, és Krisztus nevével ajkukon indulnak abba a harc-

ba, amelyet az ellentét szít, amelyet az ellentét vezet azzal a 

gondolattal és akarattal, hogy Isten gondolatait, Isten eszméit 

hatástalanokká tegye az emberi lelkek világában. 
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Az ellentét szítja az elégedetlenséget, a gyűlöletet, a meg 

nem értést, a félreértést, a hiúságot, az uralomvágyat: a testi-

séget szólítja munkába, a testi ösztönt, az érzékiséget állítja so-

rompóba, mert minden árnyalat megfelel az ő céljának, hogy 

azzal gátakat emeljen az isteni gondolat megvilágosító munkája 

elé. És az emberek nem is gondolják, nem is hiszik, hogy míg a 

külsőnek áldoznak, addig a bensőjük szegény marad, mert az 

életük múlandó napjaiban nem a szellemi igazságot, nem az 

isteni akaratot engedik érvényre jutni, hanem a test igazságát, 

amelyen keresztül az ellentét vezeti őket. Ezek az emberek nem 

hallják meg az Isten szavát, ezek az emberek megmaradnak a 

külső formáknál; ünnepet ülnek, a test ünnepét. Karácsonyi 

ünnepet rendeznek a gyomornak, és a lélek eltévelyedésére, 

lelket mételyező szórakozásokra áldoznak, mert szerintük ez 

a fontos dolog az életben. Ezek az emberek elvesztik a léleknek 

azt a vezető ösztöni érzését is, amely őket a szellemiek felé te-

relné, és Isten nevével ajkukon Krisztus emlékének emberi ün-

nepet rendeznek. A külső keretet, a formát megtartják, de a szel-

lemiekre nem fordítanak gondot, mert hiszen messze vannak 

attól, hogy a szellem szózatát meghallhassák! 

Hiába keresik-kutatják így az okot kétezer esztendő el-

múltával, amikor ajkukra veszik az angyali ének szavát: 

„dicsőség a mennyben Istennek és békesség a földön az em-

bernek", hogy miért nincs hát békesség a földön az ember-

nek? Mert nem adnak dicsőséget a lelkükben Istennek, azért 

nem tudják megteremteni a békességet. Mert csak az ajkuk-

kal tisztelik az Istent, csak a szájukra veszik azokat az igéket, 

de a szívükben nem engednek át egy kicsiny helyet a jászolban 

szendergő Istennek, az Isten, egyszülött Fiának, hogy kivezet-

hesse őket testi tévelygéseikből. Pedig ha már a megszületett 

Krisztusnak sem adnak helyet a szívükben, hogyan adhatnának 

helyet az igéknek, amelyeket ő hozott megmentésükre?! Hogyan 

tudnának engedni annak az igazságnak, amely a test megtagadá-

sát és a kereszt felvételét hirdeti, hogyan követhetnék Őt végig 
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az úton, amelyet Ő mutatott az embereknek: a lemondásnak, a 

szeretetnek útján, amikor eddigi egész magatartásuk tiltakozik 

azok ellen a gondolatok és eszmék ellen, amelyeket Ő hozott a 

mennyből a földre?! 

Testvéreim, tielétek csak ilyenkor rajzolódik ennek a folya-

matnak a képe, de mi a láthatatlan világban napról-napra, évről-

évre szemléljük ugyanezeket a végbemenő történéseket. Szem-

léljük, hogy mennyire nem ismeri fel a szenvedő ember az ő 

megszületett Megváltóját, mennyire nem készíti el számára a 

helyet a szívében. Mennyire készületlen a lélek az ő igazságának 

befogadására, mennyire készületlen arra a vigasztalásra, amelyet 

a szenvedésekben, a csapásokban és megpróbáltatásokban nyújt 

az Isten szava az embereknek, hogy felemelje őket. Mennyire 

készületlen az igazságok felismerésére, amelyeket Isten lépés-

ről-lépésre az élet útjára szórt! Minden ember életében történnek 

csodák. Minden ember életében fordulnak elő élmények, ame-

lyek a láthatatlan világról, a láthatatlan igazságokról, azokról az 

eszmékről beszélnek, amelyek a föld kerekségén szét vannak 

hintve, amelyek egybegyűjtik a világ négy széléről azokat a 

megtérő lelkeket, akik keresik és kutatják az Isten igazságát. 

Ezek az emberlelkek amikor megtérnek, letelepednek Abrahám-

mal, Izsákkal és Jákobbal a békesség hazájában, az Isten orszá-

gában, még ha nekik nem is hirdették ezeket a megtörtént dolgo-

kat, de a lelkük elkészült rá, hogy ezeket bármely pillanatban 

bevegye, magáévá tegye. Mert vannak emberek, akik csak egy-

szer hallanak az igazságról, az Isten igazságáról, és a lelkük 

azonnal megnyílik annak, és attól a perctől fogva nem engedik 

ki a kezükből. Hanem keresik, kutatják Krisztus igazságát, s azt 

az igét, amelyet Ő hagyott itt, befogadják szívükbe, a lelkükbe. 

És Krisztus lakozást vesz ezekben a lelkekben, és véghez viszi 

ezeken a kicsiny tudatlanokon és majdnem együgyűeken az Ő 

nagy akaratát. Ezeket elhívja az Úr az ő országába. Míg azokat, 

akik tudnak ezekről az eseményekről, tudnak az igazságról, de a 

lelküket nem készítik el, hogy az élő Krisztus, az élő isteni igaz-
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ság benne munkálkodhassék és újjáteremthesse a lelküket, s 

átformálhassa a gondolataikat, az érzéseiket olyanokká, amilye-

nekre a Teremtő Istennek szüksége van, hanem megtartanak a 

lelkük vágyaiból valamit maguknak, s nem adják át egészen a 

szívüket, a lelküket, mert élni akarják az ő emberi, testi életüket, 

érvényesíteni az ő testi céljaikat, kialakított testi igazságukat, 

amelyek nem tűrik meg a lélek, a szellem irányítását, - Krisztus 

elejti. 

Nem is lehet ez másképp, mert ezek az emberek a szellem 

igazságát kinevetik, legyilkolják és erőtlennek állítják. „Ember 

segíts magadon, ember cselekedjél, és Isten is megsegít” - így 

beszélnek, és a saját bölcsességükbe helyezik bizalmukat. Isten 

ezeket a „nagyokat”, ezeket a lélekben fejletteket, elhatalmaso-

dottakat megszégyeníti, összetöri azáltal, hogy a tudatlant fel-

emeli, a magának bölcset pedig elveti. 

Ma ugyanaz a történés megy végbe a lelkek világában. A hí-

vők is - t. i. akik magukat hívőknek, vallásos embereknek, sőt 

szellemhívőknek állítják, akik azt hiszik, hogy az ő igazságukkal 

a mennyek kapuit bevehetik, és győzelmesen vonulhatnak be 

oda - gőgjükben és elbizakodottságukban sokszor kénytelenek 

visszavonulni. Sokszor kénytelenek belátni, hogy - bár évekig a 

szellemvilág kapuja előtt álltak, de csak azért, hogy ott az ő 

egyéni dicsőségük, becsvágyuk kielégülését keressék. „Adtak-

vettek”, felfuvalkodva önmagukat nagynak tartva lekicsinyelték 

azokat, akik később jöttek - azok Isten hívó szavára bejutottak a 

mennyei kapukon, ők pedig kint maradtak, és kint maradnak 

mindvégig. Miért van ez így? Azért, mert Isten nem személyvá-

logató, mert Istent nem lehet megvesztegetni, Isten a szíveket és 

a lélek mélyét vizsgálja. Isten az elrejtett érzéseket, azoknak a 

reszkető vágyait szemléli, akik az ő ígéretére támaszkodva vár-

ják elhívatásukat, bebocsáttatásukat, várják az Isten igéjének 

megvalósulását, mert hisznek abban. Az ilyen szerény lélek 

gondosan ápolja, munkálja a lelkének kapcsolatát Istennel. Fél-

ve és rettegve keresi, kutatja az Isten törvényét, Isten akaratát, 
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hogy annak engedelmeskedve betöltse azt, és úgy közeledjék 

évről évre a betlehemi jászolbölcsőhöz, hogy ott letegye a meg-

született Megváltó elé az ő lelki ajándékait. Azokat a megvilá-

gosodott gondolatokat és érzéseket, amelyeket neki időközön-

kénti elmélyülésében az isteni Lélek adott, s vele a hitét megvi-

lágosította, megerősítette és munkába állította. Hogy mindin-

kább elvesszen a külső ember érdeke, vágya, gondolata, és 

mindinkább a belsőben, a lélek, a szellem világában keresse a 

boldogság utáni vágyának megvalósulását. És amikor lélekben 

elmerülve így napról napra, percről percre megvalósítja magá-

ban az Isten igéjét, fokozatosan elhal a földi test vágya; a földi 

célok, a földi törekvések homályba vesznek, mert lassan-lassan 

megáldoztatnak a szeretet oltárán. És amint ezeket feláldozta, 

amint fokról-fokra összeroskad a test vágyainak, törekvéseinek 

épülete, úgy emelkedik ki a mennyei épület, amelyet Isten az ő 

szent Lelkével épít meg annak a kicsiny, parázsló áldozati tűz-

nek a világánál, amelyet az emberi lélek folyton-folyvást, 

napról napra táplál azokkal az érzésekkel, amelyek a múlandó 

énnek kedveztek. 

Ez a mennyei épület, amelyet Isten épít a Szentlélek által, 

mind nagyobb és tágasabb lesz, s benne mind több és több hal-

mozódik fel az Isten kegyelmének ajándékaiból. És amikor el-

következik az idő, amikor a megpróbáltatások, a csapások, az 

érthetetlen történések előhívják a lélek erőit, akkor látja az em-

beri lélek, hogy Isten milyen hatalmas, nagy mennyei épületet 

emelt az ő kicsiny áldozati oltára fölé, úgyhogy ebbe az épületbe 

békén elvonulhat azok elől a viharok elől, amelyek őt a külső 

testi világban megbotránkoztatásul, megpróbáltatásul és csapá-

sul környezik. Testvéreim, ebbe a kicsiny világba helyezzétek át 

a megszületett Krisztus bölcsőjét. Ne keressétek kint világban, 

ne ünnepeljetek a testnek, a test szokásainak, a külső formának, 

hanem helyezzétek a ti ünnepléseteket ide, ebbe az épületbe, 

amelyet Isten emelt a ti lelketek áldozati oltára fölé. Itt ünnepel-

jetek, itt dicsérjétek és dicsőítsétek Istent, aki mindenki számára 
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külön-külön ajándékozta az ő szent Fiának megváltó munkáját. 

Mindenki külön-külön érezze meg a lelkében, hogy a megszüle-

tett Krisztus él, növekedik és uralkodik benne. Fogadjátok be 

Őt, a megszületett szellemi Krisztust, aki itt él körülöttetek a 

láthatatlan világban, aki szól hozzátok, aki ismeri mindegyikő-

tök lelkét, gondolatát és érzéseit, és türelemmel várja, mikor 

nyílik meg a szívetek, hogy Őt egész isteni mivoltában befogad-

ja. Mert ha csak a külső emléknek áldoztok, és csak úgy emlé-

keztek, úgy ülitek meg évről-évre Krisztus születésének ünne-

pét, mint egy megtörtént, egy elmúlt dolgot, akkor ti sem vagy-

tok különbek, mint a külső, világi emberek, akiket hiába gyűjt 

össze a harang szava, ők még mélyen alusznak. 

Ti ébren figyelve várjátok az ő zörgetését, az ő szavát, s ké-

szítsétek elő a lelketeket, nyissátok ki a lelketek ajtaját, hogy 

bevonulhasson oda az ő igéjével. És akkor megnyílik előttetek 

az örökkévaló titkok titka, Istennek szentélye, s ti onnan, mint 

Istennek bőségszarujából annyi világosságot, annyi dicsőséget, 

annyi erőt, annyi győzelmet, annyi bátorságot éreztek a lelke-

tekbe áradni, hogy úgy érzitek, nem vagytok képesek a lelketek-

ben mindazt elraktározni. Mert hiszen Isten olyan bőségesen 

árasztotta és árasztja folyton-folyvást a világra az ő áldásait, az ő 

szeretetét, az ő meleg, hívogató szavait, hogy az emberi léleknek 

minden gondolatával, minden érzésével készenlétben kell állnia, 

hogy mindazt felfoghassa, amit egy életen keresztül Isten nyújt 

feléje, amivel Isten kínálja őt. Nem kell várnotok egy új testi 

élet eljövetelére, mert hiszen kétezer évvel ezelőtt egy Gyermek 

született, akin keresztül a menny világossága lesugárzott a Föld-

re. Akin keresztül a szabadulás elközelgett azokhoz a megkötö-

zött lelkekhez, akik ebből a testiségből, a testiségnek minden 

kínjából, gyötrődéséből és fogságából szabadulni kívánnak. 

Mert a testiség rabság, a testnek minden elgondolása, minden 

bölcsessége szenvedést rejtő teher. Ne óhajtsátok, ne várjátok 

hát a testnek újból való megszületését, mert nektek arra nem 

lesz szükségetek. Hiszen ha Isten kiemeli a szenvedések világá-
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ból a lelketeket a fényre, a világosságra, s a vágyaitok elérésére 

segít benneteket, akkor boldogok lesztek, s a ti vágyaitok tény-

leg betöltetnek. Mit keresnétek itt a holtak világában, az árnyak 

világában?! Miért keresnétek itt a mennyei sugarakat, amikor 

már ti magatok is sugarakká váltatok?! Hiszen rajtatok keresztül 

Isten sugárzik alá a sötétség világába. 

Higgyetek, bízzatok, várjatok, reménykedjetek. Isten mind-

nyájatokhoz elközelgetett, mindnyájatok lelkében megszületik 

az Úr, a Megváltó, és véghez viszi a nagy csodát bennetek, rajta-

tok, a ti életeteken. Hogy hogyan és mint történhetik ez, azt ő 

végzéseiben fenntartja magának. De bárhogy történik is, Isten 

vezet titeket, Isten adja meg a lelketek táplálását, amikor megad-

ja az alkalmakat, amelyek titeket mind közelebb és közelebb 

emelhetnek hozzá. Higgyetek, bízzatok, várjatok; legyetek en-

gedelmesek mindvégig; keressétek az ő útjait, és a Gyermek 

Jézus, a Gyermek, aki ma született, a mennyek világába vezet 

titeket. És akkor elfelejtitek a földön, a sötétségben, a sivárság-

ban való bolyongásotokat, mert Isten eltöröl minden könnyhul-

latást a szemetekről, eltöröl minden fájdalmat, minden szenve-

dést, sőt azok emlékeit is a lelketekről. Miért keresnétek a sötét-

ség világában a reménységetek megvalósulását? Isten felé emel 

Ő velünk együtt titeket mindnyájatokat, ha hisztek, ha várjátok 

és követitek Őt mindörökké. A Lélek, az Isten Lelke veletek 

van, szólít titeket; feleljetek rá a lelketek érzésével, s az Isten 

Lelke megvilágít nektek mindent. Ne aludjatok, ne zárjátok be a 

szemeiteket, hanem álljatok ébren és vigyázón azon az őrhelyen, 

ahová állítottak. Vigyázzatok az Isten dolgaira, Isten igazságai-

ra, s ne álljatok szóba az ellentéttel, mert titeket is elcsal a csábí-

tás, a meg nem értés szelleme, titeket is szétszór a félreértés lel-

ke, titeket is ellenségként állít szembe egymással a gyűlöletnek 

lelke. Hiába mondjátok: „én Krisztusé vagyok", hiába mondjá-

tok, hogy „én hiszek a halál utáni életben”. Ha Krisztust nem 

követitek, a világ fejedelme kiterjeszti felettetek hatalmát, és 

megrövidíti a munkátok eredményét, gátat emel elétek, megré-
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mít titeket, és sötét felhőként áll elétek, eltorlaszolva az utatokat. 

De Krisztusban, Krisztussal átszelitek hitetekkel a felhőt, és 

a lehetetlent is lehetővé teszitek, - nem ti, hanem Krisztus, aki 

bennetek él. Fogadjátok Őt be, álljátok körül az ő jászolbölcső-

jét, adjatok hálát, hogy megszületett az Úr, hogy lehozta a vilá-

gosságot. Hogy ti is megismerhettétek, és ebben az új korszak-

ban az ő csillagának világosságánál léphettek előre. Mert ha 

nem az ő csillagának világosságánál, hanem annál a sugárnál 

léptek előre, amelyet e világ tudásának lidércfénye nyújt, akkor 

ti is visszamaradtok, ti is eltévedtek. És összeszed titeket annak 

a nagy, örök elégedetlenségnek, annak a Molochnak szelleme, 

amely a mélységbe zuhan, mert meg van írva felőle, hogy leta-

szíttatik, és mindazokat magával viszi, akik az életükben ennek 

a cselekedetei után indultak, ennek a tanácsára cselekedtek. 

Szedjétek tehát tele világossággal magatokat a betlehemi csillag 

fényénél, és kövessétek a megszületett Krisztust az ő növekedé-

sében, hallgassátok az ő tanítását, tegyétek magatokévá azt, ve-

gyétek fel az ő keresztjét, és menjetek át vele a halálból az élet-

be! 

 

HÚSVÉT 

ISTEN ÁLDOZATA KRISZTUSBAN (**) 
 

A bűnbocsánat és megigazulás feltételei. - A bűnbánat nagy fontossága. - Csak aláza-

tossággal lehet legyőzni az ellenlétet. - Minél többet tud a lélek, annál mélyebben 

belemerülhet a tévelygésbe. - A hit kufárai. - Csak a szellem viheti bele a világba a 

boldogság elemeit. - Mivel az élet minden pillanatának ki van szabva a maga feladata, 

így a ma a múltnak semmi hiányát nem pótolhatja. - Miután mindent Isten tesz jóvá, 

ennélfogva mi teljesen az Övéi vagyunk. - Aki szeretetből megbocsát, az önmagából 

ad valamit. - Isten mindenkit megpróbál, mielőtt fiává fogadja. 

 

Ebben az órában testvéreim egy messze a szellemibe nyomu-

ló igazsághoz akarlak benneteket vezetni, a bűnbocsánathoz, 

annál is inkább, mivel ti az elkövetkező ünnepen az Úr asztalá-

hoz érzitek magatokat hivatalosaknak. Szükséges tehát, hogy a 

lelketek felöltözködjék abba a kegyelmi ruhába, amelyet nektek 
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Isten engesztelésképp ad, ha igaz bűnbánattal tekintetek a saját 

lelketekbe, az egész életeteket ezen a szemüvegen keresztül ve-

szitek bírálat alá, és ezen az alapon átdolgozzátok. De ne az el-

következő szellemi életben, hanem itt a múlandó életben kezdjé-

tek áldolgozni az életeteket, és hozzáformálni magatokat Isten-

nek ahhoz az igazságához, amely a lelketek megmentésére ada-

tott. Megbánás nélkül nincs bocsánat, bocsánat nélkül nincs en-

gesztelés, engesztelődés nélkül nincs tisztulás, tisztulás nélkül 

nincs megigazulás, megigazulás nélkül nincs megszentelődés. 

Boldogoknak mondalak titeket, akik érzitek a lelketekben azt az 

ébredést, amely megnyitja előttetek az örökkévalóság világát. Ez 

az ébredés az, ami titeket egy más létállapotba hív, mert ez az 

ébredés új világosságot gyújt a lelketekben. Ez az új világosság 

új feladatokat tűz elétek, ezek az új feladatok pedig új eszközö-

ket tesznek szükségesekké, s nektek ezekkel az új eszközökkel 

bánni kell tudnotok. Nincs megállás a természetben, sem itt, sem 

az örökkévalóságban; folytonos munkálkodás, folytonos előre-

haladás, folytonos ismeretszerzés, folytonos eredmények köve-

tik egymást. Ezeket az igaz és maradandó eredményeket kell 

megszereznetek, hogy magatokénak mondhassátok azt a bol-

dogságot, amelyre a lelketek vágyódik. 

Én a földi ember lelki szemei elé a bűnbánatot állítom oda, 

mint első mozzanatot, mint a felébredt szellemnek az összeha-

sonlításból eredő első megállapítását. Mert hiszen az igazság 

megismerésével a földi ember lelkében szükségképpen fel kell 

ébrednie az összehasonlításnak az Isten végtelen jósága és igaz-

sága, és a saját fogyatékossága, tévelygése és tökéletlensége 

közt. És akkor szükségképpen fel kell eszmélnie arra a tudatra, 

hogy ezt az óriási távolságot valamivel át kell hidalni, össze kell 

valamivel kapcsolni. Isten szerette e világot, szerette az ő bűnbe 

esett gyermekeit, mielőtt még azok bármiféle felismeréshez 

vagy beismeréshez juthattak volna. Isten az ő kikutathatatlan, 

megmérhetetlen, mélységes, titokzatos nagy szeretetével min-

dent megtett, hogy amikor a bűnből felébredő lélek egy kicsit 
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tájékozódni kezd, ott találjon mindent maga előtt készen. Így a 

földi embernek nincs más kötelessége, csak kinyújtani a kezét 

ezek után az Isten által adott ajándékok után, hogy ezeket a ma-

gáéinak nevezhesse. Mi hát az, ami az embert mégis olyan óriási 

távolságra űzi Istennek ajándékaitól? Mi az, ami elválasztja at-

tól, hogy magáéinak mondhassa mindezeket a nagy értékeket, 

amelyeket Ő a felébredő ember számára készen tart? Az emberi 

lélek tévelygése, bűnös természete, tévedésre való hajlandósága, 

ferde okoskodása és homályos látása az, amely miatt nem tudja 

felismerni, ami igaz, ami jó, ami az ő üdvösségére való. Bűnös 

természetéből kifolyólag a tévelygés útját választja, és így mes--

sze elkerüli azokat a lehetőségeket, amelyeknek révén összeköt-

tetést szerezhetne azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyek 

számára készen állnak. Az embernek tévelygésre való hajlandó-

sága és bűnös természete az az óriási akadály, az az áthidalhatat-

lan mélység és messzeség, ami távol tartja az embert Istentől és 

a boldogságtól. 

Pedig Isten mindent megtett, mindent elvégzett, a Szeretet 

testbe öltözött. A Szeretet ember által felfoghatatlan nagy áldo-

zatot hozott, önmagát adta oda, hogy feloldja és felbontsa a bűnt 

és annak következményeit. Hogy megsemmisítse azokat a réte-

geket, amelyeken keresztül hiába akar, hiába próbálkozik a lélek 

a jóhoz, az igazhoz hozzáférni, mert a hazugság szelleme, a té-

velygés lelke elfödi az igazságot, És az ember, a megfertőzött 

természetű lélek nem látja azt, ami az ő üdvösségére való volna. 

Az embernek csak a szívében elrejtett alázatossággal lehet ezek-

hez a mennyei nagy értékekhez közelítenie; csak az alázatosság 

az, ami mindent legyőz, csak az alázatosság az, aminek segítsé-

gével a tévelygés szelleme legyőzhető. Ismét csak ide vezetlek 

titeket az alázatossághoz. Alázatosság nélkül nincs beismerés, 

alázatosság nélkül nem lehet igaz bűnbánat sem az ember lelké-

ben. A bűnbánat pedig nem más, mint az emberi lélekben az 

igazság megismerése folytán megkezdődött erjedés, amely erje-

dés kemény küzdelmet hoz létre az ember belső világában. Mert 
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hiszen meg kell küzdenie a gőggel, meg kell küzdenie az önzés-

sel, a szeretetlenséggel, a testiséggel. Meg kell küzdenie a té-

velygés hazug szellemével, amelyeknek mindegyike sűrű szö-

vevényként összefonódva mintegy búvóhelyet alkot, ahová a 

bűnös lélek elmenekülhet az igazság világossága elől. Mert hi-

szen nem áll az emberi léleknek rendelkezésére sehol semmiféle 

hely, ahová elmenekülhessen, mint csak a saját maga által alko-

tott labirintvilág. Az eszméknek, gondolatoknak, érzéseknek 

mindmegannyi kivájt barlangjai, ahová mindazok a gondolatok 

és érzések elmenekülhetnek, amelyeket a megismerés világossá-

gán keresztül az igazság küld kutatva az ember lelke felé. Ki ne 

érezte volna még a lelkében azt a dorgáló, rosszalló intést, 

amely így beszélt hozzá: „most nem helyesen cselekedtél, most 

nem az igazság szelleme szerint jártál el, most megint szembe 

helyezkedtél Isten igazságával, most nem cselekedtél Isten aka-

rata szerint. Most megbántottad a szeretetet, most megbántottad 

Isten törvényét, most félremagyaráztad az igazságot, hogy az 

neked legyen kedvező. S hogy a te igazságod, a te kedvenc gon-

dolatod elmenekülhessen valahová, a lelkedben egy barlangot 

készítettél, ahová duzzogva visszavonulhass az igazság kutató és 

kereső világossága elől”?! 

Ameddig az emberi lélekben ezek a barlangok nincsenek le-

rombolva, ameddig ezek a téves igazságok nincsenek felégetve, 

ameddig az ember védi a maga igazságát, és mentegeti magát az 

isteni igazság előtt, addig nem ért közel ahhoz a mindent felol-

dó, mindent felbontó hatalomhoz, mert elrejtőzködött ezekben a 

barlangokban Isten szeme elől. Hogy meg ne láthassa, hogy 

felelősségre ne vonhassa az Isten Szelleme, az Igazság szel-

leme, azért alkot magának az ember a saját lelkében hazug-

ságokból ilyen rejtekhelyeket, és az én odamenekül, ott idő-

zik, ott várja az elkövetkezőket; időközönként ott szövi magá-

nak a lepleket, amelyekkel a saját gyengeségeit, bűneit, hibáit és 

gyarlóságait takargatja. Minél fejlettebb a lélek, minél többet 

tud, minél nagyobb a világossága, annál csillogóbb lepleket tud 
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a maga részére szőni, mert hiszen beleszövi abba az igazság 

ismeretének szálait is. Ezekkel a csillogó leplekkel takargatja 

azután a maga hibáit Istennel, embertársaival és szellemtestvé-

reivel szemben. Pedig ameddig az emberi lélek arra törekszik, 

hogy ezek mögé a takarók mögé elvonulhasson, addig hiába 

kutatja a jót, hiába kutatja az igazat. Az ő részére a Krisztussal 

való találkozás még nem más, mint azoknak a kufároknak a 

Krisztussal való találkozása, akik a jeruzsálemi templom előré-

szében az áldozati állatokat árulták, akik ott kereskedtek a szent-

ség és az igazság takarója alatt! És vajon ez a találkozás mit 

hozott azok részére? Olvashattátok: kötélből ostort csinált és 

kiűzte őket a templomból, s ezt mondta nekik: „Ne tegyétek az 

én Atyámnak házát latroknak barlangjává“. A kalmárkodók, a 

kufárok tudták, hogy a törvény megparancsolja, hogy áldozatot 

kell hoznia annak, aki az Isten színe elé akar járulni, de ők ebből 

az áldozatból a maguk számára hasznot húztak, és még el is 

hitték magukról, hogy ők helyesen és jól cselekszenek. Beültek a 

templomba és azt hitték magukról, hogy ők a külső törvény sze-

rint jól cselekszenek, mert hiszen a Jehova áldozati oltárára árul-

ják a múlhatatlanul szükségeseket. Azért így játszódott le a 

Krisztussal való találkozásuk. Félő, hogy a ma emberei közül 

igen sokan így járnak, akik a szájukra veszik Krisztus nevét és 

az ő nevében cselekednek hamisságokat és gonoszságokat! Az 

Igazság Szelleme, a Krisztus Szelleme majd ezeket is így fogad-

ja, amikor imádságukban hozzá fordulnak! Krisztus nem fogja 

ismerni őket, mert nem lélekben és igazságban fordultak hozzá. 

Akik azonban igaz lélekkel keresik azt a szellemet, amelyet 

Ő adott e világnak, akik igaz lélekkel állják Őt körül, és lesik az 

ajkáról azokat a szavakat, amelyekből a lelkük új eletet, új létál-

lapotot ismer meg: az igazság világát az igazság életét, azok 

felismerik az igazságot. Beletekintenek a saját lelkükbe, és meg-

látják benne azt a sok hamisságot, azt a sok homályosságot, 

amely az igazságnak ellenáll. Azok fölismerik, hogy az igazság-

nak milyen erős harcot kell vívnia, ameddig a lelküket tökélete-



48 
 

sen meghódítja. Ezek átlátják ezt a szükségességet, hogy le kell 

dönteniük mindazt, ami emberi, ami hiábavaló, ami látszat, ami 

ellenáll a belső, isteni igazságnak, s elkezdik a munkát, a rom-

bolás munkáját az önmaguk lelkében. Széttépik mindazokat a 

csillogó takarókat, amelyeket a maguk mentésére szőttek, és 

kezdik ledönteni azokat a gátakat, amelyek elválasztják az em-

bert az embertől. Elválasztják az igazságot az igazságtól, s nem 

engedik egy egésszé összeforrni, hogy az a földi világban is az 

Isten arculatát tükrözze vissza. Ezeket a gátakat kell lerombolnia 

az embernek a lelkében; mindazt, amit az ellentét épített fel, 

mindazt, amit a hazugság szőtt, mindazt, amit a testiség alkotott. 

Mert hiszen mi volna más, ami az embert az embertől, a lelket a 

lélektől elválasztja, mint a testiség képzete, amely határokat 

szab, külön törvényt alkot, úgy, hogy egyik ember a másik em-

bernek nem testvére többé, hanem óriási, áthidalhatatlan mes--

szeségek választják el őket egymástól. 

A gyűlölet, a félreértés, a szeretetlenség, az indulat, a bosszú 

megteremti és felépíti az emberi lélekben azokat a következmé-

nyeket, amelyeket azután életről-életre alig-alig képes az ember 

lehordani, elfogyasztani, alig képes a könnyeivel elmosni és 

vérével feláztatni. Ezek azok az óriási hegyek, amelyek nemze-

dékről nemzedékre megkövesítik az emberi szíveket, elválaszta-

nak egymástól népeket, nemzetségeket, és gyűlöletben tartják 

fogva a világot. Hogy ne tudjon az isteni Lélek lélekről-lélekre 

hatni, ne tudjon a szeretet egybefolyó egységet alkotni, ne értse 

meg testvér a testvért, egyik ember a másik embert, egyik nem-

zet a másik 

nemzetet. Vajon meddig alkothat ez az elfajult szeretet: a gyűlö-

let olyan világot, amely fogva tartja azokat a csoportokat, ame-

lyeknek egymás közt engesztelődnek kellene? Vajon meddig 

lesz a gyűlölet elég erős ahhoz, hogy testvér a testvérrel ki ne 

békülhessen, egymást meg ne érthessék, és el ne végezhessék 

együtt azt a feladatot, amelyet valamikor Isten színe előtt vállal-

tak? Akik Krisztus elé járulnak, azoknak be kell látniuk, hogy a 
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gyűlölet, az indulat, a félreértés, az önzés, a gőg, az uralkodni 

vágyás, a testiség elválasztja egyik embert a másiktól, egyik 

érzést a másiktól. S eltaszítja egyik lelket a másiktól, holott an-

nak a két léleknek együtt kellene elvégeznie azt a munkát a mu-

landóban, amely őket az örökkévalóba átsegíthetné. Valóban a 

sátánnak hatalmas ereje és elgondolása az, ami az embert bol-

dogtalanná, a szellemeket szerencsétlenekké, a szellemi állapo-

tot pedig elviselhetetlenné teszi! Ezeket az óriási távolságokat, 

ezeket, a gyűlölethegyeket lerombolni jött az Úr. Azért jött, 

hogy közel hozza egymáshoz a távol esőket, mindent kiengesz-

teljen és egybekapcsoljon a szeretet által, hogy a földi ember 

elvégezhesse a feladatát, és elmehessen ebből a világból egy 

jobb, tisztább állapotba, ahol a lelkek békét és boldogságot él-

veznek. Mert hiszen mindannyiszor a szeretet szenved a meg 

nem értéstől, valahányszor két ember közé aláereszkedik az a 

köd, amely az értelemben homályosságot, a szeretetben pedig 

elhidegedést okoz. Krisztusban, Krisztus által mindez átformá-

lódik, mindez feloldódik. Az ember megtalálja embertestvéré-

ben Isten gyermekét, megtalálja a jó barátot, s még az ellenség-

ében is megtalálja azt a valakit, aki őt az életben örömmel és 

boldogsággal tudja megajándékozni. Krisztusban minden ellen-

tét kisimul és engesztelődésbe megy át. 

De az embernek ezt először önmagában kell elvégeznie! Hi-

ába várod, embertestvérem, hogy a külső világból jöjjön a ré-

szedre enyhület, öröm, béke, boldogság, megértés! A külső világ 

várja ezt tőled, mert te vagy az, akinek a lelke mindazt a jót és 

igazat visszatükrözheti, ami boldogságot áraszthat szét a terem-

tett világon! Te vagy az, aki megértheted Istent, te vagy az aki a 

lelkedben hordozhatod a boldogságnak olyan óriási mennyisé-

gét, hogy el sem fér a lelkedben, hanem ki kell öntened az egész 

világra! Te vagy az, akinek a lelkébe Isten mindazokat a lehető-

ségeket belehelyezte, amelyekkel az egész világot átformálhatod, 

újjáteremtheted, és a sivár, szomorúsággal terhelt földből a bol-

dogság hazáját építheted meg. Te vagy az, akinek a lelkében a 
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mennyei világosság ragyoghat, ha megérted és átérzed azt a 

szeretetet, amely boldoggá teheti a teremtett mindenséget. Tehát 

egyedül csak te értheted meg a te Istenedet, aki téged megkere-

sett, hogy megtartson és boldoggá tegyen. Vesd el tehát minden 

hiábavaló aggodalmadat és félelmedet; tépd ki magadat abból 

az igézetből, amelybe téged a sátán taszított, amikor a kétségbe-

esésben, a nyomorúságban érzed és hiszed magadat, mert ke-

vésnek és gyarlónak látod az erődet, hogy kiemelkedhessél 

azokból a lehetőségekből, amelyekben szenvedsz. Nyisd meg a 

lelkedet Isten előtt, Krisztus előtt; dobj oda mindent, ami téged a 

látszatvilág értékeihez kötözött. Dobd oda a hiúságodat, gőgö-

det, önzésedet, dobd el a gyűlöletedet, indulataidat, bosszúdat; 

dobd el a testiségedet, hazugságaidat, az önmagád altatására 

kitalált részletigazságaidat, s add át magadat Istennek, mert ő 

neked Krisztusban bűnbocsánatot ígér. 

Bűnbocsánat! Vajon meg lehet-e a bűnöket bocsátani? Le-

het-e a megtörténtet meg nem történté tenni? Vajon fel lehet-e 

morzsolni a sziklákat, át lehet-e hidalni a végtelenséget? Amikor 

olyan kicsiny dolgokon sem tudjátok magatokat túltenni, ami-

lyenek a változandóság világában állnak előttetek: lehet-e vajon 

akkor a megtörténtet meg nem történté tenni?! Ha az ember go-

noszt cselekedett, és annak következményei ott állnak előtte a 

világban, s hatásokkal veszik körül az életét, meg lehet-e mind-

ezt semmisíteni azzal a bűnbocsánattal, amit az ember érez? 

Hiszen az igazság törvénye nem tűr meg semmit, ami nem igaz-

ság! Az igazság számon kér mindent, amit az ember cselekedett! 

Az igazság előtt nem lehet letakarni semmit, mert hiszen az 

igazság éppen azért igazság, hogy mindent a maga valóságában 

állítson az ember elé! Vajon van-e egyáltalában bűnbocsánat, 

van-e jóvátétel, van-e engesztelés? Bizonyára van, ha az Isten 

ígéretet tett erre nézve az embernek. Az igazság mindazokat a 

hézagokat megmutatja, amelyek úgy keletkeztek, hogy az em-

bernek igazat és jót kellett volna cselekednie, de nem azt csele-

kedte. Az igazság mindazokat a törvénytelen alkotásokat meg-
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mutatja, amelyeket nem lett volna szabad létrehoznia, de ame-

lyeket az ember mégis megcselekedett, mert tévedett, azaz bűnt 

követett el az igazsággal szemben. A rossz cselekedetek követ-

kezményei a hézagokkal és a mulasztásokkal együtt felvonulva 

mind vádlókként sorakoznak fel az ember lelki világa előtt. Isten 

az igazságot meg nem másítja és nem másította meg. Az igazság 

igazság marad mindörökké, és aki az igazsággal szemben hely-

telenül cselekedett, azt az igazság vádolja is, mert az igazság 

nem tehet igazságtalanságot. Ha valaki igazságtalanságot cse-

lekszik, vajon azt az igazság valaha elmossa-e, megsemmisíti-e? 

Nem! Ha valaki tévedett, a tévedést valamikor helyrehozza-e az 

igazság? Helyrehozhat-e, jóvátehet-e valamit a földi ember? 

Nem! Az ember a maga bukottságában, tökéletlenségében, nyo-

morúságos, elvetett állapotában a maga erejéből soha semmit 

jóvá nem tehet, soha semmit helyre nem hozhat. Minden napnak 

megvan a maga tennivalója; minden perc, minden óra, amelyet a 

földi ember eltölt - és helytelenül tölt el - elmúlik. Vajon vissza-

hozhatja-e valaki azt az időt, hogy kivegye belőle a helytelent, a 

rosszat, és jóval töltse be? Vajon rendelkezik-e a földi ember a 

jövővel, vagy hatalmában áll-e a múltat visszahozni, hogy azt 

helyreigazgassa? 

Az embernek nincs hatalmában semmi; sőt mivel minden 

órának, minden percnek megvan a maga kötelezettsége, amelyet 

a földi élet kiszabott rája, ennélfogva a mából, a mai nap kötele-

zettségéből sem vehet, el, hogy azzal a tegnap hézagjait kitöltse, 

mert akkor meg a mai napban keletkezik hézag. És Isten, a sze-

retet Istene mégis talált módot rá, hogy az igazság betöltessék, 

és az emberi lélek is megmeneküljön a múlt következményeitől. 

Az ember jó helyett gonoszat cselekedett; mi fogja azt elmosni, 

hogyan kerül a rossz helyébe jó? Bizonyára nem az embernek a 

maga erejéből, maga tökéletességéből, hanem az Isten szerete-

téből, mert csak a tökéletes szeretet adhat önmagából, csak a 

tökéletes jó töltheti be azokat a hézagokat, amelyek az ember 

bűnbeesése és tévedése által keletkeztek. Ha pedig Isten ilyen 
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nagyon szeretett minket, és ha Isten a magáéból adott, az ő sze-

retetéből töltötte be az igazság törvényét, ha Isten a maga Lelké-

ből ajándékozott nekünk, hogy kivonjon bennünket az igazság 

hatalma alól, és felemeljen önmagához, hogy megérthessük az ő 

szeretetét: vajon nem kell-e az emberi léleknek mélyen önmagá-

ba tekintenie? És mindenét odaadnia, amiről azt hiszi, hogy az 

övé, azért a szeretetért, amellyel Isten megkereste őt, hogy meg-

tarthassa magának, hogy boldogíthassa őt, és az örökéletet 

ajándékozhassa neki?! Vajon nem kell-e az embernek végtelen 

hálával gondolnia Isten mélységes szeretetére? Aki szeretett 

minket, mielőtt őt ismerhettük volna. Aki megkeresett, amikor 

még a bűn álmában mélyen aludtunk, amikor még nem tudtuk, 

hogy mit cselekszünk, mert a lelki és szellemi tudatunk halott 

volt?! Istennek gondja volt reánk, hogy a szakadékokból kiemel-

jen, életre ébresszen és előhívjon az életre; mi tehát nem va-

gyunk többé a magunkéi, nem rendelkezhetünk önmagunk felett, 

hanem azéi vagyunk, aki minket megkeresett. Aki minket meg-

váltott, aki érettünk önmagát adta oda váltságul, hogy az igazság 

betöltessék, és a múlt ne kérje számon tőlünk azokat a hiányo-

kat, amelyeket nem töltöttünk be, és ne hívjon számadásra azo-

kért a tévedésekért és gonoszságokért, amelyekkel az igazságot 

megsértettük, amikor a lelkünk tévelygéseivel és gonoszságaival 

hintettük tele a világot. 

Nem szükséges-e hát, hogy a lelkünkben mély hálaadással és 

alázatossággal meghajolva vegyük Istennek ezt az ajándékát, és 

új erőre kapva - amelyet szintén - Isten ajándékozott nekünk - 

felvegyük a harcot mindazokkal a következményekkel, amelyek 

Isten előtt elrettentők. Hogy a mi megismert, Istentől kapott 

erőnkkel hadakozzunk azok ellen a gonoszságok ellen, amelyek 

bennünk és körülöttünk mint kísértések és mint kihívó ellenfél 

még mindig ott állnak, és várják, hogy legyőzzük őket?! Hiszen 

ha mi nem győzzük le azokat, azok győznek le minket! És ha 

már Isten az ő bűnbocsátó kegyelmével kiemelt bennünket a 

múlandóság törvényéből, ne adjuk oda a mi Istentől való elhíva-
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tásunkat könnyű prédául a gonosznak, a tévelygés szellemének, 

hanem harcoljunk keményen, álljunk szembe vele, hogy legyőz-

zük őt! Ezzel szolgálatot teszünk az egész teremtett mindenség-

nek, mert hiszen eltöröljük a gonoszt annak minden maradéká-

val együtt. De ezt a harcot testvéreim az embernek legelőszőr 

önmagában és önmagával kell megharcolnia. Először önma-

gában kell diadalt aratnia a tévedés szellemével szemben, és 

mindent fel kell áldoznia, mindent oda kell dobnia, ami az 

övé, de mindent megtartania, amit Isten ajándékozott neki 

az ő szent Fia által abban a szeretetben, amely szeretettel ki-

emelte a bűnök és tévelygések útvesztőjéből, azaz e világból. 

Mert ez a világ mélyen alá van süllyedve a tévedésbe, ez a világ 

nem hallja meg az Úr hívó szavát. Ez a világ gépiesen kárhozat-

ra vivő cselekedeteivel cselekszik, hogy ebben a múló testi lét-

ben haszontalan és könnyű örömöket élvezhessen. 

Ti azonban, akiknek a lelkébe Isten elhintette az üdvösség 

reményét, akiknek lelkében visszhangzik a hívó szó, térjetek 

meg ahhoz, aki titeket megkeresett, és aki titeket folyton keres, 

aki veletek van, aki nektek nem szűnik meg az ő bűnbocsátó 

kegyelmét és szeretetét odaajándékozni. Ti legyetek az övéi 

mind testben e múlandó életben, mind pedig lélekben, az örök-

életben. Hogy véghez vihesse rajtatok a maga munkáját, hogy 

titeket fokról-fokra kiemelhessen, boldogíthasson és az ő gyer-

mekeivé tehessen. Testvéreim, ha megértettétek, hogy Ő szeret 

benneteket, ha megértettétek az utolsó vacsorán adott új paran-

csolatát: „Szeressétek egymást, mert arról ismerlek meg titeket, 

hogy az enyéim vagytok, ha egymást szeretitek“, ha ti felismer-

tétek egymásban az Istent megértő szellemet, az örökélet királyi 

boldogságának várományosát, akkor gyakoroljátok ezt a szerete-

tet egymással és egymás iránt. Ha van is árnyék köztetek, ha a 

félreértésnek és a meg nem értésnek szelleme körül is fonta a 

lelketeket egyik másik alkalommal, ha vannak is köztetek félre-

értések, szaggassátok el azt a szövevényt magatok körül. Vágja-

tok rést azon a magatok alázatosságával, és keressétek meg a 
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másik lelket, Istennek az embertestben rejtőző gyermekét. Iga-

zítsátok el egymással azokat a félreértéseket és meg nem értése-

ket, amelyek, mint szürke fátylak külön-külön bevonják mind-

egyik lelket, és különállókká, egymástól elszakítottakká tesznek 

benneteket. Közeledjelek megértéssel és szeretettel Istennek 

ahhoz a másik gyermekéhez, aki ugyanúgy várja az Isten Lelké-

hez való közeledést és azt az alkalmat, amelyet nektek az ő in-

gyen való kegyelméből nyújt, hogy az ő asztala előtt megjelen-

hessetek. És a lelketeket kitárva Őt keressétek, hogy Ő a lelke-

tekben lakozást vegyen, irányítsa az életeteket, hogy minél ke-

vesebb helytelent és téveset, ellenben minél több igazat csele-

kedjetek, nem azt keresve, hogy „jóvá tegyétek“, amit rosszul 

cselekedtetek. 

Ne keressétek a „jóvátételt“, hanem egész lelketeket, egész 

szíveteket tegyétek oda az Úr oltárára. Áldozzátok meg azt, ami 

bennetek földi, mulandó, ami nem képes befogadni az örökkéva-

lót, az Istentől valót, amit nem vihettek el magatokkal, és nem 

állíthattok Isten elé. Mindent áldozzatok oda, hogy ő elvegye és 

megsemmisítse azt, és helyébe adjon nektek mennyei ruhát, az 

alázatosságnak, a megértésnek, a szeretetnek, a hitnek, a re-

ménységnek ruháját. Hogy illendőképp felöltözködve állhassa-

tok meg előtte, hogy ő hozzátok lehajolva veletek eggyé legyen, 

és veletek együtt munkálkodhassék a ti és az utánatok követke-

zők boldogulásáért. 

Végezzétek el azt a munkát, amelyre el vagytok híva, az által 

a kicsiny mennyei mag által, amely a lelketekben csírázik, hogy 

megnövekedjék, virágot hozzon és gyümölcsöt teremjen a ti 

örökkévaló életetekben. Mert ugyan micsoda maradandót tudtok 

itt e földi világban cselekedni? Nagyon keveset. Munkálkodja-

tok tehát a mulandóban; és ha múlandó értékű is az, amit csele-

kedtek, mégis igyekezzetek azon, hogy hasonlóvá tegyétek azt 

az örökkévalóhoz. Ha csak egy szikra lesz is benne, amely ha-

sonlít ahhoz, amit Isten kíván tőletek, cselekedjétek azt meg, 

áldozzátok érte oda a mulandót, azt, ami a lelketeknek egy pilla-
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natra talán kedves, ami a lelketeknek egy pillanatra talán híze-

leg. Ne tartsátok azt meg magatoknak, hanem adjátok oda a sze-

retet oltárára. Mert amit a szeretet oltárára áldoztok önmagátok-

ból, annak eredménye megmarad a ti részetekre. Mert amit sze-

retetből feláldoztatok, amit szeretetből odaadtatok, azt valósággá 

tettétek. És ezzel a valósággal, amit talán most nem láthattok - 

mert hiszen lelki értékek ezek, s földi szemeitekkel nem láthatjá-

tok ezek eredményét - olyan magokat hintettetek széjjel a termé-

szet világában, amely folyton alakulva, nagyobbodva, tisztulva 

és igazabbá válva, a ti elkövetkező életetekben, az örökkévaló 

életben megtermi a maga gyümölcseit. Ha azonban sohasem 

cselekedtek szellemi értékű cselekedeteket, ha nem az Úr akara-

ta szerint, nem az ő parancsolata szerint, hanem a saját tévelygő 

lelketek szerint cselekedtek a mulandóban múlandó és értéktelen 

dolgokat, akkor üresnek és kifosztottnak fogjátok látni a földi 

életeteket, amikor majd a szellemi világból tekintetek vissza. És 

sok keserű könnyhullatással bánjátok majd meg, hogy elmulasz-

tottátok az alkalmakat, és nem nyitottátok ki a szíveteket az 

Örökkévalónak, hogy Ő cselekedhessék a ti érzéseiteken keresz-

tül örök értékű dolgokat, amelyek a boldogság gyümölcseit ter-

mik meg számotokra. 

Testvéreim, mint ahogyan senki a megtörténtet meg nem tör-

ténté nem teheti, úgy Isten is önmagából ad, amikor az emberek 

bűneit megbocsátja. Ti emberek vagytok, és ti is vétkeztek egy-

más ellen; lépten-nyomon vétkeztek a szeretet ellen, és azt 

mondjátok: „meg kell bocsátani, mert a szeretet ezt írja elő”. 

De vajon lehet-e mindenkor megbocsátani? Az önmaga erejéből 

az ember soha meg nem bocsáthat, hanem csak azzal az Istentől 

való szeretettel, amelyet a lelkében érez, töltheti be azt a rést, azt 

a hiányt, amelyet az ellene vétkező ütött. Nos tehát, ha te vétke-

zel a te embertársad ellen, követelheted-e hivalkodóan, hogy 

neked meg kell bocsátania? Vajon egyáltalában követelheti-e 

egyik ember a másiktól, hogy az önmagából adjon oda valamit? 

Mert aki szeretetből megbocsát, (hiszen másképp nem is lehet), 
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az önmagából ad valamit: a legnagyobbat, a legértékesebbet 

adja oda annak a hiánynak betöltésére, amelyet a vétkező ütött. 

Nem kötelessége-e tehát annak, akire nézve ez a bocsánat kívá-

natos és kedves, elsősorban közelednie a megbántotthoz a lelké-

nek minden jóravaló igyekezetével, minden megbánásával, min-

den töprengésével, minden kétségeskedésével és reménykedésé-

vel? De én ezt nem úgy akarom előttetek szemléltetni, mint kö-

telességet. Mert hiszen a kötelesség a ti fogalmaitokon keresztül 

rideg teher, amely rátok nehezedik, amelynek a legtöbbször nem 

tudtok eleget tenni. Egy egészen más szót kellene erre kitalálni, 

hogy ezt a lelketek előtt nyilvánvalóvá, szemlélhetővé tegyem. 

A szeretetnek, az igazságnak, a jóakaratnak, a szomorúságnak és 

a bánatnak vegyülékéből összeállított érzésnek kell útnak indul-

nia, mielőtt még az ember szavakat keres, módokat és alkalma-

kat kutat, hogy embertársához közeledve annak bocsánatát kérje. 

Mert hiszen tudjátok, hogy ha egymás ellen valamit vétettetek, 

akkor egymás lelkében űrt vágtatok. Különösen, ha a szeretetet 

bántottátok meg, különösen, ha az igazság ellen cselekedtetek 

valamit, az olyan eltávolodás, az az összekötő kapcsolatnak 

olyan nagy megszakítása, amelyet megint eggyé tenni sok fárad-

ság, sok munka. Sok fájdalommal lehet csak az ilyen szakadást 

kipótolni, összeforrasztani, és ezt a munkát az egyiknek, akitől a 

bocsánatot kérik, és a másiknak, aki a bocsánatot elnyerni sze-

retné, közösen kell elvégeznie, mert megbánás nélkül nincs bo-

csánat, bocsánat nélkül nincs engesztelés. 

Mert hiszen a bocsánatadás kimondásával, amikor egyszerű-

en azt mondjátok „megbocsátok, mert meg kell bocsátanom“, 

még nincs semmi elintézve. A megbocsátás még csak a lehető-

séget nyitja meg annak, hogy engesztelődés, egybehangzó 

együttérzés, a gondolatok és érzések összeszövögető munkája 

megkezdődhetik, és ez a munka kiépítheti az elmulasztottakat, a 

már szeretetben eddig is elért eredményeket. Az engesztelődés 

után következik csak a tisztulás, mindazoknak a foltoknak, szo-

morú emlékeknek és fájdalmaknak a kitisztítása, az érzésekben, 
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a megértésben ragyogóvá tétele, ami a két lelket ismét egybe-

csendülővé teszi, akik azután együtt munkálkodva mindent meg-

tisztíthatnak, megjavíthatnak. Így ebben a megtisztulásban jöhet 

létre a teljes kisimulás, megigazulás két ember közt, két lélek 

közt, és a legközelebbi hozzátartozó, az Isten és az ember közt. 

Mindenkit megpróbál, mindenkit megostoroz az Úr, mielőtt fiá-

vá fogadja. Vétkeztetek testvéreim, vétkeztünk valamennyien, 

eltávolodtunk a szeretet Istenétől. A szeretet fényhullámaiban a 

lelkünk tévelygésének szomorú, sötét és kietlen pontjait helyez-

tük el; szembe helyezkedtünk Isten szeretetével, engedetlensé-

günkkel eltávolodtunk az Ő körzetéből. Az Ő bűnbocsátó ke-

gyelmével a mi Atyánk önmagából adott, hogy kiemeljen ben-

nünket az igazság kárhoztató törvényéből; önmagát adta értünk, 

hogy újra megépítsen bennünket egészséges, igaz lelkekké. De 

mielőtt Ő egész szeretetével, egész bizalmával gyermekeivé 

fogadná, előbb megpróbálja az igazakat, a hívőket, a reményke-

dőket, hogy vajon az a fellobogás, az a szeretet benne él-e a lé-

lek minden rétegében, áthatotta-e a léleknek minden rétegét az 

az igyekezet, hogy hozzá közeledjék, hozzá emelkedjék, vele 

eggyé legyen? Nem rejtőzködik-e még ott az ellentétnek fertőző 

paránya? Mert a parányi, alig észrevehető ellentétes érzület is 

megfertőzi az egész lelket. Ezért van az, hogy az Isten minden-

kit megpróbál, akit felemel, akinek bűnbocsánatot ad, akinek a 

lelkében megkezdődik az engesztelődés, ő mindenkit megpróbál, 

hogy azután a megigazulás állapotába emelhesse fel. Tehát Is-

ten nem büntet. Isten nem bosszúálló, de megpróbálja azokat, 

akiket szeret. Azért mondom ezt, mert nem minden szenvedés a 

bűnök következménye, nem minden megpróbáltatás Isten csapá-

sa, hanem próbatétel, amellyel az Úr kipróbálja a lelket, hogy 

vajon a szenvedésekben, fájdalmakban, csalódásokban is hű-e 

hozzá az, aki mindenét oda akarja adni, aki mindenét fel akarja 

áldozni? Megpróbálja, hogy vajon nem akart-e a lélek valamit 

mégis megtartani tévedező emberi énjéből magának, s így vajon 

nem tér-e vissza ismét a tévelygéshez? 
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Amikor az emberi lélek szenved, amikor a megpróbáltatás 

viharai vonulnak át az életén, mindenkor megkeresi az áldozat-

hozó isteni szeretetet, és oda rakja le a Krisztus keresztjéhez a 

maga lelkének szenvedését és fájdalmát, Istentől várva, hogy az 

ő könyörülő irgalmából bekövetkezik-e az engesztelés, a gyógy-

ulás, felemelés? Minden bizonnyal be is következik, mert nincs 

az a fájdalom, nincs az a csalódás, nincs az a szenvedés, amelyet 

Isten könyörülő szeretete át nem tudna minősíteni örömmé, bol-

dogsággá, békességgé és üdvösséggé. Ne maradjatok hát a rideg 

törvény mellett, ne keressétek az „igazságot”, mert a ti végtele-

nül könyörülő, szerető mennyei Atyátok, aki megérti a lelketek-

nek minden érzését, minden fájdalmát, minden kétségeskedését, 

mindenre megadja azt a gyógyító balzsamot, amelyre szüksége-

tek van. Ne kétségeskedjetek, ne keresgéljetek, hanem sorakoz-

zatok a Krisztus keresztje alá, és nézzétek az ő önmagát feláldo-

zó szeretetét, s igyekezzetek mindannyian ebből a szeretetből a 

szívetekbe annyit befogadni, amennyi a lelketeknek a bűntől 

való meggyógyítására elegendő. Álljatok körül az Úr keresztjét, 

és meggyógyultok minden bűnötökből, meggyógyultok fájdal-

maitokból, gyarlóságaitokból, szenvedéseitekből, mert Ő érette-

tek szállt harcba az ellentéttel. Az ő szeretete mindnyájunkat 

kiemel, és a mi üdvösségünket örök időkre biztosítja, hogy töb-

be el ne tévelyedjünk, hanem mindörökké az övéi maradjunk! 

 

AZ ÚRVACSORA MISZTÉRIUMA (**) 

I. 
Mindaddig titok, hogy mennyit bocsátott meg az Isten az embernek, míg a lélek telje-

sen meg nem tisztult bűneiből. - A test a bűn menedéke. - A bűnnel való küzdelemben 

az Úr teste és vére harcol az emberben: ez az úrvacsora misztériuma. - Az egymás 

iránt való szeretet megerőtleníti a karma hatalmát. 

 

Öröktől fogva, örökkévaló Isten, a világmindenséget alkotó, 

fenntartó, igazgató hatalmas Fenség! Keresünk Tégedet a te 

végtelenségedben, a te hatalmasságodban, a te nagyságodban! 

Keresünk Tégedet mindenfelé, de nem találunk, mert elfödi a mi 
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gyarló szemeink elől a te Lényedet a te tökéletességed, a te 

szentséged fényköre. Titokzatos vagy Te és felfedezhetetlen a mi 

lelkünknek, a mi fogalmainknak, a mi képzeletünknek! Hogyan is 

alkothatna fogalmat a sivatag homokszeme arról a nagyról, 

arról a végtelenről, ahonnan elhajtotta őt a vihar szele?! Ho-

gyan alkothatna fogalmat a harmatgyöngy a végtelen óceánról 

ahonnan felszívta őt a nap heve?! Elfárad, kimerül, megsemmi-

sül a képzelet, amikor Téged akarunk keresni, hatalmas, nagy 

Isten, és összeesik a mi lelkünk, mert nem találunk sehol! De Te 

keresel minket. Te tudsz rólunk, kicsiny parányokról, és elénk 

nyújtod a te kegyelmeddel a mennyek titkait, bizonyságot teszel 

magadról és hívsz magadhoz azokban a kijelentésekben, ame-

lyeket a földön élő emberek megvilágosítására tettél azokban az 

igazságokban, amelyekkel a földön élő embereket magad felé 

akarod vonzani. Nekünk, kicsinyeknek, gyarlóknak, gyengéknek 

meg kell elégednünk azzal, amit Te adtál magadról bizonyságul; 

meg kell elégednünk azzal, amit Te akarsz adni. A bizonyságok 

közt van a te bőséges kegyelmed, amellyel reánk tekintettél, 

amelyet reánk kiárasztottál a te szent Fiad, a mi Urunk, a Jézus 

Krisztus által. Ez az a kegyelem, amellyel reánk tekintettél, 

amellyel minket felszólítottál, amellyel minket hazahívtál, amel--

lyel magadról bizonyságot tettél, hogy Te a mi szerető Atyánk 

vagy, aki szeretettel és bűnbocsánattal vársz bennünket. 

Nem tudunk hozzád szólani, hatalmas, nagy Istenség, hiszen 

nem látunk Téged, fogalmat sem alkothatunk rólad, de a mi 

Urunkban, a mi Üdvözítőnkben lehajoltál hozzánk. Engedd meg, 

hogy az ő lábai elé a porba hullva boruljunk le, és hálát adjunk 

neked mindazokért a jóságokért, amelyeket velünk közöltél, és 

amelyekkel Te minket magadhoz hívsz. A mi lelkünk vágyakozá-

sában, a mi lelkünk igyekezetében sietve igyekszünk feléd. De 

mivel tudjuk azt, hogy mi tisztátalanok, bűnösök, elesettek, 

gyengék vagyunk, mégsem juthatunk hozzád, hanem itt a mi 

Urunknak, feltámadott Krisztusunknak lábai előtt porba hullva 

várjuk a te irgalmasságodat, a te kegyelmedet, megcsókolva a 
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mi Urunk lábnyomát, amelyet a porban hagyott, hogy Te ke-

gyelmezz, irgalmazz nekünk a mi bűneinkért! Bocsásd meg bű-

neinket, tévelygéseinket; gyógyítsd meg a mi lelkünket, tedd vi-

lágossá előttünk mindazt az igazságot, mindazt a törvényt, ame-

lyet be kell töltenünk, és amelyet mi magunk mögött hagytunk. 

Hogy kellőképpen beletekinthessünk a mi lelkünknek sötét, ho-

mályos részeibe, és megbánva bűneinket, tévelygéseinket, erős 

elhatározással hozzá kössük, elpecsételjük a lelkünk vágyódását, 

a lelkünknek igyekezetét a te akaratodhoz. Hogy el ne tévelyed-

jünk, hogy el ne maradjunk a te kegyelmedtől, amellyel kiosztod 

bűneinknek bocsánatát. Könyörülj rajtunk, irgalmas Isten, nem 

magunkért. Hiszen a mi bűneink, a mi tévelygéseink hatalmas 

árrá dagadva elfödik a mi látóhatárunkat. S mi nem is tudjuk, 

hogy tulajdonképpen miben, mikor és hogyan vétkezhetünk, mert 

a mi világosságunk homályosság, a mi tudásunk tudatlanság. És 

amikor a legtökéletesebbeknek érezzük magunkat, akkor téve-

dünk el a legmesszebbre tőled. Hanem a mi Urunknak, Üdvözí-

tőnknek érdeméért, az ő nagy és szent áldozatáért esedezünk 

előtted, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, a mi bűneinket, s 

engeszteld meg a törvényt, amelyet megbántottunk, amelyet 

megsértettünk. És gyógyítsd meg, igazítsd meg a mi lelkünket, 

hogy a te Szentlelked által meggyógyítva és megvilágosítva a te 

útjaidat keressük, s a te útjaidon tántorodás nélkül járhassunk 

abban az igazságban, amelyet Te adtál nekünk a mi Urunk, a 

Jézus Krisztus által. 

Oh, hallgasd meg, könyörülő Isten, a te szegény, bűnös földi 

gyermekeidet, akik lelküknek egész vágyódásával szívüknek 

egész elhatározásával keresnek téged! Fogd fel a mi elesni ké-

szülő lelkünket! Ne engedj bennünket elesni, ne engedj eltéve-

lyedni, hogy ha már a te Szentlelked megkeresett és felébresztett 

minket arra az öntudatra, hogy Tégedet keressünk. Hogy neked 

magunkat felajánlani készek lehetünk, amikor a mi múlandó 

életünket, amely minden hibával és gyarlósággal teljes, a te ke-

zeidbe ajánljuk. Te vezess minket ebben a múlandó életben, Te 
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hasd át szíveinket a te Szentlelked világosságával kegyelmével 

és szeretetével. Te hintsd el a lelkünkben az előtted kedves eré-

nyek mennyei magvait, hogy azok kikeljenek a mi szívünkben, 

gyümölcsöt teremhessenek, és a te kegyelmeddel összekapcso-

lódva felemelhessük a lelkünket a múlandóból az örökkévalóba, 

ahol Te vagy. Ahol Te vársz minket, 

ahol Te a mi szívünknek dobogását hallgatod és vizsgálod, ahol 

Te a mi üdvünket készíted elő, ahová minket minden napon és 

minden órában visszavársz. Feltámadott Megváltónk! Te, aki 

magadat adtad az elveszett bűnösökért, légy velünk ebben az 

órában és a mi egész életünkben, légy velünk és végy lakozást a 

mi szíveinkben, a mi lelkeinkben! Építsd meg a te templomodat, 

és maradj velünk, vezérelj bennünket, vezérelj a sötétségben, 

hogy világosságra találjunk, vezérelj ki a tévelygésből, hogy a 

helyes útra találjunk! Vezérelj ki a gyengeségből, hogy a te 

mennyei erőddel hatalmas dolgot cselekedhessünk a te akaratod 

szerint, amelyet reánk bízhatsz. Vezérelj minket a hitben, hogy 

mindinkább és inkább megvilágosodhassék előttünk az az igaz-

ság, amelyet Te adtál a mi lelkünk megtisztulására, megigazulá-

sára és megszentelésére! Vezérelj minket a szeretetben, abban a 

szeretetben, amellyel Te szerettél minket, abban a szeretetben, 

amely üdvösséget hozott, amely üdvösséget kínál minden terem-

tett léleknek. Abban a szeretetben, amely megnyitja a mennyek 

kapuit előttünk és azok előtt, akikre ezt a szeretetet átsugározva 

a te akaratod szerint tudnak majd cselekedni. Vezérelj minket a 

reménységben, hogy amikor küzdelmekkel, megpróbáltatásokkal 

vesz körül bennünket az élet, amikor a mi bűneink következmé-

nyeivel kell harcolnunk, el ne lankadjunk, a hitünk el ne fogyat-

kozzék. S amikor a kétségbeesés fekete, tátongó örvénye áll előt-

tünk, bele ne szédüljünk! Állj előttünk, mint bizonyosság, állj 

előttünk, mint rendíthetetlen szikla, hogy hozzád támaszkodva 

megtalálhassuk a mi oltalmunkat, és biztonságban hadakozhas-

sunk mindazokkal a szenvedésekkel, mindazokkal a megpróbál-

tatásokkal és csapásokkal, amelyeken keresztül vezet a mi utunk 
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a megtisztulás felé. 

Uram, légy velünk ebben az órában, amikor a mi lelkünket, a 

mi életünket, a mi lelkünknek nemes és tiszta érzéseit felkínáljuk 

neked, hogy Te azt megszenteljed és megáldjad! Légy velünk, 

Uram mindig és minden időben, légy velünk, amikor a mi bűnnel 

megterhelt lelkünket idehozzuk eléd. Gyógyítsd meg bűnre haj-

landó természetünket, gyógyítsd meg tévelygésre hajló lelkünket. 

Légy a mi lelkünknek hatalmas orvosa, aki meggyógyít bennün-

ket a múlandóságból, és átvezérel az örökkévalóságba a te szent 

ígéreted által, amelyet a te utolsó vacsorádon tettél nekünk, 

amikor elbúcsúztál a földiektől. Elbúcsúztál, de a földön itt 

akartad hagyni a te emlékedet, hogy megemlékezzünk a te áldo-

zatodról, megemlékezzünk a te hatalmadról, hogy mi tudjuk, 

hogy az értünk volt, hogy mindent értünk cselekedtél értünk 

szenvedtél, értünk áldoztál. Áldott legyen a te szent neved, áldott 

legyen a te testbe öltözésed, áldott legyen a te halálod, áldott 

legyen a te feltámadásod. Amellyel minket, benned bízókat ke-

resztülvezetsz a halál sötét folyosóján, a bizonytalanságon, a 

kétségbeesésen, a nyomorúságon, a boldog örömünnepre hívsz 

bennünket: a veled való találkozásra. Mert a te ígéreted szerint 

velünk vagy és velünk maradsz mindezeken keresztül, és a hoz-

zád hű lelkeknek, a kitartóknak, a rendíthetetleneknek az élet 

koronáját ígéred, amellyel megkoronázod a hívőket, az igazakat, 

a benned bízókat, az engedelmeseket. Óh, add jóságos Megvál-

tónk a te Szentlelkednek azt a mélységes és nagy szeretetét be-

lénk, amellyel Te eggyé tetted magadat a földi emberekkel, 

amellyel Te eggyé tetted magadat az általad megváltott, bűnből 

kiemelkedő hívő lelkekkel! Óh, küldd el a te erődet, amellyel Te 

a te munkádat véghez vihetted! Óh, küldd el a te bizonyosságo-

dat, a te rendíthetetlenségedet, a te reménységedet, hogy mi is 

végig tudjunk menni az élet szenvedésekkel, megpróbáltatások-

kal és csapásokkal teljes útján! Fogadd el a mi lelkünket fogad 

el a mi szívünket, vedd a te kezedbe és tartsd erősen azt, hogy el 

ne vesszünk, hanem Tebenned örökéletet nyerhessünk! Ámen. 
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Légy velünk feltámadott Jézusunk! A te Szentlelkeddel áldd 

meg e kenyeret és áldd meg e pohárt, amelyet ők magukhoz 

vesznek, hogy mint ahogyan ez a kenyér egy és a te szent tested 

egy, mint ahogyan ez a pohár a te kiöntött vérednek ábrázolója, 

amellyel Te szövetséget kínálsz az elbukott embernek: úgy ők is 

egyek legyenek benned. Általad, s Te is a te Szentlelked által 

velük egy légy, általuk cselekedjél a te akaratod szerint itt e mú-

landó életben és az örökkévalóban mindörökké! Amen. 

* 

Azt mondja az Úr: Ez a kenyér az én testem, mely tiérettetek 

megtöretik a bűnök bocsánatára. Azt mondja az Úr: Ez a pohár 

az újszövetség az én vérem által, mely kiontatik a bűnök bocsá-

natára; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre; és ameddig e 

kenyeret eszitek és e pohárt isszátok, az én halálomat hirdessé-

tek, míglen eljövök. Mindaddig az Úr halálát hirdetjük, míg Ő 

eljön azokért, akik itt e földön élnek, mindaddig az ő halálát 

hirdetjük, míg az emberiség a tévelygő utakon jár, hogy megtér-

jen tévelygéseinek útjáról, és keresse az üdvösséget, keresse az 

Istennel való szövetséget, keresse az Istennel való kiengesztelő-

dést, amely őt az igazságra elvezéreli. Tehát mindaddig, míg Ő 

el nem jön, hogy felvigye magával azokat, akik hittek benne, és 

az ő akarata szerint cselekedtek, az ő halálát hirdetjük. Mert az ő 

halála által bűnbocsánatot és kiengesztelődést nyer a földi em-

ber, Isten megbocsátja az ő vétkeit és elvezérli arra a kiengeszte-

lő útra, amelyen elvégzi a törvénnyel való számadását. Nem úgy, 

mint ahogy ti hittétek, nem úgy, ahogy ti elképzeltétek, hanem a 

Krisztus engesztelése szerint. Ez pedig titok; mindaddig titok 

marad, hogy kinek, mit, mennyit bocsát meg az Úr, ameddig az 

emberlélek meg nem tisztul, mert mindaddig kísértésnek van 

kitéve, és a kísértő mindent felhasznál, mindent kihasznál, hogy 

az ember lelkének vesztére törjön. Tévigazságot hirdet, tévutak-

ra vezeti az ember lelkét, hogy ha az egyik veszedelemből ki-

menekült, a másik veszedelemben megfoghassa és kifoszthassa 

minden hitéből, minden reménységéből, és újra szembe állíthas-



64 
 

sa az ember lelkét az Isten bűnbocsátó kegyelmével. Tehát, test-

véreim, az ember lelkének mindig függőben kell maradnia Isten 

kegyelmével szemben, mert Isten nem engedi meg, hogy egy test 

is dicsekedhessék az ő kegyelmével szemben. Mert az ember test, 

és az ő gondolatai, okoskodásai, elvei testiek, mert ő test szerint 

ítél, Isten azonban az ő kegyelmessége és irgalmassága szerint 

osztja a bűnbocsánatot és az üdvösséget. „Ez az én testem, 

amely tiérettetek megtöretik", - azt mondja az Úr. Az ő teste 

megtöretett a bűnök bocsánatára. Hasonlóképp az embernek is, 

akt eszi az ő testét és issza az ő vérét, aki Krisztust magába fo-

gadja: az önző test, az önző világ, az önző természet számára 

meg kell törettetnie. Mert nem lehet e világ kívánságainak és 

egyidejűleg Krisztusnak élni! Mert valakik szeretik a testet, és a 

test kívánságai szerint járnak, a test örömét hajszolják, azok nem 

lehetnek Krisztuséi, mert a „test és vér nem veheti Isten orszá-

gának örökségét”. 

És valakik eszitek az Úrnak testét, a halálnak testét feláldoz-

zátok az örökkévalóság oltárán, a Krisztus igazságában, a Krisz-

tus akarata szerint. Mert a test a bűnnek menedéke, az ellentét 

eszméjének és az Isten igazságának csatatere, ahol utolsó és 

nagy csatáját vívja az ellentét a megtérni akaró lélekkel. Azért 

tehát a testet fel kell áldozni, annak el kell égnie a küzdelemben, 

hogy diadalt vehessen az Isten igazsága a szellem részére. Az 

ellentétnek el kell veszítenie a csatát, mert az ellentét szemben 

áll Isten igazságával. Az Úr teste és vére ebben a küzdelemben 

harcol bennetek, ebben a küzdelemben diadalra visz titeket; a ti 

nemes, tiszta és szent elhatározásotokat diadalra viszi anélkül, 

hogy ti a magatok erőfeszítő nagy akarásával küzdenétek. Nek-

tek semmi más dolgotok nincs immár, mint a ti testeteket fel-

ajánlani Krisztus szent ígéretének szolgálatára, és Ő végzi el 

veletek, rajtatok a ti üdvözítéseteket. Azért kell tehát magatokat 

testestől lelkestől felajánlanotok, hogy magatokból ne tartsatok 

meg semmit a múlandó élet részére, hanem mindenestől oda-

ajándékozzátok magatokat az Úrnak, hogy Ő az ő teste és vére 
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által megelevenítse a ti lelketeknek testét, felruházza azt men--

nyei ruhával az ő ígérete szerint, hogy helyet foglalhassatok az 

övéi közt az ő országában, ahol Ő él és uralkodik mindörökké. 

És mint ahogy a kenyér egy test, az Úr teste is egy, és ti mind-

nyájan az ő teste és vére által részeivé lettetek egymásnak, ti 

együtt képeztek egyet, egy gyülekezetet, amely gyülekezetnek 

feje Ő, Aki előttetek jár a küzdelemben. „Epohár az újtestamen-

tum az én vérem által!” Újtestamentum! „A régiek elmúltak”, a 

régi szövetség lejárt. Hiszen Isten lehajolt hozzánk az ő szent 

Fiában, Aki a tökéletes törvényt, Istennek tökéletes törvényét, az 

áldozatos szeretet törvényét hozta le, Ő maga járt elől, feláldozta 

önmagát, hogy ez a szövetség teljes legyen az Isten és az ember 

közt az ő vére által; hogy az ember elnyerhesse a kiengesztelő-

dést, a bűnbocsánatot. „Igyatok ebből mindnyájan. ” Mert 

ahogy mindnyájan isztok belőle, mindnyájótokban Krisztus vé-

re, Krisztus áldozatos szeretete kering, s mint ahogy a vér a test-

ben mindent felszív, ami tisztátalan, és mindentől megtisztítja a 

ti egységeteket, a ti lelketeknek szövetségét Istennel; minden 

tisztátalanságot kitakarít és elhárít az útból, hogy abban meg ne 

botoljatok, úgy Krisztus vére megtisztít. Krisztus áldozata meg-

szabadít a bűntől és a bűnre való hajlandóságtól. 

És ameddig Ő ezt a munkát rajtatok végzi, veletek van, ben-

netek lakozik, egyre munkálkodik, míglen az ő munkája, az újjá-

teremtés munkája, az újjászületés munkája befejeződik rajtatok. 

Igyatok azért ebből mindnyájan, várva Krisztusnak, a mi 

Urunknak jelenlétét, veletek való közöltetését, hogy megigazít-

hassatok, megtisztulhassatok és megszentelődhessetek. 

* 

Hálát adok Neked, mennynek és földnek hatalmas Istene! 

Hálát adok neked, én Uram, Jézus Krisztusom! Meghallgattad a 

te gyenge szolgádat, és erőt, lehetőséget adtál nekem, hogy aki-

ket rám bíztál, a te lábaidhoz vezethetem. hogy Te őket megáldd, 

hogy Te őket megszenteld. Hálát adok neked, Istenem, szeretet-

nek Istene, hogy az ő szívükben a feléd lobogó lángot felgyújtot-
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tad, és ez a láng átmelegítette az ő lelküket, és felébresztette 

bennük a feléd való vágyakozást, felébresztette az örökélet után, 

a neked tetsző élet után való igyekezetet. Oh, Uram, könyörülj 

rajtuk, és rajtam, és védd meg ezt a lángot a külvilág szellőjétől, 

hogy el ne aludjék ez a szent és tiszta lobogó láng, amely folyton 

feléd lobog, feléd kívánkozik, feléd vágyakozik! Védd meg ezt a 

lángot az ő szívükben a te szent palástoddal. Takard be őket 

mindnyájukat, és gyűjtsd össze őket mindnyájukat a te palástod 

alá, hogy mindnyájan egyek legyenek benned. Hogy mindnyájuk 

lelkét egy szent törekvés hassa át, hogy a te lábaidnál marad-

hassanak, a te igéidet hallgassák, a te akaratod szerint csele-

kedhessenek. Hogy ameddig itt e földi életben a múlandó pályát 

róják, el ne tévedjenek, a tévelygések országútján meg ne akad-

janak, hanem folyton reád tekintve haladhassanak előre, amed-

dig a te országodba nem érnek. Ameddig a te országodban ott-

hont nem találnak, hogy ott megpihenhessenek, hogy ott meg-

igazíttassanak és megszentelődhessenek, hogy elvehessék tőled 

az ő részükre fenntartott dicsőségnek koronáját. Hálát adok ne-

ked, Istenem, hogy Te a mi Urunkat, a Jézus Krisztust elküldted, 

hogy benne minden rendű és rangú, kicsiny és nagy, gyenge és 

erős, tudós és tudatlan megtalálhassa a lelkének üdvösségét. 

Megtalálhassa az életének célját, megtalálhassa az elvesztettet, 

amelyet a bűnbeeséssel vesztett el. Hálát adok neked, Uram, 

hogy a te akaratodnak mindenen keresztül érvényt szerzel, hogy 

minden a te elgondolásod, a te terved szerint történik. Hogy 

senki és semmi gátat nem vethet annak, amit Te eleve elrendel-

tél. Hogy azokat, akiket az üdvösségre elhívtál, el is vezéreled a 

te utadon, amelyet minden ember elé szabsz, és amely útra min-

den emberlelket hívogatsz, amely útra minden emberlelket felfi-

gyeltetsz. 

Óh, könyörögj értünk, Uram, hogy amint az egy kenyérből 

ettek, amely a te megtöretett tested, egy pohárból ittak, amely a 

te kiontatott véred a bűnök bocsánatára, úgy ők is egyek legye-

nek. Mint ahogyan a testnek részei egy célt, egy akaratot követ-
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nek, úgy ők is a te akaratodat kövessék, és azt a célt keressék, 

amelyet mindnyájunk elé Te szabtál! Áldd meg őket, erősítsd, 

gyógyítsd, bátorítsd, világosítsd meg őket, hogy el ne tévelyed-

jenek. Hanem minden szódra figyelve megtalálhassák azt a mó-

dot, ahogyan hozzád szólva, a te akaratodat keresve a te felele-

tedet várják, amely felelet őket mindenkor elvezérli az élet gö-

röngyös útjain. Nyisd meg az ő szívüket mindenkor a te szent 

igéd előtt, nyisd meg az ő szívüket a szeretet előtt, amelyet Te az 

ő szívükbe plántálni akarsz. Emeld fel az ő lelküket, hogy el-

hagyhassák a múlandó világ értéknélküli dolgait. És az örökké-

való élet általad nyújtott örök értékű igazságaival törődjenek, s 

azt vigyék bele az életükbe, a szerint cselekedjenek, és minden-

kor azt keressék, ami előtted kedves. Tedd az ő szívüket, lelküket 

eggyé, és Te őket, amikor együtt vannak s hozzád könyörögnek, 

a te kegyelmed és irgalmasságod szerint mindenkor hallgasd 

meg! Segítsd őket az ő gyengeségükben, vezesd ki őket tévelygé-

seikből, és erősítsd meg őket a jóban, világosítsd meg az igaz-

ban, hogy mindenkor, mindenben a tieid lehessenek. Nekem pe-

dig, gyenge szolgádnak adj erőt, hogy az ő lelkük előtt a te szent 

igazságodat hirdethessem. Hogy ezek által az igazságok által 

megtisztulhassanak, megigazíttassanak, felemeltessenek a te 

kegyelmedbe, a te irgalmadba. Hogy a tieid lehessenek mind 

múlandó életükben, mind haláluk után az örökkévalóságban, 

ahová őket visszavárod, hogy az ő hitük, reménységük a Jézus 

Krisztus által valóra válhassék, és a te irgalmasságodból betel-

jesedhessék. Ámen. 

Könyörgök pedig az én törékeny eszközömért is: tartsd meg 

őt a te szolgálatodban, ameddig a te irgalmasságod jónak látja. 

Tartsd meg őt a te gyenge szolgádnak szócsövéül, eszközéül; 

hasd át az ő lelkét a te világosságoddal. Bontsd ki előtte a te 

szent ígéreted, hogy az ő lelke ehhez támaszkodva megerősíttes-

sék, hogy mindenkor tudjon, és soha el ne feledkezzék arról a 

szolgálatról, amit eléje adtál. Amit az ő lelke elvállalt, és amit az 

ő lelke, a test gyengeségeivel küzdve, a világ akadályaival har-
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colva - Te tudod azt, hogy gyengén - igyekezett és igyekszik min-

denkor úgy cselekedni, ahogy előtted kedves. Áldd meg, erősítsd 

meg és igazítsd meg őt is, hogy legyen és maradjon a te szolgá-

latodban, ameddig Te az ő idejét elérkezettnek nem látod, hogy 

szolgálhasson Tégedet teljes szívével, teljes lelkével, testének és 

lelkének minden erejével! Ámen. 

Kedves testvéreim! Még egyszer elétekbe adom a mi Urunk-

nak, a Jézus Krisztusnak utolsó és legnagyobb parancsolatát: 

„szeressétek egymást azzal a szeretettel, amely szeretettel ti ma-

gatok óhajtanátok, hogy az Úr szeressen titeket.” Ha így igye-

keztek szeretni egymást, ha így keresitek a ti Uratoknak akara-

tát, meglátjátok, hogy az Úr, aki veletek van, aki a ti lelketeket 

szemléli, aki a ti gondolataitokat vizsgálja, a ti érzéseitek és tö-

rekvéseitek nyomán megáld titeket. Olyan mennyei eredmé-

nyekkel, amelyek már itt e földön arról a nagy boldogságról 

beszélnek, amely titeket nála vár. Meglátjátok, hogy Ő nem 

hagy el titeket, mert hogy ti sem hagytátok el Őt, mindig szem 

előtt tartván az ő parancsolatát. S ha szeretitek egymást azzal az 

őszinte, igaz Isten felé vágyódó szeretettel, ezt a szeretetet az Úr 

megáldja és megszenteli. És ezzel nemcsak a mennyei öröksége-

teket gyarapítjátok, hanem már itt a ti földi életeteknek úgyneve-

zett okozati törvényéből folyó szenvedéseit és megpróbáltatásait 

is elhalkítjátok, elfakulttá teszitek. Az életeteket beragyogja a 

szeretet fénye, amely Krisztustól sugárzik alá, és a ti lelketeken 

keresztül egymásra sugárzik, s megáld, megszentel, megerősít és 

megvigasztal titeket. Eltávoztatja tőletek a félelmeket, és békes-

séget önt a lelketekbe, és akkor az Isten Lelke lakozik köztetek. 

És ez az Isten Lelke nagy csodákat és jeleket hoz létre, meggyő-

ződésekkel gazdagít benneteket, amelyekért a ti lelketek epede-

zik, megbizonyosodásokat hoz elétek, amelyek titeket megerősí-

tenek a hitben. Mint megerősödött, harcoló és munkálkodó test-

vérekhez és eszközökhöz pedig az Úr világáért munkálkodók 

hihetetlen nagy szellemrajokat hoznak körétek, akiken meglátjá-

tok a ti hiteteknek a világosságát és eredményét ragyogni. És az 
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a szellemcsoport, amely rajtatok keresztül ismeri meg az Isten 

kegyelmét, és tanulja meg az Istent dicsőíteni, tanúbizonyságot 

tesz mellettetek, hogy ti valóban Isten útjain jártok. 

Ez a szellemcsoport lesz az, amely felett ti a ti szeretettekkel 

és a ti szolgálatotokkal uralkodtok. Nem úgy uralkodtok, mint 

ahogyan a pogányok uralkodnak egymás felett, hanem uralkod-

tok szeretettel, és ők szolgálnak nektek azzal az örömmel, azzal 

a hálaadással, amely nem a ti lelketeknek szól, hanem azzal is az 

Urat dicsőítik. Ezzel a ti bűneitekből, a ti tévelygéseitekből sok 

feloldódik az Úr törvényében, és ahelyett, hogy rettegnetek kel-

lene a jövőtől, bizakodva tekinthettek előre. Mert akik még ma 

ebből a csoportból ellenségeitek, akik még ma meg nem értenek 

titeket, jó barátaitokká lesznek, és Istent dicsőítő társaitokká 

válnak. És akkor nem lesz okotok félni a szellemvilág ajtajában 

várakozva, mert úgy alulról, mint felülről, úgy mellettetek, mint 

körülöttetek mindenütt a szellemek arcán a ti hitetek ragyog, a ti 

reménységetek és a ti szeretetek tükrözik, ami mind a mi Urun-

kat, Krisztusunkat dicsőíti. Ezzel vonultok be az örökkévalóság-

ba, hogy ott a részetekre fenntartott jutalmat az Isten ígérete 

szerint elvehessétek. 

Most pedig, testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus kegy-

elme és az ő nagy szeretete legyen veletek a ti szent és felfelé 

emelkedő pillanataitokban. Legyen veletek a ti harcaitokban, 

legyen veletek a ti örömötökben, boldogságotokban. Kísérjen el 

az élet útjain, és vezéreljen titeket mindenkor, mindenben a felé 

az áldás felé, amelyet Ő tart fenn részetekre, és amelyet Ő sugá-

roz bele a ti lelketekbe és a ti időleges és az örökkévaló élete-

tekbe. Legyen és maradjon veletek az ő békessége, az ő szerete-

te, az ő ereje, s ragyogjon az ő világossága a ti lelketeken. 

Ámen. 

 

II. (**) 
Krisztus országának fogalma. - A szellemi törvények határait senki át nem lépheti. - 

Kik támadnak fel? - Az ember a két lehetőség határmezsgyéjén. - A bűn és halál 

azonos fogalom. - Miért volt lehetséges Krisztus testének szellemi erővé való átválto-



70 
 

zása? - Akik az úrvacsorában ítéletet esznek és isznak maguknak. - Az úrvacsorában 

az ember szövetséget köt Istennel. - Akiket Krisztus elpecsételt, azokra munkát is bíz, 

s azoknak áldozatot kell hozniuk. - A kiválasztottság jutalma. - A meg nem értésben 

van a sátán egyik leghatalmasabb fegyvere. 

Te vagy a mi Urunk. Te vagy a mi Megváltónk, örökké való 

Istennek Fia! Te vagy, aki eljövendő voltál elejétől fogva, Te 

vagy a megígért, Te vagy az Engesztelő, Te vagy az örök Szere-

tet. Te vagy az örök áldozat értünk, eltévelyedett bűnösökért! 

Légy áldva és dicsőítve mindörökké mennyen és földön mi 

Urunk, Jézus Krisztus! Ámen.  

A mindörökké való vallomástétel, a mindörökké való dicsőí-

tés legyen az Úr oltárán előttetek, testvéreim, amelyet igaz szív-

vel, hálaadó lélekkel helyeztek oda a ti legszentebb érzéseitek 

virágaiból. „Az én országom nem e világból való”- ezt mondta 

az Úr Pilátusnak; - de ti ebből a világból valók vagytok. Mi pe-

dig mindörökké való bizonyságtételül összeköttetést szerzünk 

veletek, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy ő él és uralkodik 

az örök igazság, a szeretet és dicsőség országában. S oda hívja 

magához azokat, akik itt az időleges életben, a múlandó világ-

ban meg vannak terhelve, akiknek a lelke betelt szenvedéssel. 

Akik előtt e káprázatos világ szépsége már nem kedves, hanem a 

maradandóra, az örökkévalóra vágynak. Akik megpihenni sze-

retnének, mert érzik, hogy nincs maradandó életük, nincs mara-

dandó otthonuk a változások világában, ahol semmi sem állan-

dó, ahol minden heves forgatagban él, és örök változásnak, örök 

zaklatásnak van kitéve. Mi a békesség, a feltámadás, az élet vi-

lágából szólunk hozzátok: jöjjetek mindnyájan, és nyújtsátok ki 

a kezeteket az örökkévalóság felé. Hagyjátok el a múlandó világ 

hiú kívánságait, és próbálkozzatok az örökkévalóban cselekedni 

azok szerint az igék szerint, amelyeket Ő hagyott itt köztetek, 

amelyek szerint felépíthetitek a magatok részére az üdvösség 

hajlékát. 

Ezeknek az igéknek a segítségével megvethetitek a lábatokat 

a maradandó világban, és nem lesz semmiféle halalom, semmi-

féle erő, semmiféle változás, amely titeket ebből a világból eltá-
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volíthatna, mert ez a világ a mi Istenünké, az igazságé, a szerete-

té, a békessége, a boldogságé. Igen, Ő a mi Királyunk, ő a mi 

üdvözítőnk, ő a mi Újjáteremtőnk; Ő emeli ki mindnyájunkat a 

változások világából, a szenvedésekből, a nyomorúságokból. Mi 

pedig kinyújtjuk a kezünket felétek: ragadjátok meg, és higgye-

tek a feltámadott Krisztusban, higgyétek, hogy az az út, amelyen 

Ő járt, ma is nyitva áll minden megtérő lélek előtt. Higgyétek el, 

hogy valaki rálép erre az útra, és rábízza magát az ő vezetésére, 

az eljut oda, ahol Ő van, mert Neki gondja van azokra, akik az Ő 

útjára léptek és felvették az ő keresztjét. Lépjetek erős elhatáro-

zással az ő útjára, és megfeledkezve önmagátokról mondjátok: 

Uram, legyen meg a te akaratod, mert én a te akaratodat kívá-

nom követni. Ne hagyj engem a magam vágyai után futni, ne 

ereszd el a kezemet, hanem fogd erősen, és vezess engem haza 

tehozzád. Hogy az én lelkem megpihenhessen, és kiengesztelőd-

jék az igazság törvénye, amelyet Te töltöttél be a te szereteted-

del, a te áldozatoddal, a te érdemeddel. „Az én országom nem e 

világból való.”  Kicsiny, rövid mondat, s benne mégis új vilá-

gok keletkeznek, új lehetőségek nyílnak meg a hívő lélek előtt. 

Új otthont ígér ez az ige, amely a megnyugvás és a békesség 

lehetőségével integet, a megfáradt lelek felé. 

Ez a megnyugvás kívánatos a szenvedésekben elfáradt ember 

előtt. Azonban ameddig a lélek nem ismeri meg az ő Megváltó-

ját, ameddig nem keresi, nem kutatja azokat az utakat és módo-

kat, amelyekkel ezt az új világot elérheti, addig beláthatatlan 

távolságra, szinte lehetetlen messzeségbe tűnnek előtte azok a 

lehetőségek, amelyek őt egyszer odajuttathatják. Azért, testvére-

im, minden keresésnek, minden kutatásnak az a célja, hogy tite-

ket erre az útra terelhessünk, előttetek ezt az utat ismertté te-

gyük, hogy amikor a ti lelketek erős elhatározással ezt az utat 

választja, ez titeket oda el is vezessen. Ebből az országból, az 

igazság világából hozunk nektek hírt, mert nincs más igazság, 

bármennyire keresitek, bármennyire hajszoljátok is. És bárm-

ennyire szépítitek magatoknak a ti múlandó igazságaitokat, 
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mindezek az igazságok elromlanak, összedőlnek, és maguk alá 

temetik megteremtőiket is. Egyedül csak az Isten igazsága az, 

amely révbe hívja az emberlelkeket, világokat teremt, lehetősé-

geket nyújt az engesztelésre. Isten igazsága az, amely megele-

veníti a holtakat, és a sötét éjjel után új, világos reggelt teremt, 

új munkanapot hoz a létbe, amelyben az ember bukott lelkének 

minden akaratát, kívánságát valósággá teheti az adott lehetősé-

geken belül. Új élet, új lehetőség az, amely felétek int a hit által, 

Krisztus által. De minden reggelnek estéje van, s bármilyen ra-

gyogó legyen is a reggel, estére a nap a sötét szürkületbe vész, 

és amikor elkövetkezik az éjszaka, a halál éjszakája, a leszámo-

lás éjszakája akkor a számadásra hívó szó hallatszik. És ha 

mindannyiszor üres kézzel, eredmény nélkül tértek meg eb-

be az éjszakába, akkor hiábavaló volt a sok szenvedés, a sok 

szomorúság, amelyen az utatok keresztülvezetett, ha irányt 

tévesztve sohasem az örökkévalóhoz, hanem a mulandóhoz 

kapcsoltátok a vágyaitokat, a lelkeiteket. Csak az örökkéva-

lóhoz való kapcsolódás, csak az örökkévalóban való élet, az 

örökkévalónak a változandóban való meggyökeresítése mutathat 

fel valami eredményt, s csak ez az eredmény az, ami a ti része-

tekre békességet, megnyugvást és boldogságot nyújthat. Nincs 

más név, amelyben az emberi lélek megtalálhatná a neki szüksé-

geseket, mint a mi feltámadott Krisztusunk neve. Ez a név azok 

előtt, akik csak a külsőt, a formát látják, elcsépelt, semmitmon-

dó, jelentéktelen valami, de mindent jelent a hívőnek, aki ismeri 

a mi Urunk igéit, aki ismeri az ő akaratát, az ő célját. 

Ő mindenkiért jött, mindenkit hív; mindenkit a szárnyai alá 

gyűjt, hogy megvédelmezze a gonosztól, a kárhozattól, a halál-

tól, a gyötrődéstől. Mindent jelent Ő a hívő lélek számára, mert 

a hívő lélek előtt egy pillanat alatt megvilágosodik a lét nagy 

problémája, és látja, hogy csak egyetlen lehetőség van, amely 

megoldja a nagy kérdést. Simává és egyenessé tudja tenni az 

utat, kiegyenlíti az ellentéteket, egybeolvasztja a széttöredezett 

igazságot, és eggyé teszi azokat, akiket a bűn és tévelygés szét-
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szórt. Ezért ti, akik a szellemvilág ajtaján kopogtattok, s akik 

előtt meg-meglibben a függöny, amely eltakarja az örökkévalót 

a változandótól, és egy-egy pillantást vethettek ebbe a világba, 

láthatjátok, hogy az örökkévalóság hazájában, az örökéletben 

mind felfelé, mind lefelé nyílnak ajtók. S vezetnek lépcsők a 

fokozatok, a rendek, a körzetek szerint, és senki nem mehet sem 

feljebb, sem lejjebb, mint ahová helyet készített neki az Isten 

kegyelme, vagy a kérlelhetetlen igazság szigorúsága. Senki sem 

mehet sem feljebb, sem lejjebb, hiába vannak a vágyak, törekvé-

sek, erőszakoskodások: az igazság törvényén megtörik minden 

akarat. Hiszen legyőzhetetlen akadályok azok, amelyek a lelket 

a lélektől, a világot a világoktól elválasztják. A szellemi igazsá-

gok, a szellemi törvények határait senki át nem lépheti, sem erő-

szakkal át nem törheti. Ezeken az akadályokon csak az isteni 

kegyelem emelheti át az emberi lelkeket. Csak az isteni kegye-

lem mutathatja előre az utat, amelyet kinek-kinek külön készített 

a Gondviselés aszerint a hit, meggyőződés, és azok szerint a 

cselekedetek szerint, amelyeket földi életében magának meg-

szerzett, illetőleg véghezvitt. De mind e határok, mind ez átha-

tolhatatlan akadályok felett ott van a mi Urunk, a Jézus Krisztus, 

aki ezeket az akadályokat az ő áldozatával, az ő szeretetével 

megerőtlenítette. Mert Ő tiszta és bűntelen lévén, fölvette a föld 

bűnét, fölvette a harcot a tévelygés szellemével, és tisztaságával, 

szeretetével, engedelmességével és alázatosságával keresztültör-

te azokat az akadályokat, amelyeket az igazság szétdarabolása 

teremtett meg. És mivel Ő önmagát adta értünk, mindenütt ott-

hagyta az ő áldozatának nyomait, mindenütt otthagyta az ő vilá-

gosságát, az ő szeretetét, hogy aki utána megy, el ne tévedjen a 

bizonytalanságban, a sötétségben. Hanem egyenesen haladhas-

son előre azon az úton, amelyet Ő jelölt meg, amelyet Ő muta-

tott meg. Ő továbbra sem szűnik meg vezetni azokat, akik utána 

hittel járnak, akik szívüket, lelküket neki átadják, és reá bízzák a 

lelküket, hogy Ő vezesse őket a múlandó életen és a halálon 

keresztül abba az örökéletbe, amelybe Ő eltávozott. 
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Ott, az ő országában várja azokat, akik e múlandó életben 

hittek az ő beszédének, akik a mulandóban Őt választották, s az 

általa megmutatott irányt követték. Akik nem a káprázatokat 

keresték, s így nem tévedtek el a múlandó élet okoskodásaiban, 

igazságaiban, hanem az egyszerűséget, az alázatosságot válasz-

tották a lelkük vezető elvéül. Akik egész lelkükkel reá bízták 

magukat, életüket, sorsukat, azok nem is csalódnak, mert a mi 

Urunk feltámadott, és vele mindazok feltámadnak, akik hittek és 

hisznek az ő beszédének. Mindazok feltámadnak, akik a tévely-

gés világában meghallják az ő szavát, amikor magához hívja a 

megfáradtakat és megterhelteket, akik maguk előtt látják Őt 

menni, mert hisznek benne. Akik az ő csodálatos cselekedetei-

ben meglátják a lelküknek irányát, amelyet követniük kell, és 

magukévá teszik azokat a parancsokat, amelyeket Ő hagyott itt a 

Földi ember részére. Mindazok feltámadnak, akik belátják hiá-

bavaló életük hiábavaló törekvéseit, és keresik vele az összeköt-

tetést. Hogy az életük jutalmat nyerjen, hogy olyan irányt kö-

vethessenek, amelyen el nem tévedhetnek, hanem egyenesen az 

ő országába, a békesség világába jutnak. Ezt hirdetjük mi nek-

tek, ezt kínáljuk nektek. Mindennél több, mindennél nagyobb 

értéket nyertek, ha ezt a kincset a ti hitetek szerint a szívetekben 

elhelyezitek, földi életetekben ezt követitek. És ezt mint bizo-

nyosságot körül rajzoljátok azokkal a cselekedetekkel, azokkal a 

beszédekkel, azokkal a ténykedésekkel, amelyeket a ti lelketek 

érzései szerint itt ezen a földön megcselekedtek. Mert - mint 

mondtam - a földön, a múlandó életben minden léleknek meg 

van adva az a szabadság, hogy az ő természete szerint cseleked-

hessék, ténykedhessék és jó vagy rossz eredményeket mutathas-

son fel. A jó eredmények, amelyekkel a halál pillanatában el-

számolhattok, a ti boldogságotokat jelentik, a rossz eredmények 

pedig, ha ilyennel számoltok el az igazság törvénye előtt, sok 

könnyet, szenvedést, fájdalmat és nehéz rabságot okoznak, 

amely bizonytalan ideig bizonytalan állapotban tart fogva tite-

ket. Mindezekről meggyőződve a magatok választásán múlik, 
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hogy melyikhez kapcsolódtok, melyiket tartjátok érdemesnek 

cselekedni. Ha a szívetekben túlnyomóan a mulandóhoz, a ha-

mis káprázathoz való ragaszkodás üt tanyát, és ennek engedve 

tévelyegtek, akkor meghazudtoljátok a szeretet törvényét, 

amelyről tudtok, amelyen keresztül a ti Uratok hívogat titeket a 

békesség világába, a szeretet otthonába. Meghazudtoljátok, hátat 

fordítotok neki; és ez a Szeretet hiába vár titeket a leszámolás 

idején, elmaradtok tőle, mert nem töltöttétek be az ő törvényét. 

Az ember itt a múlandóság világában két lehetőség között 

mozog, és a szabad akaratán múlik, hogy melyiket választja, a 

jobbat-e, vagy az értéktelent. Az isteni kegyelem lenyúl az em-

berért, kézen fogja, ébresztgeti, igyekszik a figyelmét felkelteni 

az örökkévaló iránt. Ugyanakkor a tévelygés szelleme a világ 

hiú dicsőségével kápráztatja el az embert. És mivel az ember a 

múlandóban érzi magát otthon, sokszor utánanyúl a múlandó 

értékeknek, mert azok mégis reálisnak tűnnek föl előtte. Azok 

után az értékek után fut, amelyek őt a veszedelem felé vonják, s 

elhanyagolja azokat az értékeket, amelyek mind itt a múlandó-

ság világában, mind az örökkévalóban csakugyan valóságot je-

lentenek a részére. Mert valóság az, ha a ti életetekben az igaz-

ság szerint cselekedtek, mivel az Isten igazsága szerint valósá-

gos értékeket nyer a lelketek, amely értékek nem vesznek el, 

nem múlnak el, sőt el sem fakulnak. Hanem amint a múlandó 

világ kétes értékű dicsősége és kívánsága halványodni kezd a 

földi szemek előtt, abban a mértékben kezd ragyogni az örökké-

való, és kezdi a maga értekét megmutatni a léleknek. Mintha 

csak az idők múltával a múlandó világ pora, füstje kopnék le 

ezekről az értékekről, egyszerre fölismeri a lélek, hogy az a he-

lyes választás, ha Krisztus igazságát tartja valóságnak, a szerint 

él és cselekszik. Ha csak ebben a földi létben hisz is az ember, 

ha csak ebben a világban tud is valamennyire tájékozódni az 

igazság értéke felől, akkor is meg kell lélek szerint ítélni tudnia, 

hogy mi az, ami valóságos érték, és mi az, ami csak ennek után-

zata. Akkor is meg kell éreznie, hogy az igazság, amelyet a ben-
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sőjében érez, nem valami múlandó, hanem olyan érték, amely 

megnyugtat, kiegyenlít, és megtisztítja az utat. Mentesíti a tuda-

tot az aggodalmaktól, a kétségbeeséstől, a kapkodástól, a bi-

zonytalanságtól, és mint becsületesség, mint igazság akkor is 

igaz értéket képvisel. Ha pedig azt is tudja, hogy ez az igazság 

nemcsak itt, hanem főképp az elkövetkezendőben éri majd el a 

tulajdonképpeni értékét, akkor mindenét feláldozza, mindenét 

odaadja a mulandóban, hogy ezt az örök értéket megszerezze 

magának. Pusztán magáért az igazságért is érdemes a léleknek 

az igazsághoz pártolnia, azt választania, hát még ha az ember azt 

is tudja, hogy itt minden múlandó, itt semmit sem nevezhet a 

magáénak, még a tulajdon testét sem, mert akkor fosztja meg 

tőle a halál, amikor a legkevésbé számít rá. Előttetek megy va-

laki az igazság, a lemondás, az alázatosság, a szeretet és az 

áldozat útján, aki ezt mondja: „Az én országom nem e világ-

ból való”, - és ez a valaki vállalja a gyalázatot, a meg nem 

értést, a szenvedést, a gyötrelmes halált. És ez a valaki biztos 

tudattal cselekszi ezt, mert tudja, hogy nem az a valóság, 

ami látszik, hanem az, amelyben a lélek él. Ez a valaki felál-

dozta magát szeretetből, hogy megmentse azokat, akik utána 

jönnek, akik az ő útját választják. Ez a valaki feltámadott a ha-

lálból, és megjelent azoknak, akik hittek benne és szerették őt. 

Ez a valaki nem hagyja el és nem hagyta el az utána követ-

kezőket, akik hittek és hisznek az ő beszédének, hanem ezen az 

úton mindörökké velük marad. Hogy segítse, gyámolítsa és 

meggyógyítsa őket tévelygéseikből, bűneikből, betegségeikből, 

nyavalyáikból, nyomorúságaikból, hogy kivezesse a kétségbe-

esésből, amely őket folytonosan, mint egy sötét árnyék követi. Ő 

előttetek ment, és előttetek megy mindaddig, ameddig azoknak a 

száma be nem telik, akik az üdvösségre elő vannak híva: Mind-

addig ezen az úton várja azokat a lelkeket, akik hittek és hisznek 

azokban az igazságokban, amelyeket Ő itt hagyott, és ahhoz az 

áldozathoz, ahhoz a szeretethez folyamodnak, abban keresnek 

menedéket, vigasztalást és bizonyosságot, amelyet Ő az ő áldo-
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zatával és szeretetével valósággá tett az igazság világában. 

Mindannyiótoknak, akik lelki szemeitekkel végig kíséritek őt a 

szenvedések útján, a Golgotán, akik megálltok a kereszt alatt és 

feltekintetek reá, az ártatlanul szenvedőre, mindannyiótoknak, 

akik végig kíséritek őt a szomorúság, a gyötrődés óráiban azon a 

sötét nagypénteken, lélekben összetörve kell megállnotok az 

Igazság előtt. Melleteket verve könnyes szemekkel kell feltekin-

tenek, és keresnetek az igazságnak azt a kibontakozását, amely 

valami bizonyosságot nyújthat a léleknek, amelyhez hozzáta-

padhasson, amely kivezetheti a kétségbeesésből. 

Mert nem nyújthat sem vigasztalást, sem megnyugvást a sír-

ba tétel, hiszen az Isten nem kívánja az igaznak halálát, mert a 

büntetés csak a bűnnek a következménye, és a bűnhődés nem 

lehet sorsa a szeretőnek. Nem lehet az igaznak mindvégig szen-

vednie, nem lehet a szeretetnek mindvégig csak áldozatot hoz-

nia. Kell olyan pontnak, olyan kibontakozásnak lennie, kell va-

lahonnan olyan világos sugárnak jönnie, amely ezt a szomorú-

ságot megenyhíti, amely ezt a bajt meggyógyítja, és ezt a két-

ségbeesést megvigasztalja. Igen, az Isten szeretete gondoskodott 

erről: eleve elrendelte, hogy az ő szent Fiának teste ne marad-

jon a koporsóban, ne maradjon a halál martaléka. Mert az ő 

életében, az ő cselekedeteiben nem volt egyetlen olyan pont 

sem, amelybe a hamisság, a tagadás szelleme beletapadhatott 

volna. Nem volt egyetlen szó, egyetlen hang, ami nem a men--

nyei igazságról való bizonyságtétel lett volna. Ezért az ő testé-

nek minden atomja átment a halálból az életbe (A bűn és a halál 

azonos állapot, ennélfogva a tiszta bűntelenség kizárja a halált, 

Ezért szükségképpen át kellett mennie annak az életrészletnek, 

amit ő magára öltött, a feltámadásba, az örökéletbe.) és lett 

szabadulása annak az életnek, amelyet Ő magára vett, amely 

életet Ő megszabadított a bűntől. Ezért mondja Ő: „Ez az én 

testem, amely tiérettetek megtöretik; ez az én vérem, amely tié-

rettetek kiontatik”- és „Az én testem bizony étel, és az én vérem 

bizony ital”; és „Valaki nem eszi az én testemet és nem issza az 



78 
 

én véremet, nincsen annak élete az örökkévalóban!" Valaki nem 

eszi az ő testét, azt az átszellemesített, megtisztított, igazzá lett, 

szeretetté vált fluidot, amelyet ő e világnak magára vett termé-

szetéből alkotott, nincsen semmi, ami azt megsegíthesse abban a 

küzdelemben, amelyet az embernek e hiábavalóságok világában 

lépésről-lépésre meg kell harcolnia a megtévesztés szellemével. 

Mert az ember, mint bukott lény a boldogság világából a testibe 

van száműzve, amely az ő bűneinek, tévelygéseinek megsűrűsö-

dött világa, amelyben ezek a tévelygések kiélhetik magukat, és 

eközben a lélek tapasztalatot szerezhet magának, míg belátja, 

hogy semmi állandó, semmi maradandó felett nem rendelkezik, 

hanem minden azé a törvényé, amely őt hordozza. Ez ellen a 

törvény ellen pedig nem tehet semmit, hiába akar, hiába feszíti 

meg minden erejét, mert hiszen a törvény benne él, az hordozza 

őt, és nem ő a törvényt. Az ember nem tudja önmagát felemelni, 

mert hiszen benne is a nehézkedés törvénye él. 

Kell tehát egy mennyei erőnek, egy mennyei hatalomnak 

jönnie, amely összekapcsolódik azzal, aki a száműzetés ruhá-

jában él, az által a lényeg által, amely lényeg kénytelen életről- 

életre, tévedésről-tévedésre vándorolni, míglen megnyugszik 

abban az igazságban, amelyet megtagadott, amelytől eltávolo-

dott: az Isten igazságában. Ő eljött, felöltötte a tévedés ruháját, 

felvette a velejáró következményeket: a szenvedést, a gyötret- 

tetést, a kínos halált, hogy ezeken keresztül a lélekben való ös--

szekapcsolódás által segíthessen földön maradt testvérein, hogy 

áldozata által újjáteremthesse azokat, akik hisznek Istenben, 

hisznek az ő küldetésében, hisznek azokban az igazságokban, 

amelyeket Ő hagyott itt a földön. Ő ezt a testet, a szenvedések-

nek, a gyötrettetéseknek, a nyomorúságoknak menedékét magá-

val vitte a halál törvényébe. De mivel az ő tiszta, isteni termé-

szete hatotta át, ez a test nem lett a romlandóság martaléka, 

hanem átalakult isteni lényeggé, isteni erővé, amely erő itt 

maradt a föld világában. Ebben a közbülső világban, - amely 

közbülső világból szólunk mi hozzátok, amelynek nevét nem 
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nevezhetem meg előttetek - itt maradt az erő birodalmában, és 

ezáltal, valakik hisznek benne valakik a bűneiktől szabadulni 

akarnak és Őt hívják segítségül, megváltatnak. Ezekben az 

erőkben él Ő, a mi Urunk, és minden atomból, minden parány-

ból, amelyet Ő átszellemesített, hatalmas életforrások indulnak 

meg, ezek az életforrások keresik-kutatják azokat a lelkeket, 

akik a kezüket hozzá felemelve megtérni, megigazulni szeretné-

nek. A kenyérben és a borban, amelyben az ő halála hirdettetik, 

ameddig Ő ítéletet tenni el nem jön, mindeneknek szemeláttára 

végbemegy az a titokzatos, isteni cselekedet, amely végbement a 

keresztfán, amely végbement a sötét sírban a feltámadás pillana-

tában. Végbemegy az a titokzatos csoda, amely elválasztja a 

homályt a világosságtól, és mindent, amit a világosság át tud 

hatni, fölemel őhozzá, hogy megtisztítsa, megigazítsa és a ma-

gáénak nevezze. Valaki pedig nem fogadja el, hanem megmarad 

a homályban, azt végig vezeti azokon az állomásokon, azokon 

az ütközéseken, azokon a lehetőségeken, amelyeken keresztül a 

homályos rész izzóvá válik, és kiválik belőle az igaz, az örökké-

való, hogy semmi el ne vesszen, hanem az örökkévalóság szá-

mára minden megszabaduljon, ami valaha élet volt, ami valaha 

az Isten kegyelmének állapotában megjelenhetett. 

Azért ti is a ti egész lelketekkel, egész szívetekkel bánjátok 

meg a ti kárhozatra vivő gondolataitokat. Ha a hitetek révén 

összeköttetésbe akartok lépni vele, akkor hinnetek kell abban a 

csodában, hogy Ő ma is ugyanaz, aki volt, hogy ő az ő áldozatá-

val és szeretetével ma is fölemel titeket magához. És az ő testé-

nek, vérének megszentelő és megtisztító erejével a ti múlandó 

testetekből minden igazat, minden jót kiemel, átalakít, megszen-

tel, hogy ti is életet nyerjetek általa. És amikor elkövetkezik a ti 

időtök, a ti hitetek révén megtartassatok, mert Ő él bennetek az 

ő áldozatával, az ő igazságot betöltő szeretetével. Hiszen maga-

tokért úgysem adhattok semmit, magatokért csak azt adhatjátok, 

hogy a bűneiteket, tévelygéseiteket belátva fölajánljátok neki, 

hogy ő mindazokat megsemmisíthesse. És a lelketeket átformál-
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hassa, újjáteremthesse az ő hatalmával, az ő erejével, az ő igéjé-

vel, s megeleveníthesse a ti romlandó testeteket, és ebből a hiá-

bavaló életből örök értékű mozzanatokat, örök értékű cselekede-

teket hozzon ki. S mindezt azért, hogy el ne vesszen a ti életetek, 

amelyet itt a kegyelem idejében éltetek, hogy hiábavalóvá ne 

váljék a ti szenvedésetek, a ti gyötrődésetek. Hogy megtalálhas-

sátok benne, nála, általa azt az igazságot, amely átvisz titeket a 

halálból az életbe, s azt a szeretetet, amely új világot teremt, új 

életlehelőségeket nyit meg részetekre a kegyelem által. Hogy 

felébredjetek a bűn álmából az igazságnak cselekvésére, hogy az 

igazság mindent felemelő és megtisztító hatalmával titeket is 

megtisztíthasson, újjáteremthessen. És magáévá tehessen abban 

az életben, amely körülötte rajzik, amely az ő országában folyik. 

Abban az országban, ahonnan ő jött és ahová ő eltávozott, ma-

gával víve azokat, akik hittek és hisznek az ő beszédében. Hig--

gyétek el, hogy Ő feltámadott; higgyétek, hogy ti is feltámadtok, 

ha benne hisztek, ha az ő igazsága szerint jártok, s a lelketeket 

átadjátok neki, hogy ő formálja át az ő akarata, az ő igazsága 

szerint. Higgyétek, bízzatok, reméljetek, és járuljatok hozzá; Ő 

leveszi rólatok a terheket, és fölemel titeket az ő országába, mert 

ott vár Ő rátok. 

Könyörülő Isten, ezek a te gyermekeid a lelkük vágyódásával 

keresnek téged, hogy megálljának a te asztalod előtt; óh, szállj 

le hozzájuk Te élő kenyér és hasd át lelküket, elégítsd meg őket a 

te szent testeddel, hasd át a lelküket, hogy a te kiontott véred 

elevenítő ereje az ő lelkükben életté, örökéletté, hatalmas, fel-

emelő mennyei erővé váljék! 

Könyörülj, Uram. azokon, akiket a magadéinak választottál: 

mosd meg, tisztítsd meg őket bűneiktől, téves kívánságaiktól, 

hiábavaló igazságaiktól. Vedd le szemeikről a hályogot, hogy 

tisztán lássák a te igazságodat, és el ne tévedjenek azon az úton, 

amelyet Te mutattál nekik a te életeddel, haláloddal és feltáma-

dásoddal! Áldd meg az ő lelküket, áldd meg az ő vágyakozásu-

kat, emeld fel magadhoz és tisztítsd meg őket a te megtört tes-
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tednek, a te kiontott vérednek erőivel, amellyel őket megváltot-

tad, amellyel őket magadéivá tetted, mielőtt ők tudtak volna ró-

la. 

A megtört kenyér és a kiontott vért jelképező bor együttvéve 

a mi Urunknak halálát jelképezik. Ezzel az áldozattal együtt a ti 

földi, múlandó életeteket fel kell áldoznotok. Meg kell halnotok 

a múlandónak, hogy feltámadhassatok az örökkévalóban. Mert 

valakik nem halnak meg a mulandónak, és a maguk hiábavaló 

emberi életének örömeit, céljait előbbre valóknak tartják, érde-

mesebbeknek ítélik, mint az örökkévaló célok szolgálatára fel-

ajánlott életet, azok hiába eszik az Úr testét és hiába isszák az ő 

vérét, ezek nem fogják őket megtisztítani, megváltani. Akik nem 

határozzák el magukat arra, hogy meghaljanak a múlandó földi 

élet céljainak, azoknak ezek nemcsak nem használnak, hanem 

azok egyenesen ítéletet esznek és isznak maguknak, mert az Úr 

előtt elvetettekké válnak. Akik azonban leszámoltak múlandó 

földi életükkel, és életük óráit, napjait, éveit az örökkévaló szent 

cél érdekében áldozzák fel, azok jöjjenek és kössenek szövetsé-

get a mi Urunkkal, hogy részesei lehessenek az ő feltámadásá-

nak. A mi Urunknak megtöretett teste a kenyér, amelyet nektek 

adott. Az ő szent teste nem romlott meg, hanem az élet eleven-

ségével feltámadott, és itt maradt köztetek, hogy valakik Őt har-

caikban segítségül hívják, azok megtartassanak, azok diadalt 

arathassanak a bűnön, a halálon. Azért vegyétek magatokhoz a 

mi Urunknak testét, hogy az megerősítsen titeket, megigazítson 

és megszenteljen mulandó földi életetekben, hogy diadalt arat-

hassatok, és diadalt arathasson bennetek az igaz és a jó a mi Is-

tenünk akarata szerint. ,,E pohár az újszövetség az én vérem 

által” - ezt mondja az Úr. Az ő vére által újszövetséget köt Isten 

az emberrel, és ez az újszövetség az ember kiemelésére, újjáte-

remtésére köttetik. Tehát valaki issza az újszövetségnek poharát 

az az Úr halálában, az Úr áldozatában köt szövetséget Istennel. 

Ez a szövetség pedig nem múlandó, hanem örökre szóló szö-

vetség, amelyet büntetlenül megmásítani nem szabad. Isten hű-
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ségesen megtartja az ő szövetségét, amelyet az emberrel kötött; 

az ember is elkötelezi ezzel magát Istennek. Krisztus parancso-

lataiban sok kegyelem, sok boldogság, sok öröm van, mert ezek 

által az ember ajándékokat kap az Úrtól, amelyeket neki az Isten 

szeretete fenntartott. Tehát - hogy emberi módon szóljak - nem-

csak nem illik megszegnie ezt a szövetséget, mert ha ezt cselek-

szi, a mennyei szent angyalok előtt olyan dolgot követ el, amiért 

másodszori elvettetetésben részesül, - de ha az Úr poharával 

kötött szövetséget megmásítja, hozzá hűtlenné is válik. Legye-

tek hát alázatosak, legyetek hűek, legyetek igazak, s amit ígértek 

az Úrnak, azt tartsátok meg. Adjátok oda mindazt, amivel ren-

delkezni véltek, hogy azt magatoknak megtarthassátok, mert 

amit neki adtok, amit neki ajánlotok fel, az a tiétek, de amit nem 

adtok neki oda, amit magatoknak akartok megtartani az életben, 

a felett nem rendelkeztek. Tehát ajánljátok fel a lelketeket, a 

szíveteket, múlandó és örök életeteket, hogy életetek legyen 

őbenne. Mert ahogyan a pohár tartalma: a bor a ti testetekben 

átváltozik erővé, úgy a ti lelketekben mennyei erőkké válnak az 

Úr vérének emlékeiként a fluidok, az erők, és ebben ő van ben-

ne: az Úr. Hogy titeket segítsen, erősítsen, bátorítson a küzde-

lemben, és kiemeljen ebből gyötrelemből, amely a meg nem 

értés által a múlandóság világában és az azt követő igazságok 

világában vár rátok. Igyatok ebből mindnyájan, hogy egyek le-

gyetek a szeretetben, egyek legyetek az alázatosságban, mint 

ahogy Ő egy test. Ő az ő testét feláldozta az egész világért, hogy 

valakik hisznek benne, mind egyek legyenek, és Ő fölemelhesse 

mindazokat, akik ehhez az egységhez tartoznak. Ezért köztelek 

ne legyen se első, se utolsó, ne legyen gyenge és erős, hanem 

egyik a másikat segítse; az erős támogassa a gyengét, a világos 

értelmű az elmaradottat hogy az Úr kedvét lelhesse a ti együtte-

setekben, a ti gyülekezetetekben. 

Hálát adunk Neked, mennyei jó Atyánk, hogy elfogadtad a 

mi lelkünket, és levetted a terhet a mi lelkünkről, amely az élet-

időn ránk nehezedett. A bűntudat súlyát, amely elfödte előlünk a 
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látóhatárt, amelyen keresztül téged sejtettünk, téged vártunk, a 

te segítségedben reménykedtünk. Hálát adunk neked, megváltó 

Jézusunk, aki nekünk ezt a kiegyenlítést, ezt a szövetséget szerez-

ted a mi Atyánkkal, a te Atyáddal, a mi örökkévaló Istenünkkel, 

hogy többe nem vagyunk elvetve bűneink miatt. Mert Te kezedbe 

vetted a mi ügyünket, és magadénak vallottad azt, szenvedtél 

értünk, fizettél értünk az igazság törvényének. Hogy a mi lelkün-

ket átvezethesd azokon az akadályokon, amelyek előttünk állnak, 

amelyeken mi semmiképpen sem tudtunk volna keresztülhatolni. 

Hisszük Uram, hogy Te vagy a mi Megváltónk. Te vagy az örök-

élet, Te vagy a feltámadás: bízunk és reméljük. hogy amit Te 

megígértél, azt beteljesíted, hogy nem hagysz el minket, hanem 

velünk leszesz a világ végezetéig. Bízunk abban, hogy ez az ígé-

ret a mi lelkünknek nyeresége lesz, és mi ezzel a nyereséggel 

meggazdagodunk, és újra felemelkedhetünk oda, ahonnan lees-

tünk a bűnbeesés által, az Istentől való eltévelyedés által. Gaz-

dagságot szereztél nekünk a te áldozatoddal, a te haláloddal, és 

bizonyságot tesz róla a te feltámadásod, hogy a mi hitünk nem 

hiábavaló, hanem mindennél nagyobb valóság, mert Te itt vol-

tál, itt vagy köztünk és itt maradsz mindvégig. Óh, tisztítsd meg 

a mi szívünket és végy benne lakozást, hogy minket az élet min-

den pillanatában irányíthass, megfeddhess, megdorgálhass, ha 

a te akaratodtól eltérünk! Végy lakozást a mi szívünkben, hogy 

velünk maradhass mindvégig, mert nekünk rád mindennél és 

mindenkinél nagyobb szükségünk van, mert Te vagy a mi Meg-

tartónk. Te vagy a mi Üdvözítőnk, Te vagy a mi Újjáteremtőnk; 

Általad nyertük el a mi Atyánknak. Istenünknek kegyelmét. Te 

tisztítottad meg az utat, és Te vezetsz mindaddig, míg haza nem 

jutunk a mi Atyánkhoz. 

Oh, légy velünk, könyörülő Jézusunk; ne hagyj el bennünket, 

fogd erős kézzel a mi kezünket, hogy el ne távolodhassunk tőled, 

hűtlenekké ne váljunk elhatározásunkhoz, a mi szívünk vágyódá-

saihoz, érzéséhez, amely e pillanatban úrra lett a lelkünkben. 

Légy velünk és vezess minket a mi Atyánkhoz. Vezess minket az 
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örökkévalóságba, a te országodba, ahol Te élsz és uralkodsz 

mindörökké, és mindeneket visszavársz oda, mindeneket segí-

tesz, akik hisznek benned és várják a te segítségedet. Szegények, 

kicsinyek, gyengék, és mezítelenek vagyunk, nem állhatunk meg 

az Igazság törvénye előtt, mert az Igazság fényes tükrében nyo-

morúságosnak látszik a mi egész életünk a mi egész valónk. Öl-

töztess fel minket a te igédnek, a te igazságodnak, a te irgalmas-

ságodnak, a te könyörületességednek mennyei ruhájába. Takarj 

be bennünket, hogy a mi lelkünk ne szégyenkezzék az Igazság 

előtt, gyógyíts meg minket a bűntől, a bűnre való hajlandóság-

tól. Gyógyíts meg minket hamisságunkból, tagadásunkból hitet-

lenségünkből, és vezess vissza arra az útra, amelyen Te velünk 

vagy, amelyen nem hagysz el bennünket, hanem hazavezetsz a 

mi Atyánkhoz, a Te Atyádhoz. Oh, légy velünk és áldd meg ezt a 

most kötött szövetséget, áldd meg a te szent erőddel, a te szent 

világosságoddal, a te szent áldozatoddal, a te szent szereteted-

del, hogy ez a mi lelkünk kincse legyen, és ez az érték megnyit-

hassa előttünk a mennyek kapuját, amikor majd a te szózatod 

elhív bennünket e múlandó földi világból. Óh, add hogy akkor 

megláthassunk Téged, és megismerhessük hogy Te vagy Az, aki-

ben hittünk, akiben reméltünk, hogy Te nem hagytál el bennün-

ket, hanem velünk maradsz az örökkévalóságokon keresztül; 

hogy Téged dicsérhessen és dicsőíthessen a mi lelkünk, mind-

örökké. Ámen. 

Hálát adok neked, jóságos Atyám, hogy meghallgattad a te 

szegény szolgádat, hogy mindazokat, akiket rám bíztál, a te ne-

vedben összegyűjthettem és megtarthattam neked. Terjeszd ki 

rájuk Uram a te védő karjaidat, fogd őket egybe, hogy el ne té-

vedjen egy is közülük, hanem mindnyájan a tieid legyenek, hogy 

a te örömöd teljes legyen. Hogy a mi kicsiny munkánkkal, a mi 

igyekezetünkkel a te lábaidhoz napról-napra lerakhassuk azokat 

az eredményeket, amelyeket elértünk. Áldd meg a mi munkánkat, 

és tedd hasznossá azokat a perceket, amelyeket a mulandóban 

töltünk a te nevednek a dicsőségére, mindörökké. Ámen 
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* 

Kedves testvéreim! Úgy szólok hozzátok, mint az Úr gyüle-

kezetéhez kik előtt ott állt Ő, hogy vezesse őket, mint a hű pász-

tor a nyájat; ti pedig mint engedelmes juhok követitek Őt, amer-

re Ő vezet titeket. Bizonyára, ha engedelmesek lesztek, elvezet 

titeket a jó legelőre, üde forrásvízre, amely az Isten igéje, s ti 

megelégíttettek az úton, ameddig hazaértek az örökkévaló hazá-

ba. Megerősödtök, és a lelketek leveti a rongyburkolatot, s di-

csőséges mennyei ruhát ölt fel magára, mikorra a menny kapu-

jához érve mint odatartozó gyermekek előtt kitárul a kapu, és Ő 

bevezet titeket az ő otthonába, az ő világába, az ő országába. De 

útközben, mondom, el kell vetnetek koldusrongyaitokat, mind-

azokat a bűnöket és a bűnöknek mindazokat a következményeit, 

amelyek titeket sokszor visszatartanak attól, hogy egészen átad-

hassátok magatokat neki. Amikor a lelketek nem mert hinni, 

nem mert remélni, hogy neki éjjel-nappal gondja van rátok, 

hogy Ő ismeri a ti lelketek fájdalmát, ismeri a ti szívetek kétel-

kedését, kétségbeesését, gyötrelmét, vívódását. Pedig az valóban 

úgy van: nektek meg kell ismernetek a ti Pásztorotokat, meg kell 

ismernetek a ti Vezetőtöket, akinek mi csak terelgetői, segítői 

vagyunk abban a munkában, amelyet Ő vállalt magára testöltés-

ével. Az Ő mennybe való visszatérésével sem szűnt meg ez a 

munka; az ő teste és vére által összeköttetést szereztetek vele, és 

Ő eggyé lett veletek, hogy titeket segítsen, vezessen, erősítsen és 

bátorítson. A gyengéket ápolja, az erősökre munkát bízzon, és 

mindenkitől elvárja azt, hogy hűségesen, engedelmesen hordoz-

za a napnak terhét, amelyet az ő szolgálatában vállal. Mert 

mindnyájan szolgálatot vállaltatok ebben a közösségben egymá-

sért, az ő szent igéjéért, az eszméért, amelyet terjesztenetek kell, 

amelynek munkásai vagytok, amelyben csakugyan elsőségre 

kell törekednetek. Nem arra az elsőségre, amely egyiket a másik 

fölé emeli, hanem arra az elsőségre, hogy ki-ki minél többet 

végezhessen el. A gyengétől nem lehet várni, hogy nagy ered-

ményekről számoljon be, a gyenge helyett dolgoznia kell az 
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erősnek. Ha Ő nem kímélte magát, hanem az ő mennyei dicső-

ségéből alászállt a nyomorúság völgyébe, feláldozta a gazdagsá-

gát, és szegénnyé lett értünk, odaadta az életét, az erejét, és 

nyomorúságot vállalt miértünk: vajon a szolga nagyobb lehet-e 

az ő uránál, vagy különb elbánást igényelhet-e annál, akit kö-

vet?! Nektek is tehát, akik elfogadtátok az áldozatot, áldoznotok 

kell a szeretet oltárán, az engedelmesség oltárán, hogy így lé-

pésről lépésre - ameddig csak meg nem tanuljátok a mennyei 

feladatot - mindjobban és tökéletesebben kiábrázolódhassék 

bennetek a Krisztus. Mert Ő minden egyesre, akit a magáénak 

tart, rányomja az ő pecsétjét, az ő bélyegét. Ez az elpecsételés 

pedig az, hogy munkát bíz arra, akit az övének tart. 

Akire az Úr még nem bízott munkát, akinek még nem kellett 

áldoznia, akinek még nem kellett lemondania, akinek még nem 

kellett méltatlanul szenvednie, akit még nem ért csalódás az 

igazért, a jóért, annak erősödnie kell, hogy az Úr munkát bízhas-

son rája is, hogy ő is elviselhesse a napnak terhet, ameddig őrhe-

lyéről leváltja őt az Isten gondviselése. Akinek még nem jutott 

szenvedés, akinek még nem jutott fájdalom, aki még nem érezte, 

mit jelent az igazságért megalázhatni, szenvedni, tűrni, azt még 

nem érintette meg az Úr keze, azt még nem bízta meg az ő mun-

kájával. Azért, testvéreim, akik szenvedések alatt vagytok, aki-

ket megpróbáltatások sújtanak, akik előtt bizonytalannak látszik 

a jövendő, bízzátok magatokat mindenkor az Úrra. Rakjátok le a 

terhelteket, a fáradtságaitokat az Úr trónjának zsámolyára, adjá-

tok át magatokat lélekben napról napra neki, hogy Ő a ti lelkete-

ken keresztül elvégezhesse a maga munkáját, amelyet Ő rajtatok 

és általatok végeztetni akar. Ne keseredjetek el, hiszen ez a kivá-

lasztottságnak a jutalma, hogy ti is az ő nyomdokaiba léphettek, 

ti is munkálkodhattok. A sok rosszért, amit a tévelygések idején 

elkövettetek, cselekedhettek sok jót az ő segítségével. Hirdethe-

titek az ő igazságát az ő megbízásából; bízhattok, reményked-

hettek az ő szeretetében, az ő hűségében, az ő segítségében. És 

továbbadhatjátok a ti benne való örömötöket embertársaitoknak, 
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akik nálatok még sokkal elhagyatottabb állapotban vannak. Hir-

dessétek Istennek szeretetét, végtelen kegyelmét, amellyel ő a 

bűnös földi emberekhez lehajol, és mutassátok a ti életetek pél-

dájával azt az utat, amelyen haladni kell, amelyet Ő mutatott 

meg nektek. Legyetek igaz és hű követői a ti feltámadott Krisz-

tusotoknak, hogy amikor Ő végigtekint az ő nyáján, megelége-

detten terelhessen be benneteket a mennyei ajtón, hogy egy se 

maradjon kívül közületek. Egy se legyen, akit vissza kell külde-

ni, mert még nem tisztult meg, még nem erősödött meg az úton, 

mivel nem fogadta be azt a táplálékot, amelyet Ő nyújtott neki. 

Fogadjátok be jó szívvel a mennyei táplálékot még akkor is, ha 

nem értitek meg; mert holnap vagy holnapután egészen tisztán 

és világosan állhat előttetek az az igazság, amellyel Ő a ti lelke-

teket gazdagítani szándékozik. Legyetek türelmesek egymás 

iránt: legyetek elnézők, szerények és szelídek; legyetek megelé-

gedettek, mert a megelégedettségben van a békesség állapota. 

Legyetek mindenkor hálaadással, mert Ő köztetek van, köz-

tetek jár, és nem tudhatjátok melyik órában, melyik pillanatban 

tekinti meg a ti lelketeket és a ti közösségeteket, és nagyon szo-

morú az, amikor Ő mélységes isteni szeretettől áthatott szívéből 

a fájdalom könnyeit hullatja rátok! Szomorú dolog az, ha a ta-

nítvány nem érti meg az ő Mesterét; ez elválást jeleni hosszú 

időre, mert a meg nem értésben van a sátánnak egyik leghatal-

masabb fegyvere. Értsétek meg őt, a ti Uratokat, hogy egymást 

is megérthessétek. Mert ha Őt meg nem értitek, az ő szeretete 

nélkül nem érthetitek meg egymást sem, és nem tudtok segítségé-

re sietni az elesetteknek, nem tudjátok felemelni a küzdőt, és 

akkor nem töltöttétek be hivatásotokat. Legyetek egyek, mint 

ahogy az egy pohár példázza az egy gyülekezetet. Igyekezzetek 

egymást nevelni, tisztítani azzal a szeretettel, azzal a türelem-

mel, azzal a kitartással, amelyet tőle tanultatok, amelyet Ő ha-

gyott rátok, meri Ő azt mondotta: „Arról ismertek meg titeket, 

hogy enyéim vagytok, ha egymást szeretitek”. Legyetek egyek, 

mint ahogy Ő is eggyé lett veletek. Ne tekintsétek magatokat se 
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feljebb, sem lejjebbvalónak a ti gyenge, bukdácsoló embertársa-

toknál, mert nem tudhatjátok, mely órában, mely pillanatban 

állítja az Úr próba elé a ti lelketeket, és nem tudjátok, mikor 

tévedtek meg, mikor estek el. Legyetek azért szeretettel egy-

máshoz, mert akik egymást szeretik, azoknak megvilágosodik a 

Krisztus, és azok nem tévednek el, hanem együtt maradnak, és 

együtt könnyebben teszik meg az utat, könnyebben küzdhetik le 

az ellentét által odadobott próbákat. Egymást segítve, egymást 

szeretve haladjatok a ti Pásztorotok után, hogy Ő mindig és 

mindenkor veletek és bennetek lehessen és munkálkodhassék. 

Engemet pedig, mint az Úrnak egyszerű szolgáját, tartsatok a 

ti lelketekben, a ti szívetekben úgy, mint aki segíteni van hozzá-

tok küldve, és én mindenkor sietek a ti segítségetekre, amikor 

csak rászorultok. Legyetek azért bizalommal, és kérjétek a vilá-

gosságnak Urát, hogy mindenkor, mindenben megvilágíthasson 

titeket. Kérjétek a lehetőséget, hogy tisztábban és világosabban 

szólhassak emberi beszédben hozzátok, hogy megérthessétek 

azt. 

Mert hiába a gondolat világossága, ragyogó tisztasága: em-

beri szavakon keresztül, más gondolkozó szervein keresztül nem 

mindig világosan és tisztán materializálódhatik az. Imádkozza-

tok, hogy az Úr mindenkor veletek legyen, hogy el ne tévesszé-

tek az utat. A mi Urunknak, Istenünknek és a mi Megváltó Jézu-

sunknak áldása és szeretete legyen veletek, áldjon meg titeket, 

hassa át a szíveteket, hogy rajtatok, mindannyiótokon ragyogjon 

az Istennek ama pecsétje, amellyel titeket az örökkévalóságra 

elpecsételt! Ámen. 
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A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉN (**) 
 

A két út. - A „Névtelen szellem” szerepe. - A bűnbeesett lélek üldözött vad mind a 

földön, mind a szellemvilágban. - Ebben az üldöztetésben Krisztus az egyetlen pihe-

nő. - Mi tartja vissza az embert a boldogságtól? - Hol van az Úr országa? - Akik 

benne bíznak, azoknak halála csak átmenet az örökéletbe. - A „Névtelen szellem” 

nagy ígérete. 

A mi Urunknak, feltámadott Krisztusunknak békessége száll-

jon rátok, és maradjon rajtatok mindörökké. Dicsérjétek a mi 

Urunkat, a Jézus Krisztust! Testvéreim, e mai nappal a mi 

Urunk feltámadásának ünnepén mindnyájatoknak a lelke határ-

kőhöz érkezett, ahhoz a határkőhöz, amely a régivel, az elha-

gyott úttal szakított, s új, felfelé emelkedő utat választott. De ez 

az út nem lesz nehezebb, mint a régi, sőt könnyebb lesz, mert 

hiszen előttetek az Úr alakja ábrázolódik ki, és Ő vezet titeket, Ő 

emeli ki a ti lelketeket, hogy könnyebb legyen a haladásotok. A 

ti hitetek megpecsételésével hozzá szegődtetek, őt választottátok 

vezetőtökül, pásztorotokul. Ő vezet titeket tápláló mezőkön ke-

resztül, amelyeken a lelketek mindazzal a szellemi táplálékkal 

megelégíttetik, amelyre szükségetek van. Megelégíttetik a ti 

szomjúságotok az örökélet vizével, hogy meg ne szomjúhozza-

tok, hogy le ne térjetek arról az útról, amelyet a földi ember elé 

szabott, hogy gyorsan, kimerülés és kifáradás nélkül jusson cél-

hoz, amelyet Ő mutatott a földi embernek az ő életével és halá-

lával. Minden egyes léleknek végig kell mennie ezen az úton aki 

az üdvösséget keresi, és aki meg akarja azt találni. 

Azért jött Ő, a mi Urunk, azért hozta ezt a nagy, mindeneket 

felülmúló áldozatot, hogy a földi ember az ő gyengeségeivel, 

kicsinységével, bűneivel, tévelygéseivel ne bolyongjon mindvé-

gig a szenvedések sivár és sötét pusztaságában. Hanem megis-

merje az ő Istenének és Teremtőjének szavát, meghallja, lelkébe 

vésse és kövesse azt; és az ő Istenének szavát követve elérhesse 

a célt, amelyért őt a Teremtő a létbe hívta. Testvéreim, ezen az 

úton engemet szólított az Úr, hogy a ti lelketeket emberi mód 

szerint vezessem, emberi mód szerint szóljak hozzátok, emberi 



90 
 

mód szerint értessem meg veletek azokat az igazságokat, ame-

lyeket, Ő hagyott ezen a földön, hogy valakik keresik az Istent, 

meg is találhassák. Azonban ezeket az igazságokat a tévelygés 

szele, a bűnhődés vihara betemette, mélyen aláásta az anyagba, 

és a tévelygések következtében lehullott törmelékek nagy és 

súlyos takaróval eltemették azt. Az emberi lélek pedig képtelen 

arra, hogy ezt a törmeléket a szellem igazságával elhordja, s 

önmagában feldolgozza. Tehát a kegyelem Istene kivételes 

módhoz nyúlt, hogy ameddig a törmelékek eltakarítása tart a 

szíveteken, a lelketeken, míg az ő szavát meghallhatjátok ott a 

lelketek csendjében a ti lelketek szentélyében, addig emberi mód 

szerint ébresztgesselek, figyelmeztesselek titeket. És a tekintete-

teket felfelé irányítsam, hozzá ahonnan minden jó adomány és 

minden tökéletes ajándék hull az ember lelkére. Ti most nem 

vagytok már a földéi, nem szabad a földéinek lennetek. Minden 

körülmények közt Isten a ti Atyátok, Isten a ti fenntartótok az ő 

kegyelmével és bűnbocsánatával, azért többé már nem vagytok a 

magatokéi, hanem az Istenéi. A ti életeteket, a ti lelki és szellemi 

kincseiteket, a ti örömeiteket, a ti bánataitokat a ti minden javai-

tokat oda kell tennetek az Isten oltárára, hogy Őt szolgáljátok 

földi életetek múlandó napjaiban. Hogy az Isten elfogadva ezt a 

ti szolgálatotokat, munkát bízhasson rátok az örökkévalóban, 

amelyre titeket földi életben az ő Lelke által előkészít. 

Ezért, testvéreim, az én Uramnak, Megváltómnak szavával 

azt mondom én is nektek: „új parancsolatot adok nektek, hogy 

egymást szeressétek”. Szeressétek egymást nem azzal a földi 

szeretettel, amely az önző természet szerint a maga javára akar 

valami hasznot elkönyvelni, hanem azzal a szeretettel és azzal a 

reménységgel, amely reménységgel a szántóvető elveti a magot. 

Hogy az Isten esőt adva rá megáldja az ő fáradozását, megáldja 

az ő munkáját, hogy a mag kikeljen, és gyümölcsöt teremjen a 

mennyei életben a ti számotokra. Ne a múlandó világba vesse-

tek, hogy itt arassatok. Hanem az elkövetkezendő élet számára, 

hogy ott arathassátok azt, amit könnyhullatások közt, csalódások 
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keserűsége közt, az áldozatok nehéz terhével vetettetek, hogy ott 

az örökkévalóságban meghozza az eredményt számotokra. Ezzel 

a szeretettel pecsételitek el magatokat Istennek. Mert azt mondja 

az Úr: „arról ismerlek meg titeket. hogy az én tanítványaim 

vagytok, ha egymást szeretitek“. Hiába mondjátok, hogy „mi az 

Urat követjük, mi Krisztust, a Feltámadottat a szívünkben hor-

dozzuk, mi hozzá kapcsolódtunk, mi tőle várunk minden tökéle-

tes ajándékot”, - ha egymást nem szeretitek. Ha egymással nem 

vagytok megértésben, ha egymásban nem találjátok meg Krisz-

tus szellemét, amelyet részetekre itt hagyott, ha egymásban nem 

építitek az örökkévaló épületet, a szeretetnek az épületét: akkor 

nem vagytok a Krisztus tanítványai. Akkor idegenek vagytok a 

ti feltámadott Krisztusotok előtt, mert Ő nem ismer titeket, Ő 

nem ismeri el, hogy tanítványai vagytok, mert ő maga mondja: 

„arról ismerlek meg titeket, ha az én parancsolataimat megtart-

játok”. 

Az emberiség messze eltávolodott Istentől, és így Isten tör-

vényét nem ismerte addig, ameddig Isten Mózes által a termé-

szettörvény igazságát nem közölte velük, ameddig a Törvény 

Szelleme meg nem jelent, és róla bizonyságot nem tett. De az 

emberiség nem tartotta meg, mert hiszen bűnös, tévelygő termé-

szeténél fogva nem is tudja megtartani a törvényt, amelyet a 

természettörvény tükörképében eléje tárt az Isten parancsolata. 

Üldözött vaddá vált a bűnbeesett lélek mind a földön, mind a 

halál után a lelki világban. Szükséges volt tehát, hogy ebben az 

üldöztetésben, ebben az örökkévaló mozgásban, hajszában vala-

hol egy helyet találjon, ahol megpihenhessen, egy gondolatot, 

amelyben megnyugodhasson. Ezt az igét, ezt az ígéretet, ezt a 

biztatást hozta a mi Urunk, a Jézus Krisztus. És ezért a bíztatá-

sért, az Istennek bűnbocsátó kegyelméért, amiért az emberlel-

kekhez ezt közel hozta, az Isten kiegyenlítő kegyelméért, amiért 

ezt az embereknek tudomására hozta, az életével kellett fizetnie. 

Áldozatot kellett hoznia a természettörvény igazságának oltárán, 

hogy ennek az áldozatnak tüzében megégjen és megsemmisül-
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jön az emberiség bűne, vétke, tévelygése. Hogy itt az áldozati 

oltáron, azon a nagy titkon keresztül - amely akkor végbement a 

világban - meghallhassa és felismerhesse a bűnbeesett lélek Is-

ten szavát, megismerhesse Istent, mint az ő szerető Atyját, Aki 

nem kívánja a bűnös halálát. Hanem azt akarja, hogy a bűnös 

megtérjen bűneiből és éljen; éljen azok szerint a törvények sze-

rint, amelyeket Ő kínál engesztelésül a természettörvény igazsá-

gának betöltésére. Nagy titok ez, amelyet a felületes földi ember 

nem képes megérteni, mert nem képes behatolni az Isten gondo-

latába, az Isten tervébe, az Isten érzésébe. Tehát az ember aki 

gyenge, aki vétkes és hibás, ne is feszegesse ezt, hanem enge-

delmes lélekkel boruljon le Isten oltára előtt, amelyen ez a nagy 

és szent áldozat végbement, és adjon hálát Istennek, aki nem 

felejtkezett el az ő vétkező, bűnös, tőle messze eltávolodott 

gyermekeiről. Hanem elküldötte hozzájuk a Szabadítót az ő 

egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban, aki elvégezte a 

megváltás munkáját, megtisztította az utat a földről a mennybe. 

Tehát az ember ne okoskodjék, ne keresse a dolgok miben-

létét, hanem fogadja hálaadással és engedelmességgel Istennek 

ezt a rendelkezését. És dicsőítse érte az Istent, dicsőítse érte a 

Megváltót, aki ezt a nagy munkát, ezt a nagy áldozatot magára 

vállalta az Isten szeretetéből. Abból a szeretetből, amely nem 

szűnik meg áldozatot hozni az emberiségért, hanem napról napra 

követi azokat a tőle eltávolodott lelkeket, akik elfordították te-

kintetüket a mennyei Atyától, és a sötétség felé fordulva bele-

vesztek a homályba, a kárhozatba. Ez a kárhozat elnyeléssel 

fenyegeti őket mindaddig, ameddig fel nem figyelnek Isten ha-

zahívó szavára. Ameddig fel nem figyelnek Isten bűnbocsátó 

ígéretére és arra az új parancsolatra, amelyet a Megváltó hagyott 

az őt követőknek. Hiszen ha a világ ismerné és szeretné az Is-

tent, ha a világ ismerné azt, hogy Isten a szeretet: akkor megtér-

ne bűneiből és tévelygéseiből. Mert hiszen ha elfogadná az Isten 

igazságát egyetlen valóságul, akkor megszűnnék a bűn, meg-

szűnnék a bűnhődés, megszűnnék a könny, a jaj, megszűnnék a 



93 
 

vérfolyó. És az ember az engedelmességgel Istenhez kapcsolód-

va emelkedhetnék felfelé, mert megtalálná a boldogságot, ame-

lyet Isten minden egyes embernek fejlődése jutalmául nyújt. 

Mi az, ami az embert visszatartja a boldogságtól? Csak az ő 

engedetlensége. Mi az, ami az embert szenvedteti? A hazug-

ság lelke, amely megtagadja az igazságot. Elferdíti, meg-

semmisíti, új igazságokat talál ki az ellentét: a testnek önző 

igazságát. Ez az önző igazság az, ami az emberek lelkét megbé-

nítja, más irányba tereli, és ez a más irány az, ami a szenvedése-

ket megteremi az emberiségnek. Azért testvéreim, ti, akiket az 

Isten Lelke felébresztett, akiket az Isten Lelke összeszedett egy 

csoportba, akiknek a lelkében visszhangzik az Isten hívó szava, 

akiknek a lelkében derengeni kezd az igazság világossága: irá-

nyítsátok a tekinteteteket felfelé, a feltámadott Krisztusra, és 

hagyjátok el a világi életnek minden baját és rettegését. Tekint-

setek fel reá, aki meggyőzte e világot, legyőzte a halált, legyőzte 

a bűn hatalmát! És akkor elvettetett a kárhozat félelme, elvetet-

tet a rettegés, mert Ő él, és mindazok élnek, akik hisznek benne. 

És ha Ő engedelmes volt a keresztnek haláláig, Ő, aki ismerte az 

Atyát, mert az Atyától jött, Ő, a ki tudta, honnan jön és hová 

megy, végig szenvedte a halált, végig szenvedte a kínt, a meg-

vettetést, a gyalázatot, a szégyenteljes meghurcoltatást: akkor az 

ő példáját követve nektek és mindent el kell szenvednetek, amit 

végzetetek rátok mér. Ő tudta, miért cselekszi mindezt, Ő biztos 

volt felőle, mert meg is mondta: „Király vagyok, de az én or-

szágom nem e világból való”. Hol van az ő országa, hová indult 

Ő olyan nagy biztossággal? Ő azt mondja: „Ahol én vagyok, 

akarom, hogy ti is ott legyetek, akik hisztek az én beszédemnek”. 

Az ő országában, az örökélet, az örök boldogság világában ott 

van Ő, a feltámadott Krisztus, és oda várja az őt követőket, oda 

várja mindazokat, akik hisznek az ő beszédének. Akik az ő igéje 

előtt megnyitják a szívüket, és nem sajnálják múlandó életüket 

az ő Igéje szerint berendezni. Mert hitük szerint meg vannak 

győződve, hogy nem hiábavaló igazságot vettek a lelkükbe, és a 
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reménységük nem hiábavaló, hanem nagy ígéreteket tartalmaz, 

amely ígéretek valóra válnak. 

Ha Krisztus nem támadott volna fel a halálból, hiábavaló 

volna minden ígéret és minden elpecsételés. De Krisztus feltá-

madott a halálból, és mindazoknak a feltámadását megteremtet-

te, akik benne hisznek. Mert akik benne hisznek, soha meg nem 

halnak, azoknak testi halála csak átmenet a múlandóból az 

örökkévalóba”. Testvéreim, ha ez a bizonyosság átjárja lelke-

teket, ha ez bennetek hússá és vérré vált, nincs semmi oko-

tok többé, hogy féljetek a haláltól, nincs semmi okotok töb-

bé, hogy sajnáljátok a földi élet szenvedésekkel, gyötrődé-

sekkel teljes idejét odaszentelni ennek az ígéretnek, ennek a 

bizonyosságnak. Nem kell sajnálnotok, ha valamit elmulasztot-

tatok a földi életből. Hanem igenis a ti életetek minden nap-

ját, minden óráját az Ő parancsolatával szőjétek át, azt cse-

lekedjétek, amit Ő parancsol. A szeretet törvényét tartsátok 

szem előtt, a szeretet törvénye szerint cselekedjetek, ezzel szőjé-

tek át múlandó életeteket, hogy ez a múlandó élet eseményeivel, 

cselekvéseivel, szent igyekezetével és törekvésével meghozza a 

gyümölcsöt az örökkévaló életben a részetekre. Mindazt elvesz-

titek, amit nem ennek szenteltek, minden belehull a hiábavaló-

ságba, amit Krisztus nélkül éltelek át. Mindaz veszteség, amit az 

ő parancsolata ellen cselekedtek; minden teher, minden lenyű-

göző súly, amit nem úgy cselekedtek, ahogy azt a ti Uratok pa-

rancsolta. Testvéreim, törekedjetek hát Krisztus Igéjét, Krisztus 

parancsolatait mind jobban és jobban megismerni. Krisztus aka-

ratát keressétek, kutassátok, hogy az ő akarata szerint élve előt-

tetek mind tisztábban és tisztábban kiábrázolódhassék a feltá-

madott Krisztus. Úgyannyira, hogy amikor elkövetkezik a ti 

múlandó életetek utolsó órája, utolsó perce, amikor már a sze-

meitek elhomályosodnak, és a hangotok elhalkul, amikor már 

nem tudtok a külvilággal érintkezni: felnyílhasson a ti lelki sze-

metek előtt ez a másik világ. És ez a másik világ a Krisztus sze-

rint való cselekedeteknek ragyogásával fogadjon titeket. Itt, eb-
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ben a ragyogásban előttetek áll Ő, aki várt, aki segített, aki báto-

rított, aki erősített titeket ezen az úton, amely hozzá vezetett. 

Fogadjátok meg ezen a napon, ami Urunk feltámadásának 

napján, hogy mindvégig keresitek, kutatjátok az ő igazságát, és 

igyekeztek Őt mindjobban és jobban megismerni, igyekeztek 

mindinkább az ő akarata szerint járni, hogy méltó tanítványaivá 

lehessetek. Ha ez a ti lelketeknek legfőbb vágyát képezi, és elha-

tároztátok magatokat, hogy sem alulról, sem felülről jövő, sem 

mellettetek lévő kísértés, figyelmeztetés, vagy bárminemű do-

log, ami a ti figyelmeteket elvonná, rátok nézve hatással nem 

lesz, oda sem hallgattok, a füleiteket előtte bezárjátok: akkor a ti 

szívetek-lelketek fel ajánlásával az Úr előtt elpecsételem én is 

magamat arra, hogy amit az én Uram reám bízott. Mind átadom 

nektek, és vezetlek titeket, ameddig célhoz értek. Sőt azokat is, 

akik a ti beszédeitek, a ti cselekedetitek nyomán lesznek hívőkké, 

elvezetem az Úrhoz, az Úr lábaihoz, hogy ott a ti és az ő lelkük 

megerősödjék, megtisztuljon, hogy munkát vállalhassatok az 

örökéletben a mi Urunk dicsőségére. 

 

A JÓ PÁSZTOR ÉLETÉT ADJA JUHAIÉRT (**) 
 

A változások világában az élet arra való, hogy a rossz kevésbé rosszá, a kevésbé 

rossz jóvá, a jó pedig jobbá legyen. - Krisztus teste összekötő kapocs a földi emberek 

és a mennyei hatalmasságok között. - Ahogyan a test sejtjei időről időre megújulnak, 

ugyanúgy történik a lélek sejtjeivel is. - A szeretet fokmérője az emberi lélek fejlett-

ségének. - A kiválasztódás folyamata állandóan tart. - Egy kicsiny félrelépés dönti el a 

lélek örökéletének sorsát. - Aki megtalálja Krisztust, az előtt megnyílnak a csodák és 

a szent misztériumok. - Aki Krisztussal él, abban a bűnös hajlamok megszűnnek, s az 

örökéletre előhívott lelki természet megerősödik. - Akik be vannak írva az élet köny-

vébe, azok nem cselekedhetnek másképp, mint ahogy őket a Krisztus Szelleme irá-

nyítja. - Akik az Úrnak szentelik magukat, azoknak a szent cél érdekében munkát kell 

vállalniuk. - Akinek még e világ igazsága vonzóbb tényező, mint az Isten igazsága, az 

ne éljen az úrvacsorával. - Miért nagy horderejű dolog a szellemvilággal kapcsolatban 

lenni? - Az úrvacsora a földi embernek, nem a szellemeknek adatott. - Akiket az Úr 

egybekapcsol, azokat múlandó törvények el nem választhatják.- Az összetartozandó-

sággal járó kötelezettségek. 

A mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében üdvözöllek mindnyá-

jatokat, kik az Úr nevének dicsőítésére és magasztalására egy-
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begyűltetek. Az Úr Szentlelkének kitöltése legyen rajtatok eb-

ben az órában, hogy a ti szíveiteket, lelkeiteket egybekötözve, az 

Úr elé vihessen benneteket, akinek halálát és feltámadását ün-

neplitek. A mi Urunkról megemlékezve előttetek, az utolsó va-

csorán tett kijelentését adom elétekbe, amikor ő azt mondta: 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az 

ő barátaiért, és ti az én barátaim vagytok.” A mi Urunknak e 

földön töltött napjai telve vannak a szeretetnek, az áldozatnak, a 

világosságnak áldásaival, amelyeket Ő a világnak és azoknak 

adott, akik közel voltak hozzá. Akik igyekezetükkel az ő ruhájá-

hoz siettek hozzáférkőzni, akik az ő lába nyomát keresték a por-

ban, és azt a nagy, misztikus csodát nemcsak keresték, hanem 

meg is sejtették, amely az ő lelkével a földre leáradt a mennyből. 

Ezek mind részt vettek abban a nagy ünneplésben, amellyel a 

Föld megünnepelte, hogy Isten lehajolt az emberekhez. Akik 

ebben az ünneplésben rész vettek, boldogok voltak. De boldo-

gok lehettek ti is, e késő kor gyermekei, akik szintén igyekeztek 

az ő lába nyomába lépni, mert a lelketek megtelítődött az igével, 

a világossággal, az igazsággal, amelyet tőle hallottatok és tanul-

tatok. A ti lelketek megérezte, hogy mit jelent ez az igazság, ez a 

világosság a küzdelemben gazdag földi életben. Bennetek erje-

désnek indult az a lelki természet, amelyet magatokkal hoztatok 

a földre. Ez az erjedés pedig időről időre felszínre hozza azokat 

a tisztább és igazabb elhatározásokat, amelyekkel időről-időre 

hozzákapcsoljátok magatokat az igazhoz, a jóhoz, és elhatároz-

zátok, hogy azt követitek, hogy azt az életetekben valóssággá, 

bizonyossággá teszitek. 

Ezek az érzések, mint tiszta, fénylő aranypor úgy lepik be a 

lelketek legfelső rétegét. Ebben az ünnepi ruhában látunk mi 

most titeket, embertestvéreim. A mi lelkünknek nagy, gazdag 

jutalmazása ez: áldás ez a mi munkálkodásunkra, amelyet Isten-

től nyerünk jutalomképp, mikor azt látjuk, hogy a mi fáradozá-

sunk nem esett hiába, mert a ti lelketek időről-időre felölti ezt az 

aranyporral behintett lelki ruhát. És ti örömteljes ünneplő ének-



97 
 

léssel magasztaljátok a feltámadott Krisztust, s a lelketekben 

szorosabban hozzákapcsolódtok azokhoz az igazságokhoz, ame-

lyeket mi adunk nektek. Amelyekkel mi kínáljuk meg a ti lelke-

teket, hogy táplálkozzatok belőlük, hogy átalakulhassatok, meg-

tisztulhassatok és megigazolhassatok. Öltözködjetek fel minél 

sűrűbben ebbe a lelki ruhába, hogy így együtt, kéz a kézben, 

szív a szívhez, lélek a lélekhez simulva, mint egy megértő kis 

csoportot vezethessünk a mi Urunk lábaihoz, s megmutathassuk 

neki, hogy íme Urunk, itt vannak azok, akiket reánk bíztál. Egy 

sem veszett el közülük, mert a te életednek és halálodnak érde-

me olyan erős volt, hogy megmentetted őket. Íme, megmentet-

ted őket a szakadékokból, a mélységekből, a tévelygések útjáról, 

és ők a tieid kívánnak maradni mindvégig, az örökéleten keresz-

tül. 

Ha az ember valamely világban élni akar, valamely világban 

valamit meg akar szerezni, benne munkálkodni akar, meg kell 

tanulnia annak a világnak szokásait, annak a világnak a törvé-

nyét, annak a világnak az igazságát, és élnie kell benne. A cse-

lekedeteit, gondolatait, érzéseit azokhoz kell irányítania, s úgy 

kell kiképeznie, hogy elérhesse azt az eredményt, amely célból 

odafáradt. Testvéreim, először ide vezetlek titeket, ebbe a világ-

ba; a küzdések világába, a látszatvilágba, a múlandóságba, ahol 

nincs állandó helye sem a jónak, sem a rossznak. Mert minden 

jót követ egy kisebb vagy nagyobb értékű jó, és minden rosszat 

követ egy jobb, vagy egy kevésbé rossz képződmény. Ami kö-

vetkezik, azt az ember részben a múltakból nyeri a maga tanul-

ságára, azt alakítja át jobbá vagy rosszabbá. Részben pedig ma-

gával hozza a lelkében lévő megvalósított természetet, igazsá-

got, gondolatot, és megtelíti vele az életét, s átalakítja, átformál-

ja azt. Így nincs semmi állandóság ebben a világban, amelyben 

ti éltek, mert ez a változások világa. Nincs egyetlen pont, nincs 

egyetlen hely, idő vagy állapot, amelyet a földi ember maga is 

meg kívánná örök időkre rögzíteni. Mert érzi és tudja, hogy itt 

semmi sem tökéletes, semmi sem éri el azt a fokot, amelyet lel-
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kében a jóról, mint kívánatosról, mint boldogítóról kialakított. 

Testvéreim, ide, a változások világába vagytok küldve azért, 

hogy a meglévő rosszat a kevésbé rosszal, a kevésbé rosszat a 

jóval a jót pedig a jobbal felcserélhessétek. Nem szabad tehát 

egy helyben megállnotok, hanem keresnetek kutatnotok kell a 

nagyobb igazságot, a több szeretetet, a több jót, az igazabb bol-

dogságot, mint amiben eddig részetek van. Tudván azt, hogy itt 

ezen a földön a maga abszolút értékét semmi nem mutathatja ki, 

nem rögzítheti le, mert minden perc után másik következik, 

amely meg hozza a kitermelt állapotot, a kikristályosodott igaz-

ságot és felfokozott világosságot. A mi Urunk, aki ide a mély-

ségbe alászállt, hogy megszabadítsa a száműzötteket, lehozta a 

Mennyek igazságát, és lehozta azt az örömhírt, hogy az Isten: 

Szeretet, Isten a mi Atyánk, Isten az, aki megkeresett minket. 

Isten az, aki visszahív, aki segít, aki nem hagy el minket. Isten 

az, aki Krisztusban, a Szabadítóban lehajolt hozzánk, és velünk 

marad a világ végezetéig, hogy „valakik hisznek benne, el ne 

vesszenek, hanem örökéletet nyerjenek” az ő ingyen való ke-

gyelméből, az ő szeretetéből. 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja 

az ő barátaiért”. A mi Urunk odaadta az ő életét, az ő mennyei, 

boldog életét, hogy leszállhasson a mélységbe. Felvette réte-

genként a halálnak, a mozdulatlanságnak, a sötétségnek, a lát-

szatos igazságnak, a látszatos jónak a ruháját; felvette rétegen-

ként a testet. Az Ige, az Isten Lelke, a világot fenntartó tényező, 

erő és hatalom testet öltött, és a mi Üdvözítőnkké lett, akinek 

neve Jézus, a szeretet Fia, a szeretett Fiú. Ő lett a mi Megvál-

tónk, Szabadítónk ebben a testben, a szeretett Fiú testében, a 

Szeretet Fia, az Isten Fia testében. Ez a test, amely éppen úgy 

burkot képezett körülötte, mint bármely más földi halandó körül, 

a fejlődéssel, a növekedéssel fokról-fokra áttisztult, átvilágoso-

dott. Úgy hogy ez a test, az anyag, a kifejezési forma lassan-

ként immár nem test volt, hanem lélekké vált, a lélek csatorná-

jává, helyesebben minden parányában lelki testté, amely a földi 
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ember előtt szinte hihetetlen és elgondolhatatlan közvetítéseket 

tudott elvégezni a föld és a mennyek közt. Ez a burok, az Isten 

Lelkének ez a burka a mennyei áramlatnak közegévé, összekö-

tő kapoccsá vált a földön testet öltött emberszellemek és a 

mennyei hatalmasságok közt. Ezt a kapcsolatot azért rendelte 

így el az Isten, hogy ezáltal az elveszettekhez hozzáférhessen, az 

elveszettek után lenyúlhasson és felemelhesse őket magához. A 

szeretetnek legnagyobb áldozata, a szeretetnek legnagyobb te-

vékenysége ezen a testen keresztül történt meg. És ez a test, a mi 

Urunknak teste itt maradt a világon, az e világot befogó éter-

körben; ez a test milliárd és milliárd atomra oszolva átformálja, 

átalakítja a természetet. És ma is, és mindaddig itt munkálkodik 

e világban, míg azoknak száma betelik, akik az üdvösségre el 

vannak híva. Mint ahogy az ember testének sejtjei időről-időre 

megújulnak, és átalakulnak - mert hiszen elhalnak, újra szület-

nek, továbbképződnek - úgy változnak és alakulnak a lélek sejtjei 

is. A lélek sejtjei pedig életelemüket abból az életből meríthetik, 

amely élethez természetileg közelebb vannak. 

Minden test, minden gondolat és érzés, minden életforma 

más és más alakulatot nyer, aszerint, amilyen fokozatra emelke-

dik, ahová vonzatik azáltal a törvény által, amelyet Isten végte-

len hatalmával és bölcsességével igazgat. Hogy minden élet-

parány elnyerhesse azt a kapcsolatot, amely újra a tökéletesség-

hez, a jóhoz, az igazhoz köti, hogy életének vágya, életének cél-

ja Istenben kiteljesedhessék. Minden életparány várja ezt a kitel-

jesedést; egyedül az emberszellem volna hát az, amely ebből a 

törvényből kimaradt volna? Egyedül az emberszellem volna az, 

amelyre nem volna hatással ez a törvény, ez a vonzó hatalom? 

Egyedül az emberszellem volna kihagyva Isten szeretetéből? 

Nem! Ha a legkisebb parányra is gondja van a szerető Istennek, 

mennyivel inkább gondja van azokra, akik az ő Lelkétől szület-

tek, ha a szabadakarat folytán el is fordultak tőle, ha a tévelygé-

sek útjára léptek is, és tévelygésük folytán megteremtették is 

maguknak a szenvedések világait, a gyötrelmek és csalódások 



100 
 

állapotait. Ezek az elfordult szabadakaratú lények is Isten gyer-

mekei! 

Ezek Istennek, az ő szerető szívének mély és nagy bánatára 

mindaddig tévelyegtek és tévelyegnek, míg meg nem hallják 

Atyjuknak hazahívó szavát, mindaddig, míg meg nem tudják, 

merre forduljanak, hogyan, miképp cselekedjenek, hogy a lelkük 

kielégülhessen, és a vágyuk beteljesedhessék. Bűnösök és té-

velygők; de tévelygésükben magukban hordozzák azt a vágyat, 

amely őket - bármilyen hosszú legyen is a tévelygésük ideje és 

állapota, bármilyen kínzó legyen is a csalódás, amely a lelkük-

ben mindjobban és jobban elhomályosítja az égi haza képét és 

emlékét - egyszer mégis csak figyelmessé teszi arra a hangra, 

amely őket hazahívja. Ez a hang, ez a hazahívó szó a mi Urunk-

ban, Megváltónkban testté vált, az emberekhez szólt, szól, és fog 

szólni mindaddig, ameddig be nem zárulnak a mennyek kapui, 

és az Atya hazahívja azokat a tékozló fiúkat, akik immár elfelej-

tették, hogy milyen boldogok voltak az ő Atyjuk házában, a tisz-

taságban, a szeretetben, a tökéletességben. A mi Urunk leszállt a 

földre, e világba jött, de ez a világ nem ismerte meg őt. Az elté-

velyedett lelkek csoportjainak egyetlen gondolatuk, egyetlen 

céljuk tévelygéseiknek fokozása, a gőgben, a hatalomban. Az 

egymás eltiprásában való kielégülés, a gyűlölet, az önzésben 

való önmarcangolás és egymás gyötrése, szenvedtetése. Eb-

ben élik ki magukat azok a lelkek, akik elfeledkeztek a lelkükbe 

írott törvényről, az Isten szaváról, ebben élnek ma is, és ebben is 

halnak meg, mert hiszen a bűnnek zsoldja a halál. De a bűn nem 

élhet, nem terjeszkedhetik mindvégig, mert amint a lélek előre-

halad a gonoszságban, úgy halad előre a halálban, a dermedt-

ségben, a megsemmisülésben. És mégis ebben a megsemmisü-

lésben, ebben a dermedtségben hányan vannak, akik a földön, a 

múlandóság világában újra meg újra a tévelygéshez, a bűnhöz 

nyúltak hozzá, mint szabadító erőhöz, és mindennel megpróbál-

koztak, hogy a lelkük vágyát kielégíthessék! De minden egyes 

próbálkozás csak nagyobb fokú dermedtséget, csalódást, fájdal-
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mat és gyötrelmet eredményezett. 

Hány lélek várja a sötétségben, a lelki nyomorúságban a 

szabadítást! Hány lélek van a kétségbeesés mélységében, akiket 

a saját gondolataik, törekvéseik, elgondolásaik juttattak oda. 

Mert mindjobban megfosztották magukat azoktól a kiengeszte-

lésre vezető igazságoktól, amelyek itt ezen a földön, a változá-

sok világában, mint Isten napja sugároznak alá azokra a sötét 

állapotokra és helyekre, ahová ők önmagukat száműzték a bűn-

nek, a tévelygésnek szeretésével és az ahhoz való ragaszkodás-

sal! De a mi Urunk megszületett, itt járt. És bárha a bűnös világ 

nem ismerte fel őt, Ő az ő szeretetét nem vonta vissza, Ő enge-

delmes maradt mindvégig, a keresztnek haláláig. Ő mindvégig 

szeretetet osztott, szeretetet sugárzott széjjel. Ez a szeretet ma-

gához vonta e világot és az e világban lévőket, hogy akiknek 

lelkében ez a szeretet visszhangra talál, megismerjék Őt mint 

Isten Fiát, Isten küldöttjét. Megismerjék Őt azokról az Igazsá-

gokról, amelyek felbontják a tévelygések összekuszált igazsága-

it: az önzés, a gyűlölet, a gőg, a testiség, a hazugság, az érzéki-

ség, a bálványimádás, a kétségbeesés igazságait. Az ő igazsága 

feloldja ezt a sűrűséget, ezt a sötétséget, és mennyei világosság-

gal árasztja el, mert ebből az igazságból, mint Istennek hajléká-

ból hangzik Istennek üzenete, Istennek hazahívó szava, a bűn-

bocsánatnak, a kiengesztelődésnek szava: „Megbocsáttatnak a te 

bűneid. Ember, térj meg a te Istenedhez, és te az én népem le-

szesz, ti az én fiaim és leányaim lesztek. Hallgassatok az én 

szómra, kövessétek az én törvényemet, amely egyetlen szóból 

áll: szeretet. ” 

Ez az egyetlen törvény, amely minden sötétséget világos-

sággá, minden szomorúságot vigasztalássá, minden keserűséget 

örömmé változtat át. Isten törvénye, Isten gondolata, Isten érzé-

se, Isten, hazahívó szava hangzik mindannyiszor, valahányszor a 

szeretet egy-egy lélekben visszhangra talál, és cselekvésre indít-

ja azt. Amikor egyik ember megérti a másikat, egyik érző lény a 

másikat, és annak nem szenvedésére, gyötrelmére és fájdalmára 
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akar lenni, hanem a boldogságát munkálja az életével, beszédé-

vel és cselekedetével. A szeretet az emberi lélek fejlettségének 

fokmérője, amely megmutatja, hogy ki mennyit haladt előre Is-

ten törvényében, ki mennyire viseli magában Isten képét. 

Mert alaktalan tömeg az emberi lélek, ameddig Krisztus ke-

zébe nem veszi a vésőjét, és nem formálja ki Isten képét ebből 

az alaktalan tömegből. Emberlélek, akit Krisztus szava megihle-

tett, jöjj és hallgasd meg mit üzen a te Atyád, mit üzen a Szere-

tet Istene a te Krisztusodban, a te Megváltódban, akit a bűn az 

ember tévelygése és gonoszsága a keresztfára juttatott. Akinek a 

vállára rakták minden gonoszság eredményét a keresztfában, de 

amelyet Ő azzal az alázatossággal, türelemmel, megadással és 

szeretettel hordozott, mint aki tudja, hogy mindez most hiábava-

lónak látszik ugyan, de eljön az idő az örökkévalóságban, ami-

kor minden lélek feleszmél bűneire, hibáira, tévelygéseire. És 

keserű könnyeket hullatva megtalálja Őt, a Szeretetet, és eléje 

roskadva bűneinek bocsánatát kéri, fölmentését kéri az igazság 

törvénye alól. Mindenkire eljön az idő, amikor belátja, hogy 

akármerre fordul, akármelyik ajtót nyitogatja is a természettör-

vényben, mindenünnen szenvedés, fájdalom és csalódás fogadja. 

Egyetlen út, egyetlen ajtó van csupán, amelyet ha megnyit, a 

szeretettel találkozik, az áldozatos szeretettel, a kegyelemmel, a 

szerető Isten segítő és támogató kezével. Minden léleknek rá 

kell erre eszmélnie, és minden léleknek meg kell térnie. És akik 

ma még a bűnben vannak, akik ma még hangosan a világba ki-

áltják bele tévedéseiket és bűneiket, akik még a veszedelembe 

vivő örömöket hajszolják, azok is okvetlenül belejutnak abba az 

áradatba, amely egyre mélyebben és mélyebben viszi őket bele a 

kétségbeesés, a megsemmisülés fekete habjaiba, messze az élet-

től, az élet lehetőségeitől, az élet örömeitől. Egyetlen léleknek 

sincs menekvése, aki a maga erejében, a maga tudásában biza-

kodik, és a maga okosságával akarja az életét és sorsát alakítani. 

Mindenkinek meg kell térnie, mindenkinek oda kell kikötnie, 

hogy elfogadja Isten segítő kezét, mert mindenkinek éreznie 
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kell, hogy ha nincs aki őt fenntartsa, akkor elsüllyed, lesüllyed 

az élet fekete habjai közé, ahonnan nincs menekülés. 

Ha látnátok azokat, akik hit nélkül költöznek el e világból, 

akik nem hittek, vagy ha hittek, a hitük a közömbösségbe ful-

ladt, milyen szánalmas helyzetben vannak! Amikor elkövetkezik 

a vég, amikor a testtől meg kell válniuk, és amikor látják maguk 

előtt bűneik, tévelygéseik következményeit, látják az igazság 

világában feléjük közeledni azokat a gonosz eredményeket, 

amelyekre nem számítottak, milyen kétségbeesetten tiltakoznak. 

Milyen kétségbeesetten ragaszkodnának a múlandó élethez, még 

a múlandó élet szenvedéseihez is! Mert a hit nélkül való élet a 

síron túl borzasztó és üres, mert nincs változás, nincs elmú-

lás, nincs valami újnak, valami következendőnek várása, és 

így nincs reménykedés sem a sors, az állapot megváltozásá-

nak lehelőségére nézve. Azért ti, testvéreim, akik már itt ezen a 

világon, a változások idejében és állapotában meghallottátok az 

Úr szavát, és kinyitottátok szíveteket azoknak az igazságoknak 

befogadására, amelyeket az Ő ajkáról hallotok, és a lelketeket 

megtöltitek vele, s a lelketek érzéseivel, reménykedésével az élő 

Istenhez kapcsolódtok, akik megismertétek a Krisztust, a Meg-

ígértet, aki eljövendő volt, akik lélekben befogadtátok őt, s az ő 

igazságának helyet adtatok a lelketekben, és felkínáltátok maga-

tokat neki, akik engedelmesen az ő tanácsain jártok: ti a legjob-

bat választottátok. Az élet eredménye, az élet gazdagsága a vál-

tozások világában a tiétek. Mert ez a világ elrohanó napjaival, 

óráival, perceivel elmúlik felettetek, s elviszi magával azokat az 

örömöket, bánatokat és szenvedéseket, amelyeket itt ezen a föl-

dön éltek át. De azt, amit Ő ír bele a lelketekbe, amit Ő ad nek-

tek feleletül, amit Ő ajándékoz nektek azért a kicsiny értékért, 

amit ti az ő nevének, az ő igazságának áldoztok, örökre megma-

rad. 

S amikor elkövetkezik az idő, hogy el kell válnotok mind-

ezektől az állapotoktól, ennek az életnek kereteitől, amelybe 

helyeztettetek, kiábrázolódik előttetek a Krisztus. Mégpedig 
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nem abban a formában, amelyben itt élt a földön, hanem abban a 

dicsőséges formában, amelyet ő ezen a földön megszerzett. Eb-

ben a dicsőséges formában áll előttetek, és megismer titeket, ti is 

megismeritek Őt, s Ő elvezet titeket az ő országába, az ő hazájá-

ba. Mert a ti lelketeken olvassa az ő igéjét, a ti lelketeken meg-

látja a pecsétet, amelyet Ő hagyott itt a földön azok részére, akik 

hisznek és hiendők lesznek az ő beszédeinek, azoknak az igaz-

ságoknak, amelyeket Ő hozott a földre, hogy „valakik hisznek 

benne, el ne vesszenek, hanem örökéletet nyerjenek”. 

Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a föld bűnéért, tévedéséért. 

A föld bűnéért, mert hiszen a föld át meg át van itatva, a föld 

egész természete át van szőve a tévelygéssel, a bűn gondolatá-

val, azzal a téves iránnyal, amely irányt az eltévelyedett szellem 

a Paradicsomból való kiűzetése alkalmával választott. Ebben az 

irányban halad ez a világ. Azért mondja az Úr, hogy nem veheti 

ki a világból azokat, akik e világéi, hanem csak azokért jött, akik 

hisznek benne. Ezeket igenis kiválasztja a világból, és együvé 

vezérli egy gondolatba, hogy amikor eljön e világnak ítélete az 

igazság szerint, amikor beteljesedik a végzet, amikor betelik a 

pohár, és a természettörvény eléri azt a pontot, ahonnan már 

tovább nem bukhat mélyebbre, akkor elválasztódnak azok, akik 

e világéi, azoktól, akik Krisztuséi. Nem az utolsó pillanatban, 

nem az utolsó percben, nem a beteljesedés napján választód-

nak el, testvéreim. Ez a kiválasztódás folyton tart. Ez a kivá-

lasztódás teszi szükségessé az elrohanó napokat, éveket, évszá-

zadokat. Ez a kiválasztódás az, amely megteremti az emberi 

lelkeknek a szenvedéseket, gyötrelmeket, csalódásokat, és az 

időleges nagy örömöket, győzelmeket. Mert minden léleknek el 

kell érnie egyszer vágyainak beteljesedését, minden léleknek el 

kell érnie a maga örömét, vágyát. És ebből a beteljesedésből kell 

levonnia a tanulságot, ebből a beteljesedésből kell merítenie azt 

az igazságot, amely ezentúl új irányt szab a lelke haladásának. 

Akik még e világ szerint élnek, akiknek lelkében az ilyenféle 

vágyak még annyira élénkek, hogy küzdelmükbe kerül az elha-
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tározás, hogy vajon e világ igazságához, a hatalomhoz, a jólét-

hez, ahhoz a múlandó boldogsághoz kapcsolódjanak-e, amely 

egy pillanatra talán kielégíti a lelkük vágyát, vagy pedig le-

mondjanak, mivel megismerték a Krisztus igazságát, azt a szere-

tetet, amellyel Isten hívja magához azokat, akiket Krisztus az ő 

igéjével egybegyűjtött: azok még válaszút előtt állanak, amelyen 

eltévedhetnek. Akik még kihasználják azokat az előnyöket - a 

maguk kárára - amelyekkel nekik e világ kedveskedik, akik még 

nem veszik fel Krisztus keresztjét, hanem azt mondják: „majd 

holnap megtérek, majd azután veszem fel a keresztet, majd az-

után cselekszem igazságosan, ma még az én lelkemnek örömét 

keresem, ma még a világ útját járom, mert ez az én lelkemnek 

boldogságot és örömöt okoz”; az ilyen lélek nem tudja, hogy az 

a csalóka öröm, az a forma, az a keret, amely a maga örömét 

kínálja, az ő próbája. Az Úr eléje adja a tele poharat meg az üres 

poharat. A tele pohárban Krisztus áldozatának vére van, a má-

sikban pedig a világ örömei. Ő kiüríti a világ örömeinek poha-

rát, és a lelke szegény marad, mert nem telítődik meg az örök-

élet értékeivel; nem veszi fel Krisztus pecsétjét. És így, amikor 

elkövetkezik a próba idejének a vége, a mulandóság elveszi tőle 

mindazt, amit ajándékozott, s ő az örökkévalóságnak nem tud 

mivel fizetni, mert nincs rajta a Krisztus pecsétje, a lelke nem 

öltözködött fel mennyei értékekkel, s azért könnyűnek találtat-

ván, elsöpri őt az igazság törvénye. Ilyen kicsiny félrelépés pe-

csételi meg az ő örökéletének sorsát. 

Ha azonban a lélek idejében észrevette, hogy rosszul vá-

lasztott, ha idejében kegyelemért könyörög, az isteni kegye-

lem figyelembe veszi ezt, és új próbát ad neki. Új testöltést 

mindazoknak az előnyöknek a megvonásával, amelyek megté-

vesztenék, s ekkor mindazoknak az előnyöknek az árnyképeivel 

kell megküzdenie. Ha hatalmas volt, ha gazdag volt, ha előkelő, 

ha befolyásos volt, akkor szegénységben. Ha egészséges volt, 

betegségben; ha emberek felett uralkodott, akkor az elnyoma-

tásban kell végig élnie az életet, és mindazokat a hátrányokat, 
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amelyeknek előnyeit élvezte, le kell küzdenie. Újra két pohár 

közt kell választania: hogy vajon nem irigyli-e azokat, akik az 

élet napfényes oldalán sütkéreznek, vajon engedelmes tud-e 

lenni az igazságosoknak és az igazságtalanoknak, akik hatal-

maskodva felette vannak? Vajon hűen és becsületesen elvégzi-e 

a feladatot, amelyért csak dorgálás és korbácsütés jár még akkor 

is, ha jól elvégezte? Vajon magába tér-e a lélek és belátja-e, 

hogy mindez csak álom, mindez csak káprázat?! És ragaszko-

dik-e az örökkévalóság Istenéhez, keresi-e azt az igazságot, 

amely megbékélteti a szegényt a gazdaggal, az elnyomottat a 

zsarnokkal, s irgalmas tud-e lenni azzal szemben, aki őt bántal-

mazta?! Mindezek olyan végletek, amelyekbe a lélek önmaga 

sodorja bele önmagát. Boldog az, aki a középúton haladva, 

vagy az élet bármely oldalán, a napsugaras vagy az árnyékos 

oldalán haladva is megtalálja az egyetlen igazságot, a kien-

gesztelő és mindent újjáteremtő isteni igazságot: a szeretetet. 

A mindennel megbékéltető, mindent összeolvasztó nagy igazsá-

got, az Isten igazságát, amellyel megtérésre hívja az életnek 

mindkét oldalán haladó emberszellemeket, és együvé gyűjti az ő 

világába, az ő szeretetébe, az ő kegyelmébe. Azt mondja nekik 

Ő: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megterheltettetek, és 

megnyugosztlak titeket.” Mert minden léleknek meg kell találnia 

a megnyugvást Istenben, az Isten igazságában. Az élet minden 

formája, minden káprázata elenyésző, értéknélküli igézet, csu-

pán egy az igazság; s kérdés, hogy a lélek megtalálja-e azt, ami 

az ő üdvösségére való: az Istenben való igazságot? 

Ha megtalálta Krisztust, ha alázatos tanítványul Krisztus lá-

baihoz telepedik, és hallgatja az ő igéjét, akkor megnyugszik és 

megelégíttetik, mert feltárul előtte az a másik világ, a maradan-

dó, az örökkévaló, amelyben minden öröm valódi és igaz, 

amelyben minden ajándék, minden előny Isten kegyelméből 

való. Erre az ajándékra vágyódva igyekszik azután a mulandó-

ban mindazt a munkát, mindazt a feladatot elvégezni, amelyet 

neki az élet napról napra, pillanatról pillanatra, mint elvégzendőt 
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felkínál, és mint elvégzendőt, mint szükségeset kitűz. Ha az em-

ber ezt megtalálta, és a lelkében mintegy átalakulva a hit által 

megkeresi az ő Istenét, és Krisztusban mindazt megtalálja, amire 

a lelkének szükség van, akkor megnyílnak előtte a titkok és cso-

dák, a szent misztériumok. És Isten Lelke mindenre megtanítja, 

amire szüksége van, hogy ebben a bizonytalanságban, ebben a 

káprázatban tájékozódni tudjon. Egy ilyen tájékoztató igazság 

számotokra, testvéreim, a szellemhit. Ha semmi egyebet nem 

tudtok is, csak azt, hogy akik itt éltek testben és meghaltak, 

azok tovább élnek, és ha semmi mást nem tudtok is, csak azt, 

hogy azoknak élete aszerint fordul kedvezőre vagy kedvezőt-

lenre, ahogyan éltek és ahogyan Isten szavát megvalósítot-

ták, s az Isten törvényét az életükben igazsággá tették: akkor 

ti eleget tudtok ahhoz, hogy megtalálhassátok azt az irányt, 

amely titeket a boldogság világába vezet. Ha azonban ezeken 

felül még azt is megtanultátok, hogy Krisztusban az Isten hajolt 

le hozzátok, hogy Krisztusban segítséget, támogatást találtatok, 

hogy Krisztus mindvégig veletek van és a szíveteket, lelketeket 

átalakítja: akkor megtaláltátok annak a szent és a nagy titoknak 

a magyarázatát, hogy bárha Krisztus meghalt a keresztfán kínos, 

gyötrelmes halállal a bűnösökért, de a benne testet öltött szeretet 

itt él. És cselekszik köztelek napról-napra, percről-percre, figyeli 

a ti szívetek átváltozását, a ti szívetekben az ő igazságának ki-

alakulását. S akkor éreznetek kell, hogy a mennyország sem 

északon, sem délen, sem keleten, sem nyugaton, sem felettetek, 

sem alattatok nincsen, hanem itt van bennetek, köztetek; a szere-

tetben. És ha itt van köztetek, akkor csak ki kell nyújtanotok a 

kezeteket, csak ki kell tárnotok a szíveteket, csak le kell vetkőz-

nötök a bűn emberét, a ti bűnös kívánságotokat, és meg fogjátok 

hallani Krisztus szavát a lelketek visszhangjában, amely ott úgy 

csendül meg, mint a feltámadás harangja: „Én vagyok a feltá-

madás és az élet; aki énbennem hisz, az ha meghal is, él”. 

Ha ezt halljátok a lelketekben, és valósággá teszitek az élete-

tekben, akkor a feltámadott Krisztus él és cselekszik bennetek. 
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A feltámadott Krisztus irányítja a szívetek érzéseit, s napról-

napra, percről percre mindjobban kiábrázolódik bennetek a 

Krisztus. Nem szavakban, nem cselekedetekben, nem érdemek-

ben, hanem abban a szent örömben, hogy Isten nem hagyott el, 

hanem megkeresett, felszedett a bűnök országútjáról, és felemel 

titeket az örökkévalóság világába, hogy azt valósággá tegye a ti 

életetekben. Így a ti bűnös hajlamaitok, amelyek a megsemmisü-

lést hoznák számotokra, megszűnnek. Mint ahogy az ember 

sejtvilága időről-időre kicserélődik, úgy a ti lelketek milliárd és 

milliárd atomja is meghal a gonosznak kívánására, az igazságta-

lanság befogadására, s a bennetek élő Krisztus élő, és örökéletre 

elhívott lelki természetet alakít ki bennetek. És így ti már ebben 

a múlandó életben „átbábosodtok”, átkészültök arra az örökké-

valóságra, amely a ti részetekre a hazatérő tékozló fiú számára 

szerzett lakomának felel meg. Mert örömötök lesz az Atyával, a 

szeretet Istenével való találkozás felett, aki megbocsátja vétkei-

teket, meggyógyít benneteket tévelygésetekből, átalakítja a lelke-

teket, és ti átmentetek a halálból az életre. Amikor pedig elkö-

vetkezik múlandó életetek vége, roskadozó földi testetek, amely 

addig a tevékeny lelket magába zárta, mindjobban elgyengül, az 

utolsó nap aláhanyatlik, s a halál sötét árnyéka lebben meg a 

szemeitek előtt: akkor a ti lelki szemeitekkel, amelyek megnyi-

latkoznak, meglátjátok az eljövendő élet nagy, fényes ígéretét 

megvalósulni. Mert a feltámadott Krisztus kialakul ebben a vi-

lágban, és vár titeket azokkal a megvalósított igazságokkal 

együtt, amelyeket itt a mulandóban napról-napra épített a lelke-

tekben. 

És mindezért mit adtatok? Csak a ti lelketek engedelmessé-

gét és alázatosságát. És ti Krisztussal együtt meggyőztétek a 

világot, meggyőztétek a halált, mert a halál nem az a rémes el-

lenség többé, hanem szelíd, fehér angyal, aki a lelketeket kibont-

ja a testnek elhervadt és összeesett burkából. És megszabadít 

titeket, hogy előhívjon a tökéletesebb, jobb, igazabb, örömtelje-

sebb életre, amely nem múlandó többé, mert Isten ígérete a hí-
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vők számára „ma és mindörökké ugyanaz”. Tehát elvétettetik 

romlandó test, és feltámad romolhatatlan”, amely halált nem 

lát. Idejében kell azonban elvetni, mint ahogyan a magot is an-

nak idején kell elvetni. Így a ti életetek múlandó napjaiban ves-

sétek el a ti múlandó testetek kívánságát, a testnek kedvező 

örömöket, a testnek kedvező előnyöket, s tegyétek a feltámadott 

Krisztus világát uralkodóvá az életetekben, mert hiszen Ő életét 

adta miérettünk, hogy megmentsen minket a haláltól, és az 

örökélet részeseivé tegyen. 

Ti is siessetek tehát, testvéreim, ameddig még a mulandóban 

a nap felettetek van, ne akkor, amikor már leáldozott felettetek, 

ne akkor, amikor már érzitek a halál fagyos leheletét, mert akkor 

már késő. Hanem akkor, amikor még az élet teljében vagytok, 

amikor még a lelketek a tiszta és igaz érzésekben ki tudja váltani 

azt a szent hevületet, amellyel az egész lelketek érzését, ragasz-

kodását odaadhatjátok az Úr oltárára. És ezekkel az érzésekkel 

kapcsolódhattok hozzá a magatok szent felajánlásával: „Uram, 

vedd az én lelkemet a te birtokodba, végy az én lelkemben is 

lakozást, és támaszd fel az én lelkemet is, és vezess engem az 

örökkévalóságba, a te hazádba, ami Atyánkhoz, Istenünkhöz, 

Ámen.” 

Azt mondja az Úr: „Ez az én testem, amely érettetek megtö-

retik; ez az én vérem, amely sokak bűneinek bocsánatáért kion-

tatik; vegyétek és egyétek, mert az én testem bizony étel, és az én 

vérem bizony ital”; és:„valaki nem eszi az én testemet és nem 

issza az én véremet, nincsen annak élete”. Azért ti is, testvére-

im, az Úr halálának emlékezetére vegyétek az ő testét, amely 

tiérettetek és miérettünk is megtöretett, és vegyétek a pohárt, 

amely az ő vérével, az ő kiontott vérének emlékezetével van 

megtöltve, és igyatok abból mindnyájan. Hogy ebben a hitben, 

ebben a szent igyekezetben, ebben a szent odaadásban, az ő 

szent áldozatának erejében eggyé lehessetek, hogy Ő kitölthess 

rátok az ő Szentlelkének erejét és világosságát. Hogy az titeket 

összetartson, egyformán megtelítsen azzal az erővel és világos-
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sággal, amely az ő akarata szerinti cselekedeteket, gondolatokat 

és érzésekei alakítja ki a lelketekben. Hogy - bár ti ennek, az 

egységnek külön-külön egyedei vagytok - egyek lehessetek an-

nak a szent és nagy titoknak megértésében, amelyet Ő adott a 

világnak. Ő adott nektek, és amelyet Ő cselekedett értetek, hogy 

nektek szabadulást és váltságot teremtsen a bűntől, a haláltól, a 

kárhozattól, a gyötrelemtől. Mert „nincs senkiben nagyobb sze-

retet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért”, és Ő az ő éle-

tét, az ő testét, az ő vérét adta oda, hogy amikor e világ megtér 

az ő gonoszságainak és tévelygéseinek útjáról, ebben a testben 

és ebben a vérben megtalálhassa megigazulását és megtisztulá-

sát. Miképp megy ez végbe? 

Mint ahogy az előbb mondtam: Krisztus teste az Ige teste. Az 

Ige testet öltött, és Krisztus teste nem maradt a koporsóban, nem 

rothadt meg, hanem életté változott. Mivelhogy a rothadásnak, a 

bűnnek, az enyészetnek semmi köze sem volt hozzá, tehát a fel-

oszlás törvénye nem érvényesíthette hatalmát az ő testével szem-

ben. Az átváltozás feloszlás törvénye felett Ő, az Élet Királya 

uralkodott, és uralkodik is mindörökké. Valakik eszik az ő testét 

és isszák az ő vérét, az élet kútfeje csörgedezik azokban. Azé az 

életé, amely az örökélet cselekedeteivel tölti meg e múlandó 

világot, hogy az örökélet cselekedeteivel - amelyeket e világra 

kiáraszt - megfoghassa azokat a tévelygő lelkeket, akik veszen-

dőbe mennek. Akik a bűn útján járva megtagadják az életet, 

megtagadják a szeretet cselekedeteit és cselekszik a bűnt, a go-

noszságot. Az Életnek a teste, az Igének teste a természettör-

vényben átalakító, feltartóztató, és új irányt parancsoló hatalmá-

nál fogva emberek, szellemek, lelkek sorsát változtatja meg, 

irányítja más útra, feltartóztatja őket a bűnben. És valakik az élet 

könyvébe beíratva találtatnak, azok többé - akárhogyan akarná-

nak - nem cselekedhetnek másképp, mint ahogyan sorsukat ez a 

hatalom, az életnek a parancsoló hatalma irányítja. Ez pedig 

mást parancsol, mint amit az ember a maga balga értelmével és 

szűkre szabott elgondolásával alakít ki a maga részére. Így tör-
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ténik, hogy megtéretlen emberek járják a bűn útját, haladnak 

előre az úton a veszedelem felé, és egyszer csak szemben talál-

ják magukat a titokzatossal, a kiismerhetetlennel, a szellemvi-

lággal és a szellemvilág igazságaival. Azután hiába akarják a 

gonoszt: visszatántorodnak, mert ez a láthatatlan kéz nem enge-

di őket vesztükbe rohanni, megállítja őket, más irányt mutat ne-

kik, ahogyan nektek is mindegykőtöknek más irányt mutatott, 

mint amit a véretek ösztöneivel kerestetek. Honnan van ez a ha-

talom, honnan van ez a hatalmas beavatkozás? A jónak, az 

igaznak, a szeretetnek törvénye írja ezt elő.  

És az ember, ha Krisztus szolgálatába áll, az ő eszközévé vá-

lik, mert Krisztus testének, Krisztus Lelkének, az Ige szellemének 

csak egy paránya érintse is meg azt a holt életet, amely a kárho-

zat felé siet, felgyújtja, és hatalmasan égő tűzzé változtatja azt a 

lelket Isten szeretete. Ezzel a szent tűzzel felgyújtja, s megállítja 

a romlásban, a süllyedésben a kárhozatba induló világot. Krisz-

tus Lelke megtisztítja az ember lelkét a gonosztól, átalakítja az 

erőket, átformálja a szíveket, és a jónak eszközévé, hordozójává 

teszi. Valakik azonban az Úrnak szentelik magukat, szükséges, 

hogy azok az ő földi, emberi életükben ennek a szent ügynek, 

ennek a szent célnak és ennek a szent iránynak szolgálatában 

munkát vállaljanak. Mit, hogyan, miképp, azt az ember ne kér-

dezze; a Gondviselés kezében vagyunk mindnyájan, Isten szere-

tettörvényének kezében, az ő irányítása szabja meg, hogy kinek 

hol és mikor mit kell cselekednie, öntudatlanul is eszközévé válik 

a lélek azoknak a hatalmas, a végzetet irányító kezeknek, ame-

lyek a világ és az emberlelkek sorsát irányítják. 

Nagy és hatalmas az a feladat, amelyet az idők végezetéig el 

kell végezniük azoknak, akik az Úr szolgálatába álltak és állnak. 

Meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük a keresztet, 

hogy ők is hozzájárulhassanak a nagy munkához. A ti lelketek-

nek is át kell hatódnia azzal a törvénnyel, azzal a mennyei szent 

természettel, amely alkalmassá tesz benneteket arra, hogy Krisz-

tus kezében eszközök lehessetek. Aki erre nem tudja a lelkét 
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elhatározni, akinek még e világ igazsága vonzóbb tényező, mint 

az Isten igazsága, az ne vegye fel az úrvacsorát, az maradjon 

távol, és várja meg, míg a lelkében indíttatást érez, hogy felve-

hesse. Csak szent elhatározással, szent odaadással, szent össze-

kapcsolódással lehettek eggyé, mert hiszen ti tudjátok, hogy 

Isten és az ő szent angyalai titeket folyton szemmel kísérnek. És 

hogy nemcsak az e világban, hanem a láthatatlan világban lévők 

előtt is úgy jártok a ti aranyporral behintett ruházatotokban, mint 

fénylő világosságok, akik a sötétségben és a félhomályban időző 

szellemek előtt a világosságot képviselitek. Tehát a ti cselekede-

teiteknek, érzéseiteknek, elgondolásaitoknak fényleniük kell, 

hogy ezeknek a sötétségébe világosságot sugározhassatok. Ti, 

akik itt a szellemvilág kapui előtt álltok, különösképp erre vagy-

tok hivatva. Ezért kaptok meggyőződéseket, ezért kaptok bizo-

nyosságokat, hogy ennek a két világnak mezsgyéjén állva olyan 

irányt mutassatok, amely tielőttetek is, a múlandó világban is, 

meg az örökkévalóban is az igazság felé mutat. Mert ti nem egy, 

sem kettő, vagy három előtt állotok, hanem ki-ki az ő lelki ter-

mészete szerint talán százak és ezrek előtt, mint mozgó fénypon-

tocska, akire ezek a szellemek feltekintenek. Azért nem játék ez; 

és az ember ne válasszon könnyelműen olyan feladatot, amire 

mint ember még gyengének érzi magát. Hanem mindnyájan egy 

akarattal határozzátok el magatokat, s mint ahogy említettem, a 

lelketeket felajánlva Krisztus lábainál, vegyétek magatokra azt a 

feladatot, amellyel ő bíz meg titeket. 

Nemcsak e múlandó életben, hanem az ezt követő életben is 

feladatot kell vállalnotok és teljesítenetek. Akinek szükséges, és 

az Úr jónak látja, azt újra elküldi a földre, és annak újra fénylő 

pontként kell mozognia e múlandó világban, és az Úr rajta a 

fénylő aranyport megsokszorozza az ő ajándékával. Mennyei 

igazságokat ír a lelketekbe, kibővíti, megnagyítja a ti szentélye-

teket, és az ő pecsétjét rányomja a ti lelketekre, hogy az ő foly-

tonos jelenvalóságát, és azt, hogy ti őt mindig meghallhassátok, 

biztosítsa a ti részetekre mindörökké. Nem kicsiny dolog a szel-
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lemvilág kapuja előtt álldogálni, nem kicsiny dolog a szellemvi-

lággal magatokat összekapcsolni! Ez olyan cselekedetekre köte-

lez, amelyek felemelhetnek titeket; de ha elhibázzátok, ha elha-

nyagoljátok, és ismét visszatértek a ti múlandó, emberi gyenge-

ségetekhez, akkor sokkal nehezebb és nagyobb lesz a felelőssé-

getek az igazság törvénye előtt, mint ha mindezekről a dolgokról 

sejtelmetek sem lenne. Azért „próbálja meg magát mindenki, 

aki eszik ebből a kenyérből és iszik ebből a borból”, hogy teljes 

lelkével és egész szellemi elhatározásával Krisztushoz, az ő 

igazságához, az ő ügyéhez, az ő munkájához kapcsolódjék mind 

a mulandóban, mind az örökkévalóban! 

* 

Imádkozzunk, testvéreim, a Mindenhatóhoz. A mi Urunk, a 

Jézus Krisztus nevében könyörgünk hozzád, mindenütt jelenlévő 

Istenünk és Atyánk! Te lehajoltál hozzánk a mi Urunk, a Jézus 

Krisztusban, hogy minket megkeress és megtarts, hogy minket a 

bűnök országútján feltartóztass. Feléd, az örökkévaló Szeretet 

felé fordítottad a mi tekintetünket, hogy megismerjük azt, hogy 

nincs senki és semmi, akiben vagy amiben bizakodva magunkat 

megtarthatnánk. Csak egyedül benned, a te örökkévaló szerete-

tedben és kegyelmedben, amellyel hozzánk, bűnösökhöz lehajol-

tál, hogy ismét visszaemelj minket magadhoz, a te országodba. 

De mivel tudjuk és ismerjük, és a te igazságod törvényének tük-

rébe beletekintve látjuk a mi lelki torzságunkat, látjuk a mi bű-

nös voltunkat, a mi tökéletlenségünket, s tudjuk és érezzük, hogy 

semmiképp sem közeledhetünk hozzád. Mert tisztátalanok, gyen-

gék és elesettek vagyunk. Azért a te szent Fiad, a mi Urunk, a 

Jézus Krisztus nevében könyörgünk hozzád: irgalmazz nekünk, 

bocsásd meg a mi bűneinket, és nézd el a mi hibáinkat. Felejtsd 

el a mi gyengeségeinket és gyarlóságainkat: hajolj le hozzánk, s 

tisztítsd meg a mi lelkünket a tisztátalanságoktól, a bűnöktől, a 

bűnös kívánságoktól, az elhamarkodott ítélkezéstől. Nyisd meg a 

mi lelki szemeinket, hogy sötétséghez szokott tekintetünk be ne 

záruljon a világosság előtt, hogy megláthassuk a te végtelen 
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irgalmasságodat. És magunkba térve kicsinyek és alázatosak 

tudjunk lenni, amikor hozzád szólunk, amikor előtted térdre bo-

rulva könyörgünk. Hogy mindazt, amit Te nekünk adtál, a mi 

lelkünk legnagyobb értékének és életünk egyetlen céljának te-

kinthessük. És a mi kicsiny, múlandó életünkkel szemben mint a 

legszentebbet, a legtisztábbat, a legfénylőbbet, a legsugárzóbbat 

láthassuk. És mindenkor a lelkünk legnagyobb hálájával és 

odaadásával borulhassunk le az előtt a kegyelem előtt, amelyet 

nekünk adtál, amikor minket megkerestél a sötétségben, a bű-

nökben, a tévelygésekben. 

Elénk álltál, kegyelemnek Istene, és nem engedted, hogy a 

mélységben tovább haladhassunk, hogy belezuhanjanak a kár-

hozatba. Elénk álltál a te irgalmasságoddal, és feltartóztattál 

minket, hogy el ne vesszünk, hanem felismerjük a te irgalmassá-

godat, és elfogadjuk a te kegyelmedet. S a felénk nyújtott segítő 

kézbe belekapaszkodva a mi üdvösségünket, boldogságunkat 

egyedül tőled, a te irgalmasságodtól remélve, benned bízva 

mindörökké tőled várhassuk. Mert a mi lelkünk bizonyosságot 

nyert afelől, hogy Te, bár ismertél, láttál minket a bűneink 

szennyében, a mi tökéletlenségünkben, a mi gőgünkben, elbiza-

kodottságunkban, mégis lehajoltál értünk. Könyörgünk hozzád, 

tisztíts meg minket a te irgalmasságoddal, moss meg bennünket 

a te szereteteddel, mint ahogy anyja megtisztítja és felneveli 

engedetlen, szófogadatlan gyermekét. Nevelj fel minket is, 

Uram, hogy egyszer méltókká lehessünk arra a nagy kegyelem-

re, hogy minket megkerestél és megtaláltál. Oh, légy velünk, 

végy lakozást a mi lelkünkben, gyújtsd meg a te világosságodat, 

hogy örömmel és boldogsággal szemlélhessük mindenkor a te 

igazságodat, és mindenkor hálaadással emlékezzünk meg a mi 

Urunkról, a Jézus Krisztusról, akiben bekopogtattál hozzánk. 

Óh, Uram, gyomlálj ki a lelkünkből minden érzést, minden vá-

gyat, amely minket a világhoz, a bűnhöz, a gyengeséghez, a 

gyarlósághoz köt. Semmisítsd meg azokat, és ültesd el helyükbe 

azokat a szent erényeket, amelyek előtted kedvesek. És cselekedd 
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velünk, hogy a mi lelkünk ezeknek bőven termő talajává váljék, 

hogy a mi múlandó életünkben termést mutathassunk fel Előtted. 

Hogy megmutathassuk azt, hogy nem volt hiábavaló a mi 

Urunknak, Krisztusunknak áldozata, mert a szeretet, a te szent 

törvényed kikelt a mi szívünkben, és meghozta a termést. Add, 

hogy ez a termés a te mennyei szérűdbe a te szent angyalaid 

által összegyűjtve ott legyen a mi részünkre, hogy tápláltassunk 

a te irgalmasságoddal, kegyelmességeddel. Azzal az örömmel és 

reménységgel, hogy Te nem hagysz el bennünket, hanem napról-

napra, percről-percre elősegíted ennek a termésnek növekedését 

itt a múlandó életben. Oh, add, Uram, hogy a mi lelkünkbe mé-

lyen belevésődjék a mi Urunk nagy cselekedete, áldozata. És 

add, hogy mint követendő példát, mint szent eszmét hordozzuk 

ezt a szívünkben, és mi is a szeretet cselekedeteit cselekedhes-

sük! Távoztasd el a lelkünkből a gyűlöletet, az önzést, a gőgöt, a 

hazugságot, és mindazt az érzést, gondolatot és vágyat, amely 

előtted utálatos és amely visszatart bennünket attól, hogy beme-

hessünk abba az örökkévaló hajlékba, amelyet Te készítettél a te 

kegyelmedből, szeretetedből a mi részünkre. Tisztíts meg minket, 

Uram, bocsásd meg a mi bűneinket, és szabadítsd meg a mi lel-

künket a tévelygéstől, a hamis látástól, hogy a jót ne lássuk 

rossznak, a rosszat pedig ne kövessük, mint jót. Világosítsd meg 

a mi értelmünket, és hasd át a mi szívünket a te Szentlelkeddel, 

aki tanít, épít és napról-napra megelevenít bennünket abban az 

igazságban, amelyet Te írsz és Te írtál bele kezdettől fogva a mi 

szívünkbe. Könyörülő Isten, légy segítségünkre ebben az órában 

és az egész életben. Küldd el hozzánk a te szentlelkednek erejét, 

hogy az a csoda, amelyet Te a földi ember számára érthetetlenül 

adtál, elvégezhesse a mi lelkünkön azt a munkát, amelyet Te 

akarsz általa elvégeztetni. Tégy minket alkalmassá a te követé-

sedre, a te igazságodnak hordozására, a te törvényednek megva-

lósítására. Tégy minket a szeretetnek tartályaivá, hogy amit 

Krisztus, a mi Urunk az ő cselekedetével, az ő áldozatával bele-

írt e teremtett világ természetébe, amit beleírt a mennyekbe - 
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amely lapokat a szent angyalok forgatnak az élet könyvében - 

ugyanazt a mi lelkünkbe is írja bele. T. i. azt a megmásíthatatlan 

törvényt, amellyel Te a mindenséget kormányozod, hogy ennek a 

mindenségnek mi is hasznavehető, számottevő polgárai, a te 

akaratodnak letéteményesei lehessünk. Hogy mindenkor enge-

delmes eszközeivé válhassunk a te akaratodnak, a te szándékod-

nak itt ezen a földön. És amikor majd elhívsz bennünket az örök-

kévalóságba, ott is a te engedelmes gyermekeid lehessünk, akik 

szeretettel és örömmel várják az ő Atyjuknak rendelkezését. 

Könyörülő Atyánk, légy velünk ebben az órában, és nyisd 

meg a mi lelkünket, a mi szívünket. Hogy a te szent Fiadnak, a 

mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak halálával és feltámadásával 

történt nagy, titkos dolgokat - ha az értelmünkkel nem is tudjuk 

megérteni - a szívünk örömével, a szívünk boldogságával meg-

érezhessük. És méltó vendégei lehessünk a te asztalodnak, ame-

lyet nekünk, bűnösöknek megterítettél. És ha a lelkünket idekap-

csoltad ehhez a ponthoz, amelyen a te szent Fiadnak megtöretett 

teste és kiontott vére emlékezetére kenyeret és bort veszünk ma-

gunkhoz a mi múlandó életünkben, add, hogy az ne csak a mú-

landó testnek, hanem a lelkünknek is táplálására legyen. Hogy 

ezzel megerősödve hadakozhassunk a mi bűneinkkel, a mi té-

velygéseinkkel, hogy azokat a mi múlandó életünkben a te Szent-

lelkeddel, a te szent erőddel diadalmasan legyőzhessük. 

Oh, add, hogy a mi Urunknak teste és vére a mi lelkünkben 

élő, eleven erővé váljék, és új törvényt írjon a mi szíveinkbe, új 

feladatot, új célt tűzzön elénk a mi életünkben. Add, hogy a régi 

érzések elmúljanak, a testi vágyak, amelyek az emberi lelket a 

halálhoz kapcsolják, megsemmisüljenek a mi lelkünkben. És az 

az új törvény, az az új igazság, az az új valóság éljen és rendel-

kezzék velünk a te akaratod szerint, amelyet Te ébresztesz fel 

azzal az élettel, amellyel megtelíted a mi lelkünket. Feltámadott 

Krisztus!  

Szállj alá Szentlelkeddel és hasd át a mi lelkeinket! Fogadj min-

ket tanítványaiddá, testvéreiddé, barátaiddá, akikért meghaltál, 
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akikért feltámadtál, akikért az üdvösség nagy munkáját elvégez-

ted, Ámen. 

* 

„Ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik. ” „Ez az én 

vérem, amely tiérettetek kiontatik: ezt cselekedjétek az én emlé-

kezetemre” Valahányszor „eszitek a kenyeret és isszátok a po-

hárt, az én halálomat hirdessétek, míg eljövök”. Ezt hagyta a 

földi embernek a mi Urunk. Ez az ő testamentuma, az ő szövet-

sége. „Amíg Én eljövök. ” Mert az Úr eljön az ő ígérete szerint a 

földi emberhez! És amíg Ő eljön, az ő halálát kell hirdetnetek és 

hirdetnünk, mert Ő a földi emberért halt meg, mert a földi em-

bernek kell megtérnie, a földi embernek kell Istenhez kapcso-

lódnia. A szellemek nem tehetik ezt, mert az ő részükre már 

bezárult a lehetőség, hogy választhassanak a jó és rossz között. 

Ti azonban választhattok, testvéreim. Válasszátok tehát a ti lel-

ketek szerint az életet, egyétek a kenyeret és igyátok a pohárt, és 

hirdessétek az Úrnak halálát, míg ő eljön a bűnök bocsánatára, a 

lelketek megszabadítására, mert érettetek történt az ő halála és 

feltámadása. Valakik eszik a „ő testét”, azoknak életük lesz, 

mert az igazságnak lelke múlandó testi életükben diadalra 

jut a test felett, azért nem halnak meg, az életük nem szakad 

meg, hanem a Krisztusban, az igazságban, a szeretetben való 

életüket egy tökéletesebb létállapotban folytathatják tovább. 

Azért, testvéreim, egyétek a kenyeret, a Krisztus testét, és táplál-

játok vele a lelketeket, hogy örökéletetek legyen Krisztusban. 

„Ez az én vérem, amely sokak bűneiért kiontatik.” Igyátok e 

poharat, és életetek lesz, mert „az én testem bizony étel, és az én 

vérem bizony ital”. Akik isznak ebből az egy pohárból, ezt azok 

egy szövetség, egy eszme megpecsételésére isszák, és azok el-

válhatatlanok mind a mulandóban, mind az örökkévalóban, mert 

ez az eszme, ez az igazság. Krisztusnak ez az áldozata nem idő-

leges, hanem örökkévaló értékeket, elpecsételéseket rejt magá-

ban, és ha Krisztus vérét isszátok, Ő él bennetek és ti Őbenne. 

Készítsétek el azért a szíveteket, hogy a feltámadott Krisztus 
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lakozást vehessen abban, Ura, Parancsolója lehessen a lelketek-

nek, hogy az ő akaratát teljesítsétek. Ami értéket ezen a réven 

szereztetek, osszátok meg egymással és mindazokkal, akiket az 

Úr az ő kegyelmébe befogad, mert titeket is az ő ingyen való 

kegyelméből fogadott be, titeket is az ő szeretete keresett meg. 

Így valakiket az Úr egybekapcsol, azokat sem ember, sem embe-

ri, múlandó törvények el nem választhatják, mert ők egyek a 

Jézus Krisztusban. Amikor tehát az Úr halálának emlékezetére 

eszitek a kenyeret és isszátok a bort, ti magatok is átléptetek az 

örökkévalóságba, mert az örökkévalóság törvényének valósággá 

kell válnia a ti testetekben és a ti földi életetekben, hogy életetek 

legyen az örökkévalóban a Krisztus által. 

Kegyelmes Isten, szerető jó Atyánk! Szeretet Istene! A mi 

gyarló szívünk végtelen hálát rebeg neked a te ajándékaidért! 

Köszönjük neked, hogy Te minket, bűnös embereket méltóknak 

találtál, hogy a te szent asztalodhoz meghívj, hogy szövetséget 

köthessünk veled, örök, jó, igaz, szerető Istenünk! Tudjuk, hogy 

érdemtelenek vagyunk rá, tudjuk, hogy messzire estünk tőled, a 

te igazságodtól, a te jóságodtól. És Te mégis megkerestél, mégis 

hazahívtál minket a te szerető atyai hajlékodba. Ígéretet adtál 

nekünk, hogy Te velünk vagy és velünk leszesz, nem hagysz el 

bennünket, megbocsátod a mi bűneinket, s gyermekeiddé foga-

dod tékozló fiaidat. 

Oh, kérünk, Atyánk, ha gyermekeiddé fogadtál, ha elpecsé-

teltél minket a te nagy irgalmasságodból, gondoskodjál rólunk 

továbbra is, áldj meg minket, mert mi szegények, kicsinyek, 

gyarlók és gyengék vagyunk, szükségünk van a te atyai áldásod-

ra, szükségünk van a te segítségedre, a te erődre, a te gyámolí-

tásodra, a te bátorításodra. Szükségünk van arra, hogy percről 

percre, napról napra, évről évre velünk légy, és ne engedd el a 

kezünket, hanem a te atyai szereteteddel vezess minket azon az 

úton, amelyet elénk szabtál. Vezess, és ne hagyj minket magunk-

ra, mert mi gyarlók vagyunk, és a bűnök tengerében nem tudunk 

a magunk erejével előbbre haladni, ha csak Te meg nem fogod a 
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kezünket, és nem vezetsz, nem erősítesz minket. Te ígéretet tettél 

a mi lelkünknek, a mi szívünknek, hogy Te a mi Atyánk leszesz, 

és a te nagy irgalmasságoddal mellettünk, velünk maradsz a 

világ végezetéig. Oh, légy velünk, és tégy minket érdemesekké 

arra, hogy veled lehessünk, hogy a lelkünkben helyet készíthes-

sünk neked, a te szent Igédnek. Hogy ebben az igében élhessünk, 

hogy soha meg ne feledkezzünk arról, kik vagyunk. És bárha a te 

akaratod szerint velünk talán a mi erőnket meghaladó munkát 

végeztetsz, akkor is azok az erények kelnek ki a lelkünkben, ame-

lyeknek magvát Te hintetted el benne. És ha bukottságunkban, 

tökéletlenségünkben néha talán önmagunkról valami olyat 

gondolnánk, hogy mi már valakik vagyunk, oh add, hogy ezt a 

mi lelkünkből kitörölhessük. Hogy ezek a gondolatok, ilyen 

elbizakodottságok hálátlanságba, vagy az önmagunk erejében 

való bizakodásra ne indítsanak bennünket, hanem mindenkor 

alázatosak, kicsinyek, a mi bűneink tudatában lévő szerény 

emberlelkek maradhassunk. 
Oh, légy velünk, Istenünk, és azt a kis jóakaratot, azt a kis vi-

lágosságot, amelyet a mi lelkünkbe befogadtunk, növeld, erő-

sítsd, nagyobbítsd meg a lelkünkben. Hogy igazakká és méltókká 

lehessünk a te ígéretedre, amellyel minket elpecsételtél és gyer-

mekeiddé fogadtál! Óh, add, hogy a mi Urunkat, a Jézus Krisz-

tust - aki minket ez által a szövetség által fölemelt, aki mindvé-

gig a világ végezetéig velünk marad - mindig ebben az értünk 

hozott nagy áldozatában láthassuk magunk előtt. Hogy soha 

szem elől ne tévesszük azt, hogy Ő meghalt értünk, hogy Ő áldo-

zatot hozott, hogy kivezessen minket a tévelygés útvesztőjéből. 

És amikor elkövetkezik életünk utolsó órája, add a mi lelkünkbe 

azt a reménységet, hogy Te a sötétségben világosságot derítesz a 

mi lelkünkbe és nem hagysz el bennünket, hanem kivezetsz a 

halálból az életre. 

Óh, irgalmas Atyánk, könyörülj meg mindazokon, akik még 

nem ismernek Tégedet, akik még nem tudják felfogni a te irgal-

masságodat, a te szeretetedet a földi emberhez, akik még messze 
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vannak ennek az igazságnak felismerésétől. Óh deríts az ő éle-

tükben is világosságot, és ha úgy látod jónak, használj fel min-

ket, a mi földi életünket arra, hogy nekik világosságot adhas-

sunk, hogy megoszthassuk velük a te irgalmadat és szeretetedet. 

Hogy hírt vihessünk nekik az ő szomorúságukban, s vigaszukra 

lehessünk azzal az igazsággal, hogy Te az élet vagy, és a halált 

legyőzted, amikor feltámadtál a halálból. Hogy amikor megáll-

nak az ő szomorúságukban, az ő nyomorúságukban amellett a 

sír mellett, amely szeretteiket takarja, szemeik előtt új világos-

ságot, új élet reménységét deríthessük fel, hogy ők is megtérje-

nek, dicsérjenek és dicsőítsenek Téged, amiért lehajoltál hoz-

zánk. Áldj meg minket, Istenünk, azzal a te nagy áldásoddal, 

amellyel Te a gyermekeidet útnak indítod. Áldj meg minket a mi 

lelkünk érzéseiben, a mi lelkünk törekvéseiben. Áldj meg minket 

a mi jóakaratunkban, áldj meg minket a mi szomorúságunkban, 

hogy ezek mind a mi lelkünk üdvére lehessenek! Áldj meg minket 

a mi munkánkban, áldj meg minket a mi imádságunkban, hogy 

soha el ne essünk, soha el ne távolodhassunk tőled. Hanem közel 

érezhessük magunkat tehozzád, mivel a mi lelkünkben érezzük, 

hogy Te vagy, és Te nem engedsz ki minket a te kezedből. 

Emeld fel a mi szívünket, tisztítsd meg a mi lelkünket minden 

bűntől, minden hiábavaló kívánságtól és vágytól, amelyet nem 

Te adsz. Idegen legyen az nekünk! Gyújtsd fel bennünk az igaz-

ság, a szeretet felé való törekvés lángját, hogy a mi életünkkel 

megpecsételhessük azt, amit Te adtál nekünk, hogy a szerint 

élhessünk és cselekedhessünk, ahogyan azt a te szent akaratod, 

a te szent törvényed írja elő. Áldd meg bennünk a szeretetet, 

sokasítsd és erősítsd meg közöttünk az összetartó erőt, hogy 

mindnyájan egyek lehessünk benned. Mindnyájan egymás terhét 

hordozhassuk, mivel tudjuk, hogy Te akarod azt, hogy úgy le-

gyen. Távoztasd el tőlünk a félreértésnek, a meg nem értésnek 

szellemét: derítsd fel a homályt, űzd szét az árnyakat, amelyek 

elfogják szemeink elől a kilátást. Fényesítsd meg előttünk a lá-

tóhatárt, hogy beletekinthessünk a te ígéreted szerint abba a jö-
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vendőbe, amelyet felőlünk megírtál, mert szerettél minket, mie-

lőtt mi még szerethettünk volna Téged. Add, hogy a mi lelkünk 

bizakodó, reménykedő legyen, hogy amikor megpróbáltatások, 

csapások, szenvedések, fájdalmak, bizonytalanságok állják 

útját az életünk folyásának, akkor is tudjunk hinni rendületle-

nül. Tudjunk bízni a te ígéretedben és abban, hogy Te nem 

hagytál el bennünket. Hogy mindig tudjunk hinni és bízni abban, 

hogy Te meghallgatod a mi imádságunkat, felénk fordulsz a te 

kegyelmeddel, a te irgalmaddal, és elveszed a mi szomorúsá-

gunkat, a mi nyomorúságunkat. S megtisztítod a mi utunkat, 

hogy tovább haladhassunk feléd az örökkévalóságban. 

Áldd meg a mi lelkünknek szeretet után való vágyódását, és 

add, hogy ne csak várjuk a szeretetet, hanem a mi lelkünk meg-

szerzett szeretetével adni is tudjunk, áldozni is tudjunk a te oltá-

rodra. S amikor Te azt kívánod, hogy önmagunkból adjunk va-

lamit, akkor a legjobbat, a legigazabbat, a legtisztábbat adhas-

suk, nem várva érte semmi fizetést, semmi külön jutalmat, hanem 

egyedül azért, mert azt Te akarod, Te parancsolod. Add, hogy 

ezt könnyen, szívesen, minden sajnálkozás és minden áldozat 

nélkül cselekedhessük. Könyörülj meg rajtunk, Uram, amikor a 

mi hibáinkkal, gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal küzdünk! 

Erősítsd meg a lelkünket, világosítsd meg lelki szemeinket, hogy 

megláthassuk a szívünkben, lelkünkben rejtőzködő, meghúzódó 

gyarlóságokat, és a te Szentlelkednek erejével és világosságával 

diadalmas győzelemre segíts bennünket ezekkel szemben. Adj 

nekünk erőt és vigasztalást, amikor megpróbálod a mi lelkünket, 

a mi szeretetünket és hitünket. Amikor embertársaink, testvére-

ink részéről méltatlanul vagy méltán szenvedni vagyunk kényte-

lenek, amikor a meg nem értés folytán elsötétül felettünk a látó-

határ, és mi a kétségbeesés küszöbén utolsó mozdulatunkkal is 

beléd kapaszkodunk, a te ígéretedbe, a te szeretetedbe. Óh, 

nyújts akkor segítséget felénk, nyújtsd ki a te kezedet, biztasd a 

mi lelkünket, hogy Te világosságot derítesz a sötétségben, hogy 

Te megáldod a mi jóakaratunkat, megcsendesíted a mi lelkünket. 
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Letörlöd könnyeinket, és nem hagyod a mi lelkünket a kétségbe-

esésben. Óh, add, hogy a reménység világossága derüljön fel 

előttünk azokban az órákban, amikor fájdalommal és szenvedés-

sel vagyunk kénytelenek földi napjainkat tölteni. Áldd meg 

mindazokat, akik hozzánk tartoznak, akiket hozzánk kapcsoltál 

vér szerint és lélek szerint. Terjeszd ki a te Szentlelkednek vilá-

gosságát és erejét felettük is, vond őket is mind közelebb és kö-

zelebb hozzád, hogy megérezzék a te áldásodat, a te szereteted-

nek gyümölcsét az ő életükben, s kapcsold őket mind szorosab-

ban és szorosabban a mi lelkünkhöz is. Áldd meg mindazokat, 

akik a te nevedet segítségül hívják, akik tőled várnak, tőled re-

mélnek mindent az ő életükben, akik az utolsó pillanatban hoz-

zád fordulnak! Ne bocsásd el őket reménység nélkül, bíztasd 

Őket az örökélet reménységével és a te atyai irgalmasságoddal. 

Könyörülj meg azokon is, akik még a bűnben vannak, akik 

még a bűn útján tévelyegnek. Óh, adj az ő lelküknek olyan fel-

tartóztató erőket, amelyek őket megállítsák a bűnben való to-

vább haladásban, és megfordítsák az igazság felé. Légy velük és 

velünk, hogy ott és akkor cselekedhessünk és beszélhessünk a te 

igazságod szellemében, ahol és amikor arra szükség van. Hasz-

nálj fel minket, mint eszközöket a te igazságodnak, a te világos-

ságodnak terjesztésben, és tégy minket érdemesekké, hogy az 

igazságot szólhassuk és az örökéletről bizonyságot tehessünk. 

Áldd meg a mi lelkünket, áldd meg a mi testünket, légy velünk 

most e múlandó életünkben, és készítsd el a mi lelkünket az 

örökkévaló életre. Hogy a te irgalmasságodtól vezettetve gazda-

gon térhessünk meg, hogy velünk együtt mindazok, akiket hoz-

zánk kapcsoltál, akikkel érintkezésbe hoztál, áldva dicsérhessék 

a te szent nevedet mindörökké, Ámen. 

* 

Kedves Testvéreim! Most, hogy az Élet Fejedelmének fel-

ajánlottátok a ti halandó életeteket, és testi életeteket az ő szol-

gálatába ajánlottátok, múlandó időtöket neki szenteltétek, az 

Úrnak tanítványaivá, szolgáivá és egymásnak testvéreivé lette-
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tek. Krisztus családjába tartoztok, egyek vagytok a mi Urunk, 

üdvözítőnk igazságában, szeretetében, kegyelmében: egyek 

vagytok, az Úr testvérei, barátai vagytok. Úgy igyekezzetek te-

hát ezt az ő igazságát a ti múlandó, földi életetekben valósággá 

tenni, hogy neki, aki meghalt értetek és tanítványaivá, barátaivá 

tett titeket, öröme teljék bennetek, mikor az ő munkáját cseleke-

ditek. Nektek is úgy kell egymással cselekednetek, mint aho-

gyan Ő cselekedett veletek. Úgy kell egymás közt a szeretetet 

ápolnotok, a bizalmat, a barátságot, a lelki egyetértést munkál-

notok, úgy kell egymásnak szolgálnotok, mint ahogyan szolgált 

nekünk. Úgy kell egymásért áldoznotok, mint ahogy Ő áldozott 

értünk. 

Ha azonban méltatlanokká váltok erre a szeretetre, amelyet 

adott, amellyel Ő áldozott értetek és értünk, akkor mindenképp 

elestek azoktól az ígéretektől, amelyeket Ő adott, amelyekkel Ő 

elpecsételt titeket! Mégpedig nem tesz titeket méltatlanokká, 

hanem ti teszitek magatokat; nem Ő fordul el tőletek, hanem ti 

fordultok el tőle! Azért ne feledjétek el, hogy ti egy pohárból 

ittatok, egy kenyérből ettetek, és ebben az egy kenyérben és 

ebben az egy pohárban a Krisztus testét és vérét vettétek maga-

tokhoz, nem test szerint, hanem lélek szerint. És ha Krisztus, aki 

egy, felosztotta nektek önmagát, akkor ti is egyek vagytok. 

Nincs köztelek első, sem utolsó, sem kisebb, sem nagyobb, sem 

gyengébb, sem erősebb, sem férfi, sem nő, sem érdemes, sem 

érdemtelen. Hanem mint ahogy a Krisztus elosztotta magát ben-

netek, értetek, úgy ti is egyek vagytok, és szolgálni vagytok kö-

telesek egymást, mert Krisztus erről a szeretetről, erről a szolgá-

latról ismer meg titeket. Ez a szolgálat lesz titeket nagyokká, 

hatalmasokká; ez az alázatosság emel fel, ez magasztal fel tite-

ket. A ti Uratok, a mi Urunk is mindenkinek szolgált, mindenki-

nek adott, mindenkinek elosztotta magát: ekképp kell cseleked-

netek nektek is, ha méltók akartok lenni arra az elhívatásra, 

amellyel Ő szólt most hozzátok. Éreznetek kell az életben, érez-

netek kell a halálban, éreznetek kell a szenvedésekben, érezne-
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tek kell az örömökben, hogy ti egyek vagytok, és egy Uratok, 

egy Megváltótok van: a Jézus Krisztus. Aki eljött, és azt ígérte, 

hogy mindvégig veletek marad, megsegít a ti küzdelmeitekben, 

a ti fájdalmaitokban, s megáldja a ti örömeiteket, a ti eredmé-

nyeiteket. 

Tehát Ő veletek van, veletek marad az utolsó napig, ameddig 

csak hittel tekint fel reá valaki is az emberek közül. Azért legye-

tek testvérei egymásnak a szó igazi értelmében, és töltsétek be 

az életetekkel azt a parancsolatot, amelyet Ő hagyott itt az ő 

szövetségével együtt: „szeressétek egymást”, legyetek elnézőek 

egymással szemben, legyetek alázatosak. Ha gyarlóságból meg-

bántottátok egymást, bánjátok meg, kérjétek egymásnak bocsá-

natát, és a megbántott bocsásson meg jó szívvel, mint ahogyan 

Istentől várja azt, hogy az Ő bűneit is megbocsássa. Legyetek 

mindenképp Krisztusnak, Krisztus képének hordozói itt ezen a 

földön, hogy ragyogó fénnyel hinthessétek be a sötét világot, 

amerre a ti hitetekkel, szeretetetekkel elvonultok a mulandóban 

és majd az örökkévalóságban. Áldjon meg titeket a szeretetnek 

Istene, adja bele a lelketekbe azt az örömöt, amelyet Ő akart 

adni az ő földre jövetelével, az ő áldozatával. Érezzétek meg és 

érezzétek át, hogy Ő szeret titeket, és mindörökké szeretni fog. 

Szeressétek ti is Őt és erről úgy adjatok tanúbizonyságot, hogy 

egymást szeretitek. 

Áldjon meg benneteket és maradjon veletek a mi Urunk, a 

Jézus Krisztus, Ámen. 
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PÜNKÖSD 

PÜNKÖSDI TÜZEK (**) 
 

A kilencvenkilenc igaznak szomorúsága. - Mikor jut haza az eltévelyedett századik? - 

Az utolsó idők látható előjelei. - A spiritistáknak nem szabad az egyházak területein 

keresniük híveket maguknak. - A víztől és Szentlélektől születés értelmezése. - A 

megkeresztelkedés jelentősége. - Akiken a Szentlélek tüze keresztülsugárzik. 

 

Mennynek és földnek hatalmas teremtő istene és a te gyer-

mekeidnek szerető Atyja, áldott legyen a te szent Neved mind-

örökké! Te nem hagytad el a hozzád forduló könyörgő lelkeket. 

Te meghallgatod az imádságot, és meghallgatod a te szegény, 

gyenge szolgádat, hogy elvégezhesse a rá mért feladatot, a neki 

kiosztott részt a te országod munkálásában. Elvégezhesse ezt a 

munkát azokon a kiválasztott lelkeken, akiket magadnak válasz-

tottál. Akiket magadhoz vonzani akartál, akiket fel akartál emel-

ni a bizonyosság, az igazság világába, akiket nem akartál el-

hagyni a homályosságban. Akiknek a lelkében felélesztetted a te 

Szentlelked által az igazság tüzet, hogy megismerjék a te beszé-

dedben azokat az igazságokat, amelyek a lelkük táplálására, 

felemelésére és megtisztítására valók. Áldott legyen a te szent 

Neved, és dicsértessék mindörökké minden teremtett lélek által! 

Ámen. 

* 

Üdvözölünk titeket, testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus 

nevében, mindazokkal együtt, akik titeket szeretnek, akik rátok 

feltekintenek, akik tőletek várják az ő elhagyatott állapotuk 

megvilágosítását. Mindazokkal együtt, akik titeket lépésről-

lépésre segítenek az igazság országában való járásra. Mind-

azokkal együtt, akiket az Úr a ti lelketek megmunkálására kül-

dött, akik titeket vezetnek, gyámolítanak, akik a ti lelketekben a 

szent vágyakat élesztik az Isten igéjének, az Isten igazságának 

megismerésére. Mert sokan munkálkodnak rajtatok, sokan van-

nak veletek, akiknek érdekében áll, hogy előbbre haladjatok, 

mert ők azok, akik immár megteltek az Úrnak Szentlelkével, és 
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tökéletesen megvilágosodott előttük a Krisztus. Megvilágoso-

dott előttük a jövő, megvilágosodott előttük az ő sorsuk, a jö-

vendőjük, reménységük, boldogságuk beteljesedése. De hogy ez 

az ő boldogságuk teljes legyen, hogy ez a reménységük hiábava-

lóvá ne váljék, munkát vállalnak köztetek, emberek közt. Mert 

ameddig az ember itt e száműzetésben tévelyeg, addig az ő bol-

dogságuk sem teljes, mert az ő szeretetük szenved attól a hiá-

nyosságtól, amely minden egyes lélekben kiütközik, mert hiszen 

a szeretet csak akkor teljes és boldogságot nyújtó, ha mindene-

ket egybegyűjtött, valakiket hozzátartozóknak tart és érez a lé-

lek. Mindnyájatoknak vannak szeretett hozzátartozói, mindnyá-

jatoknak van valakije, aki innen átról, a szellemvilágból óhajtva 

várja azt a pillanatot, amikor titeket biztonságban láthat és érez-

het. Amikor már nem kell féltenie benneteket azoktól az eshető-

ségektől, amelyek elsodortak titeket tőlük messze a találkozás 

reménysége nélkül. Akiket az Isten Szentlelke a szeretetben, az 

igazságban összegyűjtött, akik már érzik, hogy egyetlen Atyánk 

van, aki igaz, tiszta, nagy szeretettel várja vissza minden gyer-

mekét. Akik már érzik a szívükben az összetartozás nagy törvé-

nyét, azok munkát vállalnak a sivatagban, és minden kis eszközt 

felhasználnak arra, hogy azokat, akiket még meg lehet menteni, 

megmenthessék az örökélet, a boldogság számára. Mi más vol-

na a spiritizmus néven ismert szellemi mozgalom, mint en-

nek a nagy törvénynek, ennek a nagy összetartó hatalomnak 

a megnyilvánulása, amely keresi, kutatja a századikat, el-

hagyva a kilencvenkilencet! 

Kedves testvéreim! Ti mindnyájan a hiányzó századik vagy-

tok az Isten országából. Ez a hiányzó századik pedig olyan űrt 

képez, olyan hiányt mutat a tisztább világokban, hogy azok, akik 

élvezhetnék az öröm beteljesülését, a boldogság elérését, félrete-

szik azokat a beteljesüléseket, ameddig titeket megtalálnak, 

ameddig titeket bevezetnek az Atya hajlékába. A kilencvenki-

lencnek vigadozása elhalkul, az Istent dicsérő ének hangjaiba 

mély, szomorú sóhajtás vegyül: tiértetek van ez, embertestvére-
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im. Valahonnan megindul egy mennyei könny, egy gyémánt - 

amelyben a szeretet sugara szivárvánnyá bomlik - s elindul 

alágördülve valahonnan egy megnevezhetetlen helyről, ahová 

sem emberszem, sem szellemszem nem láthat be. És ez a könny 

nedvessé teszi az atmoszférát, ez a gyöngyszem köddé válik, s 

homályossá lesz a fény a könny ködében: mert ti még hiányoz-

tok onnan. Ez a köd borúval vonja be a vígságban élők lelki 

hangulatát, mert keresik a századikat. Hiányzik a századik; azért 

Isten Lelke, hogy egybegyűjtse mindazokat, akiknek neve az 

élet könyvében beírva találtatik, egy nagy, külön törvényt alkot 

a századik megkeresésére, és a kegyelem napjait megnyújtja, 

meghosszabbítja, hogy a századikat megkereshesse: sötétség-

ben, a homályban, a tévelygések világában. Az utolsó idők elő-

estéjén újra meg újra meggyújtják a pünkösdi tüzeket, hogy 

világítsanak mindazoknak, akik tévelyegnek a sötétségben, 

tévelyegnek az emberi okoskodás tudománynak nevezett 

útvesztőjében, tévelyegnek a hitetlenségben, az önzésben és a 

szeretetlenségben. Akiknek lelkéről már lekopott a mennyei 

ruhának utolsó foszlánya is, akiket már nem lehet megismerni 

azokról az emlékekről, amelyeket az élet magában őriz, a Para-

dicsom emlékéről. Ti vagytok azok, testvéreim, mindnyájan, 

akiket az Isten Szentlelke összegyűjtött az utolsó pünkösdre, az 

utolsó idők pünkösdjére. Mert erről szól az a jövendölés, az a 

prófécia, hogy ,,az utolsó időkben kitöltök az én Lelkemből min-

den testre, és prófétáinak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti vénei-

tek álmokat látnak ”. Az utolsó pünkösd ez, amikor minden test-

re, érdemesre és érdemtelenre kitölti az Úr az ő Szentlelkét, és 

megmutatja nekik a láthatatlan világot. Megmutatja nekik az ő 

igazságát, és ott, ahol csak dudva és csalán hull, felszántja a 

földi élet rögét, és beveti mennyei erények magvával, s növeke-

dést ad ezeknek a magvaknak, hogy gyümölcsöt teremhessenek 

az utolsó időkre. Hogy valami kis eredményt mutathassanak fel 

az igazság törvényének hatalmassága előtt, és ezek a kicsiny 

eredmények képessé tegyék őket arra, hogy az Istennek kegyel-
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me nagyobb ígéretekre, nagyobb reménységekre, nagyobb 

eredményekre tegye őket méltókká. Hogy ezek a nagyobb ered-

mények átformálják, újjáteremtsék a lelküket. És ezzel az újjáte-

remtett lélekkel nyitott ajtókat találhassanak a kegyelem világa-

iban, ahol elhelyezkedve, mennyei polgároknak számítsa őket az 

az isteni szeretetet, amely őket megkereste, fölemelte, megtisztí-

totta és megigazította. 

Kedves testvéreim, spiritiszták, kérdezem tőletek, mi volna 

különben az Isten célja azzal, hogy titeket a láthatatlan világ 

ajtajához odavezetett, ha nem az, hogy átöltöztessen az ő orszá-

gának, az ő világának törvényeibe, hogy megismertesse veletek 

azokat az igazságokat, amelyek ott érvényesek. Amelyek szerint 

a jót és igazat megítélik, amelyek szerint ott felmentést, vagy 

elmarasztalást osztanak?! Mi volna más a célja, mint hogy Isten 

a ti lelketeket ki akarja a ti múlandó életetekben képezni azok 

szerint a törvények és igazságok szerint, amelyek az ő országá-

nak igazságát képezik?! Ha más volna Isten célja, akkor nem 

vezetne titeket lépésről lépésre feljebb azon a magaslaton, 

amelyre verejtékezve, nagy emberi igyekezettel ti magatok is 

szeretnétek feljutni. Mert hiszen magatok is mindannyiszor érzi-

tek az alantas világ szennyes hullámcsapását, valahányszor utol-

ér benneteket a végzet, érzitek a fájdalmat, a szenvedést. Érzitek 

a tévelygésnek azokat a káros és gyilkos következményeit, ame-

lyeket az ember a maga boldogtalanságára teremtett meg. Érez-

nie is kell a földi embernek, hogy senki és semmi meg nem tart-

hatja, meg nem óvhatja őt sem a szenvedéstől, sem a haláltól, 

sem pedig azoktól a kárhozatos következményektől, amelyek 

alatt a bűnben elsüllyedt földi emberek nyögnek. Mindezt tudva 

mégis sokszor ti magatok is olyan erősen ragaszkodtok a ti em-

beri igazságotokhoz, hogy alig lehet a lelketekből kitépni azokat 

az értéktelen igazságokat, amelyek egy lépéssel sem visznek 

előbbre, ahelyett azonban megnehezítik a szíveteket, és kétsé-

gekkel árasztják el a lelketeket. Erősen ragaszkodtok ezekhez az 

igazságokhoz, amelyek csak a ti megpróbáltatásotokra vannak 
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adva a földre, nem pedig azért, mintha ezeket elszenvedve a ti 

múltbeli tartozásaitokat, tévedéseiteket, bűneiteket valamiképp 

helyreigazíthatnátok! Csak azért vannak ezek adva, hogy kitűn-

jék, hogy mindezek dacára is keresitek-e a ti kicsiny hitetekkel 

az örökkévalóval való kapcsolatot. Keresitek-e Istent és az ő 

segítségét, az ő megvilágosítását, keresitek-e vele a közvetlen 

kapcsolatot, át tudjátok-e adni neki a lelketeket. Hogy Ő bele-

nyúlva a ti múlandó földi életetekbe, új irányt mutathasson a 

lelketeknek, hogy abban az új irányban haladva megismerhessé-

tek azokat az ajándékokat, amelyeket ő mindegyikőtök számára 

fenntartott. 

Ebben az új irányban mindegyik lélek megtalálja a maga Is-

tentől kapott külön ajándékát, és felékesíti vele a lelkét. S ami-

kor majd egymásra találtok, örvendezve emlékeztek meg róla, 

hogy a ti Atyátok adta azt ajándékképp a ti életetekbe, hogy di-

csérettel és hálával emlékezzetek meg róla. Igen, Isten minden-

kit megpróbál, mielőtt fiává fogadja. És legyen bár a lelketekben 

nagy, szép és nemes vágy és törekvés: mégis végig kell járnotok 

a tövises utat, küzdenetek kell a gonosszal a megpróbáltatáso-

kon keresztül éppen azért, mert a ti lelketek már megérezte a jó 

felé való vonzódást, éppen azért, mert a ti lelketek befogadta 

Istent és az ő parancsolatait az ő legbensőbb szentélyébe.  Éppen  

Éppen azért vezet Ő titeket végig a botránkozásokkal kirakott 

köves úton, hogy vajon nem inog-e meg a lelketekben az a bizo-

nyosság, amelyet a magatokénak vallotok. Nem halványodik-e 

el a szívetekben Isten arculata, nem lesztek-e pártütőkké, ha Ő 

nem mindig csak az áldásával közeledik felétek?! Szükségesek 

az embernek a megpróbáltatások, szükségesek a sötét utak, a 

szomorú órák, mert az emberi lélek be van burkolva a tévedések 

fluidjaiba, a tévelygések ruházatába, és szükséges, hogy ezt a 

ruhát megtépje és szétrongyolja a tövis. Szükséges, hogy meg-

botoljék az ember, amikor az isteni igazságot az emberi gyarló-

sággal összekeverve nem tud választani a jó és a rossz közt. 

Szükséges, hogy az embernek meglegyenek a szomorú pillana-
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tai, amikor magába szálljon, amikor gyengeségei, tévelygései és 

bűnei miatt szomorkodjék, hogy beláthassa, hogy ő magától 

semmire sem képes. Hanem csupán Isten Szentlelkének vezetés-

ével, Isten Szentlelkének erősítésével tud a jóban megállni, csak 

az Isten Szentlelkének erejével tud egy lépést előre tenni azon az 

úton, amely felfelé vezet a tökéletesség világába. 

Embertestvéreim! Nem védekezhettek azzal az Igazság Tör-

vénye előtt, amikor majd számadásra hív benneteket, hogy 

„gyarló voltam, ember voltam, a bűn és a tévelygés, a vétek és a 

hiba hozzátapadt az én emberi állapotomhoz!” Ezzel hiába vé-

dekeztek; az igazság törvénye csak azt veszi figyelembe, ami 

van. Az igazság törvénye sem kegyelmet, sem felmentést nem 

oszthat senki részére; a kegyelem, a felmentés Istennél van. Ő 

adja a felmentést, a kegyelmet annak, akit arra méltónak talál, 

akinek a lelkét vizsgálva elégnek találja azokat a próbákat és 

szenvedéseket, amelyeken keresztül őt magához vonzotta. Akit 

erősnek talált a hitben, alázatosnak és kitartónak a szenvedés-

ben, hűségesnek az imádkozásban, a vele való összeköttetésben. 

Mert hiszen ha az emberi lélek megismeri önmagát, és tudja, 

hogy gyenge, kicsiny, bűnre hajlamos, hogy benne semmi jó 

gyökeret verni nem tud, hacsak az Isten segítsége vele nincs, 

akkor ugyan mi a teendője?! Valamit, mint eredményt mégis 

csak ki kell hoznia földi életének napjaiból! Imádkozzék, 

keresse Istennel a közvetlen összeköttetést, keresse az ő se-

gítségét, keresse a meghallgattatást, legyen kitartó a könyör-

gésben. És Isten, aki titkon nézi őt, aki titkon szemléli az ő lel-

kének érzéshullámzásait, folytonosan vizsgálja azokat a gondo-

latokat, érzéseket, jóra való törekvéseket, amikor az ember egy-

általán nem gondolhat reá, mert elfoglalja őt a földi élet külső 

behatásainak felemésztése. Amikor látja az ő hűségét és aláza-

tosságát - amikor a földi ember a legkevésbé reméli, amikor a 

legkevésbé számít rá, amikor már elfáradt az imádkozásban, és a 

bizakodásban, és már-már azt hiszi, hogy az Isten nem hallgatja 

meg az ő könyörgését: akkor készíti elő a kegyelemnek azt a 
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szálát amellyel magához kapcsolja az elfáradt lelkeket. És emeli, 

vonzza fel őket magához, és megajándékozza olyan eshetősé-

gekkel, olyan lehetőségekkel, amelyek örömöt, boldogságot és 

megelégedettséget nyújtanak. És amikor a földi ember a meg-

nyugvás pillanatában, a megelégedés örömében, a békesség órá-

iban hálaadással keresi fel az ő teremtő Istenét, a hozzá lehajoló 

kegyelem Istenét: akkor az Isten boldogan sorozza be az övéi 

közé a századikat. - Minden egyes századikat - akiknek keresé-

sére elküldte a kilencvenkilenc közül azokat, akik már teljesen 

megerősödtek a hitben. És bizonyossággá vált a lelkükben az 

Isten jósága, Isten igazsága, hogy megkeressék az eltévedette-

ket, és felemeljék a lelkeket egy-egy érzéssel. Amely érzésnek 

hosszantartó rezgésében a tévelygő földi emberlélek megtalálja 

a világosságot és a bizonyosságra vezérlő erőt. Testvéreim, a 

pünkösdi tüzeknek nemcsak akkor kellett égniük, amikor a 

Szentlélek kitöltetett e világra, hanem szükséges, hogy újra 

meg újra lángot vessenek az emberek lelkében. Mert mikor 

ezek a lángok kialszanak, akkor elsötétül a világ, és nem lesz 

többé olyan világosság, amely a tévelygő lelkeket hazavezesse. 

Amikor a pünkösdi tüzek kialszanak, a sötétség kiterjeszti min-

dent elhomályosító szárnyait, akkor még akiknek a lelki szemeik 

nyílva volnának is, de még erőtlenek arra, hogy egy végső, nagy 

erőfeszítéssel kiragadják magukat a tévelygés és bűn világából, 

elvesztik a tájékozódó képességet. És nem tudják, mely úton 

menjenek, mely út, mely ösvény lenne a legalkalmasabb arra, 

hogy hazataláljanak. 

Igen, testvéreim, a pünkösd nemcsak emlék, nemcsak az 

emlékezés ünnepe, hanem a folytonos megújulás alkalma 
egészen addig, ameddig az Isten kegyelme lefogva tartja a sötét-

ség árnyait. Ameddig az Isten kegyelme kiküldi a századikért 

azokat a lelkeket, akik már megismerték őt, akik már bizonyos-

ságban vannak. Akiket már egybegyűjtött, s az ő mennyei csű-

rébe betakart, akiken már nem fog a tévelygés, akiken már nem 

fog a kísértés, akik már el vannak könyvelve az élet könyvében. 
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Tekintsétek testvéreim a ti megkerestetéseteket is ilyen fordu-

latnak, ilyen nagy gondot okozó munkának. Tekintsétek a ti tá-

volléteteket a tisztább világokból szintén ilyen szomorúságot 

okozó hézagnak, ilyen hiánynak, és ragadjátok meg az alkalmat 

a pünkösdi tüzek világosságánál, hogy mindent összeszedjetek. 

Hogy a lelketeket megtölthessétek mindazokkal az igazságok-

kal, amelyeket mi hirdetünk nektek! Hiszen mi a ti megkeresé-

setekre, a ti megvilágosításotokra, a ti felemelésetekre és meg-

tisztításotokra küldettünk ki, hogy mindazok az igazságok, ame-

lyeket nektek szólunk, a ti lelketekben megtisztulást, megeleve-

nedett, új életre ébredést hozzanak létre. Hogy pedig ez a ti lel-

ketekben ne csak múlandó hang, ne csak elhangzott szó legyen, 

amelyet ebben az órában hallotok tőlünk, hanem erősen bele-

gyökerezzék a ti szívetekbe: ezen a napon gyűjtsétek egybe a 

Szentlélek kisugárzott világosságát a lelketekbe. Hogy az Úr az 

ő kegyelmével ennél a világosságnál fogva vezethessen titeket, 

hogy ezen a napon - és a ti egész életetekben is - teljesek lehes-

setek a Szentlélekkel. Hogy ne ti magatok akarjatok, hanem 

akarjon bennetek, általatok az Úrnak Szentlelke, hogy Ő csele-

kedhessék és végezhessen el rajtatok és általatok olyan munká-

kat, amelyekre még a világnak szüksége van. Mert ti vagytok a 

világ világossága, ti vagytok a földnek sója. Ha pedig a ti vilá-

gosságotokat véka alá rejtitek, vagy ha a ti mennyei sótok meg-

romlik, megízetlenedik, akkor mivel sózatik meg a világ? Mivel 

lehet tartóssá tenni, mivel lehet kihúzni még a kegyelem idejét, 

hogy akik még ma nem ismerik az Isten és az ő igazságát, akik-

nek a lelke még tévelyeg, azok is megtalálhassák az Istenhez 

vezető fénysugarat? 

Ti spiritistáknak mondjátok magatokat. Nektek a lélek vilá-

gában ismerősöknek kell lennetek, nektek nem szabad tévelyeg-

netek, nektek nem szabad hamis tanúságot tennetek. Nektek 

nem szabad hamis igazságokat hirdetnetek, és nem szabad mást 

cselekednetek, mint amit igaznak és jónak hisztek és annak is-

mertetek meg. Nektek sokszorosan kell értékelnetek Isten Szent-
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lelkének ajándékát, mert titeket nem az egybegyűjtött kévékkel 

emeltek fel, mert azok a kévék, amelyekbe ti tartoztatok, már 

egybe vannak gyűjtve. Ti elhullatott kalászok vagytok, ti kint 

vagytok a tarlón. Halljátok-e már a villámlást és a dörgést, 

amellyel kezdődik a vég?! Látjátok-e már azt az emésztő tüzet, 

amely felborít mindent, megsemmisít mindent, amit nem Isten 

alkotott, amit nem Isten adott a világnak? Látjátok-e már tor-

nyosulni a felhőket, amelyek talán idő előtt ideérnek, mielőtt 

még elkészülhetnétek ti és azok, akik még a ti beszédetek által 

hiendők lesznek?! Az idő közel van, a vihar szele már-már meg-

érinti, meglebegteti a ruhátokat munka közben, amikor a ti igaz-

ságotokat, a ti világosságotokat a világnak akarjátok átadni. 

Megérinti a lelketeket a vihar szele, és borzongással húzódik 

össze a félelemtől, és aggódva kérdezitek: „Uram, kicsoda állhat 

meg a te ítéleted előtt?! Uram, kicsoda tartatik meg azon a na-

pon, amelyen Te igazságot teszel?!” Előttetek van az út, amelyet 

a mi Urunk megjárt; előttetek van az ige, amelyet Ő hagyott itt, 

hogy a földi ember ne tévelyegjen külön okoskodások útvesztő-

jében, hanem tegye félre az okoskodást. Vegye fel a keresztjét, 

és úgy kövesse Őt azon az úton, amelyet Ő világított meg ame-

lyet Ő járt végig, és amely úton várja az övéit, hogy vele talál-

kozzanak. Mert ha ti az ő útján jártok, akkor találkoztok vele, 

mert Ő lépten-nyomon otthagyta azokat az igazságokat, azokat 

az eredményeket, amelyekre a földi embernek szüksége van. 

Otthagyta azokat az erőket, amelyek nélkül senki, de senki el 

nem tudná végezni üdvösségének megszerzését. És ha azon az 

úton haladtok, amelyet Ő mulatott meg nektek, nem tekintve 

sem jobbra, sem balra, sem hátrafelé, hanem csak folyton előre, 

feléje, ha a hitetekkel és bizakodásotokkal semmilyen más ol-

dalról nem, csak egyedül tőle várjátok a segítséget, akkor elvég-

zitek az utat. S az ő segítségével beértek a célhoz, mert Ő vele-

tek van, - de csakis veletek, az ő útján haladókkal. Akik még Őt 

és az ő útját nem ismerik, azokat más úton-módon ébresztgetik, 

azok még a küldetésben lévők által, tiáltalatok és mindazok által 
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ébresztetnek fel nyomorúságaikban, szenvedéseikben, kétségbe-

eséseikben, akik már hisznek, hogy ráléphessenek az ő útjára. 

Tehát nektek egyszersmind küldetésetek van, hogy ti, akiket 

Ő felébresztett az élet megismerésére, az igazság bizonyosságá-

ra, ezt a meggyőződéseteket közöljétek másokkal. Úgy járjatok, 

és úgy éljetek a földi életben, hogy azok a mások, akik még ma 

nem ismerik Krisztust és az ő igazságát, kívánatosnak lássák a ti 

hiteteket, a ti igazságotokat. Kívánatosnak lássák a ti békessége-

teket, a ti megnyugvásotokat, kívánatosnak lássák a ti lelki és 

testi életeteket. Mert a ti életetekből, a ti magaviseletetekből, a ti 

cselekedeteitekből elő kell ragyognia Krisztus mennyei igazsá-

gának, amely mindenütt boldogít, mindenütt vígasztal, minden-

ütt erősít, felemel és megtisztít. Ez a ti küldetésetek, testvéreim.  

Nekünk, akik azért küldettünk hozzátok, hogy benneteket a 

spiritizmus útján vezessünk az igazságra, kemény munkát kell 

végeznünk, mert a megmunkálatlan, dudvás lelkeken kell elvé-

geznünk azt a munkát, amely alkalmassá teszi a lelkeket az Úr 

igazságának befogadására. Ezernyi kételytől, ezernyi babonától, 

balhiedelemtől kell a ti lelketeket megtisztítanunk, és azt az utat, 

módot kell kikeresnünk a lelketekben, amelyen keresztül hozzá-

férhetők vagytok. Mert az Isten lelke minden egyes lélekhez 

hozzá akar férni, minden egyes lélekben el akarja hinteni azok-

nak a mennyei erényeknek a magvát, amelyek kicsírázva felnö-

vekedjenek és eredményeket hozzanak, hogy amikor majd elkö-

vetkezik a nagy számadás napja, fel legyetek ékesítve azokkal 

az erényekkel, amelyek megnyitják előttetek az Isten országának 

kapuit. 

De a spiritistáknak, akiket az Isten Lelke ezen az úton-

módon keresett meg, nem szabad a rendezett kévékbe kötött 

emberlelkek világába tekintgetniük, nem szabad rombolást 

végezniük azok közt a lelkek közt, akik valamely valláshoz 

vagy felekezethez belső hit szerint tartoznak. Belső hit szerint 

- mondom - nem csak külsőség szerint. Nem szabad azon a terü-

leten építenetek, amely terület a másé, más rendhez tartozik. A 
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bűnnek tévelygői közt, a hitetlenek közt - akik kiestek azok-

ból a kévékből, amelyeket egybekötött az a fluid, az az erő, 

amely Istentől való - ott munkálkodhattok. Ahogyan más 

ember telkére nem építhettek házat, ugyanúgy semmiféle vallás-

ban vagy felekezetben élők közt nem hirdethetitek a spiritizmus 

igazságát, mert ott nincs szükség, ahol hiány nem mutatkozik. 

Ahol megéheztek, ott kell kenyérrel táplálni azokat a lelkeket, 

ahol megszomjaztak, ott adhatjátok csak a ti igazságotoknak 

cseppjeit azoknak, akik kérik tőletek. 

Azonban kint a világban az életetekkel, a példaadásotokkal 

magatok felé fordíthatjátok a hitetlenek figyelmét. Cselekedjetek 

jót és igazat, és mindazt, amivel a ti Uratok megbízott titeket, s 

ha ezzel az elveszettek közül csak egyet is megmenthettek az 

igazság részére, már nem éltetek hiába, és a ti igyekezetetek 

meggyőzi azokat, akik hisznek, a ti hitetek helyesebb voltáról. 

Legyetek példaképek még azok előtt is, akik a kévékbe vannak 

kötve. Az életetekkel kell bizonyságot tennetek Krisztus igazsá-

gáról, mert ha nem ezt cselekeditek, méltatlanokká váltok az 

Isten kegyelmére, amely az Ő Szentlelke által megkeresett tite-

ket, a századikat, akik hiányoztatok a teljes számból. 

Kedves testvéreim! Azt mondja az Úr: „Valaki nem születik 

víztől és Szentlélektől semmiképp nem mehet be a mennyek or-

szágába.” Mit jelent ez? Mi az a születés, amelyen az ember 

lelkének keresztül kell esnie? Mindnyájatoknak meg kell szület-

netek erre az új életre, az Isten által megmutatott igaz, tiszta és 

szent életre. Ez a születés folyton tart, ameddig csak itt e földi 

életben az Isten kegyelme felettetek világosságot és melegséget 

sugároz széjjel. A víztől való megszületés jelenti azt a mozzana-

tot az emberi életben, amikor mint ember elfogadja a Krisztus 

igazságát mindenekfelett való igazságnak, és ezt az igazságot 

mintegy megpecsételi azáltal, hogy megkeresztelkedik mind-

azoknak az igazságoknak felvételére, amelyeket jóknak és iga-

zaknak ismert fel. Ez még mindig csak az ember, az ember aka-

rata, az ember vágya, az ember célja; de szükséges, hogy ez így 
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legyen. Hiszen Krisztus az emberért jött, az embereken keresztül 

akarja a lelki világot, a szellemi világot megépíteni azokból az 

emberlelkekből, akik tévelyegtek a hitetlenségben, a bűnben, 

azokban az áligazságokban, amelyeket az embereken keresztül 

az ellentét tett hozzáférhetőkké. Tehát mindezekből az embernek 

kell megtérnie; mindezekre az embernek kell megérnie, hogy 

belássa ezeknek tarthatatlanságát és céltalanságát. 

Az embernek, testvéreim, azért kell mérhetetlen sokat 

szenvedve tapasztalnia, hogy rájöjjön arra az igazságra, 

hogy csak egyetlen segítség van: az Isten által nyújtott segít-

ség. Amikor az ember erre rájön, és éhes, szomjazó lelkével 

keresi, kutatja, mintegy átfúrja az ismeretlen szellemi világot, és 

a homályon, a sötéten keresztül kezdi megismerni a Krisztus 

által adott igazságoknak felemelő, megtisztító, újjáteremtő ha-

talmát. Akkor mindent elhagy, amit magáénak vallott, amit mint 

múlandó ember megszerzett, amihez ragaszkodott, ami őt a mú-

landó földi élethez kötötte. És amikor az ember megismerte 

Krisztus igazságát, és egész lelkével átadja magát ezeknek az 

igazságoknak, a Krisztus Szellemének - mert általa ismerte meg 

a Szerető Istent, a szerető Atyát, a kegyelem Istenét - ebben az 

átadásban, ebben az önmaga lelkének és életének felkínálásában 

óriási nagy, mindent álformáló cselekedet indul meg alulról fel-

felé, és felülről lefelé. Amikor valaki Krisztusban megkeresztel-

kedik, vagyis teljes lelkével átveszi az ő igazságát, és ott, a ke-

gyelem oltára előtt lerakja mindenét, amivel rendelkezett, ami őt 

„emberré” tette, és várja Istennek felemelő és újjáteremtő lenyú-

lását őérette, akkor teljesedik be rajta a mennynek az a nagy 

titka, amelyet az ember a maga eszével, a maga értelmével kép-

telen megérteni. 

Nem az a mozzanat jelenti ezt a nagy fordulatot, amikor a 

csecsemőt megkeresztelik, és külsőleg valamely vallásban el-

könyvelik, mert hiszen ezt emberies külsőséggé telték az embe-

rek. Hanem az, amikor az ember mindenét oda teszi le Isten ol-

tára elé, és Istentől várja, hogy minden, ami őt „emberré” tette, 
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Isten kezében felolvadjon, és Isten őt, mint lelket fiává fogadja, 

hogy éljen ezentúl benne nem a régi ember a maga emberies 

törekvésével, hanem éljen benne az isteni Lélek. Amelyet el 

akar fogadni, amely előtt egész lelkét kiürítette, amelyért min-

den érzést, minden törekvést kivetett magából, hogy az Isten 

által nyújtott kegyelmet elfogadhassa. Amikor az ember Isten 

oltára előtt önmagát felkínálva meghajol, akkor Isten meg-

hallgatja őt, és készségesen elfogadja az ő szívének és lelké-

nek felajánlását, lenyúl hozzája, és megkereszteli őt tűzzel, a 

Szentlélek tüzével. És akkor ez a mai ember egyszerre nem az 

többé, aki tegnap volt: a tegnapi ember meghalt, hogy; a mai 

emberben, az Isten állal újjáteremtett emberben az Isten akara-

ta, az Isten célja élhessen. Ez a mai ember azután véghez viszi 

Isten munkáját az által az engedelmesség által, amellyel mind-

végig hűen és igazán teljesíti mindazt, amit Isten feladatul eléje 

tűz. Ameddig az ember idáig jut, addig sok küszködéssel, sok 

szenvedéssel kell találkoznia. Sokat kell csalódnia, ameddig 

kialakul a lelkében az a vágy, az a tudat, hogy ennek így kell 

lennie. De amikor kialakult, amikor ezen, a tűzkeresztségen ke-

resztülesett, ez a tűz megvilágítja körülötte azt az atmoszférát, 

amelyben eddig a hozzá hasonló szellemek és lelkek világában 

időzött, s azok, akikkel azelőtt egy volt, egyszerre feltekintenek 

reá, és nem értik, mi ment végbe benne és rajta. De nemcsak az 

emberek, hanem maguk a szellemek is csodálattal és megdöb-

benéssel szemlélik azokat az emberszellemeket, akiken a Szent-

lélek tüze sugárzik keresztül, akiknek a lelkén, cselekedetén, 

érzésén, beszédjén és gondolatán az Isten akarata nyilvánul meg. 

Ezek a lelkek átmentek a halálból az életre; mert akik igazán 

így fogják fel megtérésüket, akik igazán megkeresztelkedtek 

Istenben, azok többé meg nem halnak, mert a meghalásuk már 

megtörtént az Isten oltára előtt. Nagy titok ez, testvéreim, ame-

lyet bizonyára meg sem értetek. De szükséges, hogy elmondjam 

nektek, szükséges, hogy felvilágosítsalak benneteket arról, ami a 

kötelességetek, ami a sorsotok, ami titeket elhivatottakká, való-
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ban spiritistákká tesz. Mert ameddig az ember csak azoknak a 

világával keres összeköttetést, akik az ő emberi lényét felerősí-

tik, vagy akik az ő emberi életébe befolyva vele jót- rosszat cse-

lekedtetnek, addig még sokszor meg kell halnia, hogy a lelke ezt 

a titkot, a titkok titkát valamiképp kibogozza. Hiába akartok ti 

segíteni, hiába akartok a szenvedők sorsában valami változást 

előidézni, ha az nincs módotokban, ha ahhoz hozzá nem nyúl-

hattok. Megmarad ez a ti akaratotok szerény vágyakozásnak, 

vagy pedig - ami sokkal rosszabb - eltévelyedve az emberi 

nagyzás képzelődésébe estek és magatok felől valami nagyot 

hisztek. És amikor elkövetkezik rátok az az idő, hogy a testete-

ket elveszi tőletek a törvény, és ti ott álltok test nélkül, megsor-

vadva, megerőtlenedve, árnyékká válva, akkor keservesen, 

könnyhullatások közt bánjátok meg, hogy a szellemvilág kapu-

jában kalmárkodtatok, adtatok-vettetek, és a magatok múlandó 

emberi lényének kerestetek dicsőséget. Azért adom elétek Isten 

kegyelmét, mint célt, mint ragyogó világosságot, amiért érdemes 

és szükséges az embernek a kezét kinyújtania, amelyért érdemes 

mindent elhagynia, mindent letennie az Úr oltára előtt, hogy 

mindazt, ami a múlandó emberre nézve a számadás napján ag-

gasztó, félelmetes, ami szenvedés teljes lehet, messze elhagy-

hassátok magatok mögött. És Isten kegyelmébe burkolódzva 

ragyogva állhassatok meg a törvény előtt, amelynek nincs többé 

számon kérni valója tőletek, mert Isten azokban a pillanatokban 

mindent kiegyenlített helyettetek, hogy titeket gyermekeivé tehes-

sen. 

Mindent elhagyni, mindennel leszámolni, hogy mindent ra-

gyogóbb és igazabb mivoltában szerezhessetek meg: ez legyen a 

jelszó előttetek, testvéreim! Építsetek kint a gazzal benőtt te-

rületeken; munkálkodjatok a bűn világában, világítsatok a 

sötétségben. És Isten megáldja a ti múlandó életetekben való 

munkátokat, törekvéseteket, felemel magához, megtisztít, meg-

igazít, és amikor elkövetkezik az idő, meg is dicsőít benneteket. 

Cselekedjétek a jót és igazat; kérjétek Istennek Szentlelkét, 
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hogy a ti lelketekben világosságot és erőt árasszon szét, hogy az 

vezérelhessen a ti külön egyéni lelketek kiépített útján, hogy 

mindig szólhasson hozzátok, akkor is, amikor majd nem így 

közvetve, hanem közvetlenül is megérthetitek és megérezhetitek 

Isten szavát. Addig mi ebből az útból, mint Istennek kiküldött   

munkásai igyekezünk irtani azokat a tüskés bozótokat, amelyek 

útját állják a haladásnak. Igyekezzetek a ti lelketek félelmetes 

árnyait eltávolítani az útból, igyekezzetek a lelki szemeiteket 

fokról-fokra felnyitogatni, igyekezzetek a szíveiteket lágyabbá 

tenni. Hogy megmunkálhassa azt az Isten Szentlelke, hogy be-

hatolhasson a ti lelketek redőibe, és elvégezhesse ott azt a tisztí-

tó munkát, amely nélkül nem volnátok megmenthetők. Addig 

eljövünk hozzátok, köztetek leszünk, munkálkodunk rajtatok és 

értetek, ameddig megértek, megnövekedtek, hogy már minket 

felülmúló nagy dolgokat tudtok művelni, a mi világosságunkat 

felülmúló világosságot tudtok felfogni azon a szálon keresztül, 

amely titeket az Isten Szentlelkével összeköt. 

Adja a mindeneket megáldó isteni szeretet, hogy nagyra nö-

vekedjetek, hogy a ti világosságotok ragyogjon a sötétségben, a 

homályosságban, hogy minden lelket hazavezethessetek, akik 

hozzátok tapadnak, akik veletek járnak. Áldjon meg titeket a mi 

Urunk, üdvözítő Krisztusunk az ő nagy kegyelmével és szeretet-

ével. Áldjon meg titeket lélekben és testben, hogy a testi élete-

tekben se legyen olyan cselekedet, gondolat és érzés, amely előt-

te elvetendő lenne. Ne legyen a ti életidőtökben olyan óra, 

amelyre azt mondjátok egyszer a feltámadás napján, hogy „jobb 

szeretném elfelejteni”. Ragyogjon a ti életetek, mint a nap, hint-

se szét sugarait, hogy ennek nyomán áldás és termékeny élet 

fakadjon. A mi Urunk, Istenünk országában pedig boldog vi-

szontlátásban örvendezhessetek velünk együtt, hogy megtaláltuk 

a századikat, akiért az Úr elküldött bennünket. 
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AZ  ÉG ÉS FÖLD ELMÚLNAK (**) 
 

Az élet titkát egyedül az Úr igéi világítják meg. - Minden lélek életútja elő van írva. - 

Akik Krisztust követik, azok az örökkévalóságban is fölismerik egymást. - Népek 

millióinak háborgó óceánja. - Akinek tehetsége van annak kötelessége munkálkodni. - 

A lélek szentélyének berozsdásodott ajtaja. - Aki e világ hatása fölött nem tud úrrá 

lenni, az a környező szellemáradat fölött sem lehet úrrá. - Az ember minden dicsősége 

a koporsóé. - A Szentlélek erejének átalakító hatása. 

 

„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim semmiképpen el nem 

múlnak”. „A lélek az, amely megelevenít, a test nem használ 

semmit; az én beszédem lélek és élet”, - ezt mondja az Úr. Közel 

kétezer év távlatából hangzik a mai kor emberei felé ez az ige, 

nem veszítve semmit súlyából, értékéből, sőt mintha most ele-

venebben ragyogna az a világosság, amelyet az Úr ezekkel a 

szavakkal kívánt fölgyújtani, mert hiszen a földi ember az ő ja-

vulási és tisztulási turnusának végéhez közeledik. Eközben az 

emberek mindjobban és jobban szétválnak a kétféle irányba; az 

egyik rész a teljes hitetlenségbe, a tagadásba zuhan alá mind 

mélyebben és mélyebben, a másik rész pedig fáradhatatlan buz-

galommal keresi és kutatja azt az igazságot, amely őt megeleve-

nítené, a halál és a változások nagy törvényével megbékéltetné. 

Az emberi lélek mindjobban és jobban kezd felébredni 

annak tudatára, hogy a földi élet a maga mivoltában cél és 

ok nélkül való erőpazarlás, és fejlődött értelmével keresi az 

okokat, hogy vajon miért kell az embernek a maga életét, mint 

valami elnyűtt rongyot, mint valami színehagyott, megunt kön-

töst magával hurcolnia?! Miért kell magát ettől az élettől egyik 

szenvedésből a másikba, egyik csalódásból a másikba vonszol-

tatnia, amikor nem ér el semmit, legalábbis szemmel látható 

eredményt nem, és amikor már nagy nehezen valamit elérne, 

akkor elnyeli a sír sötétje?! Az ember lelke azután kifosztottan 

tanácstalanul áll meg az egyre jobban szaporodó sírhalmok mel-

lett, amelyek elfogják előtte a látóhatárt, mert hovatovább be-

zárkózik előtte a jövő, és a természettörvény nem ad magyaráza-

tot, hogy mindazoknak, akiket szeretett, miért kellett meghalni-
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uk. 

Hiába is keresné az ember a látható világban azokat az oko-

kat, amelyek őt ezekbe a nehéznek látszó, alig elviselhető álla-

potokba beleviszik, mert azok nem itt találhatók meg, hanem a 

lélek mélyén, a láthatatlanban. Éppen azért kell a léleknek a 

látható világban, testben megjelennie, hogy ezeket a benne rejlő 

láthatatlan okokat életével és cselekedeteivel kivetíthesse a vi-

lágba, mert nem az ember van a világért, hanem a világ van, az 

emberért. Mivel pedig az ember lelke ilyen törvénytelenségek-

kel van telve, ezeket vetíti ki a világba, s a világ csak, mint egy 

hűséges tükörkép mutatja meg az embernek bukott, süllyedt 

lelkiállapotát. Mint a tengeren imbolygó, bizonytalanul ide-oda 

hányódó kicsiny sajka, olyan az ember élete a földön; nem tudja, 

merre visz az út, nem ismeri a célt, amelyet követnie kell. Jön-

nek a viharok, a tenger minden látszólagos ok nélkül meghábo-

rodik és dobálja a kicsiny sajkát hol fel a magasba, hol le a 

mélybe. Ennek a kicsiny sajkának utasa, az emberi lélek pedig 

kétségbeesve lesi a pillanatokat, az alkalmakat, hogyan, miképp 

szabadulhatna meg ezektől a hullámzásoktól? Sokan elveszítik a 

hitüket, reményüket, bizalmukat ennek a megmenekülésnek a 

lehetőségében, s elvakultan beledobják magukat a tajtékzó 

mélységbe. Mások meg holtra fáradva húzódnak meg sokszor a 

sajka mélyén, várva a vihar elmúltát. Testvéreim, figyeljetek a 

messziről, az örökké mozgó és soha meg nem álló idők és törté-

nések világán keresztül hangzó igére: „Ég és föld elmúlnak, de 

az én beszédim semmiképpen el nem múlnak, mert az én beszé-

dem lélek és élet”. 

Elvek kormányozzák az életet, elvek kormányozzák a vi-

lágot, nem pedig az ember silány akarata, gyarló elgondolá-

sa, fogyatékos bölcsessége. Olyan az élet, mint a megdagadt, 

áradó folyó, vagy mint a tajtékzó, hullámzó tenger; az érzések, 

gondolatok, vágyak és törekvések történéseket hívnak életbe a 

változandóság világában, Mert az embernek munkálkodnia kell, 

tétlenül nem állhat, a lélek mélyén megszülető vágyak és törek-
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vések nem hagyják békén, hanem cselekvésre kényszerítik azok 

szerint az elvek szerint, amelyeket jóknak és igazaknak gondol. 

És ha az ő elvei és törekvései hibás, tévelygésbe vezető irányt 

követnek, akkor azok mindenesetre szelet és vihart idéznek fel, 

felkorbácsolják a vizeket, felkavarják a mélység szörnyeit, és 

elárasztják a világot félelemmel, rettegéssel, szenvedésekkel és 

csapásokkal. Ha azonban az emberi lélek mindennel leszámolt 

és meg tudja különböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól, 

és azt az irányt keresi, amely őt urává teheti ezeknek a változá-

soknak, amely őt megerősítve új célt mutat, új feladatokat tűz 

eléje, akkor ezek a vizek lecsendesednek. A háborgó tenger hul-

lámai elsimulnak és a menny tükörképét vetítik a víz tükrén uta-

zó földi ember szeme elé. A sima tenger tükrén a menny csilla-

gai, a hold fénye és a nap sugarai tükröződnek, és az ember tisz-

tán látja az igazságot, mert a látóhatára megtisztult. Ha nem is 

látja meg a távoli jövőt, de igenis megismeri azt az első kikötő 

állomást, ahová be kell érkeznie, ahol el kell számolnia a rábí-

zottakkal, és fel kell szednie a további úthoz szükséges kelléke-

ket, hogy tovább haladhasson az élet tengerén. A fejlődés útja 

felfelé vezet, mindig tisztább, szebb és emelkedettebb lelki han-

gulattal, de az emberi élet egyedül nem képes ezt az utat megta-

lálni. S ezenkívül nem ura ennek a hatalmas tengernek, ennek a 

hatalmas élethullámzásnak sem, mert hiszen az élet Istentől jön, 

végzi a maga körútját, és ismét Istenhez emeli vissza a lelket. 

Ezen az adottságon kívül bármit akar is az emberi lélek a 

maga életének a megépítésére, megkönnyítésére, legyen az bár-

milyen csillogó: ha az az ő részére nincs előírva, ha az ilyen 

állomások nincsenek az életirányába belerajzolva, ő ott nem 

köthet ki. Minden léleknek külön-külön elő vannak írva a maga 

kikötőállomásai, a maga célja, a maga feladata, a maga elvég-

zendő munkája, és mindenkinek be kell érkeznie arra az állo-

másra, amelyet végzete, fejlődéstörvénye számára előírt. Ti is, 

testvéreim, egy ilyen állomáshoz érkeztetek el, ahol mindazt az 

elhasznált, elnyűtt igazságot, amelyet az emberi bölcselkedésből 
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szedtetek magatokra, mindazokat a csalódásokat, szenvedéseket, 

fájdalmakat. mindazt a fáradtságot, amelyeket magatokra szed-

tetek lerakhatjátok. Kirakhatjátok a ti élethajótokból, és felvehe-

titek azokat a tápláló igazságokat, amelyek titeket nagy útra és 

gyorsabb haladásra tesznek képesekké. Ez az állomás, testvére-

im, a megismerésnek az a világossága, amely titeket egybe-

gyűjtött egy szóban, egy hangban, egy érzésben. Egy közös 

jelszóban, amely a lelketekben ott él, ég és világít, amelyről 

egymást nemcsak itt, e múló életben, hanem az örökkévalóság-

ban is megismeritek, a végtelenségnek bármely pontjára szórjon 

is szét benneteket a szél, a fejlődés törvénye. 

Mint már említettem nektek, ti magatok is fejlesztitek és 

munkáljátok a ti jövendőtöket. Az élet törvénye beleírja a lelke-

tekbe azokat az érzéseket, gondolatokat, nemes, tiszta törekvé-

seket, és azokat az elégedetlenségeket is, amelyekkel a titeket 

felfelé sodró törvény egyre több és több munkára serkent. Egyre 

nagyobb feladatokat bíz reátok és egyre titokzatosabb kérdése-

ket ad elétek, amelyekre a lelketek világosságával, a lelketek 

jóakaró készségével meg kell felelnetek. Meg kell felelnetek 

azokkal a cselekedetekkel, azokkal a vágyakkal, amelyekkel 

földi életetek során beleírjátok a természetbe a neveteket, a ti 

egyéni lelketek nevét, érzését, gondolatát, cselekvését és elgon-

dolásait. Mert hiszen minden lélek előtt ott áll egy megfejtendő 

talány: a maga homályba burkolt egyénisége, amelyet ki kell 

bontania. Két ember azonos munkát nem végezhet; két ember 

pontról pontra való azonosságot nem képviselhet, mert ha csak 

árnyalatilag is, mégis eltérők vagytok egymástól, és mindegyi-

kőtök lelkében ott áll a feladat, amelyet el kell végeznetek. De 

hogyan végezze el az ember ezt a nehéz feladatot, ha csak maga 

körül tekint. Ha csak alulról meríti azokból a történésekből, 

amelyek körülötte véghez mennek, ha csak azt látja, ami mint 

szennyes ártól felkapott szemét feléje sodródik? Hogyan tudjon 

magasabb, tisztább megoldást találni a saját lelkének kibonta-

koztatására, ha nincs benne elég hit, amellyel a világosságra 
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föltekinthetne, amellyel a mennyből levetített csillagképeket, a 

nap- és holdsugarakat összegyűjthesse?! Hogyan remélhesse, 

hogy a célját el is éri egykor, hogy mindazt elvégzi, amit az ő 

fejlődési törvénye eléje írt?! Ezért mondta az Úr: „Ég és föld 

elmúlnak, de az én beszédem semmiképpen el nem múlnak”. 

Azoknak a lelkeknek szól ez, akik hisznek, és a hitüket még 

jobban meg akarják erősíteni, a hitük lámpáját még szorosabban 

oda akarják erősíteni az életük hánykolódó hajójához. Hogy 

bármilyen hullámzó legyen is körülöttük a világ, emelje bár fel 

őket az élet hullámzása a magasba, akkor se higgyék azt, hogy 

most már urai az életnek, vagy sújtsa bár végzetük a mélybe, 

akkor se essenek kétségbe. Mert hiszen megismerték és megtud-

ták, hogy mindez, ami körülöttük történik, múlandó, egy bizo-

nyosság van csupán, az, hogy az élet Ura vezeti őket az élet ten-

gerén, és Ő írja bele a lelkükbe az útvonalon tájékozó igéket: 

„Az én beszédem lélek és élet”. 

Tehát nem a visszacsillámló csillagvilág képe az, amelyre az 

embernek tekintetét szegeznie kell, nem ezekben kell hinnie, 

mert ezek nem elsődleges, hanem csak másodlagos dolgok. Az 

elsődleges dolgokra kell figyelnie az embernek, amelyekről az 

Úr beszélt: „Ég és föld elmúlnak, de az én beszédim semmikép-

pen el nem múlnak, mert az én beszédem lélek és élet”. Igen, az 

ő beszédei igazságok, a semmiből életet teremtő, világokat for-

máló törvények, amelyek legyőzik az időt, legyőzik a meglévőt. 

Azoknak nem árt sem idő, sem tér, mert hiszen Istentől jövő és 

Istenhez visszavezető, élet és halál felett uralkodó hatalmas 

igék, hatalmas igazságok azok, amelyek új irányt szabnak az 

ember lelkének. Ha az ember ezeket az igazságokat elfogadja, 

szívébe zárja, és ezektől az igazságoktól hagyja magát vezettetni 

az életúton: ezek az igazságok hatalmasat, nagyot művelhetnek 

azzal a kicsiny sajkával. Hiszen nem tudhatja az a kicsiny élet-

parány, az a kicsiny életszikra, az az öntudatra felemelkedett 

lélek, hogy ha ő engedelmes, ha hozzásimul a mennyei Hata-

lomhoz, ez a Hatalom milyen munkára szólítja őt el! Ő az egye-
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düli, aki ezt a háborgó tengert, népek millióinak tengerét há-

borgásában lecsendesítheti! Hatalmas az Úr beszéde, hatalmas 

az ő igazsága! Senki sem tudhatja, hogy a kicsiny, alárendelt, 

semmibe sem vett életet egyetlen mozdulatával kiemelheti a 

forgatagból. Nem érdeme szerint, hanem a szerint az engedel-

messég szerint, amellyel ez a kicsiny élet meghajol a hatalmas, 

nagy Igazság előtt. És ezt a hatalmas, nagy Igazságot minden 

megmozdulásában, minden alakulásában félelemmel és szeretet-

tel igyekszik követni és hozzáidomulni. Mert hitével és bizako-

dásával már meggyőződött arról, hogy ez az igazság kiemeli a 

világot sarkaiból, és új világot állíthat elő, új jövendőt formál. 

Azt a jövő világot, amely nem küzd tovább, és nem ítéli küzdés-

re azokat, akik a jót megismerték, és az örök jónak szolgálatába 

szegődtek, hanem a jó áldásait és örömeit élvezik. Ez a fölisme-

rés, ez a megbizonyosodás az ember lelkének mélyén keres ma-

gának helyet. És amikor megtalálta azt a helyet, s elhelyezkedett 

abba a szentélybe, ahova az élet szennyes hullámcsapásai nem 

juthatnak. Ez az igazság- ha az emberi lélek szenved, ha küzd is 

a habokkal, amelyek már-már elnyeléssel fenyegetik - akkor is 

a felszínen tartja az élet hajóját, amikor már mindent maga alá 

temetett a vihar, a nagy hullámverés. 

A hitnek, a megismerésnek és az Istenbe vetett bizalomnak 

itt kell otthont találnia, itt kell olyan megszentelt oltárt találnia, 

amelyen napról-napra mutat be áldozatot az emberi szellem. 

Napról-napra felkeresi Teremtőjét, és hálát ad neki azokért az 

ajándékokért, amelyekben Isten óráról-órára részesíti a küzdő és 

szenvedő emberlelkeket. Ilyen szentélyt mindenkinek kell a 

maga élethajóján felállítania, mert ebben a szentélyben, eb-

ben a csendes visszavonultságban kell a léleknek azt a han-

got figyelnie, amellyel őt Teremtő Atyja szólítja. Mert aki-

nek nincs ilyen szentélye, akinek nincs ilyen áldozati oltára a 

lelkében, az nem hallja meg a Szentlélek szavát, mert hiszen 

a Szentlelken keresztül közli az Atya a maga akaratát gyer-

mekeivel. Ameddig itt e földön, e múlandó világban éltek, test-
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véreim, addig csak hallás, olvasás és példák útján szerezhettek 

magatoknak meggyőződést és megbizonyosodást ezek felől a 

titkok felől. És előfordul, hogy az ember nem tudja megérteni 

ezeket a titkokat, s kidobálja magából, mint lim-lomot, mint 

hiábavalóságot, amellyel - úgy véli - kár a tudatnak törődnie, 

mert leköti a figyelmét, s elvonja azoktól az értékektől, ame-

lyekkel magának átmeneti örömöket tud szerezni. De ti vigyáz-

zatok, ti, akik hisztek, akiknek a lelke megismerkedett ezekkel az 

igazságokkal, amely igazságok mind beljebb-beljebb vonnak 

benneteket a titokzatos világba, a láthatatlanba, és a ti lelketek 

kénytelen lépésről-lépésre újabb meg újabb csodákkal megis-

merkedni. A ti lelketekben már fölébred a félelem, hogy „ha 

ezt nem cselekszem, elvesztem, vagy legalábbis nem érkezem 

be arra az állomásra, ahová vágyaim szerint be kell érkez-

nem”. Mert minden lélek érzi magában, hogy hová kell beér-

keznie. Minél több világossággal, minél több megérzéssel és 

megértéssel rendelkezik valaki, annál távolabbi állomásra kell 

elérnie. Azért van ez az érzés a lélekben, hogy ez őt állandó te-

vékenykedésre ösztönözze, nehogy később azt kelljen látnia, 

hogy maga mögött megmunkálatlan parlagot hagyott. És amikor 

életének delelőjéhez ér, s már a déli nap hevét érzi, szomorúan 

legyen kénytelen magának bevallani: „semmit sem munkálkod-

tam”. 

Nem, akinek ereje, iránya, tehetsége, világossága van, az 

munkálkodjék, míg a nap fenn van, míg lehetőségei vannak! A 

lélek ösztönszerűen érzi, hogy valaha valamit könnyelműen el-

hagyott maga mögött, és hogy a hiányt pótolnia kell, hogy beér-

kezhessék arra az állomásra, ahol őt várják. Ahol el kell számol-

nia a rábízottakkal, hogy újabb megbízatásokat vegyen át, és 

ezekkel a megbízatásokkal kapcsolatban újabb, nagyobb lelki 

gazdagságok árasszák őt el, hogy minél nagyobb boldogsággal 

ismerkedjék meg, amelyeket neki Isten ajándékul tart fenn. És 

nem is veszi észre, amikor ilyen különböző megbízatásokat vesz 

át a lélek, hogy mennyit cselekedett, mennyit fejlődött, mennyit 
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erősödött, mennyit épült. Mennyi ismerettel gazdagodott, és 

mennyivel nagyobbodott a szabadsága, amellyel ténykedhetik 

mind a mulandóban, mind az örökkévalóban. 

A földi ember még nem ébredt fel ennek a tudatára, és azért 

sokszor érzi az indíttatást, s lelke fellobog az örömtől. És mégis 

vannak idők, amikor elfárad, és úgy érzi, hogy jó volna ismét 

egy kicsit pihenni, egy kicsit aludni, nem tudni semmiről. Azon-

ban a tudata ébren őrködik, hogy azt a megbízatást, azt a megha-

talmazást, amelynek birtokába jutott, valamiképp a kezéből ki 

ne szalassza. „Az én beszédem lélek és élet". Krisztus igéje élet, 

mégpedig örökélet. Hiába van itt a múlandó világban a termé-

szet színdús pompája, hiába van az emberi lélek fáradozásának, 

törekvésének ez a káprázatos eredménye, amelytől megszédülve 

sokszor aláhull arról a szellemi magaslatról is, amelyre őt lelki 

fejlődése felemelte. Hiába a tudás, hiába az emberi bölcsesség: 

mindez csak káprázat. Mindezek a hiú és múlandó dolgok a ma-

gasabb világok levetített képei, amelyek az emberi lelket káprá-

zatba ejtik, és ő dicsőségére támaszkodva nagynak hiszi, fenn 

képzeli magát a magaslaton. És ebben a képzelődésében abban a 

hitben ringatja magát, hogy messze elhagyja a szenvedések bi-

rodalmát. Mert hiszen az eszével, műveltségével és tudásával 

meghódítja és áthidalja azokat a természeti akadályokat, ame-

lyek a régi ember előtt még megközelíthetetlenek voltak. A ma 

embere meghódította a vizeket, meghódította a levegőt, át-

hidalta a távolságot, maga alá gyűrte az elemeket, akaratá-

val kormányozza magát ezeken: de a lelkében berozsdáso-

dott a szentély ajtaja, és nem tud oda bevonulni, abba a 

csendbe, ahol az Isten Szentlelkének hívó szava hangzik; 

bepókhálósodtak azok az ajtók, amelyeken keresztül vissza tud-

na vonulni a lélek csendjébe imádkozni, hálát adni, segítséget 

kérni. Belepte a pókháló, mert sohasem nyitogatja azokat az 

ajtókat, és így az Isten Szentlelke rabságban van, s nem szólhat 

a szellemhez. És mivel a léleknek ez a titkos része el van hanya-

golva, hiába hangzik a szó, hiába vannak a példák, hiába van-
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nak a látomások, kívül maradnak azok az ember tudatán, a lélek 

nem vesz róluk tudomást, nem ébred fel, s a szellem tétlenül ott 

kuporog, zárkózotton magába húzódik, mert erőit ellopták a test 

vágyai. Hiszen a lélek, mivel a belső világból száműzve van, 

külső világban akarja magát kiélni, törekvéseit a mulandó 

világba helyezi át, itt akarja azokat megvalósítani. 

A végzet azonban sohasem pihen; a végzet szakadatlanul írja 

tele a történésekkel azokat a lapokat, amelyeket az ember szüle-

tésekor, mint fehér-lapokat kapott a kegyelem törvényétől. És az 

ember nem veszi észre, hogy a láthatatlanban az a folyton dol-

gozó és munkálkodó kéz, amely a történéseket feljegyzi, egy-

szerre csak az ő tudtán és akaratán kívül - teleírta ezeket a fehér 

lapokat múlandó dolgokkal, hiábavalóságokkal, amelyek nem 

menthetik meg őt a halál törvényétől. És amikor az utolsó sort is 

beírta, elszakad az életszalag, és aki magát az élet urának gon-

dolta, aki azt hitte, hogy meghódította a világot, ott áll kicsinyen 

azoktól a hatásoktól hányattatva, amelyeket a láthatatlanba írt. 

Amelyek nem egyeztek - mert nem is egyezhettek - azokkal a 

törvényekkel, amely törvényeket a mulandóban be kellett volna 

töltenie. Amelyeknek betöltésével elszakadoztak volna azok a 

szálak, amelyek őt a rabsághoz, ezekhez az elmúló változások-

hoz kötötték. De ezek a szálak nem hogy elszakadoztak volna, 

hanem inkább megerősödtek, és lenyűgözték őt. S ő a földhöz 

kötve várva-várja a kegyelemnek azt a kicsiny sugarát, amely 

majd ki tudja mikor, ki tudja hol, milyen állapotban - fogja őt 

megérinteni. Az ember meghódíthatja a világot, áthidalhatja a 

távolságokat, urává lehet az elemeknek, de ebben a láthatatlan 

világban, az ok és okozati törvénybe ezekkel egy jottányit sem 

mozdíthat meg sem a maga sem mások javára, mert az életre 

hívott hatások uralkodnak felette, mivel ezeket a maga lelkével 

urának ismerte el. 

Az ember, még ha a tudásnak és az ismeretnek poharából 

szürcsölt is egy kevéssé, még ha hitt is, még ha spiritistának 

vallotta is magát, és így megbizonyodásra is tett szert, azonban 
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ha nem töltötte be azt a mértéket, amelyet az ő ismeretével, vilá-

gosságával, földi cselekedeteivel és megmozdulásaival be kellett 

volna, töltenie, és visszaél ezzel a világossággal: nem tudhatja, 

hogy a legközelebbi fordulónál nem egy olyan primitív népfajba 

helyezi-e el őt végzete. Amely csoportról most talán nem is tud-

ja, hogy létezik, vagy ha tudja is, lenézi, mint egy fejlődésben 

visszamaradt népfajt. Az az ősi, kultúrálatlan népfaj ma talán 

ellenszenvet, sőt talán utálatot ébreszt benne, de elkövetkezik az 

idő, amikor az ő életét intéző hatalom ahhoz a csoporthoz vezeti. 

És ő akkor kívánatosnak fogja találni azt az életet, amely neki 

ott kijár. Mert mégis csak a napfényen lehet, mégis csak élvez-

heti az élet örömeit, megfürödhetik az életnek abban a mámorá-

ban, amelyet a test gondtalansága nyújt majd azok ellen a lelki 

és szellemi gyötrődések és lelkiismeret furdalások ellen, ame-

lyeket a szellemvilágban érzett. Amelyek őt űzték-hajtották, 

hogy valamiképp alkalmat keressen arra, hogy a mulasztottakat 

jóvátehesse. 

Testvéreim, ne legyen egy se köztetek, akinek ilyen szomo-

rú, ilyen nem kívánatos jövő álljon előtte; ne legyen egy se, aki 

megismerte a világosságot, hogy ismét a homályba süllyedjen 

vissza! Azért higgyetek az ő szavának, keressétek a Krisztus 

igéit; higgyétek, hogy azok csakugyan keresztül vezetnek titeket 

az ég és a föld elmúlásán, és diadalra segítenek bűn és halál fe-

lett. Higgyétek, hogy azok az elvek, azok az igazságok, amelye-

ket Isten az ő szent Fia, a mi Urunk, a Jézus Krisztus által adott 

a világnak, minden hatalmon, minden törvényen felülállók. Mert 

felülemelnek mindenen, megtisztítanak mindentől, kiemelnek 

minden tévedésből, és az igazságra, a valódi, örök értékű igaz-

ságra vezérelnek el. Ezt azonban semmiképp meg nem értheti-

tek, semmiképp fel nem foghatjátok, ha csak mint emberek 

akarjátok ezeket az elveket a magatokéinak vallani. A lelketek-

ben, a szellemetekben kell ezeknek élniük; a szellemetekben kell 

visszhangra találniuk. Hogy amikor Isten szava a Szentlelken 

keresztül hozzátok szól, az mindig megtalálhassa a lelketekben 
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azt a visszhangot, amely titeket vezet, amely oktat. Amely tite-

ket a világosságban mind nagyobb és nagyobb szabadságra emel 

fel. Ez az egyedüli hatalom, amely megszabadít benneteket a 

bűn következményeitől. Nektek úrrá kell lennetek a múlandó 

világ felett, mert ha e világ felett nem tudtok úrrá lenni, akkor 

nem tudtok úrrá lenni a fölött a szellemáradat fölött sem, amely 

titeket körülvesz. Ti ebben a szellemáradatban, mint fénylő, 

meggyújtott gyertyák égtek és világítotok magatok körül, és az 

életnek világosságát hordozzátok, amerre megfordultok. Mert 

hiszen Krisztus igazsága az élet igazsága az az újjáteremtő erő, 

amely új eget és új földet formál. Új létlehetőséget biztosít, még 

ha minden elmúlik, minden összedől, minden megsemmisül is; 

még ha megrendül is a föld, és kizökken sarkaiból a világ. 

Krisztus igazsága az Atyával köt össze titeket, aki teremtett, 

aki fenntart és igazgat mindeneket. Ezek az igazságok kiemel-

nek azokból a történésekből, amelyek a végveszedelemmel és 

ítélettel zúdulnak e világra és az egyesekre. De jöhet a veszede-

lem, jöhet maga a halál; nem fog rajtatok, ha lelketekben eleve-

nen él az az ígéret, amelyet Krisztus tett e világnak. Hogy vala-

kik hisznek és hiendők lesznek az ő igéinek, azok semmiképp el 

nem hagyattatnak, azokkal Ő velük van a világ végezetéig a 

Szentlélek közösségén keresztül. Az élet itt a múlandó világban 

csak reflexfénye az igazi életnek. Mint ahogy az előbb említet-

tem, legyen bár a természet pompája mégolyan színdús, még-

olyan gyönyörűséges, mindez csak utánzata, csak tükörképe egy 

magasabb létezésnek, egy magasabb szépségnek, egy tisztább, 

valódibb életnek. Mert hiszen a földnek minden dicsősége, min-

den szépsége elmúlik, a virág, bármily gyönyörűséges legyen is, 

lehullatja szirmait, és mi lesz belőle? Por és hamu! Az embernek 

minden dicsősége a koporsóé, és nem emlékszik meg róla többé 

senki, lett légyen bár a legirigyeltebb a maga idején, a maga 

pillanatnyi felmerülésével a világon, a holnap már nem az övé, a 

holnap Isten kezében van. Tehát ez az élet nem élet, az igazi 

életnek csak másolata; az igazi élet az eszmények világában, 
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abban a láthatatlan világban van, ahonnan minden szép és jó 

jött. Amely egy pillanatra megmutatta magát az embernek, hogy 

tudomása legyen róla, hogy van szép, van jó, van igaz, és hogy 

az eszmék világában van az igazi élet. A szellemi világot, az 

eszmék világát átszövi, átragyogja a Szentlélek világossága. 

Azért ennek a világnak dicsősége nem múlandó, nem káprázat, 

hanem a dicsőségben lépésről-lépésre való előhaladás. Mert 

hiszen Isten az ő gyermekeinek szépséget, jóságot, boldogságot, 

dicsőséget és szabadságot ajándékoz. Itt az Isten fiainak közel-

ségében van az örökélet; a Lélek ide hív minket, mindnyájunkat 

vissza, az ő közelségébe. Oda, ahol nemcsak árnyképekben vetí-

tett képekben látjuk az igazságot, a szépséget, hanem színről-

színre. 

A Szentléleknek ebben a világában, az isteni elméknek ebben 

az örökké teremtő, új meg új gyönyörűségeket felhozó élethul-

lámzásában él és uralkodik az az erő, amely fenntartja a világo-

kat, új életeket szül, pillanatról-pillanatra munkálkodik. Igen, a 

Szentlélek ebből a világból - amely telve van Istennel - hoz üze-

netet; ebből hoz világosságot, szabadságot és életet a halál he-

lyett. Adjátok hát át magatokat ennek a folytonosan munkálkodó 

szent áramlatnak. Nyissátok ki a szíveteket, előtte, hogy vissz-

hangozzék benne az Istent dicsőítő éneketek hangja, amely nem 

szűnik meg, nem lesz megunt soha, mert az Isten dicsőségétől 

áthatott lélekben új örömök forrásává válik minden következő 

perc, amelyet neki az ígéret szerint mindörökre biztosít az Úr. 

Nyissátok ki a lelketeket ennek a szent, csodálatos áramlatnak, 

amelyen keresztül Isten szól hozzátok, amelyen keresztül őt 

minden percben, minden pillanatban megtalálhatjátok! Emelje-

tek oltárt a szívetekben Krisztusnak azoknak az igéknek 

ismeretével, betartásával és követésével, amelyeket Ő ha-

gyott itt e világban, és meglátjátok, hogy ezek az igék meg-

elevenednek, új, hatalmas világot teremtenek bennetek, kö-

rülöttetek, általatok. Mert ha átadjátok magatokat ennek a 

szent áramlatnak, Isten akarata minden gátlás nélkül tud érvé-



152 
 

nyesülni a ti életeteken keresztül e világban. És ti, akik itt ebben 

az örökös hullámzásban, ebben az örökös vonzásban és taszítás-

ban elfáradva keresitek a megnyugvást, a bizonyosságot, bármi-

lyen hányattatás legyen a ti élethajótok sorsa, ebben az Isten 

Lelkétől átvilágított szentélyben békét, megnyugvást és új erő-

forrást találtok. Mert érezni fogja a lelketek, hogy Krisztus 

nem távozott el tőletek, hanem veletek van, bennetek van, 

munkálkodik rajtatok. Meghallgatja a könyörgéseteket, és 

nem hagy benneteket magatokra, mert újra és újra meg-

csendül a Szentlélek közvetítő hangja: „Én veletek vagyok e 

világ végezetéig:” Készítsétek el a lelketeket, tisztítsátok meg 

minden hiábavalóságtól; építsétek az Úr oltárát, hogy a Szentlé-

lek hangja a lelketek csendjében Isten szavát közvetítse. És 

érezni fogjátok, hogy nem vagytok magatokra hagyatva, mert őt 

mind az éjszaka sötétjében, mind a nap fényében, mind az 

örömben, mind a bánatban, és a nyomorúságban egyaránt maga-

tok előtt látjátok. Őt érzitek, Őt halljátok, amint hozzátok szól, 

és vezet titeket a boldogság, a megelégedés világába ezen a 

nagy, hullámzó, örökké nyugtalan - mert bűnökkel terhelt - óce-

ánon keresztül abba a békességes kikötőbe, ahol minden Isten-

nel van tele, ahol Isten fénye és dicsősége árnyék nélkül érvé-

nyesül. 

És ott a ti arcotokon is megpihen az ő dicsősége, és a ti arco-

tok is fénylik, a ti ruhátok is ragyog, mert beleolvadtok a nagy 

fénybe, a boldogságba. Akkor elfelejtkeztek azokról a küzdések-

ről, amelyek az ideig való életben harcot és háborút jelentettek 

számotokra. A békesség Fejedelme a ti kis élethajótokra költö-

zik, és amikor elfáradtok, megvigasztal, amikor terhes az élet, 

szelíd szavával megnyugtatja a lelketeket. Új bizalmat, új re-

ménységet önt belétek, mert azt mondja a Szentlélek áldó sza-

ván keresztül: „Bízzatok, én meggyőztem a világot.” 
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A SZENTLÉLEKTŐL VALÓ ÚJJÁSZÜLETÉS(**) 
 

A szellem önmagától képtelen jobb létállapotba helyezkedni, míg újjá nem születik a 

Szentlélektől. - Isten létének visszautasíthatatlan bizonyítéka az, hogy élet van. - 

Ameddig az ember meg nem találja Istent, addig céltalan az élete. - A Szentlélektől 

való újjászületés lassanként megy végbe. - A hivatottak közül kik lesznek választot-

takká? - Az embereknek a Szentlélek tartályaivá kell lenniük. - Az ember hivatása, 

hogy a világot megváltoztassa. - Még ma kell megtérnie az embernek, hogy a lelkét 

megmenthesse az örökéletre. 

A mi Urunk mondja, mint megmásíthatatlan végzetet, mint a 

mindenkor élő ember áthághatatlan törvényét, hogy: „Valakik 

nem születnek újjá víztől és Szentlélektől, semmiképp sem me-

hetnek be a mennybe.” Az emberi lélek el van fáradva, ki van 

merülve, sokszor kétségbe van esve jövője felől. Mert ugyan mit 

ad neki végzete a születéstől haláláig? Küzdést, szenvedést, csa-

lódást, megpróbáltatást, súlyos csapások terheinek hordozását, 

és mindennek kilátástalan a vége, mert hiszen az Úr beszéde 

szerint hiába jön a halál, hiába jön a változás a sorsában. Ezektől 

a terhektől, ezektől a fájdalmaktól és szenvedésektől semmiképp 

meg nem szabadulhat, ameddig lelki vágyaival, lelki érzéseivel 

ehhez a földhöz, a bűnöknek és tévelygéseknek e világához van 

kötve. Ezek a szenvedések, ezek a fájdalmak nem szűnnek meg 

a halállal. És a szellem nem helyezkedhetik egymás létállapotba 

addig, ameddig ez a lélekben való újjászületése meg nem törté-

nik, ameddig ezen át nem esik, ameddig egy új világ meg nem 

nyílik lelki szemei előtt. Az az új világ, amelyet Ő, a mi Urunk 

hozott a földre, amely világgal kapcsolta össze a szenvedő em-

bereket. Mert csakis rajta keresztül, általa juthat el az emberi 

lélek a megbékélés, a boldogság, az enyhület világába. Ennek a 

feltétele pedig az, hogy újjá kell születnie víztől és Szentlélektől, 

máskülönben semmiképp nem juthat el odáig. Testvéreim, nek-

tek van tudomásotok arról a halálon túli életről, amelyet más 

életnek, másvilágnak neveztek. Van tudomásotok arról, hogy ott 

nem a látszat szerint, hanem az igazság szerint ítélik meg az 

emberi lelket, elkövetett tévedései, bűnei és cselekedetei alap-

ján. Van tudomásotok arról, hogy ez a bizonytalanságban im-
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bolygó földi élet szilárd és állandó életté emelkedik valahol, egy 

más dimenzióban, a láthatatlanban, amelyet éreztek, amelyről 

tudjátok, hogy van. Hiszen a ti látható világotokban jeleket és 

csodákat hoznak létre azok az erők és hatalmak, amelyek a lát-

hatatlanból félremagyarázhatatlan bizonyságokat tudnak nektek 

adni. 

És ti tudjátok azt is, hogy ezek a megnyilvánulások nem 

mindig kedvező és boldog állapotokról számolnak be előtte-

tek. Hanem túlnyomórészt szenvedésektől szorongatott lel-

kek keresnek egy-egy pillanatra enyhületet a ti társaságo-

tokban, a földdel, a testtel való kapcsolódásban. Hogy tévedés-

ben eltöltött életük következményeit elmondják, tőletek várva 

enyhületet, megkönnyebbülést, reménysugarat, amely őket a 

bizonytalanságból kiemelje, és nagyobb biztonságba helyezze. 

Mert hiszen, akik nem az igazság törvényében éltek és csele-

kedtek, akik erőiket nem az igazság megrögzítésére használ-

ták fel a földi életben, azok sokkal nagyobb bizonytalanság-

ban vannak az állapotuk felől, és sokkal nagyobb reményte-

lenségben élnek, mint az emberek. Ez a bizonytalan világ 

csakugyan olyan, mintha csak árnyéka volna a földi világnak, 

amely a maga változandóságával és múlandóságával szintén 

nem nyújt biztonságot a földi embernek. És mégis, a földi ember 

bizonyossága összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint azoké a 

szellemeké, akik elhibázták az életüket. Mi tehát ebből a tanul-

ság? 

Az, hogy a halállal, egy jottányival sem jut közelebb a lélek 

a boldogsághoz, az engesztelődéshez, a békéhez, a bizonyosság-

hoz, ha csak az anyagi, emberi érdekeknek élt a földön. De hát 

hol van akkor a bizonyosság? Merre keresse azt a földi ember, 

ha sem itt, sem ott túl nem ígéri neki az élet azt a bizonyosságot, 

amelybe a lélek, mint reménységbe belekapaszkodhatnék, és 

megrögzíthetné magát a tudatával valamely ponthoz? Hiszen 

minden elfolyik, minden elsiklik mellette, felette is alatta, amit 

szilárdnak és megmásíthatatlannak hitt és gondolt; minden 
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semmivé válik, minden szétmállik. Mi hát az, ami fenntarthatja 

őt, mi az, ami fenntarthatja a világot és az egész rendszert, 

amely olyan szilárdnak, annyira megrögzítettnek látszik, hogy az 

ember minden képességeivel, minden tudásával sem tud beleha-

tolni? 

Isten a maga titokzatos, hatalmas nagyságával olyan messze-

ségben áll az emberi fogalmaktól, hogy azt nem a véges emberi 

ész, hanem még az örökkévalóságban élő szellemek sem tudják 

felfogni, sőt még a képzeletükkel, gondolataikkal, a feltevéseik-

kel sem képesek megközelíteni. Le kell tehát mondania az em-

bernek arról, hogy Isten lényét felfoghassa, és róla magának 

fogalomképet alkothasson. Az embereknek, és általában a te-

remtett lényeknek be kell érniük azzal, hogy az Istent, a minde-

nek Teremtőjét, az Örökkévalót munkáiban csodálhassák. Mert 

hiszen Ő a legkisebb munkájában is olyan hatalmat, olyan 

erőt, olyan bölcsességet, olyan igazságot és olyan megmásít-

hatatlan törvényt létesít, hogy az ember még a legkisebbet, a 

legparányibbat sem képes felfogni, miért, hogyan cselekedte 

azt az Isten. Isten a maga hatalmas erejével, fényével, világos-

ságával amelyet a teremtett lények észlelnek és tapasztalnak, 

olyan megmérhetetlen, olyan felfoghatatlan nagy, hogy ennek a 

nagyságnak egyetlen paránya is elég ahhoz, hogy a teremtett 

lényeket boldogokká tegye és céljukhoz segítse. Le kell tehát az 

embernek mondania arról, hogy a Végtelent véges értelmével be 

tudja fogadni, és róla helyes fogalmat tudjon alkotni. Elégedjék 

hát meg a teremtett lény azokkal az észleletekkel, amelyek egész 

lelkét betöltik. Tanulmányozza csak azokat; és amikor az értel-

mével csak a legkisebbet is fel tudja fogni, és abban meg tudja 

az Istent találni, s az ő nagy bölcsességét szeretetét át tudja 

érezni, akkor a kicsinyben is megtalálta a boldogságát, az üd-

vösséget, mert megtalálta az Istent. 

Isten az Ő meglévő igazságával, valóságával hatalmas, kiku-

tathatatlan titoknak az áradatát sugározza a teremtett minden-

ségbe: az élet titokzatosságát. Ugyan végére járt-e valaki az élet 
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titkának?! Fel tudja-e vajon fogni az emberi értelem a legkisebb 

jelenséget is az életből, ki tudja-e kutatni azokat a titkokat, ame-

lyek percről-percre megnyilatkoznak a lelki szemei előtt?! An-

nak, hogy Isten van, a legnagyobb bizonyítéka és legmegmá-

síthatatlanabb igazolása az, hogy élet van. Mert az élet Isten-

ből folyó áram, ami hatásában életet ébreszt, a nem létező-

ből, a semmiből valamit teremt. S ez az élet a legmélysége-

sebb és legkikutathatatlanabb forrásból: Istenből ered. Az Isten 

kisugárzása tehát maga az élet; és így ahol élet van, ott Isten 

mindenütt jelen van. A mindenütt jelenlévő Isten mindenütt tör-

vényt tart fenn; ezek a törvények pedig megmásíthatatlanok, 

áthághatatlanok, és teljes egészükben kikutathatatlanok. Igen, 

kikutathatatlanok, mert hiszen az emberi értelem csak a felszí-

nen mozoghat, csak a jelenségeket vizsgálhatja, de a jelenségek 

okára, az okok gyökerére lehatolni nem képes. Már csak azért 

sem, mert ő maga is ezeknek az okoknak egyik jelensége. Ő 

maga is az életfolyónak csak egy olyan hirtelen feltűnő és bi-

zonytalanul imbolygó habja, amely elmúlik, és nem tudni, hon-

nan jött, és hová tűnik el. Annyi azonban bizonyos - és ezt meg 

kell állapítania az embernek - hogy Istenből valók vagyunk, 

hogy valamennyien élünk, mert hiszen Istenen kívül nem léte-

zik, nem is létezhet senki és semmi. Ha tehát Istenből valók va-

gyunk, akkor Istenéi vagyunk; és ha az övéi vagyunk, akkor 

nem rendelkezhetünk önmagunk felett, mert van, aki rendelke-

zett felőlünk, mielőtt még a létezésbe hívattunk volna. És ha Ő 

rendelkezett felőlünk a létezésbe hívás előtt, akkor céljai voltak 

velünk, amely célok felé maga segít bennünket, mert ezek a cé-

lok az ő akaratát vannak hívatva betölteni és kiteljesíteni. És ha 

neki szándéka van velünk, ez a szendék mindenesetre jó, bölcs 

és igaz. És ha mi azt a rendeltetésünket betöltjük, amelyre Ő az 

életbe hívott bennünket, akkor meg kell nyugodnunk benne, 

bármi történik is velünk, aminek célját az ő mélységes szeretető 

és bölcsessége eltakarta előttünk. 

Ha ez így van, testvéreim, akkor nekünk hinnünk kell! 



157 
 

Hinni, és nem tudni! A tudás Istennél van, az ő bölcsességé-

ben van elrejtve; teremtett lénynek csak hinnie lehet és kell 

mindvégig. Hinnie, bíznia és várnia, hogyan és mint rendelke-

zik felőle az ő Teremtője, hová küldi, és milyen célt szab eléje. 

Maradjunk csak az emberi létnél, mert hiszen itt, ebben az álla-

potban éltek, vagytok, mozogtok, ténykedtek, örültök, szenved-

tek és szomorkodtok. És itt áll a lelketek sokszor reménykedve, 

sokszor kétségbeesve a felől, vajon hová, merre visz az utatok, 

hol van a megpihenésetek. Hol van az életetek, reményetek, 

vágyakozásotok beteljesedése? Isten itt ezen a földön hívta élet-

be a lelketeket, itt adott testet nektek, itt születtetek meg gondo-

lataitoktól, vágyaitoktól teljesen körül zárva - de a ti akaratotok 

kikapcsolásával. Mert hiszen a csecsemő nem tudja, hogy miért 

született meg, de az életet minden lélegzetvételnél jobban és 

jobban élvezi. Majd a test megnövekedik, és annak megnöveke-

désével kezd benne kifejlődni a lélek, hogy tudomást szerezzen 

a körülötte lévő életről, amelynek ő a középpontjában, forgata-

gában van. Körülötte zajlik az élet, amelyben minden mozog, 

minden éli a maga életét, születik és meghal; azután jönnek más 

élethullámzások, ezek is elmennek, megint újak jönnek, hogy 

azok is eltávozzanak. Az ember így percről-percre látja jönni és 

elmúlni az életjelenségeket maga körül, és belőlük tapasztalato-

kat szerez. A lelke minden tapasztalattal nagyobbodik, tágul; 

ismerete mind többet és többet ölel fel az élet jelenségeiből, míg 

végül megszületik benne a tétovázó kérdés; „Miért van mindez? 

Miért kell ennek így lennie?” Mert hiszen cél nélkül valónak 

látszik előtte az egész élethullámzás. Erre a tétova kérdésre a 

jelenségek világában senki és semmi nem adhat feleletet a külső 

világból. Ezért van, hogy bármennyire szomjazza is a bizo-

nyosságot, azt a külső életben, a látszat világában nem talál-

hatja meg, ha a lelkében ki nem formálódik, ki nem teljese-

dik az a bizonyosság, amely őt az Isten gondolatával, az Isten 

fogalmával ajándékozza meg. Ameddig az ember nem találta 

meg Istent, addig céltalan az élete, mert addig az ő élete még 
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csak e múlandó világ egyik jelensége. Megszületett, mert az 

élethullám őt létbe hívta. 

Ez a létbehívás azért történik, hogy egy magasabb rendű lé-

tezés csíráit elhintse a lelkébe az a Hatalmasság, aki gondosko-

dik róla, aki életbe hívta őt az ő tudta és akarata nélkül. Azért, 

mert ez a magasabb Hatalom, ez az isteni gondoskodás nagyobb 

és biztosabb életet szánt neki. Amely nagyobb és biztosabb élet-

hez itt lent a földön, a jelenségek világában kell megkeresnie 

azokat az igazságokat, azokat a törvényeket, amelyek szerint a 

lelkének érzéseit kiképezheti, a lelkének magasabb rendű érzé-

seit felelevenítheti. „Valakik nem születnek víztől és Szentlélek-

től, nem mehetnek be a mennyek országába.” Szól ez az embe-

reknek és a szellemeknek egyaránt. Születni kell víztől: azaz az 

életnek abba a folyamába bele kell kerülni, amely folyam az 

Istenségből árad és rezgésbe hozza a mindenséget, munkába 

szólítja a kicsiny, láthatatlan életrészecskéket. Ezekből az életfo-

lyam az Istenből eredő Élet hatalmas erejétől vonzatva mind 

többet és többet tud hordozni és magába felszívni. És amikor 

ezeket az életparányokat felszívta, akkor ezeknek meg kell is-

merkedniük a nap sugaraival, a nap világosságival, a nap mele-

gével, hogy ez a nap, az élet napja átváltoztassa, és magasabb 

rendűt életre készítse őket elő. A földi világ a holt életpará-

nyoknak új létbe való szólítása, új munkaalkalmak megte-

remtése; alkalom a tanulásra, a próbákra, a tisztulásra, a 

nemesedésre, a felemelkedésre. Tehát meg kell születniük 

azoknak a szellemeknek is, akik mennyei örökségüket elprédál-

ták, eltékozolták a bűn, a tévelygés útján. Ez az út lefelé vezet, a 

halálba, a megsemmisülésbe, a megmerevedésbe. Mert az Isten 

igazságos törvénye folyton minősít, törvényről-törvényre, kéz-

ről-kézre adja ezeket az életparányokat. És amelyek nem ütik 

meg a mértéket, azokat az örökké mozgó élettörvény egy-egy 

élet után egy fokkal, sőt több fokkal is lejjebb szállítja. 

Eljön azonban újra meg újra az idő, hogy ezek a mélyre sül--

lyedt életparányok ismét életbe szólíttatnak, ismét megjelenhet-
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nek a nap fényében, ismét az élet királyaivá válhatnak. Örülhet-

nek, boldogok lehetnek, hogy a lelkükben kialakult érzések 

megpróbáltassanak, vágyaik részben beteljesedhessenek. Hogy 

ezeken a beteljesedett vágyakon keresztül nagyobb, szebb és 

tisztább életformához csatoltathassanak. Ezek vagytok ti, testvé-

reim. A ti vágyaitokon, a ti érzéseiteken, a ti törekvéseiteken 

keresztül rostál meg titeket az Igazság Törvénye. A ti lelketek-

ben kialakult érzések azok, amelyek felemelnek titeket a magas-

ba, és mind több és több, nagyobb és értékesebb élettel, életfor-

mával, életlehetőséggel kapcsolnak össze. Ha azonban a vágyai-

tok alacsony szinten mozognak, és beéritek a test világával, be-

éritek a halál törvényével, és a lelketek nem keresi a nagyobbat, 

az értékesebbet, a maradandóbbat: akkor - amikor eljön az az 

idő, amely titeket is megfoszt a testetektől, és beteljesedik a föl-

di életetekre kiszabott napjaitok száma - ti is siránkozó, jajgató 

és csalódott szellemekké váltok, ha a nap világosságával, az 

Isten kegyelmével magatokat fel nem öltöztettétek. A ti kereső 

és kutató lelketek olyan vágyakat hordoz magában, amely vá-

gyak titeket elégedetlenekké tesznek a test nyújtotta örömökkel. 

Amikor a testben elérhető boldogság kicsinynek, csekély érté-

kűnek tűnik fel a lelki szemeitek előtt, akkor már a lelketek fel-

figyel a szóra. Mert a lelketekben hordozott vágyak azok, ame-

lyek átfúrják a bizonytalanság sötét ködét, és keresik a világos-

ságot, a bizonyosságot, hogy ebben a bizonyosságban rögzített 

állapotot teremthessetek magatoknak. Hogy a lelketeknek le-

gyen mibe belefogódzkodnia, hogy a múlandó élet vihara le ne 

sodorjon titeket a mélybe, a megsemmisülésbe, hanem az a gon-

dolat, az az érzés, az a vágy, amely a jobbhoz, az igazabbhoz, a 

maradandóhoz kapcsolt, megtartson benneteket. Amikor már a 

lelketek felébredt arra a tudatra, hogy kell lennie valami jobb-

nak, valami igazabbnak, és ezt keresve a lelketek tétova érzéssel 

majd ide, majd amoda nyit be a természettörvénybe, hogy az 

igazságot megtalálhassa, de mindenünnen csalódva tér vissza, 

akkor a ti szellemeteknek meg kelt éreznie ezt a bizonyosságot. 
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Hogy van Isten, van egy hatalmas Erő, amelyen keresztül az 

egyetemes világ fennmarad; van egy Bölcsesség, amely az egye-

temes világot rendezi; van egy igazság, amely törvényt tart fenn! 

Amikor a természet világában végzett kutatásotok rendjén 

idáig eljutottatok, akkor már a szellemetek ébredezőben van, 

hogy meghallja az Isten szavát, azt az igazságot, amelyet a lel-

ketek elfogad, amely igazságnak a lelketek engedelmeskedni 

kényszerül, mert belátjátok, hogy nem is tehettek mást. És ha a 

lelketek megtanulja az alázatosság igazságát, az engedelmesség 

törvényét, akkor elérkezik az az idő, hogy a szívetek megnyílik, 

és érzékennyé válik a Szentlélek szavára. És amikor érzékennyé 

vált, akkor önmagával számot vetve egy másik, egy nagyobb és 

igazabb élet felé nyújtja ki a kezét: az Isten szellemi igazságá-

nak törvénye felé. És akkor megtalálja Krisztust a szeretet vilá-

gában; ez a szeretet világa pedig betölti az egész lelkét. És akkor 

a lelki világa átalakul, megtisztul, felemelkedik és igazzá válik, 

mert belátja, hogy nem adatott semmiféle más igazság, amely 

megtarthatná a múlandó embert, mint egyedül csak a Krisztus 

igazsága. Mivel azonban az ember testével a föld törvényé-

hez, a föld igazságához van kötve - mivel ebbe kellett először 

belenőnie, mivel először az életet meg kellett ismernie, az élet 

követelményeit kellett betöltenie anélkül, hogy tudta volna, 

mi célból cselekszi ezt, kinek és minek engedelmeskedik ez-

zel - így két törvény kezd kialakulni a lelkében. Az egyik a 

test törvénye, amely a földhöz köti őt, a másik a megismert iste-

ni igazság törvénye, amely a mennyeiek felé emeli. Ez a törvény 

sokszor ellene mond a test törvényének, és a lelkében megismert 

igazság mégis arra kényszeríti őt, hogy a test igazságát mellőzze 

és az életével a szellem igazságának szerezzen érvényt. Ebben a 

küzdelemben, ameddig t. i. kialakul az egyik, és elhalványodik a 

másik (tudniillik a test igazsága), sok megpróbáltatás, sok szen-

vedés és csalódás küzdőterévé teszik a lelket a lét kényszerű 

törvényei, és sok fájdalommal és szenvedéssel kell neki a test 

hiábavaló kívánságaitól és törekvéseitől elszakadnia. 
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A test kívánsága, a test vágya ugyanis a halálba visz, a lélek 

kívánsága, a lélek vágya pedig az örökéletre. Valaki meg nem 

születik Szentlélektől, nem mehet be a mennyek országába; akik 

azonban a Szentlélektől születnek, titokzatos, kiszámíthatatlan 

úton-módon szólíttatnak munkába és az életbe. A Szentlétektől 

való újjászületés lassanként történik, nem pedig máról holnapra. 

Évről-évre, napról-napra, percről-percre mindjobban érzi az 

ember, hogyan szakad el vágyaival és kívánságaival a földi vi-

lágtól, a föld nyújtotta örömöktől, a föld igazságaitól, és mind-

jobban és jobban helyezkedik át a lélek vágyaiba, a lélek kíván-

ságaiba. A lélek kutató és kereső ösztönzései mind nagyobb és 

nagyobb munkateret írnak és rajzolnak eléje, és minden szálacs-

kát, amely a test igazságához kötötte őt, lassan-lassan érez el-

erőtlenedni, elszakadni. A testi ember vágyvilága fokozottan 

elhalványodik, és lassan, észrevétlenül, szenvedve és remény-

kedve megy végbe a titokzatos folyamat, míglen megszületik az 

Isten gyermeke, a halhatatlan szellem. Hogy ez egyáltalán végbe 

mehessen, szükséges hogy az Isten Lelke mind jobban erősítse, 

bátorítsa, világosítsa és bátorítsa a földi embert, mert a földi 

ember magától nem képes, hogy ezt az újjászületést véghez vi-

hesse. Amint az ember akarata nem játszik közre a földi, testi 

megszületésnél, éppen úgy nem jöhet számításba a mennyei 

megszületésnél sem. Az Isten Lelke választja ki azokat, akiket 

éretteknek talál arra, hogy elválassza őket a földi világtól, az 

Isten Lelke választja ki azokat, akik alkalmasak arra, hogy az 

Isten igazságát a szívükbe már el lehet helyezni, - abba a szívbe, 

amely még e világon van. 

Mert nem odaát - mint ti gondoljátok - hanem itt a múlandó-

ban keresi ki az Isten azokat, akiket fel akar emelni, akiket ma-

gához akar venni, akiknek az örökéletet akarja ajándékozni. 

Amikor a lelketek visszhangot ad az Isten hívó szavára, amikor 

a lelketekben megrezdül az érzés azoknak az igazságoknak hal-

latára, amelyeket az Isten a földi emberek megváltására és üd-

vösségére adott, amikor felujjong a lelketekben az öröm afölött, 
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hogy az Isten gondolt rátok, hogy az Isten veletek van, és vezet 

benneteket, ez annak a bizonysága, hogy az Isten szólt a lelke-

tekhez. És a ti lelketek ezt megértette, és megérezte azt, hogy 

Isten a ti Atyátok, aki hazahív benneteket. Ez az érzés azonban 

még nem jelenti azt, hogy már meg is vagytok váltva! Még nem 

jelenti azt, hogy már semmi közötök a földhöz; nem jelenti azt, 

hogy kiváltságosak vagytok! Csak azt jelenti, hogy elhivatottak 

vagytok. Hogy elhivatottakból kiválasztottakká legyetek, ahhoz 

az egész lelki énnek átadása, a ti egész életetek hűséges, enge-

delmes felajánlása szükséges. Mert a szóban csak azok a körül-

mények vannak megjelölve és körül rajzolva, amelyek ezeket az 

igazságokat hozzátok juttatták. De hogy ezek az igazságok a 

lelketekben gyümölcsöt is teremjenek, az a ti lelketektől, a ti 

érzésetektől, a ti lelketeknek fellobogásától, kitartásától, hűségé-

től, szeretetétől függ. 

Isten az ő igéjében minden testet öltött szellemet hív az üd-

vösség világába, az enyhület világába; minden lelket hív, hogy 

az ő gyermekévé tegye. Az Isten igéje megmutatja az utat a 

haladó emberek lelkének, amelyen hozzá juthatnak. De az 

emberlelkek megmaradnak az út szemlélésénél, megmarad-

nak annál, hogy meghallották az Isten hívó szavát, de a szí-

vükbe nem vették azt egészen át. A lelküket nem adták oda, 

hanem az egyik lábukkal az Isten útját, a másik lábukkal 

pedig a bűn útját járják. Nem térnek meg, hogy az Isten meg-

válthassa őket, nem akarnak újjászületni, mert úgy hiszik és úgy 

gondolják, hogy bűneikkel, tévelygéseikkel együtt is bejuthat-

nak a külső forma betartása árán a mennyek országába. Pedig 

tisztán és határozottan mondja az Úr, hogy „Valakik újjá nem 

születnek víztől és Szentlélektől, nem mehetnek be a mennyek 

országába.” A földi élet, bármilyen legyen is, csak keret, csak 

lehetőség azoknak a lelki értékeknek megszerzésére, ame-

lyeket Isten a földi embernek ajándékozott. Nincs tehát ér-

dem és nincs eredmény. Nem úgy van az, mint ahogyan a po-

gány karma okozati törvényébe belemagyarázzák. Mert legyen 
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bár a földi élet szegénységben vagy gazdagságban, elnyomott-

ságban vagy hatalomban eltöltött, ez mind csak külső körül-

mény a lélek számára, amely körülmények alkalmasak arra, 

hogy a lélek érzéseit előhívják abból a homályból, amelybe a 

bűnök és a tévelygések folytán aláhanyatlottak. Nagy, tiszta, 

szép és szent érzésekre van szükség; ezeket kell a léleknek Isten 

oltárára helyeznie, s ezeket kell minden körülmények közt elő-

hoznia magából, ha egészen és maradék nélkül át akarja magát 

adni Istennek, Teremtőjének. 

Nem fontos tehát, hogy valaki magas polcon töltse be élethi-

vatását, de igenis fontos, hogy az Isten Lelkétől ihletve jól, be-

csületesen és igazságosan töltse be azt, amit az Isten a jelensé-

gek, a látszat világában rábízott. Mert hiszen még ha a legjob-

ban, a legbecsületesebben és a legigazabban tölti is be élethiva-

tását, akkor sem alkotott maradandó értékűt a múlandóság vilá-

gában. Mert itt színehagyottá válik és szétmállik az abban a pil-

lanatban, amikor az igazság sugara megérinti. De az sem fontos, 

hogy valaki szegénységben, megpróbáltatásban és szenvedések-

ben éljen. Az a fontos, hogy a szegénységben és a szenvedésben 

is hű és igaz legyen ahhoz a törvényhez, amelyet a lelkében Is-

ten törvényeként ismer, és tartson ki hűséggel és alázatossággal 

mindvégig az Isten akarata szerint azon az úton, amely útra őt a 

mennyei Atya helyezte. Nem áll az, hogy akik nagy nyomorú-

ságban, szegénységben és csapások súlya alatt görnyedve 

élik végig az életüket, azok nagyobb bűnösök, mint akik ké-

nyelemben, kevesebb csapással és kevesebb szenvedéssel élik 

végig az életüket. Nem; Isten minden egyes teremtett gyerme-

két megvesszőzi, kipróbálja, mielőtt fiává, vagy leányává fogad-

ja őt. Közelebb áll tehát az igazsághoz az a feltevés, hogy akiket 

az Isten szeret, azokat megpróbálja, azokat megpróbáltatásokon 

keresztül vonja magához. Mert akikre megpróbáltatásokat, fáj-

dalmakat és szenvedéseket rak, azokra gondja van, azoknak lel-

két figyeli az ő mindenütt jelenvalóságával, és várja a lelkükben 

a felcsillanó magasabb rendű, tisztább mennyei érzést, amellyel 
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hozzá, a szeretet Istenéhez tapadva remélik a szabadítást. 

Akik gonoszságokat visznek véghez, akik csalnak, lopnak, 

az Isten törvényét lábbal tiporják, a hazugságból maguk körül 

egész szövevényét építik ki azoknak a ferde elméleteknek, hiá-

bavalóságoknak, gonosz igazságoknak, amelyek az embereket 

áldozatukká teszik, azokat az igazság törvénye még nem érte 

utol. Isten még nem találta eléggé teltnek az ő poharukat, hanem 

várja, hogy a lelkük gonoszsága kifusson abból a pohárból, és 

csak akkor engedi meg, hogy az Igazsággal találkozhassanak, 

hogy az Igazság számon kérje tőlük az élet értékét, az igazság 

értékét. Ezeknek még az igazság törvényével nem kellett talál-

kozniuk, ezek egyelőre még csak a szenvedés törvényével talál-

koznak, mégpedig a kilátástalan, reménytelen szenvedés törvé-

nyével. Mely szenvedésnek gonoszságuk minden részecskéjét 

fel kell morzsolnia, a lelkük minden gonosz kívánságát fel kell 

őrölnie, hogy azután új testbe, új formába, új törvénybe hívja 

őket létbe az igazság törvénye. Tehát nem az isteni kegyelem 

engedi őket futni, mert ők meg Isten kegyelméhez, az isteni igaz-

sághoz nem is közeledhetnek. A gonosznak sikerei olyanok, mint 

a hóvihar diadala, amely a vándort, aki igaz úton halad, meg-

akaszthatja haladásában, szenvedéseket rakhat az útjába, de fel 

nem tartóztathatja. A gonosz minden öröme és dicsősége pedig 

olyan, mint az olvadó hó; egyik óráról a másikra megszűnik. 

Akik ellenben hisznek és bíznak Isten szabadító erejében, azok 

még a kétségbeejtő állapotok legmélyén is magukhoz vonzzák 

azt, és az isteni kegyelem az ő hitük szerint kiszabadítja őket. 

Az Isten Lelkének életet adó kegyelme tartja fenn a vilá-

gokat, az életet. És az élet, amint megfogamzik, szintén magá-

hoz hasonló életrezgéseket bocsát ki magából. Az élet folyton 

terjed tovább a legalsó fokozattól felfelé a legmagasabbig, és a 

legmagasabbtól lefelé az alig észrevehető életparány megnyil-

vánulásáig. A körülöttetek hullámzó, zajló életet az Isten akarata 

hozta létre, de ez az élet még nem találta meg azt az összekötő 

kapcsot, amely őt közvetlenül összefűzné Teremtőjével. Ti 
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vagytok az összekötő kapocs Isten és teremtett világ közt, ti em-

berek, akiknek, Isten Szentlelkének tartályaivá kell válnotok. 

Mert különben a ti életetek értéke is csak annyi, mint a fűnek 

virágáé: az egyik nap van, a másik nap hervadásnak indul, és a 

holnapi nap nem emlékezik meg róla. Ha azonban Isten Szent-

lelkének tartályaivá váltok, akkor a lelketekben felhangzik az 

Isten szava, a lelketek visszhangot tud adni az Isten hozzátok 

intézett szavára, s akkor ti véghez vihetitek, megcselekedhetitek 

az Isten akaratát itt ebben a világban. És akkor ez a világ a maga 

teremtett lényeivel együtt rátok figyel, titeket követ. Mert ha a 

lelketekből az Isten Szentlelkének igazsága rezeg ki a teremtett 

világba, akkor hatalmasokká és nagyokká válltok. Mit akar 

ugyanis az Isten Szentlelke? Üdvözíteni és boldogítani akar tite-

ket, és rajtatok keresztül az egész világot, a teremtett mindensé-

get. Rajtatok keresztül akarja a világba sugározni a jót, az iga-

zat. Ezért hatalmas tartályaivá válhattok az isteni igazságnak, 

az isteni akaratnak. Nem olyan hiábavaló tehát a ti életetek, nem 

olyan értéknélküli a ti megjelenésetek a földön, legyen bár szen-

vedésekkel, fájdalmakkal megterhelve. Nagy és szent célért kül-

dettetek a földre. Isten akarta, hogy megszülessetek, Isten adta 

nektek az életet. A testet is Ő adta, hogy a testeteken keresztül 

az ő Szentlelke ténykedhessék, cselekedhessék a teremtett vi-

lágban, hogy minden teremtett lény érezze az Isten jóságát és 

igazságát. Az ember tehát arra van hivatva, hogy a világot meg-

változtassa. És e világi életen keresztül megváltoztassa azokat az 

árnyékba burkolt tartózkodási helyeket is, vagy mondjuk dimen-

ziókat, ahol reménység nélkül kénytelenek bolyongani azok, 

akik az újjászületés ajándékát gonosz hálátlansággal viszonozták 

Teremtőjükkel szemben. 

Tehát az ember megjelenése fontos e világon; nemcsak itt, a 

jelenségek világában, hanem az árnyékban is. Mert a ti világos-

ságotok, a ti meggyőződésetek, a ti igazságotok, a ti szeretete-

tek, a ti igaz vágyatok, a ti szent törekvéstek új életet sugároz alá 

azokba az elhagyott helyekbe és állapotokba. Új gondolatokat, 
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új vágyakat ébreszt azokban a szellemekben, akik kétségbeeset-

ten az örök kárhozat gondolatát hordozzák a lelkükben. Az em-

ber tehát nagy és szent hivatást tölt be, de csak akkor, ha nem a 

tévelygés szellemének, hanem Isten Szellemének adja át a lel-

két, a lelkének szent és tiszta törekvéseit, és életét annak megva-

lósítására szenteli, amit neki a Szentlélek sugall. Ha ezeket való-

sítja meg földi életében, és minél inkább valóvá teszi azt, amit 

az Úr itt hagyott az Igében, abban a szövetségben, amelyet az 

emberrel (nem a szellemekkel!) kötött, s minél inkább megvaló-

sítja azt múlandó életében, annál inkább megrögzíti a bizonyos-

ság világában a maga békességét és üdvösségét. Mert ebben a 

munkában napról-napra válik le belőle a múlandó, percről-

percre halványodik a lelkében a hiábavalóság színe, káprázatos 

ragyogása; s elerőtlenedik a világ hiú dicsőségének vonzása reá 

nézve. És amilyen mértékben elhalványulnak és elerőtlenednek 

ezek a földi ember lelkében, abban a mértékben emelkedik ki az 

örökkévalónak, a megmásíthatatlannak, az igaznak, a dicsősé-

gesnek épülete abban a hazában, ahová Isten hívja a változandó-

ság világából a földi ember lelkét. 

Ő az egyedüli bizonyosság, Ő az egyedüli élet, az egyedüli 

törvény, az egyedüli világosság, aki beragyog a világmindenség 

minden zugába. Ő az egyedüli igazság, aki törvényt tart fenn. Ő 

az egyedüli szeretet, amelyet ha a földi ember lelke megérez, és 

visszhangot ad rá, ez a szeretet megbocsátja a vétkeit, eltörli 

bűneinek emlékét. Feltartóztatja az igazság törvényének szágul-

dó kerekét, és nem engedi megőrülni a földi ember lelkét, ha-

nem kegyelmének egyetlen simításával letörli róla bűneinek, 

tökéletlenségeinek, tévelygéseinek porát, szennyét. És letörli a 

könnyeket, amelyeket a kétségbeesés fakasztott, s megerősíti a 

lelkét, amikor kitekint a bizonytalanságba. Ő megfogja az ember 

kezét, és elvezeti a bizonyosság világába, mert Ő Szentlelkével 

átsegíti a bizonytalanságból a bizonyosságba, a mulandóból az 

örökkévalóságba. 

Szükséges, hogy újjászülessetek, hogy senki se maradjon 
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meg tévelygéseiben és bűneiben, bármennyire dédelgeti is eze-

ket a maga ferdére fejlett értelmével. Vetkőzzétek le Isten előtt a 

külső embereteket, a külső emberetek igazságát, és öltözzetek 

fel a kegyelemből nyújtott palástot, s járuljatok eléje, megbánva 

bűneiteket és tévelygéseiteket. Adjátok át a lelketeket, hogy 

Szentlelkével újjáteremthesse azt, hogy a tévelygő és bűnös em-

berből igaz és bölcs, tiszta és dicsőséges Isten gyermeke szüles-

sék meg. Ezt az újjászületést csak ő adhatja meg nektek! Ti, 

akik itt álltok Isten előtt, akik halljátok az ő szavát, térjetek 

meg, ne holnap, se egy jövő életben, hanem térjetek meg még 

ma! Hagyjátok el a régi embert és éljetek új életet! Kérjétek az ő 

Szentlelkét, hogy hassa át a szíveteket, a lelketeket, és szóljon 

hozzátok azon a hangon, amely hangot megértetek, hogy Ő hív-

jon titeket, Ő fogjon kézen titeket, és ne engedjen el többé soha. 

Öltöztessen fel benneteket azokkal az ajándékokkal, amelyek 

titeket igazabbakká és jobbakká tehetnek, öltöztessen fel igaz-

sággal, szeretettel, bűnbánattal, hogy méltóképp jelenhessetek 

meg előtte, amikor eljön az a nagy számadás. Amikor az élet 

mindent elvesz tőletek, amit adott, csak a lelketek érzései, vá-

gyai, törekvési maradnak meg és a hozzá való szent ragaszko-

dás, amellyel mindig és minden időben Őt kerestétek, az ő sza-

vát lestétek, hogy teljesíthessétek azt. 

Mert - mint mondom az élet folyton-folyton hullámzik, és 

mindent lemos rólatok, amit rátok rakott, és ti ott maradtok me-

zítelenül az Igazság tükre előtt. És akkor boldogok lesztek, ha 

azoknak a szent áhítattal töltött óráknak emlékei ott állnak mel-

lettetek, hogy felöltöztessenek titeket az alázatosság palástjába, 

hogy ne kelljen mezítelenül állnotok az Igazság Törvénye előtt. 

Eljön az idő mindnyájatok részére, amikor számot kell adnotok 

múlandó életetekről. Itt van az idő, hogy a mai nappal ti is hagy-

játok el tévelygéseiteket, emberi igazságaitokat, és keresztelked-

jetek meg az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevé-

ben. Hogy felvegyen titeket az Isten Szentlelke azok közé, akik-

re munkát bízott, és akikre munkát bíz, mert ezzel a mennyei 
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munkával ti az ő gyermekei közé, az Isten családjába tartozhat-

tok. Hiába tudtok, hiába vannak ismereteitek: ha a lelketek 

megmarad a régi tévelygésekben, akkor minden világosságotok-

kal, minden bizonyosságotokkal a kárhozatba eshettek. 

Térjetek meg a Lélek szavára, a Lélek igazságára, halljátok 

meg az ő hívó szavát, és lépjetek be azok közé, akik amikor hal-

lották a Szentlélek hangját, mindent elhagytak földön, hogy a 

lelküket megmenthessék az örökéletre. Ti is hagyjatok kint min-

dent a világban, s legyetek e világnak sója, hogy e világ tartósan 

fennmaradhasson azokon az igazságokon keresztül, amelyeket ti 

a ti életetekkel ebben a világban itt hagytok. Hogy amikor eljön 

a leszámolás napja, ne kelljen bánkódva siratnotok a mulandót, 

hanem örülhessetek a nektek felkínált és általatok elnyert örök-

életnek. 

Mielőtt elbúcsúzom tőletek, megáldalak titeket a mi teremtő 

Istenünk szent nevében és a mi megváló Jézusunk nevében, és 

megáldalak az ő Szentlelkének nevében. És kérem értetek a mi 

szerető Atyánkat, árassza ki reátok az ő Szentlelkét; óvjon és 

védjen meg benneteket minden tévelygéstől és félrelépéstől. És 

tartson meg titeket az ő útján abban a szeretetben, amely eggyé 

tesz titeket előtte és előttünk. Hogy ne legyen köztetek egy se, 

aki eltévelyedjék az útról, hanem ez a szeretet kísérjen titeket 

nemcsak most, ebben a múlandó életben, hanem az örökkévaló-

ságban is. Ugyanez a szeretet tartson és kapcsoljon össze titeket 

mindazokkal a testvérekkel, akik ugyancsak az Isten Szentlelké-

től áthatva ebben a munkában fáradoznak, amelyet Ő bízott reá-

tok. 

Áldjon meg titeket a mindenható Isten, és vezéreljen az ő or-

szágába, és vezéreljen titeket itt e múlandó életben is, hogy 

munkálkodhassatok jó kedvvel és nagy elragadtatással a lelke-

tekben magatokért, egymásért és azokért, akiket az Úr rátok 

bízott és még rátok fog bízni! 
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