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Aranyszabály: „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek
cselekedjenek, mind azt, ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert
az a törvény és a próféták szava”.
Jézus
„Első a tudás, aztán a könyörület; ez az, ahogy a fegyelmezettek
élnek. Hogyan tudná egy tudatlan megkülönböztetni a jót a
rossztól?”
Dasvaikálik - szútra

ELŐSZÓ
KEDVES OLVASÓ!

Hálásan köszönöm, hogy e könyvet, most a kezében tartja! A
földi életünkben mindannyian útkeresők vagyunk. Egyszer
mindenki elgondolkodik, azon vajon mi a célja és feladata az
életben. Tényleg létezik-e szellemvilág, angyalok. Hogyan működik az Univerzum, mi miért történik és még sorolhatnám a
rengeteg felvetődő kérdést. Hiszen mindennek oka van, e nélkül semmi sem történik, véletlenek nincsenek, csak épp nem
ismerjük az eredendő okot.
Jelenleg olyan korszakban élünk, ahol szabad akaratunkból
megválaszthatjuk, hogy melyik vallást, vagy melyik ezoterikus
irányzatot követjük, avagy éppen csak a földi életünk érdekel és
mindezekről nem veszünk tudomást. Van egy olyan mondás,
hogy „minden út Rómába vezet”. Igen így van, mert minden
mindennel összefügg. Hiszen minden lélek egyedi, ezért mindenki más és más fejlődési szinten van. Leszületésekor azt az
utat választja meg, ami őt a leggyorsabban emeli. Ezt élete során belül ösztönösen érzi, hogy melyik út vonzza. Ezeket az
összefüggéseket boncolgatom és ismertetem e könyv soraiban.
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Sokszor megkérdezik tőlem, hogy a vallást és a spiritualitást
hogyan tudom összeegyeztetni? Ehhez nagyon sok ismeret
szükséges, hiszen a különböző vallások és a spiritualitás helyes
értelmezése megmutatja az egymás közötti átfedéseket. Ez egy
életfilozófia, amely nem ütközik egyik valláserkölcsi alapjába
sem.
Az életfilozófia kifejezés önmagában és eredeti értelmezésében az emberi jellem megalapozását jelentő,
világszemlélethez kapcsolható szavunk, ami nem filozófiai kategória, ám szorosan kapcsolódik az etika,
lételmélet és egzisztencializmus témájához. A vallások
a világ magyarázata mellett a megfelelő életmódot is
leírják.
Ez egy út, melyet szeretnék könyvem által bemutatni és ismereteket adni, olykor minden emberben felmerülő kérdésekre.
Amikor felismerjük az ok – okozati összefüggéseket, választ
kapunk kérdéseinkre is. Ez segít abban, hogy hitünk erősödjön,
vigaszt, reményt nyújtson. Megmutatja a nehéz helyzetből kivezető utat. A könyvem első mondata egy aranyszabály.
Az aranyszabály megtalálható szinte az összes vallásban, így például - Kereszténység, Bahái hit, Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám, Konfucianizmus, Zsidó - és
törzsi hagyományban. Sok filozófus és humanista is
hangsúlyozta fontosságát.
Kedves olvasó, remélem sikerült az érdeklődést felkeltenem
könyvben leírt ismeretek iránt, melyet nagy hittel és szeretettel
osztok meg.
Debrecen, 2020. május.

Poór Edit
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A SPIRITIZMUS
Szeretném először röviden a spiritizmus irányzatait általánosságban bemutatni.
Spiritizmus, avagy transzcendentális lélektan, de szellemtannak is nevezik. Spiritizmus alapja a lélek. Több ága is ismeretes, azonban a legfontosabbat sajnos kevesen ismerik emiatt
már a szó hallatán is ítélkeznek.
Az ismertebbek közül néhányat megemlítenék például, az úgynevezett asztaltáncoltatás. Amikor több ember egy asztalt körbe ül úgy, hogy a tenyerük az asztal tetején és a kezüket összeérintik a hüvelykujjnál és a kisujjnál. Erősen koncentrálnak,
imádkoznak, hogy a szellem kinek közlendője van, jelentkezzen. Amikor ez megtörténik, az asztallába megemelkedik és
kopogással jelzi jelenlétét. Megegyeznek, hogy az egy kopogás
mondjuk igen, a két koppintás nem, de ezt szabadon választják. A kör tagjai kérdeznek és a szellem ekként válaszol. Az
1800-as években a spiritiszta ülések így zajlottak. Azonban,
mint mindent, ezt is igyekeztek a csalók és hitetlenek lejáratni.
A komoly spiritiszta ülésekről, azonban jegyzőkönyvek készültek és tudományos irányban használták fel ezeket a szellemi
közleményeket. Bizonyítást nyert, hogy a szellemvilág létezik
és szellemek hívhatóak. Bizonyos közlésekre képesek. Az idő
múlásával ez is tovább fejlődött, az úgynevezett ABC módszerrel. Ez egy tábla, amely tartalmazza az ABC betűit, majd a közepére helyeznek egy pénzérmét és a közlést adó szellem ezt
csúsztatja betűről betűre. A kör egyik tagja ezt lejegyzi, majd
összeolvassák. Többféle komoly tudományos munkát folytattak. Ilyen volt például, hogy speciális körülmények között,
egyik szobából a virág átkerült egy zárt másik helyiségbe, amit
a meghívott szellem helyezett át. Ezt természetesen megint
annak bizonyságára, hogy létezik a szellemvilág. Ide tartozik a
metapszichika, apport, telekinetikus és más okkult jelenségek.
Ezekről a tudományos kísérletekről Dr. Chengery Pap Elemér,
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- fővegyész -, a Magyar Metapszichikai Tudományos Társaság
tiszteletbeli elnöke írt könyvet –Új látóhatárok felé – címmel.
Ezen kívül még sok más könyvben is olvashatunk hasonló tanulmányokról, tudományos kísérletekről. Mindezek érdekes
olvasmányok, bizonyságok és tanulságok, de nem ajánlom
senkinek sem, hogy megpróbálkozzon vele. Akik abban az időben ezeket a kísérleteket végezték, lejegyezték, a tudomány
elitjei voltak orvosok és tudósok. Ők kiválóan ismerték a természet törvényeit, valamint a túlvilág törvényeit. Hozzá nem
értő személy esetében ez nagyon veszélyes lehet. Okozhat többek között megszálltságot, aminek lehet nagyon súlyos következménye is. Mivel minden mindennel összefügg, a megszálltságról majd a későbbiekben részletesebben írok.
A spiritizmusnak van azonban egy kevésbé ismert
bölcseleti része, amiben az igazi lényeg van. Ennek a
célja, az emberi jellem javítása. Ezért életfilozófia,
szemlélni, cselekedni, gondolkodni tudatosan! A Hindu tanok elvont, magas bölcseletei jórészt a spiritizmus titokzatos alaptörvényén épült fel. Ennek lényegét már a legrégebbi időkben, a kiugró korszakalkotó
hivatásos próféták is jól ismerték. Így például; Krishna, Buddha, Hermész, Pythagóras, Platón, Epiktétosz,
Mózes, Jézus, az evangélisták. Ez az igazi spiritizmus
Isteni törvényeken alapszik. Régen a spirituális tanok
képezték az igazi vallást. Ezt azonban, csak a beavatott
írástudó szent férfiak, papok, egyházi doktorok, bölcselkedők ismerték.
Az ő kezükben összpontosult minden befolyás, tekintély. Sokszor jórészt maga az államhatalom is. Ezért ezt a tudást, soha
nem adták ki a köznépnek. Az is igaz, hogy mint korábban írtam, aki nincs ezen tudományok ismeretében, akár az életét is
veszélybe sodorhatja. Illetéktelen kezekben ez a tudás káoszt is
okozhatott volna.
Mint tudjuk minden vallás irányzatnak meg van a maga szent
könyve. A Biblia is ilyen, de azt is tudjuk, hogy ez több nyelven
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keresztüli, többedik fordítás. Ezért nem pontos, mert maradtak
ki belőle bizonyos részek, úgynevezett apokrif iratok ezt bizonyítják. Illetve vannak pontatlan fordítások benne, ami természetes, hiszen benne van a mindenkori fordító tudása és ne
felejtsük el a cenzúrát sem. Pontosan a fent leírtak miatt, mert
továbbra sem akartak a köznép elé tárni bizonyos okokból,
spirituális dolgokat. Ettől függetlenül, a legnagyobb spirituális
szent könyv. Az írásaiban, folyamatosan kommunikálnak az
angyalokkal, Istennel és ez nekik természetes dolog volt. Például, amikor Máriának megjelenik Gabriel arkangyal és átadja
az isteni üzenetet. Azután, Józsefnek álmában a lelkével beszél,
majd ébredéskor ezt áthozza a tudatába. A Próféták Isten igéjét
úgy hirdették, hogy nekik nem volt semmi sem leírva, amiből
megtanulhatták volna, közvetlen kapták az angyaloktól. Jézus
tanításai, amit közvetlen kapott az Atyától. Még sorolhatnám a
rengeteg hasonló Bibliai példákat.
Ezek nem szűntek, meg csak az emberiség fordult el tőlük hitetlenségével. Ezért nem hallja a szavukat. Úgy gondolja, hogy
mindez akkor volt és mint egy történelmet fogja fel. Belesülylyedve az anyagi világba csak ezt látja és hiszi. A fátylat ezzel
önmagára borítja. Pedig csak hinni és kérnie kellene, hogy a
fátyol felemelkedjen szemei és tudata elől. Hiszen ők most is
léteznek, ők nem fordultak el tőlünk!
Tettre készen várják, hogy feléjük forduljunk, higgyünk bennük, ismerjük meg őket és segíthessenek. Várják, hogy az emberiség végre felébredjen szunnyadó álmából. Aki hisz bennük
és hittel, imával fordul feléjük meghallgattatik és választ is
kap!
Az is természetes volt, hogy a halál után valaki visszaszületik.
Erre is van példa a Bibliában, több alkalommal is. Amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek gondolják az emberek őt. Egyik mondja, hogy Illésnek, másik, hogy Keresztelő
Jánosnak, illetve valamelyik próféta. Egyértelmű, hogy számukra természetes volt, a reinkarnáció. Aztán, a másik alkalommal egy vak ember láttán megkérdezik a tanítványok Jé7

zust, ki vétkezett ő, vagy a szüleik? Ez is természetes volt nekik,
hogy a vakon született embernek ez egyfajta vezeklés. Az ő korábbi életében elkövetett bűne miatt, avagy a szüleik által. Ha
valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, akkor ezek mind egyértelműen megmutatkoznak. Ekképpen kapcsolódik össze a spiritizmus és a vallás. Így lehet egy spirituális életfilozófiának
vallási alapja. Ezzel a hittel és szemlélettel, már sok minden
inkább érthető a Bibliából. A tudomány is bizonyított azóta e
téren, például a lélek létezését, amely 21 gramm.
A spiritizmus vigaszt, reményt, erőt és hitet ad ahhoz, hogy a
földi életünk küzdelmeit, tisztességgel legyőzhessük és életünk
során ezzel fejlődjünk, valamint erkölcsileg emelkedjünk, tisztuljunk.
A spirituális tanítások mutatnak rá a földi megpróbáltatásaink
okaira és kezünkbe adja a kivezető fonalat. Minden vallással,
felekezettel összeférő tan, mert semmi olyat nem tartalmaz,
amely bármely vallás, erkölcsi alapjába ütközne.
„Minden jó, ami Isten törvényével egyezik és minden rossz,
ami abba beleütközik”.
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VALLÁSOKRÓL
Mielőtt mélyebben belemennénk a spirituális tanításokba, szeretném néhány vallás lényegét ismertetni. Az egész világon,
mindenhol létezik valamilyen vallás. Ez többnyire függ a földrajzi elhelyezkedésüktől és az ott leszületett lelkek fejlettségétől, illetve még mindig vannak olyan területek földrészeken
belül, ahol törzsi hagyományok uralkodnak. Azonban ne csak a
mai korban gondolkodjunk. Ott vannak az elsüllyedt világok
krónikái. Rövid bemutatásul, erről engedjenek meg nekem egy
verset, melyet írtam.

ELSÜLLYEDT VILÁGOK

Atlantisz Aranykora,
Első, éden korszaka.
Tökéletes harmónia,
Szeretet és az erő,

Tartotta egyensúlyba.
Ismerték ősi tanítást,
Fénnyel, energiával,
S kristállyal gyógyítást.
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Ám, az isteni elvektől,
Elkezdtek távolodni,
Az erő és hatalom
Kezdett túlsúlyba kerülni.

Az egyensúly felborult,
S természeti katasztrófa,
Elkerülhetetlen volt,
Ősi kultúra lezárult.

Az Atlanti óceán,
Mélyére süllyedve,
Atlantisz elpusztult,
S a legenda fent maradt.

Lemuria, titkos föld,
Ők telepatikus úton
Kommunikáltak egymással.
Közvetlenül Atlantisz
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Mellett helyezkedtek el.
Az atlantiszi mágusok,
Hatalomért vetélkedtek,
A Lemuriaiakkal.

Óhatatlanul, olyan
Nagy kozmikus erőket,
Szabadítottak a földre,
Melynek következménye,

Katasztrófák sorozatát,
Hozta el a bolygóra.
Lemuria is elsüllyedt,
Az Indiai óceán,

Mélye lett temetője.
Így tűnt le egymás után,
Emberiség bölcsője,
Ősi kultúrák léte.
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Mu, hatalmas ősi föld,
Három területből állt.
Hawaiitól északra,
A déli határa,

Fidzsi - Húsvét szigetek,
Vonalai alkották.
A népeik fényűző
Otthonaikban éltek.

Faragott, nyitott tetejű
Templomokban imádkoztak.
Nagyon műveltek voltak,
Egyetlen hatalmas kőből,

Faragtak ki szobrokat.
Az uralkodó faj szép,
Sötét szemű, sima hajú,
Lágy tekintetű nép volt.
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Ám, e föld vulkanikus
Tüzek hamujává lett,
Majd Csendes óceánba
Süllyedve, pusztult el.

Az elsüllyedt világok,
Szellemlégiói,
Szerte inkarnálódtak,
Az egész nagyvilágban.

Debrecen, 2019.04.

Nagy kérdés az emberekben mi a célja életünknek, kik vagyunk
valójában, hogyan keletkezett a világegyetem. Erre különböző
népek, eltérő válaszokat adtak. Az élet több mint fizikai valóság, megfelelő életmóddal, rálelhetünk a válaszokra, igazságra
vagy a végső valóságra. Az ima közelebb visz a hatalomhoz,
amely a világegyetemben, egy szellemi létező. Isten léte érzékelhető. Ez az életet adó szikra, segít közelebb kerülni Istenhez,
szentekhez, angyalokhoz. A világ teremtőjének láthatatlan hatalomnak, tisztelet, felajánlott áldozat, bemutatott rituálék
jellemzik a különböző vallásokat. Hozzájuk fordulnak segítségért, útmutatásért. A Buddhizmus, szenvedés leküzdésére tanít.
Több vallás szerint a legfőbb hatalom nem jellemezhető, ezért
nincsenek róla képeik. Sok vallás hite szerint, emberekben és
állatokban, létezik belső szikra, melyet szellemnek, avagy léleknek neveznek. Több vallásban ez örökkévaló soha sem hal
meg. A vallások hiten alapulnak, fizikai érzékekkel nem bizo13

nyíthatóak. Az emberek nem tökéletesek, egymásnak okoznak
szenvedéseket. Ám hiszik, hogy a vallási tanításokat megfelelőképpen követve az életük átalakul. Hívők gyakran összegyűlnek, hogy kifejezzék csodálat és hála érzését. Ezt szertartásos
formában, Istentiszteletnek hívják. Az ima, dicsőítést, köszönetnyilvánítást, maguk vagy mások érdekében kért segítséget,
iránymutatást, foglal magában.
Ima, meditáció formájában is megvalósulhat. Célja a belső
nyugalom elérése, hogy a megtérést gátló akadályok leomoljanak. Az imádkozás módja, vallásonként változik. Letérdeléssel,
meghajlással, állva, csukott szemmel, összezárt kézzel, gyöngyöt, gyertyát, tömjént használva. A vallási iratok, szentírások,
tartalmát Istenük közlésének tartják. Nevük kinyilatkoztatás.
Egyes vallásokban az épület és a szenttárgyak a legjobb anyagból készülnek ezzel is kifejezve Isten iránti hódolatukat. Mások
úgy vélik, hogy a pazar díszítés elvonhatja az emberek figyelmét. Az ünnepeik emlékeztetik a hívőket hitükre. Papok bonyolítják le az istentiszteletet. Irányítják a hívek lelki életét.
Szent helyekre utazást, hívjuk zarándoklatnak. Vannak olyan
csoportok, melyek társadalomtól elzárva szigorúbb szabályok
szerint élnek. Szerzetesként kolostorban, apácaként zárdákban.
Egész életüket imával, meditációval, szentiratok tanulmányozásával töltik. Akik nem hisznek természetfeletti erő létezésében, őket ateistáknak nevezzük.
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HINDUIZMUS

Egyike a világ legrégebbi ma is élő vallásainak. Főleg Indiában,
Nepálban alakult ki. Ma is ott virágzik leginkább. Nem egy ember alapította, hanem lassan századok során alakult ki. Emiatt
sokszínű vallássá vált. A sokszínűség mögött létezik egy állandó valóság, amelyet Brahmannak neveznek. A Gangesz folyó
vizét szentnek tartják, fürödve imádkoznak benne. Úszó virágszirmokat Istennek szánt ajándékként szórják széjjel. Azt tanítja minden élőlénynek lelke van, melyet Átmannak hívnak.
Számukra több ezer Isten, Istennő létezik meghatározott tulajdonsággal. Ám az összes Istenség a legfőbb Brahmannak különböző megjelenési formája. Három hindu Isten, Brahma,
Visnu, Síva, hozható összefüggésbe a világ teremtésével, megtartásával és pusztításával. Teremtés, pusztítás és újjáteremtés
körforgását örökkévalónak tartják. Brahma a teremtő, Visnu a
megtartó, Síva a pusztító, őt felszabadítóként is számon tartják. Ez a hinduk isteni hármassága. Szerintük minden élőlény
élet – halál, újjászületés körforgásában van. Az élet kereke
karma, vagyis a tett tartja forgásban. Jó és rossz cselekedetekre utal, a jó cselekedet elkövetkező jobb élet, míg a rosszcselekedet szenvedésekkel teli élethez vezet. Úgy tartják a nagyon
rossz cselekedet, következménye lehet, hogy az ember, állatként születik újjá. A szenvedés körforgásából való szabadulás a
móksa, akkor remélhetik, ha a tudatlanság állapotából a bölcsesség felé törekszenek. A Szentkönyveik, Szankszritül íródtak
ősi India nyelvén. A Védák szájról – szájra terjedtek, mielőtt
lejegyezték volna őket. A Rigvéda, Istenek világáról szóló történeteket tartalmaz. Mahábhárata, egy királyi család hercegeinek életét meséli el. Az Upanisadok, Brahmanról és a móksa
elérésének módjairól szól. A Rámájana, Ráma és Szita, életének történetét írja le. A hindu társadalomban több kaszt létezik. Mindenki egy adott kasztba születik. A szent iratok az élet
négy fő szakaszát különböztetik meg. Diákét, családfőét, remetéét, valamint szent életű vándorét, aki minden családi köteléket elszakít koldulásból él. Indiában a holttestet máglyára he15

lyezik, három nappal később hamvát összegyűjtik, majd a Gangeszbe szórják. Sok hindu a jóga és meditáció segítségével próbál eljutni a móksához. Rendkívüli önfegyelmet kíván test,
szellem fölötti uralom elnyerése. Ennek különböző típusai
vannak, Ászanák, Rádzsa, Hatha jógák. Mindegyik másképpen
közelíti meg a szellem és test fegyelmezését. A legtöbb templomot valamely Istennek vagy Istennőnek szentelik. Az ő szobra legbelső szentélyben áll. Úgy gondolják, hogy vele történő
szemkontaktus révén az Istennel kommunikálnak. Kéréseket
intéznek hozzá, vagy spirituális megvilágosodásba részesülnek.
A zarándoklat nem kötelező mégis évente több millió hindu
tesz zarándoklatot. Számos folyó és hegy szerepel közöttük. A
legszentebb minden tizenkettedik évben a Kumbha Méla ünnepe. Ilyenkor zarándokok milliói árasztják el a Gangesz folyó
partján fekvő Allahábád városát, hogy megfürödjenek a folyóban, mely hitük szerint megtisztítja őket bűneiktől. A hinduk
számára végső cél a móksa elérése, egyesülés Brahmannal.
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JUDAIZMUS

A legrégebbi egyisten hiten alapuló vallás. Mintegy négyezer
évre nyúlik vissza. Aki zsidó anyától születik zsidónak számít.
Történelmüket a tizenkét héber törzsre vezetik vissza. Isten
szövetségre lépett Ábrahámmal ő a zsidónép atyja. Kiválasztott
nép, cserében meg kell tartania Isten minden parancsolatát.
Ábrahám fia Izsák. Az ő fiát, Jákobot Isten, Izraelnek nevezte
el. Ettől fogva Izraelitáknak hívták őket. Mózes, Isten segítségével kivezette őket Egyiptomból. Isten, törvényeket írt elő számukra, hatszáztizenhárom parancsolat van a legismertebb a
Tízparancsolat. Folyamatos vándorlásuk során negyven év
után érkeztek meg, Kánaán földjére. Kétszáz év múlva Izraelita
királyság lett. Dávid király, Jeruzsálemet tette a királyság fővárosának. Fia, Salamon építtetett egy templomot, Első Templomnak nevezték. Izraelita istentiszteletek központjává vált.
Később már különböző népek uralták Kánaánt. Asszírok, Babiloniak, Rómaiak, kik lerombolták az Első Templomot. Ezután
Izrael, Római hatalom alá került. Ők lerombolták a Második
Templomot. Sok zsidót száműztek. Tiltották a zsidó vallásoktatást, ezért szétszóródtak, Kelet és Közép-Európában. Csoportokban telepedtek le. Ragaszkodtak a Mózesi törvények betartásához. A kívülállók nem értették őket, ami gyanakváshoz,
gyűlölködéshez vezetett. Várták Isten küldöttjét, azonban Jézust, nem ismerték el. A zsidók elleni gyűlölet tovább fokozódott az idők során. A legsúlyosabb zsidóüldözés a II. világháború során történt. XIX. század folyamán a zsidók, elkezdtek
visszatelepülni Palesztinába. Később kialakult Izrael állama. Ez
feszültséget szült a Palesztin arabok főként a muszlimok körében. Szentírásaik Tenakh, főként héber nyelven íródott. Három
főcsoportra osztható, Huszonnégy könyvből áll. Az első öt
könyv a Tóra, tanítást jelent, Isten, Mózesnek adott, utasításait
tartalmazza. Nyolc könyvből áll a Neviim jelentése, Próféták. A
Ketuvim jelentése, iratok, tizenegy könyvből áll. Történeteket,
verseket, próféciákat, Himnuszokat és bölcs mondásokat tartalmaz. Másik fő szentirat a Talmud a Tenakh értelmezését
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foglalja magába. A Talmud két részből áll, Misna és Gemára, A
Misna zsidók törvényére vonatkozó írások gyűjteménye. A
Gemára ezek magyarázatát tartalmazza. A Midrás írásgyűjtemény, melyben a szövegek, történetek formájában magyarázza
a Tenakh egyes jellemzőit. A zsidó valláson belül, kialakult az
Ortodox vallásúak csoportja. Különbség, főleg a vallásgyakorlásukban van. Reggeli istentiszteletkor imákat tartalmazó kis
bőrtokot erősítenek a fejre és a szívükhöz közel a karjukra. Ez a
tefillin, ami emlékezteti őket, hogy fejükkel, szívükkel, mindig
Istennek hódoljanak. A férfiak kalapot vagy kis sapkát /kipát/
hordanak Isten állandó jelenléte iránti tiszteletből. A Tórát,
Isten, Mózeshez intézett szavainak tekintik. Ennek fenntartás
nélkül engedelmeskedni kell. A zsidók a zsinagógába mennek
istentiszteletre. Ezek négyszögletű épületek, három oldalán
ülések vannak, a negyedik oldal, Jeruzsálem felé néz. Az istentisztelet alatt felolvasnak a Tórából, Himnuszokat énekelnek,
imádkoznak. Általában a rabbi vezeti, aki a Tenakh egyik szövegéből is beszédet tarthat. Az ortodox zsinagógában a férfiak
lent a nők fent a karzaton ülnek. Az istentisztelet héberül folyik. A hit és törvények tanítói a rabbik. A hívők az imát közvetlen Istennek mondják, dicsőítik, segítséget kérnek, köszönetet
mondanak, bevallják bűneiket. Vannak írott és formális imák
ezeket bizonyos alkalmakkor kell elmondani. Ilyen a napi háromszori ima sabbatkor, különböző ünnepeken, valamint böjt
idején. Lefekvés előtt a Sema, mely első ima, amit a gyermek
megtanul, az utolsó ima, melyet haláluk előtt elmondanak. A
sabbat, pénteken napnyugtakor kezdődik és szombaton napnyugtáig tart.
Ez a pihenés, vallásos elmélyülés napja. A fiúkat, tizenhárom
évesen felnőttnek tekintik. Zsinagógában tartott szertartással
ünneplik. Közeli rokonuk halálhírére gyász jeleként megtépik
ruhájukat, temetésig mellettük maradnak. A gyászidőszak egy
hónapon keresztül tart. A zsidó naptár holdhónapokon alapul.
Peszah, ünnepe nyolc napig tart. Izraeliták, Egyiptomból való
kiszabadulásának állít emléket.
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A kovásztalan kenyér /pászka/ szimbolizálja azt a kenyeret,
melyet az izraeliták vittek magukkal a menekülés éjszakáján. A
Hanukka, felszentelés ünnepe, mely szintén nyolc napig tart.

19

BUDDHIZMUS

A Buddhizmust mintegy 2500 évvel ezelőtt hívta életre Indiában, Sziddhártha Gautama, aki mint Buddha a megvilágosodott néven vált ismerté. A Buddhistáknál, a leborotvált fej és
narancssárga ruházat, azt jelenti, hogy elfordult a gazdagságra,
tulajdonra épülő világtól, életét Buddha tanításainak szenteli.
Sziddhártha, apja uralkodó volt, hindu vallást követte. Akkoriban sok hindu, új választ keresett a szenvedésre és arra, hogyan lehet ezt elkerülni, mivel az újjászületésbe vetett hitük
alapján, sok élet folyamán kell szenvedniük. Az uralkodónak
egy jós azt mondta, hogy Sziddhártha hatalmas császár lesz, ha
soha nem lát beteg embert, öregembert, halott embert, aszkétát. Ám, ha meglátja őket, akkor vándorló aszkéta életet fog
élni. A király, szerette volna, ha fia követi őt a trónon, ezért
igyekezett mindettől távol tartani. Fényűző életet élt a palotában, megnősült, majd fia született. Amikor az élete kiteljesedett volna, megkérdőjeleződött benne a tétlen, fényűző életmódja. Huszonkilenc évesen elhagyta a palotát s meglátta
mindazt, amitől óvták. Haját levágatta, koldusruhát öltött s
lett, vándorló aszkéta. Tanult, majd szigorúan böjtölt. Egyik
este leült a fügefa árnyékába, mély meditációba töltötte az
egész éjszakát. A lényeg kibontakozott előtte hajnalban. Ettől
kezdve Buddhaként a megvilágosodottként ismerték, nyolcvanéves koráig élt. Tudását, szerzetesek egy csoportjának átadta, melyek három egyetemes igazságból, négy nemes igazságból és nyolcrétű ösvényből állt. Együttes nevük dharma. A világban semmi sem állandó, minden folyamatos változásban
van. A megelégedés állapota nem tartós, egy buddhista számára szenvedés mind az, amitől az élet tökéletlen marad. Nincs
változatlan személyes én, csak változó jellemvonások összessége. A nemes igazságok; az egész élet szenvedés oka a vágy és a
ragaszkodás. A szenvedés leküzdése ezek legyőzésével sikerül.
A leküzdés módja a nyolcrétű ösvény követése, vezérfonal,
mely elvezet a megvilágosodáshoz. Hit nemes igazságok megértése. Elhatározás, körültekintő cselekvésre törekvés. Helyes
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beszéd, düh, hazugság, pletyka, elkerülése. Helyes tett, őszintén élni, nem bántani az élőlényeket. Helyes élet, kerülni a másoknak ártó foglalkozást. Helyes igyekezet, vágy és ragaszkodás
leküzdése. Helyes vizsgálódás, gondolkodni, beszéd és cselekvés előtt. Helyes elmélkedés, szellemi megtisztulás, eljutni a
megvilágosodáshoz. A tanítások eleinte szájhagyomány útján
terjedtek. Buddha halála után, háromszáz év elteltével írták le
őket. Egyik fontos iratgyűjtemény Tripitaka, mely hármas kosarat jelent. A szöveget először pálmalevelekre írták, majd kosárba gyűjtötték őket. Buddha bölcs mondásait, kommentárjait
és szerzetesekhez szóló szabályokat tartalmaz. Buddha öt alapszabályt fektetett le, melyet minden buddhistának követnie
kell. Kerülendő élőlények bántalmazása. Tilos elvenni a nem
szabad akaratból adott dolgokat. Ellen kell állni a test vágyainak. Kerülendő a durva beszéd és hazugság. Kerülendő az alkohol és ajzó szerek. A nirvána eléréséhez elengedhetetlen a
meditáció. Alapja a szamádhi, olyan békés állapot, melyben az
agy mentesül minden gondolattól. A szerzetesek szentszövegek
tanulmányozásával, tanítással, meditációval vagy betegápolással foglalkoznak. Életüket több mint kétszázötven előírás szabályozza. Nyolc éves kortól lehetnek szerzetes növendékek. A
Buddhizmus misszionáriusok útján terjedt el. Dél –Indiában,
Sri Lankán, Kínában, Japánban. Buddha halála után, követői
között, nézeteltérés támadt. Így előbb két ágra, majd a terjedésével, még többre szakadt.
Istentisztelet helyei a gazdagon díszített templomoktól a hétköznapi épületekben berendezett kis szobáig terjed. A buddhista szentélyek legrégebbi típusai a Sztupák. A rítusok különböző
ágaknál eltérőek lehetnek. A virág a földi élet rövidségére utal,
a gyertya megvilágosodásra, a tömjén illata jelenlévő dharmára. Az imákat gyakran zászlókra írják, hogy amikor a szél lengeti a világ minden tájára eljussanak. Rövid imákat / mantrákat/ ismételgetnek, imakereket forgatnak. Ez egy olyan henger,
amelyben több száz ima van papírtekercsre írva. A forgatásnál
a mantrák kikerülnek a világba. Művészetük számos szimbólumot használ, hogy hitükre emlékeztesse őket. Ilyen Buddha
képmása, testének, kezeinek, minden tartása más – más jelen21

téssel bír. A lótuszvirág, mely tavak alján sárban gyökerezik. A
sár az emberi élet, a tiszta virág megvilágosodás. Vallási naptáruk a Hold fázisain alapul. Buddha születése és halála teliholdra esett, ezért legfőbb ünnepet akkor tartják. Helyi szokások
szerint a szertartások különböznek.
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ISZLÁM

Az iszlám szó jelentése; beleegyezés Allah /Isten/ akaratába.
Követőit muszlimoknak hívják. Allah egy Mohamed nevű férfinak nyilatkozott meg a VII. század elején. Főleg Közel-Keleten,
Észak-Afrika és Ázsia egyes területein vált ismerté. Mohamed
570 körül született Mekkában, nemes lelkű nagybátyja nevelte.
Ő tevehajcsár és kereskedő lett. A hegyekbe járt imádkozni,
gondolkodni. Negyvenedik születésnapja körül a Hira hegyen
lévő barlangban időzött, amikor Isten szólt hozzá Gabriel arkangyalon keresztül. Kérte, hogy a nép forduljon el a több istenhittől és egyedül Allah /arabul Istent jelent/ az igaz Isten, őt
tiszteljék. Később még további üzeneteket kapott, amiket lejegyzett a muszlimok szent könyvébe. Prédikálása során követői száma nőtt. Népszerűségétől a politikai vezetők megriadtak,
majd szervezkedni kezdtek ellene. Így híveivel együtt menekülnie kellett. Mohamed és barátja Abú Bark, egy barlangban
rejtőztek el. Mohamed nyugtatta barátját, hogy Allah megvédi
őket. Az egyik katona éppen odaért, de megtorpant, mert egy
hatalmas pókhálló fedte le a barlang bejáratát. A katonák elvonultak, ők megmenekültek. Mohamed ezután rengeteg követőre talált. Mekkában is elfogadták Isten prófétájának, vallási
vezetőként és államférfiként egyaránt, nagy tiszteletnek örvendett. Halála után a muszlimok felett, kalifák uralkodtak. Az
első Abú Bark volt, Mohamed barátja, akit az egyik csoport a
szunniták elfogadták Mohamed jogos utódjának. A másik csoport a síiták azonban a negyedik kalifát, Mohamed unokafivérét és vejét Alit, ismerték el az első igazi örökösnek. A Korán az
iszlám szent könyve, mely Allah szavait tartalmazza, amit Mohamedhez intézet. Ezeket memorizálták, majd hagyomány útján terjedt, végül lejegyezték.
Az iszlám hit, hét legfontosabb összetevője; hisz Allahba /az
igaz Istenbe/, az angyalokba, szent könyvekbe, a prófétákban,
az ítélet napjában, a halál utáni életben s hogy mindent Allah
irányít. A Tenakh és Biblia prófétáiban hisznek, Ábrahámot,
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Mózest, Jézust fontos prófétaként tisztelik, ám Jézust nem
tartják Isten fiának. Szerintük Mohamed volt az utolsó próféta,
aki Istentől tökéletes üzenetet kapta. Bár sok próféta kapott
üzenetet Istentől, de ezek nem az eredeti formában maradtak
fent. Muszlimok úgy vélik a halál után minden ember tettei
megmérettetnek. Csak azok tudnak a pokol tüzén eljutni a Paradicsomba, akinek a jó tettei többet nyomnak a latba, mint a
rosszak. Mind ez az ítélet napján dől el. A Korán, azt tanítja
Isten mindent az irányítása alatt tart. Allah akaratának teljesítésére törekednek nem pedig arra, hogy egyéni utat járjanak
be. Az iszlám öt tartó pillére, a hitvallás, istentisztelet, alamizsnaadás, böjt, nagy zarándoklat. Életük során, legalább
egyszer el kell menniük Mekkába a Kába-kő szentélyéhez, melyet hagyomány szerint Izsák épített. A tisztaság jeleként, fehér
ruházatot viselnek. A síiták és a szunniták egyformán gondolkodnak a Koránról, Mohamedről, Istenről, az istentisztelet
módjáról, azonban az iszlám tanításainak gyakorlati alkalmazásában eltérnek egymástól. A síiták fontosnak tartják a hitért
vállalt szenvedést. Ali fiát, Husszeint mártírnak tartják, mivel
politikai küzdelmek során gyilkolták meg. A szúfik személyes
kapcsolat kialakítására törekednek Istennel és belső tudásukat
tőle nyerik. Síita vagy szunnita is lehet szúfi. A muszlimok mecsetben találkoznak hittársaikkal és együtt imádkoznak. A fő
imatermen kívül vannak gyermekek tanítására szánt helyiségek. Egyes mecseteken egy félhold és egy csillag látható. Szinte
minden mecsetnek van legalább egy minaretnek nevezett tornya. A mecset legfontosabb része az imaterem. Mekka irányába
néző falban, egy fél kör alakú kis fülke van. Ez a hívők tekintetét Kába irányába fordítja. Jobbra egy három lépcsős emelvény
található a középső lépcsőfokról tartják a szent beszédet. Péntekenként a déli imára, minden muszlim férfinak a mecsetbe
kell menni. A nők általában egy elkülönített részen ülnek. Ima
közben be kell fedni a fejüket. A mecsetbe lépés előtt az imára
való felkészüléshez Allah iránti tiszteletből, kezet, kart, arcot és
lábat kell mosni. Leveszik cipőjüket, hogy az ima helye tiszta
maradjon. A földön ülnek vagy térdelnek. A mecsetben az istentiszteletet Imám a tudás embere vezeti. Imádkozás arab
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nyelven folyik és szertartásos mozdulatokkal kísérik. Egyes
muszlimok gyöngyök segítségével koncentrálnak ima közben.
A Korán tiltja Allah, Mohamed, sőt bármilyen ember vagy állat,
képi megjelenítését. Nem engedi a bálványok imádatát. Az iszlám tanítása szerint minden életet Allah teremtett, ezért tisztelni kell. Igen fontos számukra a család, kerülni kell mindent,
ami azt zavarhatja. Szerényen kell viselkedniük, ruházkodniuk.
Korán tiltja a disznóhús fogyasztását, mert tisztátalannak tartja. Tilos az alkohol, mert az ittas ember elfeledheti Allah iránti
kötelességét. A csecsemő megszületését követően az apa,
gyermeke jobb fülébe súgja az imára hívó szót, innentől a
gyermek muszlimmá válik. Hétnapos korában, névadási szertartáson vesz részt. A hit oktatása korán elkezdődik nincs kimondott nagykorúvá avatási szertartás. A muszlimokat soha
nem hamvasztják. A halott testet jobb oldalára fektetve helyezik a koporsóba és Mekka felé fordítva földelnek el. Az iszlám
időszámítás szerinti évben, tizenkét holdhónap van, amelyek a
Hold fázisain alapulnak. Két ilyen jelentős ünnepük van, az Id
al-Fitr /böjt vége/ és az Id al-Ahá /áldozat ünnepe/. Mecsetbe
mennek imádkozni illetve az Imám prédikációját meghallgatni.
Ünneplik még Mohamed születésnapját ilyenkor életéről mesélnek történeteket,felolvasnak a Koránból, imádkoznak, vallási dalokat énekelnek.
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KERESZTÉNYSÉG

A legnagyobb vallásként tartják számon. Jézus tanításaiban
hisznek, Jézus Krisztus a Messiás, Isten fia. Betlehemben született, Máriától, aki szűz volt a Szentlélek által. Jézus Názáretben nevelkedett, kitanulta az ácsmesterséget apjától, Józseftől.
Harminc éves korában a Jordán folyóban Keresztelő János
keresztelte meg. Majd negyven napot töltött a pusztában ezalatt a sátán többször megkísértette, de Jézus mindvégig ellenállt. Ezután kiválasztott tizenkét tanítványt, vándorlással terjesztette tanát. Sokakat meggyógyított, sok csodát tett. A zsidó
vallás vezetői, fenyegetőnek érezték Jézus népszerűségét, tanait és cselekedeteit. Legfontosabb prédikációja a Hegyi beszéd,
melyben tanításai lényegét foglalta össze, melyek egyben Isten
törvényei, amiket az embereknek követni kell. Meg kell bánni
Isten törvényével ellentétes cselekedeteket és új életet kell kezdeniük. Istent, Atyjaként emlegette a szeretet parancsolatait,
tartotta legfontosabbnak. Gyakran tanított szellemi tanulsággal
szolgáló példázatokkal. Három évvel később a Peszah, zsidó
húsvéti ünnep alkalmából, Jeruzsálembe ment követőivel és
tanítványaival. Sokan nem értették tanítását, azt gondolták
földi király és megmenti őket a római elnyomás alól. Amikor
csalódtak benne voltak kik ellene fordultak. Jézus tanítványaival elfogyasztotta a húsvéti vacsorát, melyet utolsó vacsoraként
ismernek. Ekkor megtörte a kenyeret, ami a megtöretett testét
szimbolizálja illetve megosztotta velük a bort, mely az értük
kiontatott vérének szimbóluma. Majd hozzá fűzte, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Keresztény ünnepek alkalmával, Úrvacsora vételnek nevezik. Egyik tanítványa Judás, szövetkezet a zsidókkal és törvény elé állították. Jézust, két tolvajjal együtt keresztre feszítették. Eltemették, de harmadnapra
feltámadt. Többször megjelent tanítványai előtt, mielőtt az
Atyához felment a Mennyekbe. Szentirat a Biblia, mely két
részből áll. Az Ótestamentumból és az Újtestamentumból. Istentiszteleteken felolvasnak belőle egyénileg is tanulmányozzák, útmutatásul szolgál. Az Ótestamentum /Ószövetség/ hé26

ber nyelven íródott és nagyjából azonos a zsidó Tenakhkal. A
világ teremtéséről, zsidók törvényeiről szól. Az Újtestamentum
/Újszövetség/ görögül írták, Jézus élettörténetéről szól. Isten
és az emberek között létrejött újszövetségről számol be. Tanítása szerint az üdvözülés Jézus halálában és feltámadásában
való hiten alapul. Az Újtestamentum huszonhét könyvből áll,
négy evangélium, huszonegy episztola az Apostolok cselekedetei és jelenések könyve. Máté, Márk, Lukács és János a négy
evangélista, mindegyik Jézus tanításait, életét, halálát és feltámadását írja meg saját szemszögéből. Az Apostolok cselekedetei, Jézus feltámadása utáni eseményeket illetve a korai kereszténység kialakulásának történetét írja le. Az episztolák
/levelek/ többségüket a keresztény hitre tért Pál apostol írta,
melyek tanácsokkal és bátorításokkal szolgálnak a keresztény
testvéreknek. A Jelenések könyve utolsó könyv, mely a világ
végéről alkotott víziókat tartalmazza. A Biblia, azt tanítja, hogy
a bűntelen Jézus, azért jött a Földre és áldozta fel életét, hogy
lehetővé váljon az emberi bűnök megbocsájtása. Sokan hisznek
az ítélet napjának eljövetelében, amikor az emberek elkövetett
cselekedeteik alapján, lelkük a menybe vagy a pokolba kerül. A
mennyország Isten létezési helye, míg a pokol Istentől való
elszakadás helyszíne. Jézus halála után tanításait Apostolok és
követői terjesztették. Törökországban, Görögországban, Rómában. Konstantin római császár 313-ban áttért a keresztényhitre és felvette a birodalom elfogadott vallásai közzé. 325-ben
zsinatot hívott össze Nicceában itt fektették le az alapvető keresztény hitelveket és hitvallást. Ebben szerepelt a Szentháromság tana, mely szerint Isten három személyt testesít meg
egyben. Az Atyát mindenség teremtőjét, a fiút, Jézust és a
Szentlelket, aki Isten állandó jelenléte a világban. Később vita
támadt Róma püspöke /pápa/ és Konstantinápoly egyház feje
/pátriárka/ között. Ez a keresztényegyház kettéválását okozta.
A Nyugatrómai Birodalom területén kialakult a Római Katolikus egyház a keleti területen pedig az Ortodox. A két egyház
hitvilága és liturgiája eltérő módon fejlődött. Egyre többen
kritizálták a katolikus egyházat. 1517-ben Luther Márton német pap, támadást intézett a pápa és más egyházi vezetők el27

len. Kilencvenöt pontban foglalta össze a katolikus egyház reformra szolgáló jellemzőit. Főleg a búcsúcédulák ellen szállt
síkra. Ez azt jelentette, hogy pénzért lehetett megvenni és ez
által bűnbocsánatot nyert az illető. Luther elkészítette az első
német nyelvű bibliafordítást, addig latinul olvasták, de ezt az
átlagember nem értette. Hamarosan más nyelveken is megjelentek a Biblia fordításai. Luther szerint, Krisztusba vetett
személyes hit sokkal fontosabb az egyházi rítusoknál. Kálvin
János francia származású egyház reformer hozta létre, azt az
egyház szervezetet, mely később az összes protestáns egyház
alapjául szolgált. Többnyire egyetértett Luther nézeteivel, ám
hitt az eleve elrendelés tanába. Főleg Svájcban, Skóciában váltak népszerűvé a tanai. Betiltották a búcsúcédulák árusítását,
ám sokan visszatértek a katolikus hitre. Gyűlöletet tápláltak
egymás iránt, így ez vallási háborúhoz vezetett. Az ökumenizmus kialakulása óta a kereszténység sok különböző ágra szakadt. Istentisztelet helyszínei templomok, kápolnák. Az ortodox és katolikus templomok gazdagon díszítettek, míg a protestáns templomok és kápolnák egyszerűbbek. Krisztus keresztre feszítésére emlékezve a templomokat kereszt alakura
építették az oltár keletre Jeruzsálem felé néz. Az istentiszteletet
papok, lelkipásztorok, lelkészek végzik. Istentiszteleten a hívek, bibliai olvasmányokat, majd prédikációkat hallgatnak.
Imák, Himnuszok és egyházi énekek formájában, Istent dicsőítik vagy segítségért, megbocsájtásért fohászkodnak hozzá. A
legfontosabb istentisztelet vasárnaponként van. A keresztények
imán keresztül szólnak Istenhez, hangosan vagy némán, közösen vagy egyedül. A szerzetesek és apácák, fogadalmat tesznek
arra, hogy életüket Istennek szentelik. Feladják vagyonukat,
elhagyják családjukat, barátaikat és a zárda fejének engedelmeskednek. Főleg tanításokkal, imádkozással, betegek ápolásával foglalkoznak. A szerzetesek kolostorban az apácák zárdában élnek. A keresztelési és egyéb szertartás ágak szerint különböző. Számos keresztény ünnep van az év során, melynek
nagy része Jézus életéhez kötődik. A nyugati és ortodox egyházak különböző naptárat használnak, így más időpontokra esnek az ünnepek. A fenti néhány vallás alapismerete után egyér28

telműen látszik, hogy vannak átfedések, közös vonalak. A világ
minden részén hisznek Istenben vagy Istenekben. Prófétákban,
akik közvetlen kapják a tanítást Istenüktől és tanítják, adják
tovább az embereknek a magasabb szellemi bölcsességeket.
Hisznek a lélek létezésében, mely Istenüktől való. Reinkarnációban és a halál utáni megítélésben, ami alapján a lélek neki
megfelelő helyre kerül. Már így is kibontakozni látszik az isteni
tanítás igazságai. A következőkben ezekről szeretnék részletesebb tájékoztatást adni.
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ISTEN ÉS A VILÁG KELETKEZÉSE

A szellemtan szerinti evolúció elmagyarázza az őstörténetet,
amit a Biblia képekben, példákban fogalmaz meg. Elfogadja a
tudomány által is bebizonyított fejlődési fokozatokat. Azonban
a hiányzó részeket, mindkettőnél a szellemtan magyarázata
adja meg. Így kapunk egy kerek, egész, logikus magyarázatot az
egész őstörténetre.
Amennyiben végig gondoljuk azt, hogy miért Magyarországra
születtünk, miért éppen fehérnek, miért éppen abba a családba? Elgondolkodunk azon, hogy valaki egészségesnek születik,
valaki betegen, vagy nyomorékon, vagy gazdag családba illetve
szegény családba. Nem lehetünk annyira egoisták, hogy azt
higgyük az egész hatalmas Univerzumban, csak a Földön van
élet. Ugye nem gondoljuk azt, hogy mindez csak a véletlen műve? Mivel véletlenek nincsenek, hanem mindennek oka van. Mi
az, ami összetartja ezt a tökéletes világot? Nem lehet más csak
egy hatalmas erő, energia!
Létezik egy őserő, amit a szellemtan Istennek nevez. Ez az ősenergia az áramlása folytán elkezdett teremteni. Így, ez az
energia mindenhol ott van, mindenben benne van, csak más –
más halmazállapotban. A folyamatos energia áramlása folytán
információt is magában hordozza. Ez az eredeti, tiszta ősenergia, hordozza a legtisztább szeretetet, legmagasabb értelmet,
legerőteljesebb akarat kisugárzást. Ez árasztja szét a mindenségre a világosságot az életet a mozgást fokozatonként. Csak a
legtisztább tökéletesség tud rendet teremteni és tartani. Isten,
teremtő erőt sugárzott ki magából, amit teremtményei szabad
akarattal együtt megkaptak. A teremtő erő és szabad akarat
nekünk, embereknek is meg van. A teremtő erő nem más, mint
a gondolat és érzés. De a beszédnek és írásnak is energiahordozó ereje van. A gondolataink és érzéseink egy- egy energiaszálon kötődnek hozzánk, ami meg is látszik az auránkon. A vonzás törvénye szerint hasonló – hasonlót vonz. Amit gondolunk
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és érzünk, a légkörből azokat vonzzuk magunkhoz. Ezen az
elven működik az áldás és az átok is. Minden kiküldött gondolat érvényesülni akar, de olyan, mint egy bumeráng, ha nem
tud kapcsolódni, akkor visszatalál ezen az energiaszálon a kiküldőjéhez és ott teljesíti be. Kapcsolódni csak akkor tud, ha
megfelelő szinkronrezgést talál. Tehát, ha valaki tele van szeretet energiával, akkor hiába küldenek ki rá átkot, nem tud hatni,
mert az átoknak nagyon alacsony a rezgése és emiatt nem tud
érvényesülni. A szeretet energia magas és egyben védelmet is
nyújt, hiszen minden alacsonyabb rezgés lepattan róla. Valakiben minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb védelmet élvez.
Megjegyzem, itt egyetemes szeretetről beszélek. Az áldás hatása mindenkin tud érvényesülni, mert ez egy magas szintű
energia. A magasabb energia tud érvényesülni az alacsonyabb
rezgésszinten, csak az alacsonyabb nem tud érvényesülni, csak
az azonos szintű energiával, vagy a még alacsonyabbal.
Isten megteremtette az Elsődöket, akik tiszták, harmonikusak,
tökéletesek voltak. Ilyen elsőd volt Jézus is. Benne volt az adóelfogadó fél, duális volt, azaz egész és tökéletes, egy egységet
alkotva önmagában.
Az Elsőd lelkek látták milyen erő felett rendelkeznek. Egy idő
után bizonyos elsődök úgy gondolták egyedül is tudnak teremteni, nincs szükségük az isteni erőforrásra.
Elkezdtek teremteni, sokasodni, de már nem az eredeti minőségben. Így ezek már csak másodlagos lények voltak. Ugyanis
minden elsőd fel volt fűzve egy energiaszállal Istenhez. Ezen
keresztül folyamatosan tiszta energiát kaptak és közvetlen kapcsolatuk volt Istennel. Azzal a gondolattal, hogy ők most már
boldogulnak Isten nélkül is lazítottak ezen a szálon. Így a gőgös
gondolatukkal a tiszta, fénylő aurájukon megjelent egy erőréteg. Ezzel elkezdtek távolodni Istentől, megjelent a gőgösség
ősi csírája. Ez a negatív gondolat egyre inkább elhomályosította a lélek fényét és fokozottabb erőgyűjtésre ingerelte, mivel
már az első erőréteggel szűkült az a keresztmetszet, amin keresztül Istentől kapták a tiszta, tökéletes energia erőforrást.
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Mindaddig, míg egyszer csak szét nem robbant. Ezzel a dualitás megszűnt.
Kettéváltak adó és elfogadó félre. Nem maradt más összekötő
kapocs közöttük csak az egymás utáni sóvárgás és az újra egyesülés utáni vágyakozás, valamint egy magnetikus szál, ami öszszeköti őket. Ez az érzékiség ősi csirája. Így került még egy
erőréteg a lelkek köré, ami még halványabbá és szürkébbé tette
őket.
Az az erőfeszítés, amit most külön- külön fél-félként kellett
tenniük, tehetetlenség érzését váltotta ki belőlük, megbontotta
a szeretet egységét és helyt adott a gyűlölet érzésének. Ez a
gyűlölet ősi csirája. Ismét újabb erőréteget vont köréjük,
egyre mélyebbre, egyre távolabb vitte őket Istentől.
Az erőrétegeket a negatív tulajdonságok megsűrűsítik, míg a
pozitív tulajdonságok feltisztítják őket. Minél sűrűbb az erőréteg, annál nehezebb és annál inkább távolodik az ősvilágosságtól.
Az Atya, amikor látta, hogy ennyire kezdenek eltávolodni, utánuk küldte a tisztán maradt Elsődöket, hogy visszahozzák a
bukott szellemeket.
Amikor a bukottak körében megjelentek ezek a ragyogó fényű
tiszta lelkek, ők csak azt látták, hogy mennyivel tisztábban ragyognak és mennyivel könnyebben mozognak. Voltak, akik
visszamentek az Elsődökkel, de többségük csak a különbséget
látta közöttük és az irigység plusz erőréteget vont köréjük,
ezért tovább süllyedtek, egészen az anyagi világba. Ez az
irigység ősi csirája.
Itt az ősi indulat arra ösztönözte őket, hogy minél több erőt
halmozzanak fel a saját örömükre. Így az önzés újabb erőrétegekkel vonat be őket. Ez az önzés ősi csirája. Ezzel még tovább süllyedtek és Istennel való kapcsolatuk már teljesen elhomályosult.
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Megjelent az anyag imádata, ami egy plusz erőréteget vont
köréjük. Itt már teljesen elfelejtették Istent, azt, hogy kik voltak és honnan jöttek.
Bálványokban ábrázolták hitük tárgyát. Létrejött a bálványimádás. Ez a legvastagabb erő réteg, ami rájuk rakódhatott és
teljesen elszakította őket Istentől, az éltető energia forrásától.
Ezután már nem következhetett más, mint a lélek halála. Hiszen a rétegek folyamatos megsűrűsödése miatt teljesen elzáródott az az energia szál, ami összekötötte őket Istennel. Így
kikerültek a sötétségre a holtvilágba. A bukásukkal azonban
megindult egy sűrűsödési folyamat az egész világmindenségben, így jöttek létre a fél anyagi világok és a durva anyagi világok. A szellemek bukása okozta a kettősséget is, ami miatt kialakult a jó és rossz. A törvényesség és törvénytelenség, ezt
ellenszegülésükkel hozták létre. A bukás által létrehozott ellentétes, negatív erők megnyilvánulnak a világmindenségben,
mérges növényekben és ragadozó állatokban is.
Isten azonban, olyan szeretettel és kegyelemmel volt lényei
iránt, hogy ennyi bűn ellenére sem hagyta elveszni őket.
Életáram folyamatot bocsájtott ki a holtvilágra mindaddig,
amíg életre nem keltette. Először az ásványi élet jelent meg,
majd a növényi vegetáció és fokozatosan az emlősök. Ezzel már
készen állt egy szerves életre alkalmas bolygó, a Föld, mint egy
lesüllyedt durva anyagi világ. E bolygó a maga állandó harcával, mely kegyelem által harmonizálódik folyamatosan.
Isten ezután folyamatosan tovább árasztotta ki magából az
életerőt a holt lelkekre, majd csoportosan kezdte ébresztgetni
őket. Ébredéskor semmire sem emlékeztek, sem bűneikre, sem
a kezdetekre. A bukott lelkek kaptak testet és életet ahhoz,
hogy fokozatos fejlődés során megtisztuljanak és visszatérjenek
oda, ahonnan lebuktak.
Ezt a fejlődést a természet törvénye vezeti a születés – halál –
újraszületés által. Ezt nevezzük reinkarnációnak. Az ok – oko33

zat törvénye érvényesül a tisztulás érdekében, ezt nevezzük
karmának.
Az ember egy – egy élete során szellemileg és erkölcsileg fejlődni köteles, mert csak így tud előre haladni a fejlődési fokozatokban. Amikor az ember a földi világból eltávozik csak az
érzéseit viszi át, a lexikális tudás nem emel.
Isten az emberek fejlődése érdekében rendelkezésre bocsájtott
három kinyilatkoztatást mindegyiket az akkori kornak megfelelően.
Az első Mózes 10 parancsolata. Ez hatalmas ütést mért a
felrakodott erőrétegekre a bukott szellemeknél. Mivel az utolsó
erőréteg volt a legvastagabb a bálványimádás, ami teljesen
elzárta a lelkeket Isten éltető erejétől, ezért ennek leválasztása
volt a legfontosabb. Ezt Mózes törvénye megtette és Isten szava
az ige lett.
Akik a 10 parancsolat belső szellemi igazságát magukévá tették, hatalmasat fejlődtek, akár már vissza sem kellett születniük.
A második kinyilatkoztatás Jézus Földre születése
volt. Egy hatalmas, tiszta erőréteget hozott a Földnek már a
leszületésével. Azt a hatalmas áldozatot hozta meg az emberiségért, hogy magára vette mindazokat az erőrétegeket / bűnöket/ amiket a bukott szellemek a bukásuk által elkövettek. Miközben tiszta, tökéletes Elsődként a Földre született az erőrétegeket a Föld körül feltisztította. Magára vállalta a földi lelkek
vezetését. Földi életében tanított, gyógyított, csodákat tett,
hogy bizonyítsa, Isten létezik a szellemvilágával együtt. Hatalmas szeretetet, amit a Földre hozott, a bukott szellemek erőrétegein sokat tisztított. Halálával egy hidat képezett a sötétség
és fény / Pokol és Menny/ között. Csak rajta keresztül juthatunk az Atyához.
A föld és a Nap közötti légköri gyűrűket, benne szférákat, hozott létre, hogy az emberi lélek fejlődése alkalmával fokozato34

san el tudjon érni az ősvilágosságba. Az életsorozatok során
egyre javuló tendenciával, mindig magasabbra juthat a szférák
fokozataiba. Minden életben egy- egy ilyen erőréteg feltisztításán kell dolgozni mindaddig, amíg le nem válik az összes, de ez
sajnos csak szenvedések árán sikerül. Nem automatikus egy –
egy élet után a következő szférába lépés, csak akkor, ha a földi
élete során a lélek elérte azt a fejlődési fokozatot. Lehetséges,
hogy életsorozatokon keresztül ugyan- abban marad, ha nem
fejlődik. Ezek elvesztegetett életek, idők. Minden mások ellen
elkövetett bűn, szeretetlenség, harag, bosszú, gyűlölet stb. ki
kell, egyenlítődjön szeretetben az életsorozatokon át.
A harmadik kinyilatkoztatás, a Szentlélek beavatása a
földi életbe. Az Elsődök ereje, a Szentlelkek szellemi erejének
együttese.
Megtörténtek tiszta médiumok leszületése által a szellemi kinyilatkoztatások, szellemi tanítások. Ezek által útmutatást,
bizonyságot nyerhetünk földi életünkben a lelki fejlődés útján.
A hét réteg, a hét fő bűn. Gőg, érzékiség, gyűlölet, irigység, önzés, anyagimádás, bálványimádás. A hét fő bűn magába foglalja az összes többit. Addig nem lehet tőlük megszabadulni, amíg
felszínre nem kerülnek és ott ki nem éli magát, hogy végérvényesen meggyűlöljük azt a fajta bűnt. Ezért mondja Jézus,
hogy „ne ítélj, hogy ne ítéltess”. Amikor leszületünk, semmire
nem emlékszünk. Isten kegyelemből letakar különböző tulajdonságokat, pont azért, hogy új, tiszta lappal kezdhessünk.
Hiszen hogyan egyenlítődnénk ki szeretetben azzal, ha tudnánk, hogy esetleg valamelyik előző életünk során mondjuk
elvette az életünket.
Nem tudhatjuk, hogy a lélek hol tart a fejlődésben és milyen
letakart bűneink vannak nekünk is, csak épp ebben az életben
nem azon kell javítani. Ezért nem szabad ítélkezni senki felett.
Azért sem mert amilyen szemüvegen keresztül nézzük a másikat és ítéljük meg, amikor halálunk után a szellemvilágban
feldolgozásra kerül az életünk, ugyan ezen a szemüvegen ke35

resztül fogjuk saját magunkat, akkor már, mint kívülálló megítélni. Halál után a lélek feldolgozza földi életét segítő angyalaival. Látja hol hibázott, hol kellett volna másként tennie stb.
minden gondolatát és cselekedetét végig elemzik. Az újra leszületéshez ez adja meg az alapot, hogy következő földi életében mit kell jól megoldania.
Ez egy tökéletes terv készítése, amiben segítségére vannak az
angyalok. Ez alapján dől el, hogy hova fog leszületni, kihez,
milyen családba stb..
A cél, hogy minél több szeretetben kiegyenlítődést tudjon megoldani az előző életeiből és persze lelkileg fejlődjön tapasztalataiból. Mindig azt az utat választja, ami leggyorsabban viszi
előre a lelki fejlődését.
A következőkben szeretném kifejteni, mi is az a szabad akarat,
amit az Isten megadott nekünk, illetve a három kinyilatkoztatást bővebben.
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SZABAD AKARAT
Az idő ugyanazt a szerepet tölti be a szellem fizikai életében,
mint az anyag, mindkettő köt. Kényszer útján, megszabott fejlődési pályán vezeti az embert a lélek a tökéletesedése útján. A
lélek fejlődni, tökéletesedni akar minél gyorsabban. Ezért a
leszületése előtt úgy állítja össze az életpályáját, hogy mindent
bevállal, amit csak lehet. Többek között ezért is nehéz a földi
élet. Gyermekkorban, de 25 éves koráig még ösztönből érzi a
helyes irányt. Ugyan elfelejti a tervet, de az őrző angyala és
segítők azért vannak mellette, hogy terelgessék a felvállalt feladatának útjára, hogy amit kitűzött fent célul, azt meg tudja
valósítani, illetve végig tudja csinálni földi életében. Ezek az
angyalok a lelkiismeret szaván keresztül szólnak hozzánk, vagy
belülről ösztönösen erős érzéssel, ráhatással mutatják az utat.
Mielőtt a lélek leszületik, készít egy tervet, pályát, amit élete
során befut. Ebben vannak olyan szakaszok, ami a szeretetben
kiegyenlítődést szolgálja és vannak, amik a lélek fejlődését viszik előre. Minden lélek maga határozza meg, hogy pályája
során hány fix pontot épít be és mikorra. Ezek azok, amiknek
mindenképpen be kell következni. Ezt az őrző angyala felügyeli, aki születésétől vele van a haláláig, sőt még utána is a leszületés előcsarnokáig kíséri. Itt adja át annak az őrző angyalnak,
aki majd a következő életének sodrásaira a legalkalmasabb és
vállalja is. A fix pontok lehetnek, konkrétak vagy éppenséggel
jelölhetnek egy időhatárt, hogy azon belül történjen meg bizonyos esemény. A lélek fejlettségétől is függ, hogy hány fix pontot épít be élete során. Egy fejlettebb lélek általában kevesebbet
azért, hogy majd szabad akaratával dönthessen az adott körülmények függvényében.
Bár, ha rossz döntést hoz, akkor ez hátrányára is lehet. Nagyobb szabad akarattal rendelkezik ugyan életeseményeinek
folyásában, de nagyobb a tévedés lehetősége, így nagyobb a
kockázat is. A másik lehetőség, hogy sok fix pontot épít be ak37

kor viszont kevesebb, amit szabad akaratával befolyásolhat.
Viszont az előnye az, hogy kevesebb tévedési lehetőséget hagy
magának. Viszonylag egyenes úton haladhat a kijelölt pályáján.
A szellemvilág, az őrangyal és minden segítő lélek tiszteletben
tartja a szabad akaratot, ez törvény. Ezért kell kérni tőlük, hogy
miben segítsenek, mert akaratunk ellenére nem avatkozhatnak
bele az életünkbe. Segítő szándékukat gondolat formájában,
vagy érzésben tudják közölni, de ha ezekre nem hallgatunk,
akkor mellékvágányra futunk. Azt szokták mondani, hogy
„minden rosszban van valami jó” Igen! Amikor a szellemvilágban látják, hogy rossz döntést hoztunk, akkor annak ugyan
mindig megvan a visszacsatolása, de ők ezt igyekeznek a javunkra fordítani. Mindig azon szorgoskodnak, hogy mindig
minden élethelyzetben a lehető legjobbat kapjuk vagy a lehető
legjobban jöjjünk ki belőle. Sajnos számtalan rossz döntést
hozunk a szabad akaratunkból kifolyólag, mert nem ismerjük
sem a természettörvényét, az erők mozgását, illetve a túlvilág
törvényeit sem. A hitetlenségükkel elfordultak az emberek Istentől, így elvesztették azon ajándékaikat, melyek lehetővé tették az angyalokkal való kommunikálást. Pedig életünk megsegítésére, nagyon komoly tárház áll rendelkezésünkre. Azonban
a vonzás törvénye alapján, csak azzal tudunk szinkronba kerülni, ami azonos, vagy alacsonyabb szintű a szellemünk rezgéséhez viszonyítva. A többi mindaddig elérhetetlen számunkra,
míg feljebb nem emelkedünk. Minden lélek egyedi, a lélek rezgése is egyedi. Azonban a szellemünk rezgése változó. Minél
inkább szeretetteljesebb valaki, annál inkább magasabb a szellemi rezgése.
Minél indulatosabb, haragosabb, gyűlölködőbb valaki, annál
alacsonyabb a szellemi rezgése. Így teljesen magunk vagyunk a
felelősek azért, hogy mit vonzunk be vagy épp mit nem. A szellemvilágban látják minden lélek gondolatát és cselekedetét.
Amikor valaki jól halad a kijelölt pályáján, legyen ez az érthetőség kedvéért A verzió, akkor az időhálóval is szinkronban
mindig minden időben érkezik. Azonban, ha rossz döntés miatt
letér róla, onnan veszi észre, hogy folyton akadályokba ütközik.
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Ilyenkor a szellemvilág a segítségére siet és rögtön odanyújt
egy B verziót, hogy azzal visszaterelje az eredeti útra. Ha nem
sikerülne, akkor C verzió, stb. mindaddig, míg nem sikerül. Az
időhálón, mindig mindennek időben kell történnie, hogy a kijelölt fix pontok ne tolódjanak el. Nagyon komoly munka folyik
a láthatatlan világban értünk!
Minél tökéletesebben megismeri valaki a szellemi öntudat akaratának szabadságát, annál biztosabban tud cselekedni és egyre közelebb van ahhoz a fejlődési nívóhoz, ahol az akarat már
nem cselekvés többé, hanem teremtés. A szabadság értékének
megismerése mindenkor fokmérője a szellem fejlettségének.
Minél fejlettebb egy lélek, annál jobban tiszteli mások szabadságát, akaratát, annál inkább elfogadóbb és megbocsájtóbb.
Becsületben élni, más jogát nem sérteni, kinek-kinek megadni
a magáét. Ez a hármas aranyszabály.
Tökéletesen szabad akarata van minden léleknek. Ez lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy vagy rabszolgává tegye önmagát
a szenvedélyeivel az alacsony ösztöneinek engedve, avagy szabad akarata van a jóra is. Ez a szellem élet Alfája és Omegája.
Ez dönti el sorsunkat, ez életünk kulcsa boldogulásunknak
vagy gyötrelmünk okozója. Ki milyen életet akar magának,
olyanban van része. A lélek szabad akarata a szellem egyéni
fejlettségének a függvénye.
Minél magasabbra fejlődött a lélek, annál biztosabb az egyéni
öntudata, annál határozottabban tudja magát kivonni az alacsonyabb rendű törvények kényszerítő ereje alól. Például különböző szenvedélyek, alacsony ösztön világ.
Minél fejletlenebb a szellem, annál inkább ki van szolgáltatva a
törvények hatalmának, amely a szellem életét, működését, feladatát, próbáit korlátozza. Az ember akaratának szabadsága az
anyagiasságból kiemelkedő szellemi öntudat függvénye is. Sok
életen keresztüli küzdelem vezet oda, hogy felismerje, hogy a
szokások, hagyományok, előítéletek és külső hatások rabja,
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mert mindig azt teszi, amire a körülmények kényszerítik. Akinek, mindig mások diktálnak, mindig mások elvárásainak akar
megfelelni, addig nem tudja a saját életfeladatát végezni.
A földiség mindig magában rejti a bukás veszélyét. Magunk
kívánjuk és kérjük az életet /az újra testet öltést, még oda át/,
magunk szabjuk meg pályánk irányát, és életünk feladatait.
Szegénységben élő emberek nagy része maga választja ezt a
létformát, mert ez alkalmas a fejlődésre legjobban. A gazdagsággal járó negatív tulajdonságok kísértésének kevésbé van
kitéve.
Vannak, akik nem szabad választás útján, hanem magasabb
kényszer útján jutnak nyomorúságos élethez. Ők azok, akik
valamikor nagyon visszaéltek a földi javakkal és kénytelenek
eltűrni az éhínséget. Kapzsik, harácsolók, önzők voltak és ez
minél inkább jellemző volt rájuk annál inkább kegyetlenebb a
reinkarnáció is.
Akik viszont sok nélkülözésekkel teli életet éltek, azok pihenésül kapnak egy gazdag gondtalan életet, bár nagy a kihívás és a
megpróbáltatás, mert ha ezt az életét nem jól használja fel,
akkor visszaeshet.
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MÓZES TÍZ PARANCSOLATÁNAK SZELLEMI
MAGYARÁZATA
Isten első kinyilatkoztatása az emberek fejlődése érdekében a
tíz parancsolat. Ennek szellemi magyarázatát szeretném megosztani.
1)„Én vagyok a te urad, Istened, ne legyenek előtted
idegen Istenek”.
Utalás a teremtésre, az evolúcióra, hogy ő teremtett, így az
egyedüli Istenként kell őt elismerni. Az Ő parancsolatait kell
betartani és tanításait követni, hogy a folyamatos fejlődés által
el tudjunk jutni hozzá. Ő irányában hálával, szeretettel, tisztelettel és alázattal tartozunk.
2)„Ne csinálj magadnak faragott képet”.
Nagyon fontos parancsolat, mert ez által elhomályosul a közvetlen összeköttetés Istennel. Emlékezzünk, hogy a bálványimádás volt a legvastagabb erőréteg, ami a lelkeket eltávolította és elzárta Istentől.
3)„ A te Uradnak, Istenednek nevét hiába fel ne vedd”.
Ide tartozik a káromkodás, csúnya beszéd Isten nevével. Álszent hívők /nem tudatos/! Sajnos az emberek tudatában az
van, hogy a templomba mindig el kell járni, meg gyónni kell,
mert csak úgy üdvözülhet. Azt sajnos már nem tanították meg,
hogy ez nem elég. Imádkozik, de csak első rétegben. Ami azt
jelenti, hogy rutinból mondja el az imát. A lelke nem találkozik
Isten lelkével.
A templomba bemenetel és kijövetele között nincs különbség,
mivel meghallgatja a fülével a tanítást, de nem jut el a tudatáig
és nem változtat az életvitelén tanulságul, hanem ugyan úgy
folytatja.
41

Sajnos vannak azonban úgynevezett képmutató templomba
járók / ők a tudatos/. Azok az emberek, akik azért járnak templomba, mert megszólja a falu és alig várja, hogy vége legyen az
istentiszteletnek, amikor kijön a templomból már káromkodik,
vagy megszól másokat stb. Az életét ugyan ott folytatja, ahogy
eddig. Nincs benne vágyakozás az igazi hívő vagy erkölcsös élet
után. Szintén csak első rétegbe imádkozik, vagy még csak nem
is imádkozik. Azzal, hogy elmegy a templomba csak másoknak
akar megfelelni. Életvitelén nem is akar változtatni. Ők mind
hiába veszik fel Isten nevét! Azt mondja Jézus: „nem az megy
be a mennyeknek országába, aki azt mondja, hogy Uram,
Uram, hanem az, aki cselekszi az én Atyám akaratát”.
Ez a három parancsolat fő parancsolat, amit ő kíván az ő személyével szemben.
4)„A szombati napot meg szenteljed”.
Hat napon át munkálkodjál, de a hetediket megszenteljed. Azaz, ezt a napot ne csak pihenéssel töltsük, hanem imádkozzunk, vagy olyan dolgot csináljunk (például olvassunk) amivel
a szellemünket is fejlesztjük. Nagyon fontos, hogy a hétnek egy
napján a fizikai testünket is pihentessük valami olyan dologgal,
amit hétköznap nem csinálunk. A kettőnek egyensúlyban kell
lennie. A Zsidóknál ez „Sabat” a keresztényeknél Vasárnap. A
nyugalomé ez a nap, feltöltődés a következő dolgos hat napra.
Ez a parancsolat átjárót képez az Isten személye és az emberek
között.
5) „Tiszteld Atyádat és Anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön”.
Aki vétkezik a szülei ellen, az vétkezik az élet ellen, amit ajándékba kapott a fejlődés lehetőségére.
Aki, vétkezik az élet ellen az semmiképpen sem részesülhet
abban, hogy hosszú életű legyen a földön.
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Akármilyen a szülő és gyermek viszony, vagy később hogyan
alakul, ettől függetlenül az életet adó szülőket tisztelni, köteles
és hálával tartozik nekik. A viszony, szülő és gyermek között
sokféleképpen alakulhat.
Karmától függően lehet jó vagy rossz, ez esetben éppen azért,
hogy ez a fajta vér szerinti kapcsolat oldja a korábbi konfliktust, hiszen az elsődleges a haragos viszonyoknak a szeretettben való feloldása. A szülő akár milyen is a gyereke akkor is
szereti. Vagy duál párok gyorsabban fejlődnek. Ez a fajta szeretet sokat javít rajtuk.
Ha másik szellem csoportba tartozik, ezért az idegen rezgés
miatt, nem alakul ki bensőséges viszony, pl. zárkózott, de
semmiképpen sem ellenséges. Ilyenkor a viszony inkább távolságtartó.
A szülő a gyermekének 21 éves koráig, tartozik felelősséggel.
Addig van az ő felügyeletére bízva, hogy a gyermeket a helyes
irányba terelje. Tanítsa, példát mutasson a helyes felnőtté váláshoz a jót megrögzítse benne és a rossz hajlamot, amit magával hozott, azt kiirtsa. Minden tudást, tapasztalatot addig át
kell adni ez a szülő felelőssége.
Aki nem tiszteli a szüleit, ismétlő iskolába kerül, mindig roszszabb családi körülmények közzé, hogy megtanulja a leckét.
Nem csak magát tartja fel a fejlődésben ezzel, hanem azokat is,
akiknek a fejlődése összefügg az övével.
6)„Ne lopj”.
Aki más tulajdonát haszonszerzés céljából szándékosan eltulajdonítja, az lopást követ el. Ez a szándékos, aktív formája. Ezt
a földi törvények is büntetik.
A passzív formája, különböző ügyeskedések, például, ha a
munkaadó nem fizeti ki becsületesen a dolgozóját az elvégzett
munka fejében. Hivatali visszaélések, gazdasági manőverek,
áruhamisítások. Az alkudozások is ide tartoznak. Ugyanis, ha
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valaki drágábban adja az áruját, mint amennyit ér, az kapzsi.
ha valaki alkuszik rá, akkor részt vállal vele benne. Ha úgy
érzi, hogy az áru drága, vagy nem éri meg azt az árat, akkor
tovább kell menni és ott vásárolni, ahol árában adják.
Az is ide tartozik, hogy ha valaki irigyli embertársa helyzetét és
alá tesz, magát pedig jobb színben tünteti fel. Ez úgynevezett
erkölcsi lopás.
Ha valakinek több van, mint kell ez is az önzés és felhalmozásból adódik. Addig, míg ilyen emberek vannak mindig lesz szegénység. Mert az egész világ egy egység és halmazatban kell
gondolkodni, amíg egyik oldalon meg van a felhalmozás, pazarlás a másik oldalon megjelenik a szegénység és az éhezés.
Az önzés a kapzsiság, mint tulajdonság, mind lopásra csábít, ez
a mozgató rugója a lopásnak.
Van szellemi formája is a lopásnak, a szellemi manna pazarlása.
7)„Ne paráználkodjál”.
Ennek a parancsolatnak az elkövetése érzékiséggel, paráznasággal lehet. Elkövethető testi és lelki úton, (a gondolat szintjén is). Ez az érzékiség érzése a duálok szétválása miatt maradt
meg.
Isten törvénye a házasság ezen belül engedélyezett a házasélet,
különben paráznaság. A házasság előtt áldást kell kérni Istentől a kapcsolatukra. Amikor ezt a pár megkapja, halványzöld
színű fényes, ragyogó energiából, lasszószerű kötelékkel összefűzik őket.
A paráználkodást azért tiltja a törvény, mert a fluid szálak
/energia szálak/ keveredése miatt, romlik az utód esélye is. Az
új kapcsolódások által mindazok a fluid szálak felélednek, amik
le voltak takarva kegyelemből, mert az egység megbomlik. A
fluid szálak fellazulnak és leválnak. Majd ezek átkerülnek a
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másik félre és így már nem lesz tiszta az erőréteg, amiből a
leszületendő gyermeknek építkezni kellene. Testi – lelki fertőzést nem csak magának szerez, hanem az utódnak is átadja. A
nemi betegségek, mint testi fertőzésekként is jelentkezhetnek.
Mindenkit egy- egy energia szál köt Istenhez és ezt a szálat is
fertőzi egyben, egyre távolabb kerül Istentől. Olyan betegségek,
nehézségek jöhetnek az életében, amik ha megmaradt volna a
házasságban, akkor nem lennének.
Nagyon fontos tudni a válás csak papírforma, ha oda kerül a
sor, akkor imádkozni kell az oldásért. Ha az egyik fél meghal,
akkor azt ők úgy vállalták fel és egyedül kell maradnia a másiknak, mert lelkileg csak egy kapcsolódás van. Kivéve, ha kéri
az oldást és megadják az új lehetőséget áldással. Az utolsó időszakban a gyorsabb fejlődés érdekében adhatnak új lehetőséget, de mindig ők adják és már az elején áldást kell kérni a kapcsolatra. E nélkül a házasság is csak papírforma.
Elég az egymásról való fantáziálás is ezzel már el is követték a
paráznaságot. Ugyanis az erős vágy érzelmeket kelt a másik
félben és ez már megkezdi romboló hatását.
A paráznaság mozgató rugója: Érdekek, pozíciók, erotika irodalomban, művészetben, a meztelenkedés, kielégülést provokáló hiúság /például öltözködésben/ társalgó szellemeskedés
is.
8)„Ne ölj”.
Az élet Isten ajándéka nincs joga senkinek elvenni azt.
Elkövethető fizikai és lelki úton is. A fizikai úton, szándékos
vagy gondatlan formában is előfordulhat, az emberölés.
Lelki úton azt jelenti, hogy nem csak fizikai úton okozott halált
valakinek, hanem elvette tőle a lelki fejlődés útját is.
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„Ki fegyvert fog, fegyver által hal meg”. Ez a szemet szemért,
fogat fogért elv érvényesülése, ami természetesen a karmára
vonatkozik. Ugyanis bűn büntetlenül nem marad!
Ide tartozik az öngyilkosság, abortusz, eutanázia.
Gondolati szinten sem lehet elkövetni, mert olyan mintha megtette volna.
A gondolatnak hatalmas ereje van, ehhez társul a harag vagy
gyűlölet, aminek szintén óriási energiákat mozgat meg. Ha
valaki gondolatban ezt kívánja, asztrál síkon hatalmas negatív
erőket mozgat meg, amik elkezdhetik ezt valósággá tenni.
Természetesen a küldőhöz vissza ér és ott is bekövetkezik a baj.
A gondolat elindításával egy energia szál indul ki és azon vissza
talál az indítójához. A negatív gondolat felsokszorozódva jelenik majd meg, mert hasonló- hasonlót vonz itt is érvényesül és
a légkörben ezeket az erőket pluszban magához vonzza.
Sok embert az öléstől csak az tart vissza, hogy fél a börtönbüntetéstől.
A növények és állatok gyilkolása is ölés. Régen az indiánok is
mindig csak annyi bivalyt öltek le a vadászaton amennyi a családnak a túléléshez szükséges volt.
Ez élelem, de a többi már gyilkolás. Ugyanígy, ha valaki a növényeket kaszabolja.
A gyilkolás mozgató rugója, a sértett hiúság, megbocsájtani
nem tudás, dac, kérlelhetetlenség, uralkodási vágy.
9)„Ne mondj a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”.
A hamis tanúzást, a törvény is bünteti.
A hazugságnak is van aktív és passzív formája.
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Az aktív a hazudozás szándékos, vannak megrögzött hazudozók is, akik már saját maguk is elhiszik hazugságaikat és már
nem tudják mi a valóság és mi a hazugság. Saját magát is becsapja.
A hazugságok ára a szellemvilágban az, hogy amikor átmegy a
felébredése után egy labirintusban találja magát, amik a hazugságai és nem talál ki belőle hosszú idő keresztül, akár évszázadok is eltelhetnek. Az öntudatra ébredés után, amikor a
saját szférájába kerül a szellem ruhája tiszta ránc, és minden
egyes ráncba a hazugságai vannak beleírva.
A passzív formája, az elhallgatás, és az úgy nevezett „kegyes
„hazugság, ami nincs természetesen, csak az emberek találták
ki, hogy ezzel felmentsék magukat a bűn alól, de ez nem ad
felmentést.
Ide tartozik a pletyka is, veszélyes, mert itt többnyire már az
ítélkezés is belép. („ Ne ítélj, hogy ne ítéltess „) Itt mindig egy
olyan személyről van szó, aki nincs jelen, és természetesen,
általában nem pozitív feltüntetésben emlegetik.
Így nem tudja magát megvédeni a koholt vádak ellen.
Mindig legyünk őszinték és vállaljuk fel önmagunkat, gondolatainkat, cselekedeteinket.
Szintén ide tartozik bármilyen szintű az eskü és a fogadalom,
valamint ígéret. Nagyon kell vigyázni ezzel, mert ez köt. Ha
valaki nem teljesíti, valamilyen okból, akkor addig születik
vissza, míg be nem tartja esküjét, ígéretét, fogadalmát. Csak azt
ígérjük meg, amit be is tudunk tartani.
10)„Ne kívánd a másét”.
A mozgató rugója, irigység, kapzsiság, birtoklási vágy.
Legyünk elégedettek azzal, amink van. Hiszen így is többet
kapunk kegyelemből, mint amit megérdemlünk.
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Ez a fő parancsolat, de van két alparancsolata.
„Ne kívánd felebarátod feleségét”.
Ez a parancsolat, még akkor született, amikor egy férfinak több
felesége is lehetett. Ezért itt külön kitér a férfiakra, mert ezzel
paráznaságot követnek el. Azonban ma már sajnos mind két
nemre vonatkozik, mert a nők ugyanúgy, elszeretik a más férjét.
Ez a parancsolat védi a családot, aki ebben a parancsolatban
vétkezik, az vét a 7. parancsolat ellen is (ne paráználkodjál).
Két parancsolatot fog egyszerre megszegni.
Ez már gondolati úton is büntetendő.
Ugyan is a férfi vagy a nő puszta megkívánása is képes a családot szétrombolni.
Az erős vágy, gondolati úton is már képes érzelmet életre kelteni a másik félben és ez rombolóan hat a családra.
„Ne kívánd felebarátod házát, vagyonát stb.”.
Ezt is már gondolati szinten bünteti.
Ez a parancsolat szerénységre, alázatosságra és elégedettségre
nevel.
Meg kell tanulni lemondani.
Fejlettebb lélek kisebb bűne is szigorúbb elbírálás alá esik,
mint akit még hatalmas szenvedélyek lendítenek. Nincs tudatában a vétkével illetve annak következményével.
Az irigység, ítélkezés, rosszhiszeműség, harag stb. bilincsek,
amik megkötik az embert, mert nem tud kimozdulni indulatából. A fenti parancsolatok a mai életünkben is, mint útjelző
táblaként, mutatják a helyes haladási irányt utunkon.
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JÉZUS LESZÜLETÉSE

Isten második kinyilatkoztatása az embereknek a lelki fejlődésük érdekében Jézus leszületése. Ez a legnagyobb áldozat, amit
hozott a Földért és az emberek megmentése érdekében. Jézus
önként vállalta fel ezt értünk.
Isten szava szólt tanításaiból és intelmeiből. Akik őt és tanításait teljes szívvel követték, nagyon –nagyot tudtak emelkedni
lélekben.
Jézus életének fiatalkora kimaradt a Bibliából, pedig nagyon
érdekes, hogy hogyan jutott el Keresztelő Jánosig, a Jordán
vizében megkeresztelkedni. Most szeretném Jézus egész életét,
valamint legfontosabb tanításait bemutatni, melyeket versekben dolgoztam fel.
NÁZÁRETI MÁRIA

Názáret városában élt egy leány,
Arcára ült, lelke ragyogó fénye,
Szilárd hitű, bátor, bölcs volt jelleme,
Szerényen, Mária nevet viselte.

Családjával, József az ács is itt élt,
Máriát, őszinte szívvel szerette,
Boldogan kérte meg, legyen jegyese,
Örömmel készültek, házasság kötésre.
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Mária, egyedül tartózkodott otthon,
Nagy fényesség vette körül szobáját,
Gabriel szólt hozzá, az Úr angyala;
„Mária, ne félj, Úr tesz veled csodát „

„ Szentlélek által fiad születik,
Jézusnak, nevezd e szent gyermeket,
Az Atyja, maga az Úr Isten lesz,
Prófétálja majd, az örök életet.”

A fény eloszlott, Mária feleszmélt,
„Legyen meg az Úr akarata, mondta”
Erzsébethez, egyedül indult útnak,
Aki, már Jánost szíve alatt hordta.

Pár hónapot töltött náluk Mária,
János születését örömmel várta.
Erzsébet, amikor megszülte fiát,
Megoldódott nyelve Zakariásnak.
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Szülői házhoz, visszatért Mária,
Láthatóan gömbölyödött pocakja.
Nagy harag öntötte el József szívét,
Gondolta, elbocsájtja jegyesét.

Kérte Máriát, a várost hagyja el,
Szép csendben ad, elbocsájtó levelet.
A nép azt követelte, kövezzék meg,
S Józsefnek az Úr angyala megjelent.

Így szólt Gabriel;
„Ne félj magadhoz venni Máriát,
Isten gyermekét hordja szíve alatt,
Aki, az Úr Szentlelke által fogant,
Ő Krisztus, a megjövendölt Messiás.”

Ezután, József lelke lecsendesült,
Védelme alá vette a jegyesét,
Hamarosan megtartották az esküvőt,
Így várták a csoda beteljesülését.
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JÉZUS SZÜLETÉSE

Augusztustól, a római császártól,
Rendelet jött ki, a nép számlálására,
Jelenjen meg ki-ki maga városában,
Születési hely szerint, összeírásra.

József és Mária is, nagy útra keltek,
Messze, Dávid városába, Bethlehenbe.
Oda érkezve, már nem volt hely számukra,
A zsúfolásig telt vendégfogadóban.

Végül, csak egy rozzant istállót találtak,
Jobb megoldás nem kínálokozott számukra.
Hamarosan meg is született a gyermek,
Isten fiának jászol lett a bölcsője.

A közelben tűz körül pásztorok ültek,
Hirtelen, nagy fényességre felfigyeltek.
Az angyali hírnök, hozzájuk leszállott,
„Ne féljetek, örömhírt hozok hozzátok.”
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„Bethlehenbe, ma született a megváltó,
Krisztus, bepólyálva fekszik jászolában.”
Megjelent, mennyei sereg sokasága,
Zengett az angyali sereg tiszta hangja.

„Dicsőség a magasságos mennyekben,
Az Istennek, és a földön békesség,
És az emberekhez jó akarat.”

Így a pásztorok, gyorsan felkerekedtek,
Hogy köszöntsék a Messiást, Bethlehenbe,
Nagy áhítattal nézték az új szülöttet,
És elmesélték a velük történteket.

Esti égboltot figyelte, távol messze,
Néhány bölcs, csillagtudós, férfi keleten.
Hirtelen, egy szép szokatlanul fényesen,
Ragyogó, nagy csillagot, fedeztek fel.
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Új király született, állapították meg,
Uralkodik majd, az egész világ felett.
Elhatározták, megismerkednek vele,
Útjukon, őket e fényes csillag vezette.

Több nap után, Jeruzsálembe érkeztek,
A királyi palotánál érdeklődtek.
Heródes királyban, félelmet keltettek,
Megrémült nagyon, hogy új király született.

Majd megkérte őket, a bölcs tudósokat,
Térjenek vissza a tapasztalatukkal.
Szeretné őt megismerni, felkeresni,
Bölcsek felé, magyarázatul, így szolgált.

Könnyen ráleltek Bethlehenbe Jézusra,
Előtte térdre borultak áhítattal,
Lábai elé tették ajándékukat,
Szép sorban, tömjént és mirhát, az aranyat.
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Elmondtak mindet, útjukról beszámoltak,
Elfáradtak, éjszakára ott maradtak.
Figyelmeztették, a bölcseket álmukban,
Rosszat forral Heródes, ne térjenek vissza.

József is álmot látott ezen éjszakán,
Megjelent neki, istennek angyala,
„Kelj fel József, menekülj a gyermekkel,
És anyjával, Máriával Egyiptomba.”

Gyűlöletes haragra gerjedt Heródes,
Messiástól, királyságát féltette.
Minden két év alatti fiúgyermeket,
Parancsra a katonákkal megöletett.

Így József, a kis ded Jézus és Mária,
A figyelmeztető angyali szóra,
Még időben elhagyták Bethlehemet.
Heródes kezétől az Úr mentette meg.
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JÉZUS GYERMEKKORA

Izrael földjén uralkodó,
Heródes, pár év múlva meghalt.
Helyére, fia Arkhelaosz,
Került hatalomra, Júdeában.

Az Úr angyala, szólt Józsefnek,
Menjenek Izrael földjére,
Már nem keresik a gyermeket,
Hazájukba visszatérhetnek.

József, tartott Arkhelaosztól,
Ezért, inkább Galileába,
Názáretben, telepedett le,
Jézus, gyermekkorát itt élte le.

Istennek, kegyelme volt rajta,
Ő soha, semmi rosszat sem tett.
Isten fia volt és bűntelen,
Bölcsen tanulta, Isten szavát.
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Már tizenkét évesen tudta,
Azért született, hogy betöltse,
Az Úr, Atyjának akaratát,
Földi létében, feladatát.

Sokat tanult történeteket,
Kisebb korában, Máriától,
Később, bölcsektől, tanítóktól,
Lehetőségeit, megragadta.

Évente mentek Jeruzsálembe,
A Páska – Húsvét – ünnepére.
Mindig csodás élményt jelentett,
Örömteli, felejthetetlent.

Ilyenkor vágták le a bárányt,
És a vérét, összegyűjtötték,
Szabadulásuk emlékére,
Egyiptomi rabszolgaságból.

57

Akkor régen a bárány vére,
Szabadította meg Izrael,
Minden családját a haláltól,
A nagy végzetes pusztulástól.

Hatalmas ünnep volt számukra,
Az ünneplés egy hétig tartott,
Majd a sokaság, csoportokban,
Verődve, haza indultak.

József és Mária is mentek,
Názáret irányába tartó,
Egyik csoporthoz csatlakoztak,
Ám, Jézust sehol sem találták.

Visszafordultak, megkeresni,
Nagyon aggódtak, mert nem lelték.
Másnap reggel, templomba mentek,
Ott, a bölcsek között, rátaláltak.

58

Megszidták, mert nem szólt hol marad,
Jézus elcsodálkozva mondta;
„Nem tudtátok, hogy nekem, az én,
Atyám házában kell lennem.”

Ők nem értették e beszédet,
Elment velük engedelmesen.
Majd, ifjú koráig, ácsmester,
Apja, házában nevelkedett.
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JÉZUS IFJÚKORA
India

India királyi hercege Ravanna,
Részt vett a zsidók egyik ünnepségén,
A bölcsességet kutatva érkezett,
Ám, Jézus szavain elálmélkodott.

Felajánlotta, hogy pártfogója lesz,
Elviszi keletre megismerkedni,
Az ő bráhminok bölcsességeivel.
Jézus elfogadta, hogy tanulhasson.

Bejárta Gangesz völgyét és Indiát,
A szent irataikból tanult sokat,
Megismerte a hinduk orvoslását,
Vének elismerésével haladt tovább.
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E közben több városban is tanított,
Az emberek bűvöletben hallgatták,
Ezrek követték, Istenként imádták,
Híre messze földre is eljutott.

Egy Isten létezik, benne minden egy,
Édes lehelete okán, minden él.
Mindenütt jelen van, egyetemes Úr,
De, nem mindenki láthatja az Atyát.

Nem kíván véráldozatot Isten,
Csak annyit kér a földi emberektől,
Önfeláldozóan, együtt érzően,
És, hogy éljenek könyörületesen.

Ha ezt teszik az Úr elégedett lesz,
A fény mindenkire egyformán ragyog,
Így tanította Isten szavát Jézus.
Kis idő múlva elhagyta Indiát.
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Himalája

Északnak ment, elérte Himaláját,
A Buddha papjai szélesre tárták,
Előtte a templomuknak kapuját.
Itt is bölcsektől tanult és tanított.

Tibetben ős régi írást őriztek,
És sok titkos tanításról beszéltek.
Jézus, azonban a saját szemével,
Szerette volna olvasni ezeket.

Valamennyi íráshoz, hozzá férhetett,
Papokkal sokat beszélgethetett,
Ahogy befejezte kutatásait,
Nyugatnak indult, tanított, gyógyított.
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Perzsia

Hazatartva érkezett Perzsiába,
Megállt minden faluba és városba,
Mindenhol, Úr igéjét prófétálta,
Huszonnégy esztendős volt ekkor Jézus.

Eljutott Perszepolisz városába,
Három bölcs, Hor, Lun, és Mer mágusokhoz,
Akik meglátták a remény csillagát,
Ők keresték fel, újszülött Messiást.

Most is elsőként üdvözölték Jézust,
Ismét előre tudták érkezését.
Éppen nagy ünnepséget rendeztek,
Jézus pedig szólásra emelkedett.

Mindenki megtalálja Isten házát,
Méghozzá csendben, a saját lelkében,
Ha az élet súlya elviselhetetlen,
Imádkozva eljut, birodalmába.
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Csak a tiszta szívűek léphetnek be,
Így az ember érzékelheti Istent.
E szent helyen láthatja az Úr gyertyáját,
Lelkében felfedezheti, láng párját.

Megláthatja a többit is, mely arra vár,
Meggyújtsák, szeretet fáklya tüzével.
Így megtalálja, bölcsesség forrását,
Szétnyíló függöny mögött, Úr trónusát.

Trónus előtt a törvények tábláit,
A táblák mellett, lévő fényes ládát.
Abban, a jövendölés varázspálcát,
Ez a kulcsa, múltnak, jelennek, jövőnek.

A láda mellett, manna, az élet kenyere,
Aki, ebből eszik nem hal meg sohasem.
Ezen fényes ládát, kerubok őrzik,
Mindenki, csak sajátját nyithatja fel.
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Szavait, nagy ámulattal hallgatták,
Dicsőítették és szerették Jézust,
Bár beszédét, néha meg nem értették,
Mégis rajongtak tanításaiért.
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Káldea

Jézus Perzsiában befejezte munkáját,
Ezután tovább indult, Káldeába.
Izrael népének bölcsőjében járt,
Tanított és szenvedőket gyógyított.

Beszélt életről, testvéri szeretetről,
Emberrel született képességekről,
Lélek királyságáról és békéről,
Jó szándékról, igazságról, Istenről.

Néhány nappal később tovább ment,
Jordán folyón átkelt s visszaérkezett,
Gyermeki otthonába, Názáretbe.
Mária, nagy ünnepséget rendezett.
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Athén

Jézus meg szerette volna ismerni,
Hellének iskoláit, mestereit,
Sok gondolkodót adott a világnak,
Tudományban és filozófiában.

Ezért, tovább utazott Athénba,
Mesterektől, tanaikat tanulta.
Majd beszédet mondott a Szentlélekről,
Aki, kopogtat minden lélek ajtaján.

De, ő csak akkor léphet be oda,
Ha kitárják előtte ajtaját.
Ez imádkozással tisztított élet,
Az Úr pedig ezért, megáld titeket.
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Egyiptom

Rövid idő után elhagyta Athént,
És megérkezett Egyiptom földjére.
Elihut és Salmét kereste fel,
Édesanyját tanították ők ketten.

Nagy volt a viszont látás öröme,
Jézus vele történteket elmesélte.
Megismerte Egyiptom titkait,
Napon túli világot, halál relytéjeit.

Keresztülment sok próbatételen,
Őszinteség, igazság, emberszeretet,
Hit, bátorság és Isteni szeretet,
Ezek csiszolják lelket és jellemet.

Isten egy emberben testesítette meg,
Bölcsességét, szeretetét és fényét,
A hajnal kapuit nyitó kulcsokat,
Aki megkapta, Jézus Krisztus.
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Végezetül Jézus szólt a bölcsekhez;
„Elvállaltam a rám bízott feladatot,
Tisztában vagyok a veszélyekkel,
Amelyek, az úton rám leselkednek.”

„Tudom keserű az ital, mit meg kell innom,
De az akaratomnál, erősebb az Úr akarata.
Így elindulok, azt teszem, amit Ő parancsol,
Szavak, melyet majd mondok, Isten szavai lesznek.”

„Az a munkám, hogy elkészítsem az egyház,
Mintáját, melyet az ember is megért az idők során,
Feladatomat, hazámban kell elvégeznem,
Nem vagyok más, mint a szeretet megtestesülése.”

„Júdás háza kevésbé fogja érteni,
Mi a küldetésem ebben a világban,
Hamis vádakkal illetnek, akadályoznak,
Emberek bírája elé állítanak.”
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„Elítélnek engem, megölnek kereszten,
De soha sem pusztítják el az igazságot,
Az igazság át fogja itatni a világot.
Az egyetemes egyház mindig állni fog.”

Beszéde után Jézus haza indult,
Jeruzsálembe, majd Galileába,
Názáretbe felkereste otthonát,
S indult, beteljesítse feladatát.
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JÉZUS TANÍTÁSAI
Jézus amerre járt, mindig tanított példabeszédekben, hogy az
akkori kor embere megértse tanításait. Gyógyított és csodákat
tett, mind az Atya dicsőségére. Folyamatosan bizonyította,
hogy létezik Isten, az Ő Atyja és létezik a szellemvilág, ahonnan
ő leszületett. Hirdette az örök életet ami a lélekről szól. Nem
csak test és a földi világ létezik! A tanításai mind a mai napig
iránymutatóak a lélek fejlődésének útján. A legismertebbek a
Hegyi beszéd alkalmával tartott tanításai. Előzetesként, szeretném egy általam írt vers formájában a Hegyi beszédről írtakat
ismertetni. Ezt követően pedig a legfontosabb tanításait.

A HEGYI BESZÉDRŐL

Jézus bejárta az egész országot,
Elvitte mindenhová az örömhírt.
„ Eljött az Isten országa.”
Megtanította az embereket arra,

Hogyan kell élniük, ezután hitben,
Mind meggyógyította a betegeket.
És boldoggá tett közülük sok embert,
Akinek szerencsétlen volt az élete.
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Igazán boldogok, csak azok lettek,
Akik, az úr Jézusban hittek.
Ám sokan nem voltak képesek erre,
Megértették, hogy Ő a szabadító,

De nem értették, mitől szabadít meg.
Úgy képzelték, Messiás földi király,
Aki majd elűzi az ellenséget.
Izrael lesz, világ leghatalmasabb népe.

Ezt tanították a farizeusok.
Ezért nem értették Jézust sokan.
Nem azért jött, hogy földi király legyen,
Nem vagyon, hatalom által akarta,

Boldoggá tenni az embereket.
Az Ő országa a Mennyekben van,
Ő Mennyei boldogságot hozott az,
Embereknek, amely mindennél nagyobb.
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Ezért sokszor meg kellett magyaráznia,
Hogy mi az Ő küldetése és célja.
Számtalan példázatot is elmondott,
Hogy őket, a helyes útra tanítsa.

Jók, kedvesek legyetek egymás iránt,
Nem csak külsőleg, hanem szívetekből.
Nem csak a barátaitokkal szemben,
Hanem ellenségeitekkel szemben is.

Mindig alázatosnak kell lennetek,
Ha ti majd megbocsájtotok másoknak,
Nektek is megbocsájt Mennyei Atya,
Ha nem, úgy nektek sem bocsájt meg az Atya.

Sokan szerették volna megcselekedni,
Mind azt a jót, melyet tőle tanultak,
Ez azonban igen nehéznek látszott.
Mert nagyon sok bűn terhelte lelküket.
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Élet gondjai sem hagytak nyugtot,
Szegények, nehezen kerestek kenyeret.
Gazdagok, aggódtak meglopják őket.
Ezért nehéz volt boldoggá lenniük.

Ahogy gyermek rábízza gondját apjára,
Úgy kell rábízni, minden gondjainkat,
Istenre, a mi Mennyei Atyánkra.
Neki mindannyiunkra gondja van.

A beszédje végén nyomatékosan,
Hangsúlyozta Jézus, ne csak hallgassuk,
Hanem cselekedjük is, amit mondott.
Isten akarata legyen, életünk

Fundamentuma, az Ő igéjére,
Épüljön fel az egész életünk.
Ámulva hallgatták Jézus beszédét.
Egészen más volt az, amit Ő mondott,
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Mint, amit farizeusoktól hallottak.
Bátran, erővel hirdette az igét,
Érezte mindenki, szava igazság.
Egészen bizonyos, Ő a Messiás.

Jézus tanításai, az Atya sugallata és gyógyításai az Atya ereje.
Azokat a gyógyításokat, amelyeknek hátterében karmikus betegségek álltak, Jézus a karma eltörlésével tudta meggyógyítani, de hangsúlyozom, hogy az Atya engedélyével és erejével.
Minden csoda véghezviteléhez az Atya engedélye kellett, melyet imában előtte kért tőle és az ő dicsőségére végezte el. Minden egyes gyógyításnál azért hangsúlyozta, hogy „bűneid megbocsájtattak, menj és ne vétkezz többé” feloldozta a bűnei miatti betegségből, de felhívta figyelmét, hogy többé ne folytassa
azt az életmódot. Ugyanis azt is közölte velük, hogy ha nem,
akkor visszatér a betegsége és lehet még súlyosabb formában.
Fontos volt az is, hogy megtérjen és higgyen az illető. Volt akinek csak annyit mondott „legyen hited szerint” és a hite meggyógyította. A hit ugyanis egy hatalmas erő, mely az Atyából
táplálkozik. A halottak feltámasztásánál azért mondta, hogy
csak alszik nem halt meg, mert látta, hogy a lélek ugyan elhagyta a testet, de az életszalag fonala még összeköti őket. Így
vissza tudta hozni a testébe. Távol volt amikor Lázár haláláról
értesült, de Ő ezt a lelki szemeivel még a távolság ellenére is
látta. Ismerte ezeknek a lehetőségeknek a technikáját. Most
pedig ismerjük meg legfontosabb tanításait, amelyből mi is
tanulhatunk és táplálkozhatunk.
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BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK, MERT ÖVÉK A
MENNYEKNEK ORSZÁGA

Lelki szegény, kinek értelmi fejlettsége nem haladja túl erkölcsi
fejlettségét. Egyik a másikkal párhuzamosan fejlődik, a természetes haladás törvényében.
A legtöbb szenvedést az értelmileg fejlett, de erkölcsi fejlődésben visszamaradt, nagyot akarásból, tökéletlen elgondolásból
származik, mely visszahull az ezt megalkotó lélekre. Az értelmileg túlfejlődött lélek képességeitől kísértve, magasba emelkedik, de megszédülve hullik vissza gőgös lelke a földi porba.
Tagadja Istent, mert nem érti igazságát. Nem csak a földi élet
anyagi javai a veszélyesek a tökéletlen, bűnös emberi lélekre,
hanem sokkal veszélyesebb a fejlett lelki képesség, ha szilárd
hit, alázatosság ezzel együtt nem tudott kifejlődni a lélekben.
Lelki szegény az egyszerű, becsületes, jóra, igazra törekvő ember. Aki nem hivalkodik képességeivel, ki nem törtet az élre,
hogy kiemelkedhessen. Nem ismeri a hazugságot és álarcot.
Természetes ösztönnel követi a helyes utat, melyet Isten lelkünkbe írt. Hisz Istenben és törvényeiben. Értelmi és érzelmi
fejlődés magas fokain a bölcsesség és szeretet tiszta boldogságot kínáló világai nyílnak meg azok előtt, kik földi életükben
megmaradnak egyszerűnek és kicsinyeknek. Azért boldogok a
lelki szegények, mert még nem tudják milyen kincset hordoznak a lelkükben. Ezért nem hivalkodnak vele és a Sátán nem
veti rájuk hálóját.
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BOLDOGOK, AKIK SÍRNAK, MERT ŐK
MEGVÍGASZTALTATNAK

Minden fájdalom a lélek hiányérzetéből fakad. Sokaknak nem
vált lelkében tudatossá a hiányérzet. Lelki érzéseik durvák,
kemények, észrevevő képességük tompa. Csak a legerőszakosabb hatásra válnak érzékennyé, nem sírnak, nem bánkódnak,
nem szomorúak. Inkább bosszankodnak tehetetlen dühükben.
Másoknak kellemetlenséget okoznak. Földi örömökben keresik
kedélyük csillapítását.
Vannak, akik közönyös egykedvűséggel járják az életük útját.
Lelkük fásultságát nem hozzák rezgésbe az érzések hullámai.
Nem hisznek, nem remélnek, nem szeretnek. Az élet jelenségei
csak addig kötik le őket, amíg önző céljaik ezt megkívánják. Ők
nem sírnak, még nem bontakozott ki lelkük.
A síró emberi lélek már ébren van, hogy a jót és a rosszat megkülönböztesse hatásaitól. Mikor felnő az ember azt tapasztalja,
hogy a földi élet tele van hiányérzetből támadó fájdalmakkal.
Keserű könnyel, panaszokkal.
Isten hiányzik a szenvedő lélekből. Elfordult az ember az Úrtól
nem keresi akaratát, nem kutatja törvényét. Tévelygés útján jár
és bűnt bűnre halmoz. Sokasítja a szenvedést minden gondolatával, minden cselekedetével. Ezek őt a tévedéseinek következményeihez kötik. Pedig Isten velünk van, bennünk él, lelkünk érzéseiben uralkodik, hogy segítsen, áldjon és boldogítson bennünket, azon a szálon keresztül, melyet Ő ültetett el
lelkünkben. Vezérli sorsunkat, meggyógyítja lelkünket a bűntől, testünket a betegségektől. Ő vezeti tétovázó lábainkat az
igaz úton, vigasztal bánatunkban, pótolja az elvesztettet, mert
Ő mindenben- minden.
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Azért boldogok, akik most sírnak, mert fájdalmaikon, szenvedéseiken keresztül megérzik ezt a hiányt, melyet betölteni nem
tud senki más csak Isten. Minél nehezebben tudja e világ pótolni a veszteséget, annál közelebb van az a lélek Istenhez. Annál befogadóbbá válik Isten vigasztaló ígéretére.
Boldogok azok akik sírnak itt a földi életben, mert a fájdalom
már könnyeiben oldódik fel. Nem tépi meg a lelket, mint a vad
vihar, mely fákat tép ki gyökerestől. Ez már a csendes, párás
borulat csupán, amely az elkövetkező öröm magvának áztatja
át a talajt az érzések világában. A könnyező ember lelkében, el
lehet vetni a hitet a reményt és a szeretetet.
Minden nyomorúság oka a bűn és minden bűn tévelygésből
származik. A szellem eltévelyedett, amikor Istentől elszakadt
az elégedettség által. Mind- ez fájdalmakat és szenvedéseket
teremtett. Minden szenvedés figyelmeztetés a visszatérésre.
Akik ezt megértik és visszatérnek, azok boldogok, mert nem
csak megvigasztaltatnak, hanem Isten meg is áldja őket, mindazokkal a javakkal, melyek a fájdalmat okozó hiányérzetet betölti lelkükben.
Boldogok akik sírnak, a könnyeknek hatalmas az oldó ereje sok
régi keménységet felbont a lélek mélyén. Sok félbe maradt jó és
igaz érzést felszabadít, megtisztít, újjáalakít és egybe forraszt.
A fájdalmak és szenvedések nem mindig a büntetés eszköze.
Sokszor egy úton lévő nagy boldogság előfutára, mely a lelket
előkészíti egy magasabb, tisztább és értékesebb Istentől kapott
ajándékra, mert a lélek kész a jó törekvésre, de a test erőtlen.
Sokszor nem egyezik a lélek célja a testi emberével. Vágyai nem
azonosak a lélek vágyával. Ezért a könnyező ember lelke, saját
elhatározásából választja, - a testi érzésével ugyan rettegett, de
lelki céljaihoz közelebb vivő - fájdalmas sorsot.
Ezek a sírók igazán boldogok, mert szellemi tisztán látásukkal,
beletekintettek a lélek nagy törvényébe és a titok megnyílt előttük.
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BOLDOGOK A SZELÍDEK, MERT ŐK ÖRÖKSÉGÜL
BÍRJÁK A FÖLDET

Kétféle embercsoport él a földön, Isten fiainak és világ fiainak
csoportja. Mindegyik más elvet követ. Isten fiai az Úr törvényének engedelmes követői. A világ fiai a tévelygés szellemének
követői. A test önző igazságát követik, minden Isteni jónak,
igaznak ellenáll. A lelkek Istentől való elszakadásának az engedetlenség volt az oka. Ma is ez tartja vissza az ember lelkét a
boldogság világába való visszatéréstől. Az igazság törvénye be
van írva az ember lelkébe. Ösztönszerűen érzi és tudja, hogy az
igazság hatalma elől nem menekülhet sehová. Az igazság ellentéte a hazugság, tagadás szelleme, aki kettéválasztja az embereket. Az árnyék mindig nyomon követi a fényt, amíg a fény át
nem hatja és fel nem bontja. A tagadás szelleme kitaszította
magát az Isteni vonzerőből és engedetlenségbe süllyedt. Gőgössé, keménnyé és hozzáférhetetlenné teszi, ezért boldogtalan, türelmetlen, káoszt teremt. A sok rossz következmény között nem ismeri ki magát. Ezért a bajt másokra zúdítja, hogy ő
maga mentesüljön. Új ideákon gondolkodik, de mindig kárhozatos az eredmény. A tévelygés szelleme a földi világban egy
fűszál felett sem uralkodhatik. Ezért a láthatatlan világban az
értelem és érzelem világában vívja meg nagy csatáit az igazság
ellen. A földi élet Isten kegyelmi ajándéka, mely testi élet és
természettörvény korlátai közzé zárt mozgási és fejlődési lehetőség. Alkalom, hogy az ember megismerje a jót kövesse és a
rosszat elhagyja. A földi élet szépsége a menny igaz világának
levetített sugara. A földi élet nyomorúsága, szenvedése a bűnnel járó következmény, mely boldogtalanná teszi, aki a bűnt
elkövette és azt is, aki ellen elkövették. Mindez az eltévelyedés
következménye. A gőg, mint egy vaspáncél hozzáférhetetlenné
teszi az Istentől elszakadt lelket, hogy az önmagát feláldozó
szeretet meg ne világítsa, meg ne gyógyítsa a nyomorúságba,
szenvedésbe jutott lelket. A gőg felfuvalkodottá, belátástalanná, kevéllyé, makaccsá, hiúvá, öntelté és elbizakodottá teszi a
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lelket, uralkodni és mindent irányítani akar. A tévelygés szelleme csak rombol, ezért a számadás napján csak amit létrehozott szenvedést, nyomorúságot csak azt viheti magával. Az alázatos lelkek, bár megtévedtek, elestek, de az igazság törvényének szavára figyeltek. Önmagukba tekintve belátásra jutottak,
bűneiket megbánva, bocsánatért esedeztek. Isten kegyelmére,
irgalmára támaszkodva állnak meg az igazság törvényével
szemben. Az Úr szeretete lehajol értük és megtisztítja a bűnös
lelküket. Felemeli, megigazítja és megszenteli őket, hogy elvehessék az igazak örökségét. Amikor a gonosztól megtisztított
Földön az igazak békés, boldog élete elkezdődik a tévelygés
szelleme messzire kivettetik. Vele együtt kivettetnek azok is,
akik hittek a téveszméinek. Az igazak fénylenek az igazság valóságában, kezeikhez kapják örökségüket és uralkodhatnak a
Földön. Mert Isten mindent odaad az alázatosaknak, akik hittek az ő igéjében az igazság törvényének és bűnbocsájtó kegyelmének.
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BOLDOGOK, AKIK ÉHEZIK ÉS SZOMJÚHOZZÁK AZ
IGAZSÁGOT, MERT ŐK MEGELÉGÍTETTNEK

Az igazság a meglévő dolgok valósága, nem minden igazság,
ami annak látszik. Az emberek igazsága látszat igazság. Minden kornak van kialakított igazsága, minden nemzetnek, minden néprétegnek, minden embernek. Más a gazdagnak, más a
szegénynek, más uralkodónak és elnyomottnak. A látszat igazságok, eszmék összetört darabkáin megcsillanó fénysugár. Elfárasztja és kimeríti a lélek erőit és mindannyiszor erőtlenül,
tehetetlenül hullik vissza a csüggedés, reménytelenség állapotába. Akik a látszat igazságokhoz még hittel ragaszkodnak,
azok nem lehetnek boldogok, mert nem elégítettnek meg. Hiszik, hogy a saját maguk által kialakított igazságukat diadalra
juttathatják. Nem éhezik és szomjúhozzák a mindent kiegyenlítő mennyei igazságot. Messze esett az emberi lélek az ő Teremtőjétől és még nagy kerülő utat kell megtennie fájdalmak, keserűségek mély szakadékaiban, amíg megtalálja az egyenes utat a
csalódások nélküli hazavezető utat. Egyetlen igazság van, mely
a valóságból ered, öröktől fogva volt és lesz, ez az egyetlen valóság, Isten igazsága. Ezen kívül minden igazságnak látszó valami, csak az igazság árnyéka. Ebben tévelyednek el mindazok,
kik Isten létezését tagadják, törvényeinek ellenállnak. Árnyék
borul azokra a lelkekre, kik szándékosan cselekszik a rosszat.
Megkeményíti szívüket, süketté teszi füleiket, vakká szemeiket,
hogy ne láthassák, ne hallhassák meg az Isteni jót és igazat. Ez
a kárhozat világába vezeti őket. Ezért nem tudnak meggyógyulni téves nézeteikből és gonosz hajlamukból. Az árnyék, hazugság, mely mindent beborít, mindent megkötöz, mindent
más irányba kényszerít, mindent más formába mutat, mint
ahogy az a valóságban van.
A hazugság a valóság árnyékképe. Mégis óriási hatalma van az
Istentől elszakadt lelkek felett, mert az árnyékot valóságnak
hiszik és ez a hitük tévedés. Ez a bűn első csirája és a követ81

kezménye a rossz eredmény. A rossz sokszorozódása, megátalkodottság, gonoszság, mely a hazugság leple alatt terjeszkedik,
növekedik naggyá. A gonosznak szüksége van a látszatra, e
nélkül semmivé válna hatalma. A hazugság az árnyék és látszat
tartja fent a gonoszság uralmát. Boldogok azok, akik éhezik,
szomjúhozzák az igazságot. Aki ezt megérti, derengeni kezd a
lelkében e nagy horderejű kijelentés világossága. Mely megbontja a hazugság árnyékának kötődését, átvilágítja a tévelygéseket azok lelkében, kik még hisznek a látszat igazságokban.
Isten igazsága bevilágít az emberek lelkébe megtisztítja, meggyógyítja a vérző sebeket. Megvigasztalja a szomorúságba merült lelkeket. Megerősíti a bűnnel, kísértésekkel viaskodókat.
Menedéket nyújt tévelygései elől hozzámenekülőknek. Egyedül
Isten igazsága, mely megtöri a hazugság hatalmát. Megsemmisíti csillogó káprázatát, mely rabságba dönti a lelket, majd egyre mélyebbre húzza az erkölcsi posványba. Egy lélek minél terheltebb, annál kevésbé tudja megőrizni önállóságát. Nem tudja
felismerni és megtalálni saját lelkében a boldogság kellékeit,
így a külső világban keresi azt. Minél inkább terheltebb, annál
inkább nagyobb erővel veti magát a világ külső örömei után.
Ebben a hajszában a nyers erő, képmutatás, hamisság vívják
meg kemény harcaikat. A hazugság csillogó palástja, minél
jobban hasonlít az igazsághoz, annál mélyebbre vonja a tévelygések labirintusába a lelket. A hazugság leple alatt, mindig tisztátalan célok lappanganak. Az önzés, gőg, testiség, hízelkedés,
félrevezetés, hazug védekezés bűn takargatására. Olyan előnyök megszerzése, melyet becsületes úton, nem érhetne el az
ember. A hazugság célja mással végeztetni el a feladatot, megkerülni az igaz utat, mással hordoztatni a terhet. Másnak járó
elismerést, földi javakat mindenáron a maga részére megszerezni. Mindenki értékesebbnek akarja magát mutatni, mint
amilyen. Az ember hazuggá válik még önmagával szemben is,
mert ítélésében részlehajló. Mindig talál mentséget és igyekszik kéznél lévő igazság alá rejteni, azokat a hibákat, mulasztásokat, melyek okai boldogtalanságának. Kutat mások hibái,
bűnei után, hogy diadalmasan állhasson meg, saját igazságosztó ítélete előtt a képzelet erényeiben tündökölve. Hiába óhajtja
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a jót és veti meg a gonoszt, nem érheti el, nem hagyhatja el,
míg az igazság fel nem oldozza a kötelékek alól, melyek a tévelygéshez kötik. Senki nem vonhatja ki magát a hazugság és
megtévesztés következménye alól. Az ember sok sebet okoz és
kap másoktól, akiket bizalmával, szeretetével könnyelműen
megajándékozott. Mert a hízelgő szó a hazug álarc alá rejtett
számítás a legnagyobb óvatosság mellett is megtalálja a legkisebb rést, beférkőzik az ember szívébe, szeretetre éhes lelkébe
és elvégzi romboló munkáját. Erre sem tudomány, sem világi
bölcsesség nem tud magyarázatot adni csak az Isteni igazság
világít rá azokra az okokra, melyek ezeket a kínzó fájdalmakat
okozták. El kell következnie mindenkire az igazság utáni éhségnek, szomjúságnak, hogy boldog lehessen. Csak így értheti
meg Isten akaratát, célját. Csak azok ismerhetik meg Isten
nagy szeretetét, akik az Ő igazságába bele tudnak merülni. Vigasztalást, erőt, bátorítást nyerhetnek belőle. Azok elégítettnek
meg, akik ezt fel tudják dolgozni, magukévá tudják tenni. Ezek
az igazságok átformálják az emberi lelket, életet. Azért boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert hozzájuk
közel van Isten országa, magukhoz vonzzák azt és megelégítettnek. Aki megismerte Isten igazságát, szívét megnyitva befogadja, abban új világot teremt, új elvek, új irányok felé, új
életcélok bontakoznak ki a homályból.
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BOLDOGOK AZ IRGALMASOK, MERT ŐK
IRGALMASSÁGOT NYERNEK

Az irgalom a magasabb rendű szeretet egyik oldal- ága. Sokat
beszélnek emberek szeretetről, de valójában nem ismerik. Az
önző szeretet fogalmán túl csak kevesen jutnak el. Önző célok,
vágyak találhatók-e érzésben, ha pedig csalódik, átváltozik gyűlöletté, ellenségeskedéssé vagy hideg közönnyé. Az Úr az önző
szeretetből akarja kigyógyítani az embereket. Mivel ez nem
szeretet csak az utánzata. Azért boldogok az irgalmas szívűek,
mert ismerik a szeretet mennyei fokozatát. Akik ezt az érzést
nem ismerik, nem gyakorolják, végig kell tapasztalniuk gyötrelmes állapotokat, melyben megtanulják a legparányibb szeretet értékelését is. Mint lámpafény az éjjeli lepkét, úgy vonza a
földi csillogás az ember lelkét a tévelygés, bűn útjára. Ez mindig mélyebbre és mélyebbre vezeti a kétségbeesés poklába a
szenvedőket, akik képtelenek megállni a bűn következményének árjával szemben. Minden bűnt, hibát, mulasztást a tévelygő, tökéletlen ember követ el, minden rossz eredménynek,
szenvedésnek, fájdalomnak az ember az okozója. Isten mégsem
pusztítja el az embert, hanem időt ad a megtérésre, alkalmat
ad a javulásra. Isten irgalmas az ő eltévelyedett teremtményeivel szemben. Ő tudja, hogy a tökéletlen lélek minden megmozdulása csak tökéletlen eredményt hoz. Mindaddig nyomorúság
és szenvedés fakad, amíg el nem fogadja az igazságot vezetőül,
melyet Ő adott az elveszetteknek. Isten egyformán segíti azokat, akik beismerik bűnösségüket, tökéletlenségüket és egész
lelküket és annak sorsát, Isten könyörülő irgalmasságára bízzák. Isten elvárja az emberektől is, hogy irgalmas legyen azokhoz, akiknek sorsa, ideig-óráig az ő kezében van. Mindenki
rászorul az irgalmasságra, mert nincs tökéletes ember. Nincs,
aki kivonhatná magát a végzet, igazságosztó hatalma alól. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az irgalmasság nem gyönyörködik mások szenvedésében, nem örvendezik mások szomorúságán, fájdalmán. Nem rombol, ha84

nem romokból épít és menti, ami menthető. Az irgalmasság
enyhíti a szenvedést, küzd a bűn és tévelygés ellen azokkal az
eszközökkel, melyet a szeretet ad az ember kezébe. Nem szükséges, hogy önmagát és erejét felülmúló nagyot akarjon, hogy a
világot boldogítsa, elég ha mindent legjobb tudása szerint
igyekszik elvégezni. Elég, ha a szeretet törvénye szerint cselekszik, mindenhol és mindenkor. Akik Isten lelkét hordozzák
szívükben, Isten őket közvetlen módon irányítja. Ők boldogok,
még ha itt élnek a földön is. Lábaikkal a föld porát tapossák,
testükben éppúgy hordozzák a terheket, ugyanúgy szenvednek,
csalódnak, hibáznak, - hiszen nem tökéletesek - Mégis boldogok, mert, ha a természettörvénnyel szembe kerülnek is, lelkükben érvényre jutott a szeretet törvénye, mely megolvasztja
azt és felmenti bűneik következményének terhe alól. Az emberi
tévedéseknek vannak olyan következményei, melyek hosszabb
időre feltartóztathatják a szellemet az előrehaladás útján. Tévedései lekötik választási szabadságát, korlátozzák, ítélő képességét megbénítják. Így kényszerhelyzetbe kerülve csak lassan,
nehézkesen jut a lélek, ismét abba a helyzetbe, hogy tévedéseit
belássa és teljes erejével kutasson az igazság után, mely azután
megvilágítja a fejlődés és tisztulás útját előtte. Az irgalmasság
cselekvői a szeretet irányításával hamar belátják tévedéseiket,
mert rávezeti őket a kielégítetlen, betöltetlen érzés, mely lelkükben minden tévedés után keletkezik. A szeretet érzése hatalmas, mindent felülmúló erő. Aki ennek a sugár özönébe kerül, nem állhat ellen többé. Ez viszi, emeli, átformálja, megtisztítja, megvilágosítja, újjá teremti, igazzá és boldoggá teszi
mindazt, aki kitárja lelkét előtte és befogadja.
A szeretet az irgalmasság érzésével hat, munkálkodik a múlandó káprázatok világában. Az örökkévalóságban megrögzítő
erővel és hatalommal ruházza fel azt a lelket, akin keresztül a
munkálkodás lehetőséget nyer. A szeretet Istentől eredő szent
élettörvény. Akik irgalmasok ebben a törvényben élnek, ez tart
fent felettük igazságot. Azért mondja az Úr boldogoknak az
irgalmasság cselekvőit, mert ők a felmentő és kiegyenlítő törvényt a szívükben hordozzák.
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BOLDOGOK, AKIKNEK A SZÍVÜK TISZTA, MERT ŐK
AZ ISTENT MEGLÁTJÁK

Az emberek szívének tisztasága Isten ajándéka, melyet mindenki elnyerhet csak el kell fogadnia Isten kegyelmét. Maga
akarata által senki sem tisztíthatja meg szívét csak akkor tisztulhat meg, ha Isten a bűntől megtisztította. Nemcsak az a bűnös aki bűnt követ el, hanem az is, aki a bűn gyökerét, tisztátalan gondolatokat, vágyakat a lelkében hordozza. Szívből törnek
elő a gonosz kívánságok, káros szenvedélyek, érték nélküli törekvések. Az elfajult lelki természet érvényesülni akarása felszínre hozza, hogy cselekvésben élje ki magát. A lélek, mint egy
örök forrás folyamatosan ontja magából azokat a gondolatokat,
melyek az ő elveinek megfelelően betöltik mindenkori világát.
Minden lélek annyi boldogságot, örömöt talál az ő földi vagy
szellemi hazájában amennyi jóval, igazzal töltötte meg. Annyi
fájdalmat, csalódást kell elszenvednie, amennyit a jóval és
igazzal ellentétben cselekedett. Amit a lélek előhoz belső énjének világából, azért felelnie kell a folyton tökéletesítő Isteni
törvény előtt. Ez az igazság törvénye, melyet sem kikerülni,
sem kijátszani nem lehet, mert semmi sem marad elrejtve. Az
igazságtól eltévelyedettek és Isten törvényével szembehelyezkedettek hiszik azt, hogy a maguk erőszakos akaratával, befolyást gyakorolhatnak, sorsuk jobbá tételére. Azonban ez tévhit,
szívük egyre sötétebb érzéssel telik meg. Kedélyük nyugtalanabbá, türelmetlenebbé válik. Mert a rajtuk és körülöttük lévő
bűn egyre jobban elhatalmasodik. A törvény és igazság elleni
vágyak és cselekedetek miatt. Szűkebbre vonják ezzel szabad
választásuk lehetőségét, hogy ha később jót akarnának sem
lesznek képesek rá, mert bűneik szoros korlátokat vonnak köréjük. A bűn parancsol és kényszerít engedelmességre. Aki
bűnt cselekszik, szolgája lesz a bűnnek. A gonosz leghűségesebb alárendeltjének is gonosszal fizet, mert semmi jóval nem
rendelkezik. Nehéz rabigába fogva görnyed a bűnös saját bűneinek terhe alatt. Nincs világossága, hogy tájékozódjék, békes86

sége, hogy megpihenjék, nincs ereje a bűn parancsoló hatalmával szemben. A bűnnel szemben csak a tiszta szívűség az
áthatolhatatlan páncél. Erről lepattan minden támadás, minden kísértés. Ezért boldogok a tiszta szívűek, mely csak a hit
által lehetséges. Hisz Isten végtelen hatalmában, erejében,
bűnbocsájtó kegyelmében. Hisz Isten, Jézus által adott igéjében és kijelentett igazságaiban. A tiszta szívű belátja saját
gyengeségét és engedelmes Isten akarata előtt. Lelkét, életét
Isten kegyelmébe helyezi és új életet kezd. A megismert igazság
szerint, melyet az Úr ír elő az Ő követőinek. Isten szereti a
megtérő gyermekeit, mindent megad nekik ami a javukra szolgál. Megadja a bűntől való feloldozást és szabadulást. Átformálja, megtisztítja szívüket és lelküket. A bűnök szenvedtető
következményei csak okozat. Az ok a lélek hibás természetében
található. A gyógyulásnak és nyomorúságtól való szabadulásnak csak egyetlen útja Isten felé fordítani tekintetünket, tőle
kérni, várni mindent. Engedelmeskedni akarata előtt, ha ő
másképp látja jónak, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ha a lélek
szent meggyőződéssel hiszi azt, hogy Isten neki a legjobbat
akarja, akkor békességes megnyugvásban változik át Isten újjáteremtő munkájában. Ebben a megnyugvásban átalakul a lélek
bűnre hajló természete, igazságért síkra szálló harcossá. Ráeszmél a szeretet szent törvényére, ekkor válik képessé átérezni
mások szenvedését is. Ebben a békességes megnyugvásban
gyúl ki a mennyei világosság a lélekben. Ekkor lesz tisztán látóvá, hogy gyönyörködve szemlélhesse Isten cselekedeteit a
látható és láthatatlan világban. Ekkor megtelik a lélek kimondhatatlan hálával, szeretettel és vágyakozva keresi Istennel a
még szorosabb összeköttetést.
Isten szent lelke ezalatt egyre nagyobb területen hatja át menynyei fénnyel, erővel. Elhinti benne a mennyei erényeket, amely
a lelket Isten gyermekévé teszi. A tisztaszívű lélek meggyógyult
Isten kegyelme megtisztította, megszabadította a bűntől, tévelygésektől. A lélek természete átalakult vágyai, törekvései
már nem a gonosz erejéből táplálkozik, hanem Isten szeretetéből és bölcsességéből. A világi élet testi javai nem izgatják, dicsőség, hírnév értékét veszti. Elhalványodik a látszat világ fon87

tossága az örökké való értékek felé terjed érdeklődése. Csak a
megtisztult szívű ember tudja ezt felfogni, megérteni, mert
csak a tiszta szívekben alakulhat ki Isten képmása. A tisztátalan lelki természet, mint homályos felhő elfedi az Isten jóságát,
igazságát a kutató szemek elől. Ezért magára hagyatva érzi magát a szenvedő ember, mert nem látja az Istent. Az Úr végtelen
élet szépségével, boldogságával ajándékozza meg azokat, akik
hűek voltak és hittek és bíztak az Ő ígéretében.
„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják”.
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BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK,
MERT ŐK AZ ISTEN FIAINAK MONDATNAK

A sok betegségnek, idegeskedésnek és nyomorúságnak oka a
tartós ellenállás Isten igazságának /Jézus tanításai/ és túlvilági
törvényeivel szemben. A lélek kifárad a célt tévesztett bolyongásban. Az engedetlenség az önzés, irigység, testiség, hazugság,
az anyag bálványozása, kegyetlen bosszúállás, mind a lélek
békességének ellensége. Ezek harcban állnak, hogy az Isteni
kegyelem által nyújtott örömet, boldogságot, megsemmisítsék.
A földi világot, siralomvölgyé tegyék. Azért boldogok a békességre igyekvők, mert a békesség a lelket felemeli, meggyógyítja,
ellenállóvá, kitartóvá, erőssé teszi a bűnnel szemben. Megalapozzák Isten országát a háborúság világában. A lélek nagyarányú hullámzását a bűn és következményeivel való harcok okozzák. Öröm - bánat, nyereség - veszteség, dicsőség - gyalázat,
felemelkedés - alásüllyedés, szeretet - gyűlölet, mind erős hullámzásban tartja a lelket. Egészen addig, amíg elfáradva, kimerülve, összeroppanva céltalannak látja a földi életet. Amíg nagy
végletek között hánykódik nem tud megnyugodni. Amíg vágyai
az egyik véglet felé űzik bele kell nyugodnia, hogy a nem kívánt
végletbe zuhan alá. Ez boldogtalanná, szerencsétlenné teszi az
embert. Nem csak a földön a halál utáni életben is. Azonban
szükséges, hogy az ellentétes lelki törekvések, makacs akarat
kiélhesse magát. A következmények hatásaiból, kénytelen levonni a tanulságokat. Az Isteni jó és igaz betölti az egész mindenséget. Teremt, éltet, boldogít, rendet tart fent. A szeretet
áldásaival árasztja el teremtményeit. Akik ezeket elfogadják,
magasabb rendű élhetőségek vonalába emelkednek. Egyre tökéletesebb megértőivé válnak az Isteni tulajdonságoknak, melyeknek elérhetése megnyitja előttük a végtelen élet örömeinek
ki nem apadó forrását. A békesség szükséges alapeleme a lelki
fejlődésnek. E nélkül káosz, rendetlenség, zűrzavar keletkezik.
Ezek oktalan erő pazarlások, mely következménye a legyengülés, elhomályosodás, összeroppanás. A haragos indulat a legki89

sebb támadásra is érzékenyen reagál és felhasználja a lélek
erőit. Az indulat kitörése alatt nem ura önmagának. Az indulat
a tévelygések vak eszköze, beszédével, cselekedeteivel rombol.
Van amikor a ráhulló súly alatt megtörik, de a lezajlott vihar
perceire visszatekintve szégyenkezik önmaga előtt is. Ám sajnos a rombolás már megtörtént, hátráltatja a haladást és a lelki
érzések világát tarolja le. Boldogok a békességre igyekezők,
mert akik megérezték lelkükben az Isten szentlelkének békességet árasztó jelenlétét, igyekeznek magukban és másokban a
bűn kárhozatos voltát belátva, azt lehetetlenné tenni. Boldogok, akik nem hordoznak lelkükben háborúságot, akik nem
szítják fel a haragos indulatot, elégedetlenséget. Nem fűtik a
szenvedélyeket az ellenségeskedést, gyűlöletet, megbotránkozást, hanem igyekeznek ezt jó akarattal elhárítani az útból. A
földi életben a bűnökkel, hibákkal terhelt lelkek világában csak
nagy áldozatok és lemondások árán lehet ideig-óráig megtartani a békességet. De nem ez a látszólagos békesség nyújt boldogságot, hanem az a békesség, mely Isten megismeréséből
árad az emberi lélekbe. Ez a békesség Isten végtelen jóságába,
Atyai gondoskodásába vetett hit következménye. Erőt, biztonságérzetet, bátorságot, belső szellemi világosságot, bölcsességet, reménységet sugároz szét. A szellemi öntudat tökéletesedését segíti elő. A békességes lelkű ember szellemi és lelki erőinek urává lesz. Boldogok a békességre igyekezők, akik a tévelygés labirintusából keresik Istennel az összeköttetést. Keresik az Ő törvényét, akaratát, hogy békességet találjanak és ezt
széthintsék a világban. Boldogok, akik lélekben már idáig eljutottak, mert ők Isten fiainak mondatnak. Csak a bölcs, határozott irányt követő, emberi lelkek képesek békességes lélekkel,
türelemmel várni a szenvedést okozó rossz elmúlását. Minden
lélek részére el van készítve születése előtt az ő sorsa, amely az
ő lelki természetének kibontakozását, fejlődését, javítását és
tisztulását segíti elő. Ha megérti Isten akaratát ezekben a sorsszerű irányításokban, a megismert jó és igaz szerint végzi feladatát, akkor nincs jelentéktelennek látszó élet, mostohának
tartott sors. Mert ragyogó eredményekkel gazdagítja a világot
és az egyént, aki diadalra vitte a jót és igazat az ő életében.
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BODOGOK, AKIK HÁBORÚSÁGOT SZENVEDNEK
AZ IGAZSÁGÉRT, MERT ÖVÉK A MENNYEKNEK
ORSZÁGA

A testi életében öntudatra ébredt szellem, minden erejével,
képességével, munkálkodni van hivatva. Isten munkára hívja
mindazokat, akik megértették Őt és az igazság szavát. Ezek az
emberek önmagukon érzik és tapasztalják, hogyan szövődik
sűrűbbé, fájdalmasabbá, erőszakosabbá az a háló körülöttük,
amit az ellentét az emberek megfogása céljából készít. A gonosz eszme az önző igazságban nyer kifejezést. Minden és
mindenekfelett úrrá akar lenni. Mindent az „én” kívánságainak
szolgálatába akar hajtani. Az örök elégedetlensége nyugtalanítja. Isten törvényében az „én”nem különíti el magát. Szeretetben olvad össze a többi teremtménnyel. Az „én” boldogsága,
öröme annyival megsokszorozódik, ahány lélekben visszhangra
talál az „én” - ből kiinduló boldogító hatás. Isten a szeretet! A
szeretet igazsága mindenekfelett az uralkodó törvény! Aki ez
ellen vétkezik, kizárja magát a boldogság, békesség, megelégedés világából. Mindaddig a bizonytalanságok, szenvedések,
csalódások hiába való erőpazarlások, félelmek külső világába
kénytelen időzni, amíg ezt az igazságot meg nem tanulja, lelkét
a szeretet törvénye szerint át nem alakítja. Az ember értékét
fennkölt, nemes gondolkodása, érzésvilága, erkölcsi tisztasága,
jellemének szilárdsága adja meg. Ez az értékmérő. Az élet a
maga kísértéseivel, erőszakosságával, lélekben kibontakozó
vágyaival, törekvéseivel, állandóan hat az egyénre. A törvény
pedig jegyzi ezeket az eredményeket azokban a történésekben,
melyeket az egyén a maga érzéseivel, beszédével, cselekedeteivel hoz létre. Jegyzi azokat a hatásokat, melyeket a körülötte
élők érzésvilágában kelt. Aki az Isteni igazságot mellőzi, csak
rombolni a meglévőt csak elpusztítani képes. Az igazi értékek a
lélek belsejéből, mint tiszta vizű forrás fakadnak fel. Az Isteni
jó és igaz érintésének nyomán, a jónak eredményeivel gazda91

gítja, azt a környezetet ahová a gondviselés helyezte. A Földön
nem a szeretet igazsága az uralkodó. Bár minden ember vágyva
vágyik ennek az igazságnak az eredményeit élvezni. De az ember bukott lelki természetében él, hogy mindenki a másiktól
várja, hogy az jó és igaz, őszinte, becsületes legyen, mint nyereséget maga részére megszerezhessen. Ő azonban semmivel
sem akar hozzájárulni ahhoz, hogy ezeket saját munkája, lemondása által szaporítsa. Megelégszik azzal, ha a jónak, igaznak látszatát kelti és szigorúan őrködik felette, hogy ezt fent
tartsa. A világ belemerül a látszat igazságokba és a tettetett
szeretet, hamis erények magasztalásába. Hangzatos jelszavakkal, új meg új embert boldogító eszmék köré gyülekeznek, amíg
a lelkesedés tart a jónak látszata le nem kopik. Addig az átlagból való kiemelkedés lehetősége és az anyagi jólétet biztosítja
azoknak, akik az emberi lélek elégedetlenségéből, szellemi,
erkölcsi nyomorúságból tőkét kovácsolnak maguknak. Az Isteni igazságtól áthatott lelkű ember becsületesen dolgozik, elvégzi a maga munkáját, betölti kötelezettségét, nem csak a látszólagos jó, hanem az igaz, jó elve szerint. Békességes tűréssel
viseli sorsát, hordozza szenvedését nem rak elviselhetetlen
terheket ember társaira, nem veszi el a másét, nem gáncsol el
senkit. Ám mégis ritkán élvezheti a békét, mert a külsőséges
világ önző igazsága megütközik benne. A látszat igazság az Isteni igazságnak mindig ellensége volt és mindenben harcot vív
ellene. A hamis jó, ami nem az Isteni igazból ered, megtéveszti
a felületesen gondolkodó embereket. Akik könnyen engednek
azoknak a sugallatoknak, amelyek az ember önző természetéből törnek a felszínre.
Így még azok is, akik jónak és igaznak gondolják magukat beleesnek abba a hibába, hogy a náluk jobbat és igazabbat szenvedtetik, háborgatják csak azért, mert annak igazságát még
nem képesek megérteni. „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa.” A
világ a bűnben tévelygő emberek lelkének fenntartó állomása.
Mely egyrészről szenvedések, gyötrelmek szorongatják, másrészt az Isteni kegyelem hívogatja, az igazság törvényébe a
megfáradt, megterhelt lelkeket, hogy ott megnyugodhassanak
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és megpihenhessenek. Az igazság mindenütt igazság, de az
anyagban való megjelenése kemény és merev, ezért fájdalmas
emlékeket vés azoknak lelkébe, akik vele összeütközésbe kerülnek. Az igazság felemelő, megtisztító azokra nézve, akik az
igazság törvényét tisztelik és betartják, ellene nem cselekszenek. Őket egyre magasabb régiókba emeli tisztább, világosabb
ismeretekre vezérli, míg a fejlődés legmagasabb pontján, minden titokzatosnak látszó homályosság felbomlik és a szellem
előtt a boldogság világai nyílnak meg.
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BOLDOGOK VAGYTOK, HA SZIDALMAZNAK
ÉS HÁBORGATNAK TITEKET ÉS MINDEN
GONOSZ HAZUGSÁGOT MONDANAK
ELLENETEK ÉN ÉRETTEM

Kétféle embertípus él a Földön az egyik ismeri Istent és az ő
törvényei szerint él. A másik még nem ismeri és a maga eltévelyedett lelki természete szerint él és cselekszik. Ők maguk nem
ismerik ki önmagukat, így nem tudnak számot adni önmaguk
előtt sem érzéseikről, sem cselekedeteikről, nem tudják mi
irányítja gondolataikat, érzéseiket, amikor az igazságot megcsúfolják és lábbal tiporják. Amikor a jó és igaz embereket oktalanul szenvedtetik. Hazugságokhoz folyamodnak, mellyel
gonosz eljárásukat önmaguk előtt és a külső világ előtt alátámasztják. Mert szükségük van maguk és mások előtt igazolásra, hogy megtarthassák külsőleg az igaz fedhetetlenségüket.
Kirívó, durva bűnök látszatát elkerülik, de belső lelki világukban helytelen vágyaknak utat engednek. Ezek veszedelmes
emberek, mert nem lehet tőlük elkülönülni és eléggé óvakodni.
A megtéretlen emberek nagy előszeretettel vetik magukat a
valóban becsületes, igaz életet élőkre, hogy a bennük élő ellentétes természet kiegyenlítődést nyerjen. Nem egyszer elmarasztalják az igazakat félremagyarázott cselekedeteikért, melyek az Isteni igazság törvényében fényesen, ragyogva világítanak. De a rosszakarat szemüvegén nézve kivetni való bűnné
van torzítva, az ügyeskedő hazugság gondosan eltakarja a jót és
az igazat, hogy az ne legyen felismerhető, de kirívó színben
előtérbe állítja a torzított igazságokat, mellyel hatni lehet a
felületes szemlélőre. Mindent ki lehet forgatni a látszat világában. A jót és igazat lehet bűnné torzítani és a bűnt lehet erénynyé magasztosítani. Aszerint milyen cél érdekében cselekszi az
ember. Jézus elítélése is ilyen burkolt cél érdekében történt. A
papi fejedelmek az Isteni igazságot ítélték el, hogy az ellentét
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hatalmát biztosítsák a földön. Ezzel az ítélettel önmaguk ítéletét mondták ki és pecsételték meg az igazság törvényében. Az
Isteni igazságot megtestesítő Krisztus ellen felvonult a gonoszság minden eszközével, hogy megvívhassa a harcot Isten az
örök hatalom ellen, mely az igazság törvényével biztosítja, hogy
semmi tisztátalan be ne hatolhasson a boldogság világaiba.
Mivel az ellentét eszme száműzve van a menny birodalmából
az emberek világában akarja megvetni a lábát, hogy uralhassa
az emberek lelkét. Ez a kétféle elv választja kétfelé a Földön a
lelkek típusát. Ez a két irány vonza és taszítja egymást, amikor
a Földön, mint emberek találkoznak, mert mindegyiknek bizonyságot kell tennie önmagáról az Igazság törvénye előtt.
Nem minden esetben a hitetlenektől szenvednek a hívők, hanem a külső látszat szerint jóra törekvő, de áligazságokat követők több veszedelmet jelentenek az igaz úton haladók részére.
Tőlük sokkal több méltatlan szenvedést kell az igazaknak eltűrniük. Mert ők az igazságnak részrehajló forgatásával a maguk elgondolásait igyekeznek megvalósítani. Ezek a „báránybőrbe bújt farkasok”. Ők nem meggyőzhetők az Isteni igazság
részére, mert az ő lelki természetük még nincs erre beállítva.
Az ember képtelen volna megállni és hűen kitartani az igazság
mellett, ha Isten fia nem járta volna végig a szenvedéseknek ezt
a széles országútját. De ő megmutatta az örökidőkre szóló példát a Földön, tanításaival és áldozat hozatalával. „Én vagyok az
Út, az Igazság és az Élet!” Az Isteni szeretetet felébreszti, az
igazságra szomjazó lelkeket és munkára hívja őket. A földi világ
tisztítása, jobbítása előbbre segítése céljából.
A bűn sötétéjébe a lélek figyelmét, egy - egy gondolattal, érzéssel az örök törvények felé irányítja. Jézus a földi embereket
ezen az úton vezeti ki a szenvedés világából. A tévelygő emberek, ösztönösen gyűlöletet éreznek azok iránt, akik nem velük
együtt tévelyegnek és alantas céljaiknak nem engedelmes eszközei. Ezért mindent elkövetnek, hogy az igazság szerint érző
és gondolkodó embereknek megkeserítsék, lehetetlenné tegyék
az életét. Boldogok lesznek azok, ha mindezek ok nélkül történnek meg velük, mert ez már a kiválasztottság állapotát mutatja meg. Az ellentétes érzés kutatja azokat az okokat, ame95

lyekbe belekapaszkodhat, hogy a maga süllyedt állapotába
ránthassa az igaz embereket. A maga bűneinek következményét rájuk hárítsa. Ha nem talál ilyen okot, akkor hazug állításokkal vádolja meg az igaz embert, hogy szenvedtesse. Ezzel a
lelkében tomboló gonoszt kielégíti. A hitetlen ember vakon
engedelmeskedik az ellentétes ösztönének, mert nem tudja
vagy nem hiszi, hogy semmi el nem vész a nagy mindenségben.
Minden fájdalom, könny visszatér okozójához, ha igazságtalanul okozta. Minél nagyobb Istenbe vetett hittel hordozza el az
ártatlanul szenvedő, annál hamarabb és annál mardosóbb fájdalmat okozva tér vissza okozójához. A megbántottnak hatalma van az őt szenvedtető felett, mert az igazságért ártatlanul
szenvedők, olyan oldó és bontó folyamatot indítanak meg a
láthatatlan világban, melynek nem állhat ellen senki és semmi.
Testi életben ideig - óráig való fájdalmak érik a Krisztusi igazságban élőket, de boldognak mondja az Úr mindazokat, akik Ő
érette hordozzák ezeket a méltatlan szenvedéseket.
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ÖRÜLJETEK ÉS ÖRVENDEZZETEK, MERT
A TI JUTALMATOK BŐSÉGES LESZ A
MENNYEKBEN, MERT ÍGY HÁBORGATTÁK
A PRÓFÉTÁKAT IS, AKIK TI ELŐTTETEK VOLTAK

Azok, akik megérzik és átérzik ezeknek az igéknek a mélységes
igazságait, akiknek a lelkében már megacélosodott a hit, akik
már nemcsak hiszik, hanem érzik és tudják az igazságot, azokhoz szól ezekben az igékben az Úr. Mert aki így beszél hozzájuk, az az igazságot mondja nem a földi mulandó dogokról beszél, hanem az örökkévalóságról tesz bizonyságot. Isten bőségesen megjutalmazza azokat, akik a földön bizonyságot tesznek
az Úr igazságáról. Ha valaki áldozatot tud hozni mindezért.
Mert áldozat az embernek megtagadni magát, emberi méltóságát, emberi igazságát. Áldozat átengedni a látszólagos győzelmet a gonoszban elfoglalt embertársának. Amikor nem áll
bosszút, nem fizet gonoszul a gonosznak azokért a szenvedésekért, megalázó cselekedetért, amikkel háborgattatást, megpróbáltatást okozta. Vannak, akik nem értik, nem értékelik az önmegtagadással hozott áldozatot, melyet alázatos lélekkel hoz a
hívő ember Meg nem világosodott lélek nem tudja megkülönböztetni a bűnt az erénytől és sokszor még amikor jót akar cselekedni is bűnt követ el az Igazság törvénye ellen. Mert helytelen ítéletével az igazat szenvedteti a bűnöst pedig felmenti a
részére kijáró büntetés alól. Felületes emberi gondolkodás hamar túlteszi magát az ilyen tévedéseken, „tévedni emberi dolog”. Mindaddig ameddig nem az ő kárára történik nagylelkű a
megbocsájtásban, de ha az ő életébe hasít bele egy ilyen tévedés kése, egyszerre naggyá és fontossá válik, az igazság keresése. Az emberek világában nem lehet kárpótlást vagy kiegyenlítést várni az igazságtalanul elszenvedett bántalmakért. Mert a
földi világ fejletlen lakói csak szenvedtető hatásokat hoznak
létre a maguk tévelygő elgondolásaival. A jóra és igazra törek97

vő, Isten lelkétől megihlett emberek, akiknek lelkében már
kialakult az Isteni törvény, már az irányítja őket cselekedeteikben. Nem vegyülnek bele a világ fiainak tévelygéseibe, nem
azonosíthatják magukat azzal, akik még kedvelik a bűnt. Akik
már megvilágosodtak nem járhatnak sötétben. Bűnt, bűnnel
nem fizethetik vissza, hanem a megtorlást az igazságos Istenre
bízzák, az Ő kezébe teszik le sorsuk intézését. Egész hitükkel,
bizalmukkal Istenre támaszkodnak. Nekik meg kell tagadni
emberi természetüket azért, hogy az Isteni természet győzedelmeskedhessen bennük. Az Isten minden teremtett gyermekéről tud, de aki elfordul tőle megszűnik a tudatba való kapcsolódása és a lélek nem érezheti olyan intenzitással teremtője
akaratát. Így egészen eltompul a lélekben a belső megérző képesség. Az egész földkerekségen minden nemzetnek, népnek
voltak, vannak Istentől küldött prófétái, látnokai, akik bizonyságot tesznek a valóságos, hatalmas és erős Létezőről. Ők küldetésben lévő tisztább szellemek, akik a szellemi sötétségben
tévelygő ember lelkek megmentéséért vállalták a nehéz testet
öltéseket. Azért, hogy emberi szavakkal férhessenek hozzá az
értelemhez és ezen keresztül az érzelmi világot is alkalmassá
tehessék a finomabb hatások felvételére. A próféták sokat
szenvedtek egy – egy emberi élet alatt. Sokakat megöltek, fogságba hurcoltak, prófétálásuk nem felelt meg az uralmon lévők
vágyának, akaratának. Az igaz próféták hűek maradtak megbízatásukhoz, melyet az Isteni gondviselés rájuk bízott. Ők bizonyosak voltak azok felől az igazságok felől melyeket hirdettek,
mert ők benne éltek a láthatatlan világban. Az Isteni lélek mindenkor közölte velük az Úr akaratát.
A próféták kora nem tűnt le, az Isteni lélek a mai időkben is
éppen úgy hívja az Isten útjára a tőle elpártolt lelkeket, mint
régen. A láthatatlan világ éppen úgy életjelt ad magáról a tudományos ismeret világosságában, mint régen az elvont hit
misztikus ködében. De a földi ember szemei vakok ezeknek a
titkoknak meglátására és lelke eltompult ennek a nagy értéknek a felismerésére. Ezért Isten követeket küld hozzájuk, akik
az örökkévalóságból hírt hoznak. Azért, hogy hogyan, merre
keresse az ember azt az utat, melyet elhagyott. Az elveszett
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képességeit újra megtalálja és a felsőbbrendű élethez való feltételeket megszerezhesse. Ezek a követek a bizonyságtevő próféták, látnokok, akik a látható világ mögötti láthatatlan világról
és ennek törvényeiről és teremtő Uráról beszéltek - beszélnek.
Senki sem juthat be addig a boldogság világába, amíg az igazságért nem szenvedett. Amikor áldozatot kell hozni, a lélek
belső érzésvilágában megy véghez, az az örömmel hozott áldozat, mely megszentelődik. „A ti jutalmatok bőséges lesz a
mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.
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TI VAGYTOK A FÖLDNEK SÓI, HA PEDIG A SÓ
MEGÍZETLENÜL, MIVEL SÓZZÁK MEG?
NEM JÓ AZUTÁN SEMMIRE, HANEM, HOGY
KIDOBJÁK ÉS ELTAPOSSÁK AZ EMBEREK

Jézus e hasonlattal, minden kétséget kizáró módon bizonyítja
azt, hogy akinek a lelke átitatódott az Isteni igazsággal az nem
élhet többé önmagának és csak öncélú életet. A kikristályosodott Isteni ige, más irányt szab emberi életének. Ez az élet a
lélek egyre magasabb rendű céljai felé mutat, melyek örök értékű tartalommal hatják át egész lényét. Az Isteni igazsággal
átitatott lelkek, örökértékek hordozói és megbízottai a Föld
életében, hogy ezekkel az értékekkel gazdagítsák a világot és az
igazságra éhezőket. Ezek a mennyei értékek, mint a só romlatlanok. Romolhatatlanná teszi azokat az emberi lelkeket is, akik
ezzel az igazsággal átitatódtak. Ők a Földnek sói, akiken keresztül a romolhatatlanság törvénye átszűrődik. Ez a romolhatatlan igaz törvény mindenki lelkében el van rejtve. De a szellem elvesztette tájékozódó képességét a tévelygés világában.
Ezért nem tudja szabad akaratát saját javára kihasználni. Mert
a benne meghúzódó ellentétes szellemi elvnek engedelmeskedve megcselekszi a helytelent. Ezzel gyengíti a lelkében már
megszerzett jót és igazat. Így észrevétlenül a bűn útján van és
később a szakadékába esik, mert nem ismeri fel a veszélyt,
amelybe jutott. A legtöbb ember, csak akkor ébred bűnének
teljes tudatára, amikor a bűn szenvedtető következményével
találja magát szemben. De a megtörténtet nem lehet, nem
megtörténté tenni. A cselekedet beírja magát a természet igazságosztó törvényébe.
Az Isten fia, Jézus lehozta az Isteni igét, melyet a bűnök szakadékaiban szenvedő emberiség megmentésére adott az Úr kegyelme. Aki ezeket meghallgatja és szívébe zárja, ezek szerint éli
földi életét, érvényre jutatja gondolataiban, érzéseiben, csele100

kedeteiben az nem tartozik többé a szenvedtető természettörvény romlandósága alá vetett világba. Hanem az Isten által
teremtett új életbe, új világba. Ez a világ az örökkévalóság törvényére van alapozva. Új teremtményekké lesznek, mert újjá
születnek az Isteni igazság által. A lelkükben, életükben valósággá lett Isteni igazság fent tartja őket a bűnök tengerében,
mert hitük nem az elhívésen, hanem a megbizonyosodáson
nyugszik. Ezért mondja az Úr, hogy „ti vagytok a világ sói”. Az
Isteni igazság által vezérelt lelkeknek nagy feladatai vannak a
bűnös világban. Ők nem élhetik a maguk kényelmes nyugodt
életét a Földön, mert nagy mennyei értékek hordozóivá lettek.
Nekik bizonyságot kell tenniük lépten-nyomon az igazságról.
Őket sátáni elvektől átitatott emberek üldözik, szenvedtetik,
gonosz vádakkal illetik. Cselekedeteiket félremagyarázzák,
hogy ítéletet mondhassanak felettük. Mivel az ilyen áldozatos
élet nehéz terhével nagy megpróbáltatást jelent, csak nagy alázatossággal, igaz élő hittel, Istenből merített reménységgel tudja földi pályáját megjárni. Az Isteni igazság védi az áldozathozót, segíti, hogy az ellentétet legyőzze, mert nagyok a kísértések
feléje. Alázatos lélekben újra hangzik az Úr szava; „tedd hüvelyedbe kardodat, mert aki fegyvert fog, annak fegyver által kell
meghalnia.” Megsebesített nem gyógyul meg azzal, ha visszasebzi a támadót. Csak a bűn és szenvedés szaporodik. Azonban,
ha a só nem tudja a maga romlatlanságát megtartani, összekeveredik a látszólagos igazsággal a testi ember igazságával, akkor elerőtlenedik benne az Isteni igazság. Akkor megízetlenül,
elveszti romolhatatlan természetét.
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TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA.
NEM REJTETHETIK EL A HEGYEN ÉPÍTETT
VÁROST

Jézus ezekben a példabeszédekben azokhoz az emberekhez
szólt, akik már felülemelkedtek a földi élet eshetőségeinek csalogató csábításain és az örök törvényt kutatták. Mert minden
elmúlik, mindent megemészt az idő, amit ennek az életnek
áldoznak értékét veszti a halál pillanatában. Az Úr azokról a
mennyei igazságokról beszélt, amelyeknek hatalmával Ő mindazokat a csodálatos cselekedeteket véghezvitte. Jézus újra és
újra mennyei Atya felé fordította kutató tekintetét és nem
szűnt meg a mennyei törvényeket magyarázni. A mennyei törvények igazsága, erő és hatalom. Amit minden teremtett lélekkel közöl a teremtő Isten, aki hozzáfordul. A lelkét kitárja előtte és befogadja azokat az igazságokat, amelyekben lélek és élet
van. Ezek megvilágosítják az emberek lelkét és akik e szerint
élnek, cselekednek, beszélnek, úgy értelmezik azokat ahogyan a
mennyei Atya a szívükbe írta. Rajtuk az Isteni világosság elvégzi a maga tisztító és álalakító munkáját. Hozzájuk szól az Úr,
hogy „ti vagytok a világnak világossága és nem rejthetitek el a
hegyen épült várost” - mert azt mindenki látja. Meglátják azok
is, akik gyönyörködnek rajta és szívesen fáradoznak azon, hogy
közelebbről is megláthassák és ők is megpróbálják az odafent
való építkezést. Mert akik odafent laknak, azok elől nem fogja
el az árnyék a világosságot. De meglátja ezt az ellentét is, megtámadja az odafent lakókat. Okokat keres, hogy leszólja, elkedvetlenítse azokat, akik óhajtva várják az oda építkezést. A világosság fiai és lányai nem zárkózhatnak el a támadások elől,
mert a világosságban minden cselekedetük tisztán látszik. A
gonosz viszont folyton azon munkálkodik, hogy árnyékot borítson az igazságban élők cselekedeteire. Az Úr ezért előre figyelmezteti őket, hogy legyenek készen mindenre és vigyázzanak,
hogy minden beszédük, cselekedeteik az igazság teljes világos102

ságban legyenek láthatóak, érthetőek. Mert nem csak a látható
életből, hanem a láthatatlan életből is éber tekintetek szegeződnek az Isten útján haladó emberekre. Az ilyen emberek
öntudatlanul is tanítanak, mert magukkal emelik azokat a lelkeket, akik nagy és nemes elhatározással sokszor nekilendülnek, hogy a bűneik által okozta következményektől szabaduljanak, de a próbákon gyengének bizonyultak. A diadalmas emberlelkek eredményes élete, hite, reménysége, Istenbe vetett
bizodalma, hatalmas vonzerőt gyakorol a gyenge lelkekre. Akik
új hittel új lelkesedéssel telve, sietnek a javulás útjára. Az Isten
kegyelmére támaszkodók reménysége a fényben úszó „hegyen
épült város”a megvilágosultak városa. Az evangéliumban kijelentett igazságok egyenesen, határozottan mutatnak kivezető
utat a bűnből és a tévelygésből. Ez az Isteni igazság világosítja
meg az emberek értelmét és hatja át érzelmi világát szeretettel,
melegséggel, örömmel és boldogsággal. Sokan igyekeznek a
hegyen épült városba, de a felfelé vezető emelkedő úton a próbákon gyengének bizonyulnak. Ilyen, amikor eljutnak az első
vagy második lépcsőre, máris megszédíti őket a dicsőség fénye.
Megcsúsznak és elbuknak. Az Isteni világosságtól eltávolodva a
földi élet egyre árnyékosabbá, sötétebbé bizonytalanabbá és
céltalanabbá válik.
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GYERTYÁT SEM AZÉRT GYÚJTANAK, HOGY
VÉKA ALÁ, HANEM HOGY GYERTYATARTÓBA
TEGYÉK ÉS FÉNYLJÉK MINDAZOKNAK,
AKIK A HÁZBAN VANNAK

A világosság a legfontosabb az életben. Mert világosság nélkül
csak tévelygés, örök keresés, de meg nem találás a földi ember
sorsa. A világosság maga az élet. Az élet, az Isteni nagy titok
lényege, mert az Istentől ered és az Istenhez tér vissza ez a
visszatérés minden élet célja. Az élet egy olyan törvényt követ,
melynek az ember nem ura, amely törvény szerint az élet nem
úgy cselekszik, ahogyan azt az ember akarná. Ez a hatalom
több mint az ember világosabban, helyesebben, pontosabban,
célravezetőbben, irányítja az embert, mint ahogyan azt az ember gondolja. Ahol fény van, ott élet van. Az Úr nem engedi,
hogy az ilyen világosságtól átitatott lélek lefedve, letakarva,
magába zárkózva élje le földi életét. Azt akarja, hogy ha fáj és
nehéz is a sötétségben járók között az élet terhét hordoznia
mégis hitével, szeretetével, alázatosságával ott járjon és világítson az emberek között. Azt akarja az Úr, hogy a hegyen épült
város lakóivá emelje fel azokat a kereső és Isten igazságát kutató embereket, akik még nem világosodhattak meg annyira,
hogy az élet árnyékos oldalán járva, el ne tévedjenek. Jézus
igazsága fénylő világosságot jelent a földön élő embereknek.
Megvilágítja az utat, mely a földi élet tévelygéseiből kivezeti a
Földön élő lelkeket. Szükséges, hogy legyenek ilyen lelkületű
emberek, akik gyertyájukkal világítsanak azoknak, akik már
megértették Isten hívó szavát, de még csak bizonytalan lépésekkel tudnak az életben előrehaladni. Ők még meg - meg botlanak, talán el is esnek, de a világosságban mégis tájékozódhatnak és felkelnek.
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MERT, HA MEGBOCSÁTJÁTOK AZ EMBEREKNEK
AZ Ő VÉTKEIKET, MEGBOCSÁT NEKTEK IS A TI
MENNYEI ATYÁTOK

Amíg az ember a maga érdekeit munkálja a másokét megbántja, amíg a maga igazságát védelmezi a másokét elnyomja, amíg
a maga boldogságát siet megszerezni, addig a másét feláldozza.
Az önzés teremti meg mindazokat a szenvedéseket, amelyek a
földi életet sokszor elviselhetetlenné teszi. Az ember nem szereti embertársát, nem ismeri el annak jogait a boldogsághoz,
ha szembe találja magát mindazokkal a bűnökkel, hibákkal,
melyek benne ugyanúgy megvannak, már engesztelhetetlen
harag és bosszú érzése keletkezik a lélekben, ami gyűlöletben
nyer kifejezést. Az ember lelkét tökéletlen igazságérzete, helytelen ítélete viszi bele az ellentétes érzésekbe, mert tökéletlen
értelme nem látja helyesen a dolgok lényegét. Elítél, büntet,
bosszút áll képzelt vagy tényleges sérelmeiért. Isten egységes
törvénye úgy fektette le az igazságot, hogy „mint te magadat”.
Tehát mindenkinek olyan ítélő törvénytől függ a sorsa, olyan
ítélettel mér neki is a törvény, amilyen ítélettel ő ítél mások
felett. Isten előtt nincs kivételes igazság, olyan ami az egyiknek
hasznára a másiknak kárára volna. Nem átkozhatod felebarátodat anélkül, hogy magadra is ne szállna abból. Nem kívánhatsz rosszat anélkül, hogy az rajtad is be ne teljesednék, nem
büntetheted anélkül, hogy te is ne szenvednél vele együtt. Istené az ítélet, az igazság, csak Ő kötözhet, oldozhat fel a bűn alól,
Ő szabadíthat meg a kárhozatból. Az ember bocsásson meg
embertársának, ha vétkezett ellene, mert az Isteni szeretet kegyelmébe veszi mindkettőt, úgy a vétkezőt, mint a szenvedőt.
Az egyiket megdorgálja, hogy többé ne vétkezzen, a másiknak
meggyógyítja a szívét, hogy el ne vérezzen. Vezeti mindegyiket
a haladás és a fejlődés útján, felfelé Ő hozzá.
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HA PEDIG MEG NEM BOCSÁJTJÁTOK AZ
EMBEREKNEK AZ Ő VÉTKEIKET,
A TI MENNYEI ATYÁTOK SEM BOCSÁJTJA MEG A TI
VÉTKEITEKET

Tisztán és világosan meg van írva a feltétel a meghallgatásra és
a bűnbocsánatra. Aki megtanulta ezt, megérti, hogy mit akar az
Úr ezzel a mondással az embereknek a szívébe vésni; az engesztelődést. A kiegyenlítődésnek ember és ember között kell
elkezdődnie csak azután, lehet az embernek Istennel szemben
engesztelődést keresni. Ha valaki ezt az engesztelődést megakasztja azzal, hogy nem bocsájt meg embertársának, megteheti, de az ő bűneinek bocsánata és az ő engesztelődése is fennakad. Mert Isten sem bocsájtja meg az Ő bűneit addig.
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MIKOR PEDIG BÖJTÖLTÖK, NE LEGYEN KOMOR
A NÉZÉSETEK, MINT A KÉPMUTATÓKÉ, AKIK
ELTORZÍTJÁK ARCUKAT,
HOGY LÁSSÁK AZ EMBEREK, HOGY ŐK
BÖJTÖLNEK.
BIZONY MONDOM NÉKTEK, ELVETTÉK
JUTALMUKAT

Az emberek minden időkben igyekeztek áldozatokat bemutatni
Istennek. Különösen nagynak hitték, melyeket testük sanyargatásával igyekeztek elérni. A testiekről való lemondást a táplálék korlátozását vagy bizonyos időre felfüggesztését nevezzük
böjtölésnek. A világi ember ritkán mond le valamiről, ami neki
kedves és kívánatos. Csak abban az estben hajlandó, hogy ha az
számára elérhetetlen. De akkor sem szívesen hanem zúgolódva, elégedetlenkedve. Keserű panaszos érzéssel törődik bele
sorsába. Azért jó a böjtölés a világ örömeit nyújtó élettel szemben, hogy az ember lelkének nemesebb vágyai, törekvései uralhassák a test hibás és kárhozatba vivő vágyait és törekvéseit.
Az ember tudjon lemondani nem csak az ételről - italról, hanem mindenről, ami őt szellemi előrehaladásában gátolná. A
régi időkben befeketített arccal böjtöltek a képmutatók, mert a
böjtölő embernek külön megtisztelés járt. Az ilyen böjtölők és
szent életet élők, akik még ruházatukban is megkülönböztetik
magukat embertársaiktól, „bizony mondom néktek, elvették
jutalmukat.”
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TE PEDIG, MIKOR BÖJTÖLSZ, KEND MEG A
FEJEDET
ÉS A TE ORCÁDAT MOSD MEG.
HOGY NE AZ EMBEREK LÁSSÁK A TE
BÖJTÖLÉSEDET,
HANEM A TE ATYÁD, AKI TITKON NÉZ,
MEGFIZET NEKED NYILVÁN

Aki belátja a böjtölés és a lemondás szükségességét az életben
ne járjon lehorgasztott fejjel embertársai között. Ne érezze magát kényszeredetten a lemondásban, amellyel ő a mennyei
Atyának akarja a hűségét és a szeretetét bizonyítani. Ha a böjtölés szellemi célok érdekében történik, akkor szellemi, lelki
erők fejlődnek. A nem szellemi célú böjtöléstől mindenkinek
óvakodnia kell. Szintén óvakodni kell minden olyan böjtöléstől, mely a test egészségét, munkaképességét, veszélyeztetné.
Ez már ugyanis nem a lélek előnyére, hanem a hátrányára válnék. Ha az ember érzi bűneinek súlyát, bűnre vivő hajlamainak
érvényesülni akarását, zabolázza meg testét böjtöléssel, Istennek ajánlva fel szent törekvését. Az Istenhez való fohászkodásban el nem restülve a reménység derűjével ragyogva az arcán
végezze kötelességét a legjobb meggyőződése szerint. Embertársainak sem terhére, sem megbotránkozására ne legyen lemondásos életével. Senki csodálatát vagy dicséretét ne igyekezzék felkelteni. Mert az Atya titkon vizsgálja az ember lelkének
szent törekvését és nyilvánosan nyújtja segítségét. Mindabban
az áldásban melyet minden igazán megtérő lélek a legnagyobb
lelki boldogságban érez meg.
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NE GYŰJTSETEK MAGATOKNAK KINCSEKET A
FÖLDÖN, HOL A ROZSDA ÉS A MOLY
MEGEMÉSZTI ÉS AHOL A TOLVAJOK KIÁSSÁK
ÉS ELLOPJÁK

A kincs gyűjtése, felhalmozása az ember régi bűne és tévelygése. Ez az önzésnek a birtoklási vágynak hatalmas pecsétje az
ember lelkén. A gonosz elpecsételi magának azokat a lelkeket,
akiknek ilyen érzésein keresztül megnyilatkozhatik. Amióta a
világ fennáll mindig így volt és így lesz, hogy a legkapzsibb,
legravaszabb, legerőszakosabb emberek jutottak földi kincsek
és értékek birtokába. Nagyon ritkán jut valaki érdem szerint
gazdagsághoz, mert az ellentét mindent elkövet, hogy elüthesse
tőle az arra érdemes egyént. A sok szenvedéssel megterhelt
kincsek, gazdagságok, milyen sok nyomort és kétségbeesést
rejtegetnek magukban. Mennyi félelem, átok és elkeseredés
kíséri ezeket, ha mindezt látná lelki szemeivel, nem volna olyan
értéke a Földön ezeknek. Isten törvényei szerint, minden lélekre szükség van a fejlődés szempontjából. Mindegyiknek meg
kell találnia a maga képességéhez való munkát és a maga eltartásához a szükségeseket a Földön. Ha mindenki hűen betöltené
hivatását, ha nem élne vissza helyzetével és ha minden lélek
fejlődne, akkor nem volnának nagy anyagi eltolódások. A Sátán
az emberek vágyainak felkeltésével igyekszik hatalmat gyakorolni az emberek világában. Az egyik oldalon a fényűzés, pompa, munkátlanság, az élvezetekben való tobzódás utáni vágy az
embereket kapzsiságba, igazságtalan úton való pénz és vagyonszerzésbe hajtja. Ők megszerzik, felhalmozzák mind azt, amit
mások verejtékes munkával kitermelnek. A másik oldalon látjuk a nyomasztó szegénységet, nyomort és betegséget.
A szenvedélyek kiélése a vagyongyűjtés azoknak a szükséges
mindennapi kenyerét veszi el, akiknek ez Isten törvénye szerint
kijárna. Az ember tudatlanságból teszi ezt, mert elfelejti, hogy
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Isten tőle is számonkéri életét és jaj neki, ha csak egy valaki is
panasszal van ellene. Az Úr szelíden figyelmezteti az embert,
hogy ne gyűjtsön kincseket a Földön, hiszen a rozsda és a moly
megeszi vagy ellopják. Hiába gyűjt az ember bármit, nem az
övé, nem lehet a sajátja, mert minden múlandó e földi világban. A gazdagnak sokkal kevesebb igazi öröme van, mint a
szegénynek. Mert a gazdag nem lehet biztos abban, hogy aki
ma barátai, azok őt önmagáért vagy gazdagságáért, érdekek
miatt szeretik. A gazdagság köré gyűlnek az érdekhajhászok az
önzők és rászedők. Aki a pompát megszokja nem élvezheti azt,
mert megunja, legszegényebb lesz sokszor a legszegényebbnél
is. Sajnálatra méltó az olyan gazdag, aki az életnek minden
megszerezhető javát kihasználta, mert már nincsenek illúziói
sem.
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HANEM GYŰJTSETEK MAGATOKNAK KINCSEKET A
MENNYBEN, AHOL SEM A ROZSDA, SEM A MOLY
MEG NEM EMÉSZTI ÉS AHOL A TOLVAJOK KI NEM
ÁSSÁK, SEM EL NEM LOPJÁK

Szánalomra méltó minden ember, aki akár gazdag, akár szegény, nem tud magának lelki kincseket gyűjteni. Lelki kincsek mennyei értékek. Aki itt a Földön nem szerez égi értékeket,
szegényen tér meg a szellemhazába. Éhesen, rongyosan lődörög a lélek vándorútján egy kis könyörületmorzsát koldulva.
Minden ember lelkében a legbűnösebbében is felbecsülhetetlen kincsesbánya van, melyek Isten adományai, csak a durva
salak beborítja. Emiatt a kegyelem oldó sugárzása nem fér hozzá. Szükséges, hogy ez a salak letisztuljon bármilyen eszközzel
is, hogy Isten igéje behatolhasson ezekbe az elzárt szívekbe.
Azután, onnan a kincseket felszínre hozhassa. Az élet forgatagában ezek a kincsek adják az erőt, amely eggyé teszi az embert
az emberrel és az emberiséget az Istennel. Szükséges, hogy
leolvadjon a szívekről ez a jégpáncél, mely elkülönítette és érzéstelenné tette az embereket egymás fájdalma és szenvedése
iránt. Szükséges, hogy felébredjen a lélek a Sátán által terjesztett hazug álomból, mely kábulttá és esztelenné teszi az embert, amíg testben él. Az anyagi javak gyűjtésével tölti napjait,
ezáltal az anyag uralkodik felette. Elfeledkezik közben a lélekről, Istenről és főképpen embertestvéréről. Akiknek ez- által
sok keserűséget, fájdalmat okoz. Mindennek az lesz a következménye, hogy a felhalmozott vagyonához kötött szívét, fájdalom és keserűség fogja elönteni, amikor lelki kincsek nélkül tér
meg a túlvilágra.
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MERT AHOL VAN A TI KINCSETEK, OTT VAN
A TI SZÍVETEK IS

Ha anyagi kincsek helyett olyan élő kincseket gyűjtene az ember, amelyek elkísérik őt a síron túl és tanúskodnának a szeretete a hálája mellett, bizony ezek soha el nem múló értékké
válnának. Szomorú és kemény igazság ez, „ahol van a ti kincsetek ott van a ti szívetek is”. Az élő lélek, holt anyagba zárva,
annak kényszerítő hatása alatt kénytelen ténykedni. Szabad
akaratát gúzsba kötve érezni mindaddig, amíg csak rá nem
eszmél tévedésére. Amikor ráeszmél már szabadulna, de a saját
lelki dermedtsége nem engedi. Az anyag fogsága ez, melybe a
szellem önmagától jutott, aki az anyagot nem a lelke fejlődési
eszközének, hanem végcélnak, boldogságnak tekintette a földi
életében.
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TEST LÁMPÁSA A SZEM, HA AZÉRT A TE SZEMED
TISZTA, A TE EGÉSZ TESTED VILÁGOS LESZ.
HA PEDIG A TE SZEMED GONOSZ, A TE EGÉSZ
TESTED
SÖTÉT LESZ. HA AZÉRT A BENNED LÉVŐ
VILÁGOSSÁG
SÖTÉTSÉG; MEKKORA AKKOR A SÖTÉTSÉG?

Az Úr a testi szemet veszi az értelmi világosság példájának,
mely megvilágosítja az ember egész valóját. A helyesen fejlődött, törvényes életet élő ember lelke egyre közelebb igyekszik
Istenhez. Még nem tökéletes, még hibákkal, gyengeségekkel
lehet telve, de alázatos lelkével belátja és megbánja tévedéseit,
felismeri bűneit, mert Istennel való összeköttetése által megvilágosodik lélekben, tisztán látja önmagát és felismeri az igazságot, melyet követnie kell. Az ilyen ember egész lénye világosabb, tisztább, határozottabb, céltudatosabb. A legfényesebb
igazság a legtisztább eszme is a törvénytelenségben, a homályban élő lélek előtt homályos is marad. Ha ezek a szent eszmék
homályosak előtte, mennyivel sötétebbek azok a dolgok, amelyek még ő előtte is sötétnek látszanak. Ha a törvényesen fejlett
lélek is hibázik, mennyivel inkább téved az, aki nem ismeri az
Isteni igazságokat. Ezért senki sem mondhatja a Földön azt,
hogy mindenben és mindenkor helyesen jár el. A tudatlan sokszor ellene van a világosság cselekedetének, mert a benne lévő
homály, még nem tisztult le és nem érti a világosságban élők
munkáját. Sokan a világosságot hirdetik és még nagyobb homályosságot sűrítenek maguk köré és ebben sokan eltévednek.
Mennyivel sötétebb ott az eredmény, ahol a világosság is csak
homályosság. Ezért mindenki, aki a tiszta világosságot óhajtja
szükséges, hogy a homályosságban igyekezzék tájékozódni,
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keresse az igazságot és cselekedje azt, mert csak akkor fogja
megérteni mi a világosság.
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SENKI SEM SZOLGÁLHAT KÉT ÚRNAK,
MERT VAGY AZ EGYIKET GYŰLÖLI ÉS A MÁSIKAT
SZERETI; VAGY AZ EGYIKHEZ RAGASZKODIK ÉS A
MÁSIKAT MEGVETI. NEM SZOLGÁLHATTOK
ISTENNEK
ÉS A MAMMONNAK

A lélek fejlődni van a Földre küldve. Ezt a munkálkodást a saját
lelki hajlamai irányítják. Lelki életében elért fokozatához mérten meg tudja különböztetni a jót a rossztól az igazat a hamistól. A földi testben próbára tétetik, hogy vajon minden körülmények között betölti és elvégzi azt a feladatot, amelyet elméletileg már, mint lélek elfogadott. Sokaknál nem jelentenek
ezek a feladatok nagy küldetéseket csak annyit, hogy az igazság
korlátain belül maradjanak, ne cselekedjenek Isten törvénye
ellen. Ezek az elfogadott igazságok olyan tisztán állnak a szem
előtt, hogy teljes bizalommal tekint a jövője elé. Azonban a
földi lét szövevényes állapotában eltéved és bűnbe esik, mert
azt hiszi, hogy meglehet alkudni az igazsággal. Ezeknek az alkudozóknak szól az Úr ebben az igében. „nem szolgálhattok két
Úrnak” mert akármelyikhez pártol az ember egyik sem elégszik
meg fél emberrel. Aki a világi gazdagságot, előnyöket hajszolja
az nem szolgálhat Istennek. Más a világi élet célja és eszköze és
más az Isteni szolgálat célja és eszköze. A két egymással szemben álló elv nem egyeztethető össze. A test kívánságai bűnre,
kárhozatra viszik a lelket, nyomorúságot, szenvedést okoznak.
Az Isteni törvényben működő lélek vágyai megelégedést, örömet okoznak. Az emberi lélek vágyódása csak egy- irányú lehet,
két ellentétes irányt követni képtelen.
Valaki hiába beszél, alakoskodik, céljának iránya mutatja meg,
hogy felfelé vagy lefelé halad.
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AZÉRT AZT MONDOM NÉKTEK; NE
AGGODALMASKODJATOK A TI ÉLETETEK FELŐL,
MIT EGYETEK ÉS MIT IGYATOK; SEM A TI
TESTETEK
FELŐL, MIBE ÖLTÖZKÖDJETEK. AVAGY NEM
TÖBB-E
AZ ÉLET, HOGY NEM AZ ELEDEL, ÉS A TEST, HOGY
NEM
AZ ÖLTÖZET?

Az egész földi élet az önzésen a testies vágyak kielégítésén
alapszik és a gyenge lélek megretten, amikor az ellentét félelmetesnek festi az elkövetkezendő eseményeket eléje. A test
szükségletei, melynek kielégítése a legszerényebb ember előtt
is jelentős gondot okoz sok kísértésnek, aggodalomnak és félelemnek forrását képezi. Hozzájuk szól az Úr a fenti igéjében,
hogy ne aggodalmaskodjatok.
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TEKINTSETEK AZ ÉGI MADARAKRA, HOGY NEM
VETNEK, NEM ARATNAK, SEM CSŰRBE NEM
TAKARNAK; ÉS A TI MENNYEI ATYÁTOK ELTARTJA
AZOKAT. NEM SOKKAL KÜLÖNBEK VAGYTOK-É
AZOKNÁL?

Jézus bátorító kijelentése azokhoz, akik még ingadoznak a hitben, akik még nem érzik, hogy Isten a gondoskodó, szerető
Atya. Isten azt várja, hogy gyenge gyermekei bizalommal forduljanak hozzá, minden gondjukkal és bánatukkal. A világ fiai,
minden elért eredményt maguknak tudnak be és elfelejtkeznek
arról, hogy ha Isten nem adta volna azt nekik, maguktól minden erejüket megfeszítve sem érhették volna el. Isten mindenkinek megadja az ő életéhez való szükségeseket. Ha néha úgy
látszik is, mintha elrejtené az Ő áldását, akkor sem szabad elcsüggedni, hanem tovább kell haladni azon az úton, melyet Ő
tűzött ki. Mindig megtalálja az ember azt, amire szüksége van.
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KICSODA PEDIG AZ KÖZÜLETEK, AKI
AGGODALMASKODÁSÁVAL, MEGNÖVELHETI
TERMETÉT EGY ARASSZAL?

Az embernek az életéért való akarata, vágyai, erőfeszítései,
mind hiábavaló lenne, ha Isten beleegyezésével, segítségével
nem áll mellette, hogy az ember keresztülvihesse az akaratát.
Senki sem vehet el semmit, ha az onnan felülről nem adatik
neki. Az ember nem tekinthet bele a megoldások birodalmába.
Csak a jelen világában láthatja a végbemenő eseményeket. De
ezeknek a gyökerei a láthatatlanból táplálják a láthatót. Ezért
az ember nem tudhatja, hogy mi válik javára és mi válik a kárára. Isten azonban tudja és mindig a legjobbat és legcélravezetőbbet engedi az emberi sorsok eshetőségeinél érvényesülni.
Isten az ember szerető Atyja, aki mindig jót ad legyen öröm
vagy bánat. A legnagyobb bánatban, keserűségben is az Úr a
tenyerén tart, mert ha ezt nem tenné sokkal nagyobb teherrel
kellene megküzdeni. Ezért senkire sem enged nagyobb terhet,
mint amit elbír. Boldog az az ember, aki ezt belátja és szenvedései között is őszinte hálával és megbékélt lélekkel tekint fel
Istenre.
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AZ ÖLTÖZET FELŐL IS MIT
AGGODALMASKODTOK?
VEGYÉTEK ESZETEKBE A MEZŐ LILIOMAIT, MI
MÓDON
NÖVEKEDNEK; NEM MUNKÁLKODNAK, ÉS NEM
FONNAK.
DE MONDOM NÉKTEK, HOGY SALAMON, MINDEN
DICSŐSÉGÉBEN SEM ÖLTÖZKÖDÖTT ÚGY, MINT
EZEK KÖZZÜL EGY.
HA PEDIG A MEZŐNEK FÜVÉT, AMELY MA VAN
ÉS HOLNAP KEMENCÉBE VETTETIK,
ÍGY RUHÁZZA ISTEN; NEM SOKKAL INKÁBB-É
TITEKET, TI KICSINYHITŰEK?

Az ember testiségnek túl fontossá lett fogalmát példázza az Úr
ebben az igében. Meg kellene ezt hallania minden nagyravágyónak, fény és pompa kedvelőnek, feltűnést és dicsőséget hajszolónak. Azoknak, akik a külsőleges ragyogásban keresik és
találják meg egyéniségüknek méltó keretét. A test épp úgy
zsarnoka lehet az embernek, mint egy lelketlen kényúr. A test
elfajult kívánságai sok bűnt hozhatnak az emberre már földi
életében is. A túlzott evéssel, ivással és egyéb szenvedéllyel. A
halál után pedig rettenetes gyötrelmeket okoznak a léleknek,
mert ott már mindehhez nem jut hozzá. A díszes, drága öltözék
növeli az ember látszólagos értékét, felébreszti és fokozza az
önzőkben a birtoklási vágyat, irigységet, telhetetlenséget. Ha119

talmas eszköze ez a Sátánnak. Menyi szerencsétlen ember vergődik ebben a hálóban. Mert ha már megfürdött silány lelke
ebben a pompában nem tud róla lemondani és ezt csak áldozatok árán tarthatja meg. Általában női lelkek hamarabb rabul
esnek ennek a vágynak, mert boldogságukat így vélik megtalálni. Ha testüket szépítő, fiatalító szerekkel kezelik és szép
ruhákat hordanak. Elfelejtik, hogy az Ő teremtőjük nem a selyem, bársony, drágakövek szépségét ajándékozta nekik. Hanem a lélek utolérhetetlen szépségét. Azt a bájt, amely meghódít mindenkit. Ez az egyéniség kifejező szépsége, minden női
léleknek sajátja. Csak azok az emberek keresik a külső kifogástalan öltözéket embertársaikon vagy magukon, akikben semmi
vagy csak igen kevés egyéni érték van. Nekik szükségük van
arra, hogy lelkük szegénységét, fogyatékosságát, azokkal betakarhassák. Az egyszerű, Istenben hívő és bízó embereknek, aki
hite szerint él nem fontos az élet külső látszata, mert tudja,
hogy Isten gondot visel az Ő földi gyermekeire. Éppen ez a hit
adja meg mind léleknek, mind a külső emberi megjelenésnek,
azt az egyéni sajátos értéket, amellyel kiválik az átlag testies
emberek közül.
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NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT, ÉS NE
MONDJÁTOK; MIT EGYÜNK? VAGY; MIT IGYUNK?
VAGY;MIVEL RUHÁZKODJUNK?
MERT MINDEZEKET A POGÁNYOK KÉRDEZIK,
MERT JÓL TUDJA A TI MENNYEI ATYÁTOK, HOGY
MINDEZEKRE SZÜKSÉGETEK VAN.
HANEM KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK
ORSZÁGÁT,
ÉS AZ Ő IGAZSÁGÁT, ÉS EZEK MIND MEGADATNAK
NÉKTEK

A pogányok csak a testiség igazságával rendelkeznek, ezek az
igazságok a halál és a kárhozat. Az Istenben bízó és hívő léleknek éppen az ezektől való szabadulás a legnagyobb nyeresége.
Az ember lelkének békére és világosságra van szüksége, hogy
mindig megláthassa, felismerhesse az adott helyzetben, mi
válik lelkileg és testileg javára. Isten tudja az ember egyéniségének mi a legalkalmasabb, mi a legmegfelelőbb. Aszerint, megadja azt a benne bízó és hívő embernek. Ezért lelkére köti az
embernek;” keressétek először Isten országát és annak igazságát és mindezek megadatnak néktek.” Ha az ember vakon hisz,
nem tudja mi az miben hisz. Ha nem képes tájékozódni azokban a törvényekben, melyeket Isten ír elő a megtérni vágyó
léleknek. Ha nem tud ebbe beleilleszkedi, akkor nem tud megszabadulni sok kínos vergődéstől, csalódástól, hiábavaló kísérletezéstől. Isten országát keresők előtt egyetlen út és egyetlen
igazság van, Krisztus útja és igazsága. Ha szeretet van az ember
lelkében nem ütközik meg a földi törvénnyel sem és így békés
összhangban lehet mindenkivel. Ha vannak is csalódások,
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megpróbáltatások az életben, előbb - utóbb kivilágosodik az
igazság és a diadal azé akiben Isten országának igazsága él. Az
élet sivár, örömtelen az anyagi törekvésekben elfáradt léleknek.

NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT A HOLNAP
FELŐL; MERT A HOLNAP AGGODALMASKODIK
A MAGA DOLGAI FELŐL. ELÉG MINDEN NAPNAK
A MAGA BAJA

Az ember azt hiszi, ha valami égbekiáltó nagy bűnt nem követ
el, ő már jó és tökéletes életet él. Bár nagy tévedései nincsenek,
kicsiny tévedései úgy befedik az igazságot, hogy nem képes azt
felismerni. Legtöbb ember nem elégszik meg a mai nappal,
mellyel Isten megajándékozta, hanem a holnapi nappal törődik, jövőjéért aggódik, mely még Istennél van. Nem bízza Istenre saját és szeretteinek sorsának intézését. Nincs semmi
értelme az anyagi javak halmozásának, mely messze jövőről
akar gondoskodni. Minden napnak meg van a maga terhe és
öröme. Az ember éljen a ma kegyelmével, melyet Istentől kapott a holnapra pedig neki van gondja. Ha öröme, boldogsága
van, adjon hálát Istennek, ha pedig gondja, bánata vagy szomorúsága, kérjen erőt az Úrtól annak elviselésére. Ha megpróbáltatás éri legyen óvatos, elővigyázó és kérjen segítséget Istentől, hogy el ne tévedjen. Az ember mindig éljen, cselekedjen
legjobb tudása és ismerete szerint, mint aki tudja, hogy a jövő,
a jelen magvából kell ki. Azonban ez Isten kezében van, mindenkinek a maga idejében adja az aratást. Az ember hiába
akar, ha az Isten végzésével nem találkozik. Még ha lelkének
javát feláldozza is az anyagi érdekekért van, hogy Isten jobbnak
látja az anyagiakat megvonni. Néha megadja az Úr az anyagi
javakat, mert a lélek fejlődéséhez elősegítő eszköz lehet. A földi
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élet csak eszköze, előkészítője a szebb, jobb boldogabb életnek.
Nagyon szegény, elmaradott világ ez ahhoz, hogy tökéletes
boldogságot nyújthasson. Isten országa azonban határtalan
boldogságot kínál azoknak, akik az Ő törvénye szerint élnek.
Munkájuk eredménye megelégedés, békesség, öröm lesz, mely
felülemeli őt a testiség, szenvedély viharain. Az ilyen ember
szellemi látóköre kitágul és már itt a földi életben egy magasabb rendű létállapotba kerül. Sok titoknak látszó tudomány
megnyílik előtte és sok elérhetetlennek látszó dologhoz közelebb kerül annak a bölcsességnek birtokában, melyre őt Isten
országának igazsága tanította. Az az élet célja, hogy az ember
helyesen használja fel a földi napjait. Ne a test az anyagiasság
örök bizonytalanságának tévelygéseivel, hanem az örök élet
bizonyosságát kereső és megtaláló munkával töltse.
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NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESSETEK.
MERT AMILYEN ÍTÉLETTEL ÍTÉLTEK, OLYANNAL
ÍTÉLTETTEK ÉS AMILYEN MÉRTÉKKEL MÉRTEK
OLYANNAL MÉRNEK NEKTEK

Valóságos igazságok ezek, ha az emberek feltudnák fogni ezek
helyes értelmét nem volnának olyan gyorsak az ítélkezésben és
az egymás kárhoztatásában. A bűnös lélek aki tudja, hogy vétkezett, mert ösztönszerűen érzi azt és tudja, hogy ezeknek a
következményeivel majd számolnia kell. Szeretne ezeknek az
érzéseitől megszabadulni, de nem akar megalázkodni, nem
akarja bűnbánóan a vezeklés ruháját felvenni. Inkább azon
fáradozik, hogyan tudná embertársát félrevezetni, hogyan burkolhatná be lelkét az ártatlanság leplébe. Ők a legveszedelmesebb ítélkezők, mert fáradhatatlanul kutatnak mások hibái és
gyengeségei után, hogy azokat felfedjék mások előtt és ezzel a
maguk szennyesét takargassák. Azután vannak a felettébb
igazságosak, szőrszálhasogatók, felettébb erényesek és pontosak a mindent észrevevők, de megbocsájtani és a maguk igazát
feláldozni nem tudók. Mily hatalmas tábora van az ítélkezésben tévelygő lelkeknek, mily sok fájdalom és keserűség állja
útjukat ezeknek a haladásban. Minden könnyelmű ítélet és
rágalom, minden kárörvendő felfedezés és szigorúság, mint
tükörlapról a kép visszahat az ítélkezőre. Hiába színlelnek,
tettetnek, mert minden léleknek a saját mértékével fizet vissza
a természettörvény. Ez nem Isteni bosszú, nem emberi gonoszság csak igazság. Ha elnézéssel, megbocsájtással, jóakarattal
voltál embertársaidhoz, hasonlóval fizet neked a te mértéked
szerint a törvény.
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MIÉRT NÉZED PEDIG A SZÁLKÁT, AMELY A TE
ATYÁDFIA SZEMÉBEN VAN, A GERENDÁT PEDIG,
AMELY A TE SZEMEDBEN VAN, NEM VESZED
ÉSZRE?
AVAGY MI MÓDON MONDHATOD A TE
ATYÁDFIÁNAK;
HADD VEHESSEM KI A SZÁLKÁT A TE SZEMEDBŐL;
HOLOTT ÍMÉ A TE SZEMEDBEN GERENDA VAN?
KÉPMUTATÓ, VESD KI ELŐBB A GERENDÁT A TE
SZEMEDBŐL ÉS AKKOR GONDOLJ ARRA, HOGY
KIVESSED A SZÁLKÁT A TE ATYÁDFIÁNAK
SZEMÉBŐL!

A lélek betegsége ez, mely bódult álomban tartja a lelkiismeretet, hogy az fel ne ébredhessen. Ez a betegség azért veszélyes a
lélekre, mert a legmagasabb tudat és legvilágosabb értelem is
alámerül az érzelmek és vágyak hatalmas tömegébe. A lélek
ilyenkor elveszti az irányát a tájékozó képességét és az ítélőképességét. A bűn bódulatába esik és minél több bűnnel terheli
meg az ember a lelkét, annál tökéletlenebbé válik. A bűn bódulata, mely elzárja az értelmet a szellemi én ellenőrző világossága elől. Ezért az ember ebben a homályos állapotban sokszor
képtelen bűneinek nagyságát felfogni és ennek következményeivel számolni. Az Úr, világosságot hoz az eltorlaszolt lelki
mélységekbe is felkelti az alvó lelkiismeretet. Ez sarkalja a befelé való tekintésre, hogy lássa meg a saját hibáit, tévedéseit és
csak az után gondoljon arra, hogy embertársa hibáit, tévelygé125

seit szóvá tegye, amikor ő már ezekből kigyógyult. Az már tudja, hogy milyen nehéz bűnből meggyógyulni, milyen nehéz a
lelkiismeretet a kábulat homályából a józan igazság világosságába emelni. Akik, ezen átmentek, már tudja az utat, módot,
hogyan figyelmeztesse embertársát bűneire, hibáira és ezeknek
a következményeire anélkül, hogy bűnös embertestvérét, még
mélyebbre lökné a lejtőn. A természettörvény szerinti következményeknek mély barázdákat kell még lelkükben szántani az
ítélkező embereknek, amíg keserű könnyek között megtanulják, hogy legelőször önmaguk lelkére kell vigyázni. Csak ha
már mindent úgy értelmez az ember, ahogy azt a szeretet törvénye parancsolja, csakis akkor helyes az ítélőképessége. Akkor
már nem ítél, mert tudja, hogy amíg ő más szemében keresi a
szálkát, addig a saját szeméről elfelejtkezik és az a bizonyos
szálka gerendává vastagodik.
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NE ADJÁTOK AZT, AMI SZENT, AZ EMBEREKNEK,
SE GYÖNGYEITEKET NE HÁNYJÁTOK A DISZNÓK
ELÉ,
HOGY MEG NE TAPOSSÁK AZOKAT LÁBAIKKAL, ÉS
NEKTEK FORDULVÁN, MEG NE SZAGGASANAK
TITEKET

Az Úr tapintatosságra, óvatosságra inti az Őt követőket a világgal szemben, nehogy oktalan fájdalmakat, csalódásokat kelljen
elszenvedniük. Nem mindenki érti meg az Isten útjain járó
lelkek örömét és bánatát, nem mindenki tartja jónak és helyesnek azokat az igazságokat, melyekkel ezek rendelkeznek,
mert sajnos nagyon sokan élnek a világban, akiknek lelki természete az ebek és disznók természetéhez hasonlít.
Az eb természetű ember csak az önzés igazságát ismeri, ebből
indul ki, ennek tesz eleget egész életének célját ebben látja. Bár
lehetnek mellette megtévesztő, szép erénynek látszó tulajdonságai mégis, ha érdekeit a legkisebb mértékben is veszélyeztetve látja a jó barátból egyszerre halálos ellenség lesz.
A disznó természetű ember, mohó vággyal veti rá magát mindenre. Szívesen barátkozik mindenkivel, nem válogatós, minden érdekli. Az embereket aszerint a haszon szerint értékeli,
amit azok neki hajtanak. Lelki törekvései nincsenek. Anyagi és
testies vágyainak kielégítésére minden módot jónak talál. Jellemtelen és szemérmetlen, részvétlen a mások fájdalmával
szemben, de annál jobban érzi a magáét. Ezek a természetű
emberek veszélyesek a lelki emberekre nézve, mert a látszólagos erényeikkel bizalmat keltenek és ezek az ő drága értékeiket,
hitüket, meggyőződésüket, törekvéseiket megosztják velük.
Akik valójában még egyáltalán nem képesek a lelki ember gon127

dolatvilágába beilleszkedni. Rögtön talán nem mondanak ellent, nem mutatják, hogy nem értik, de legtöbbször nem mulasztják el az alkalmat, hogy véleményüket olyan formában
közöljék, ami mindig fájó és bántó egy hívő léleknek.
Ezért az Úr figyelmezteti a hívő lelkű embereket, hogy a lelki
kincseket ne közöljék az anyagi emberekkel. Ne kössenek lelki
barátságot velük, mert bennük még az Isteni természet szunynyad és ezt felébreszteni senki sem képes csak a mennyei Atya,
amikor Ő jónak látja. Ilyen embereknek füle mellett hatástalanul megy el a szó, lelküket nem rázza meg az igazság, mert ők
még éretlenek. Mivel az Isteni természetben ők még nem életképesek, így Isten országa is be van zárva előttük. „oda nem
mehetnek be az ebek, a paráznák a gyilkosok…” Amíg az állati
természetet le nem vetkőzi valaki és fel nem öltözködik az Isteni természetbe.
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KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK; KERESSETEK ÉS
TALÁLTOK; ZÖRGESSETEK ÉS MEGNYITTATIK
NEKTEK.
MERT, AKI KÉR, MIND KAP; ÉS AKI KERES TALÁL;
ÉS
A ZÖRGETŐKNEK MEGNYITTATIK

Ezekben az igékben az Úr olyan lelki ténykedésekre szólítja fel
az övéit, mellyel mind közelebb igyekszik vonni őket. A hit erősítésére szükséges ez az embernél, hogy el ne lankadjon az
imádkozásban. Ha az ember Istennel folyton kapcsolódik az
imán keresztül, vágyaiban, kéréseiben magasabb, tisztább érzések és törekvések vezetik. Az Úr biztatja a hívő lelkeket, hogy
kérjenek, mert adatik; zörgessenek, mert megnyittatik, amit
keresnek megtalálják Istennél. Ha Isten megad valamit, azt
nem veheti el senki és semmi, mert Isten mindig azt adja, ami
az ember lelkének előnyére van. Aki hittel kéri az Istent, megkapja, amit kér. Ha nem is rögtön, de biztosan megkapja. De
vajon jót eredményez- e, amit kér? Ezért az ember legyen szerény és bizalommal forduljon az Úrhoz. Ha kérését az Úr megadja, legyen hálás érte. Ha mégsem adja meg, mert valamilyen
okból kárára lenne, akkor nyugodjon bele. Ne zúgolódjék és
hitetlenkedjék, nem szeretetlenségből, vagy felületességből
nem hallgatta meg kérését, mert minden kérés meghallgatásra
talál az Úrnál. Hanem azért, mert jobbnak látta másképpen
intézni. Nagyon sokszor később az ember előtt beigazolódik,
hogy jobb volt úgy, ahogy történt, mint ahogyan óhajtotta volna azt, annak idején.
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AVAGY KI AZ AZ EMBER KÖZÜLETEK, AKI
HA AZ Ő FIA KENYERET KÉR TŐLE, KÖVET ÁD NEKI?
ÉS HA HALAT KÉR, VAJON KÍGYÓT ÁD-E NEKI?
HA AZÉRT TI GONOSZ LÉTETEKRE TUDTOK A TI
FIAITOKNAK JÓ AJÁNDÉKOT ADNI, MENNYIVEL
INKÁBB ÁD A TI MENNYEI ATYÁTOK JÓKAT
AZOKNAK, AKIK KÉRNEK TŐLE?

Jézus az Isteni igazságokat a természetből vett példákkal teszi
érthetővé a földi ember számára. Az Úr kiemeli Isten szeretetét
az emberi szeretetnél sokkal nagyobbnak, igazabbnak. Isten a
leg szeretőbb Atya, aki gondoskodik gyermekeiről és mindig
minden körülmények között a legjobbat adja neki, akkor is ha
azt akkor még nem érti, hogy miért úgy, abban a formában,
vagy éppen kellemetlenségnek érzékeli, de semmi sem történik
ok nélkül és ha az Atya vigyázó kezei nem védelmeznének,
akkor a rossz is sokkal rosszabb lenne. Isten a legpontosabb
intézője az ember sorsának.
AMIT AKARTOK AZÉRT, HOGY AZ EMBEREK
TIVELETEK
CSELEKEDJENEK, MINDAZT TI IS ÚGY
CSELEKEDJÉTEK
AZOKKAL, MERT EZ A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK
SZAVA
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Ez az élet legegyszerűbb igazsága és az ember még- sem tudja
megtanulni, mert gőgje, önzése azt súgja, hogy az a másik kevesebb értékkel bír mint ő. Az önzés igazsága ez, amely mindaddig félrevezeti őt, ameddig fel nem ismeri önmagát embertársában. Ameddig a szeretet erejével bele nem tudja magát
képzelni a másik állapotába. De aki jót vet - bármilyen fordulat
jön is sorsában – csak jót arathat. Az Isteni törvény betöltése
áldást hoz mind az emberi, mind a szellemi életben. Isten a hit
és a szeretet törvényét közölte az emberrel a Sínai hegyen a
próféták által és Krisztus által, hogy ezek segítségével megszabaduljon a gőgjétől és az önzéstől.
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MENJETEK BE A SZOROS KAPUN. MERT TÁGAS
AZ A KAPU ÉS SZÉLES AZAZ ÚT, AMELY A
VESZEDELEMRE VISZ ÉS SOKAN VANNAK, AKIK
AZON JÁRNAK.
MERT SZOROS AZ A KAPU ÉS KESKENY AZAZ ÚT,
AMELY AZ ÉLETRE VISZ, ÉS KEVESEN VANNAK,
AKIK MEGTALÁLJÁK AZT.

Az Isteni gondoskodás minden korban, nagy igyekezettel terelgette az emberi lelkeket azokkal az igazságokkal, melyeket az
Úr választott edényei útján közölt az emberekkel. Ők azok a
próféták és látnokok voltak, akikben a lelki képességek túllépték a testi természetes törvények határait és olyan dolgokról
szereztek tudomást, amelyek a természetes ember elől el vannak rejtve. Ezek voltak azok a közvetítők, akik a látó és láthatatlan világot összekötötték és ezzel az Úr eszközeivé váltak.
Nem önmaguktól szóltak és láttak a maguk akarata szerint,
hanem csak annyit, amennyit az Isteni lélek kinyilvánított. Bár
emberi természetben különböztek egymástól, mindazáltal az
Úr Szentlelkének szolgálatában álltak. „Szoros a kapu, keskeny
az út” azt jelenti, hogy aki az ige útján akar járni, annak minden pillanatban minden mozdulatával meg kell tagadnia bukott emberi természetét, hogy előbbre juthasson a haladás útján. De meg is kell keresni ezt a szoros kaput, amelyen csak
nagy és fáradtságos munkával tudja magát keresztülvonszolni.
Ezen a kapun nem fér át a bűn, a gonoszság terjeszkedő akarata, mely Isten törvényével szemben áll. Csak azzal a hittel lehet
keresztül jutni, amely igazságnak ismeri el Isten kijelentéseit,
melyek próféták vagy Krisztus által hangoztak el és csak akkor,
ha eszerint is él. A szoros kapu az örök életre enged be, a keskeny út pedig az előkészítője. A „tágas kapu és széles út” mely a
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veszedelembe visz, sokan azon járnak, mert kényelmes, mert a
lelki törekvések onnan ki vannak zárva. Ott a test és annak
kívánságai szerint élnek, ott elfér a hazugság, tagadás, a gőg, az
önzés, a gyűlölet, az érzékiség, az anyagelvűség. Ennek az útnak a végére érnek meg a gyilkosságok, kegyetlenségek, őrültségek, kétségbeesések, a betegségek, a gyötrelmek, szenvedések és a szomorú reménység nélküli halál. Ezek rányomják a
bélyeget a lélekre, mely a természettörvénnyel szemben kifizetetlen adóságot jelent. Ezt valahol, valamikor ki kell fizetni. Ez
a szenvedés kezdete, mely a széles útnál kezdődik néha már a
földi életben, de sokszor csak azután. Az örökélet kezdete harcot jelent a test törvényével szemben, lemondást jelent esetleg
olyan dolgokról, amelyeket fontosnak tartunk a múlandóság
világában. Csakis azok találják meg ezt az utat, akiket Isten
lelke rávezet erre az útra, azok, akik el vannak hivatva a megtérés által az üdvösségre.
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ŐRÍZKEDJETEK PEDIG A HAMIS PRÓFÉTÁKTÓL,
AKIK JUHOKNAK RUHÁJÁBAN JŐNEK HOZZÁTOK,
DE BELŐL RAGADOZÓ FARKASOK.
GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET.
VAJJON A
TÖVISRŐL SZEDNEK-E SZŐLŐT, VAGY A
BOJTORJÁNRÓL FÜGÉT?

Az Istentől elhivatott próféta lélek emberi életben is azon az
úton jár, melyet az ő Ura kijelölt számára. Nem tér el se jobbra,
se balra, mert az igazsága nem emberi, hanem Isteni igazság,
melyet nem az értelmével, hanem inkább a szívével tud befogadni. Az Isteni gondviselés azokat a lelkeket, akik az ő fejlettségük fokozatához mért munkát elvégezték - mielőtt a magasabb világokba jutnának – kisebb- nagyobb küldetésekkel bízza
meg a földön. Ilyen küldetés, hogy azokban a lelkekben, akik
elég érettek és fogékonyak a magasabb igazságok befogadására, azoknak elmondják és ezáltal, azok feljebb emelkedhessenek. A próféta lélek nem a sajátját adja tovább, hanem azt, ami
az ő megbízása. Ezt a megbízást nem ő akarja, nem ő keresi,
hanem érzi, hogy azt meg kell tennie. Életcéljának tekinti és így
ő is eszközzé válik a gondviselés kezében. Az Isten lelkétől áthatott próféta erénye engedelmesség és az, hogy azt cselekedje,
amit cselekednie kell. Ezek a küldött lelkek, olyan lelki tulajdonságokkal rendelkeznek, amik őket az átlagos természetű
emberektől megkülönböztetik. Ők az igazi próféták csoportjához tartoznak. De vannak hamis próféták is, akik az igazi próféta külső formájában jelennek meg. Akik a szelídség, jóindulat, jóakarat látszatával igyekeznek elhitetni a többi emberrel,
hogy ők az Úrtól küldettek, de valójában - „ragadozó farkasok”.
- Ők szívesen mondanak szépet és jót, hirdetik az igét, csak
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azért, hogy őket megkülönböztetett tisztelet vegye körül, hogy
vezetői irányítói legyenek embertársaiknak és hogy ezt saját
személyének kedvező előnyökre változtassák. A testi jámborság
mellett jól megfér náluk az önzés, a hatalom, a dicsvágy, a harag, a bosszú, a testiség és a hazugság. Mindezek nem Istentől
küldött próféták, hanem lelkük bűnös hajlamai által vezetett
ámítók, akik ha valamilyen lelki ajándékkal rendelkeznek is
elveszítik azt. Mindenkinek hű tükörképe az élete. Nem a látszat szerint való élet, hanem az amelyet önmaga és mások előtt
él. Mert mindenki az önmaga belső természetének megfelelően
cselekszik a legváratlanabb pillanatban, mert nem tehet másként.

135

EKÉPPEN MINDEN JÓ FA , JÓ GYÜMÖLCSÖT
TEREM,
A ROMLOTT FA PEDIG, ROSSZ GYÜMÖLCSÖT
TEREM

A jólelkű ember jóravaló, teljes igyekezetével a lehetőség szerint mindig mindenben igazat cselekszik. Nem keresi saját előnyeit, hanem sokszor feláldozza azokat, hogy a jónak szolgálatot tegyen vele. Nem tekinti önös célnak, hanem önzetlenül,
örömmel cselekszik. Ez a becsületes, igaz törekvés az a jó gyümölcs.
A „rossz fa” az a bűnös ember, ha hoz is némi gyümölcsöt az
hitvány, csenevész egészségtelen terméke a léleknek, amelyet a
látszat kényszerítő körülményei erőszakoltak ki belőle.

NEM TEREMHET JÓ FA ROSSZ GYÜMÖLCSÖT;
ROMLOTT FA SEM TEREMHET JÓ GYÜMÖLCSÖT

Mindenki csak természetének megfelelő gyümölcsöt teremhet.
A jóra törekvő lélek, irtózik a rossztól, ellen - áll annak, szembehelyezkedik azzal, harcol ellene vagy kitér előle, de semmiképpen nem elegyedik vele, így cselekedete, ha külsőleg a rossz
látszatával is bírna, akkor is tisztán jó marad. A gonosz lélek
nem képes elviselni a jó közelségét. Irtózik az igazságtól, azt
ellenségnek ismeri és küzd ellene. A gonosz lélek, ha jónak
látszó dolgot cselekszik is, ott valamilyen önző érdek van, melyet ki akar elégíteni. Sokszor a jelenben az ártalmatlannak
látszó dolgok felett könnyen eltekintenek, de ezek csak a jövőben érnek meg és amikor a kis tévedés nagy bűnné növekedett,
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akkor ismerik csak fel azok, akik annak következményeit szenvedik.

MINDEN FA, AMELY NEM TEREM JÓ
GYÜMÖLCSÖT,
KIVÁGATTATIK ÉS TŰZRE VETTETIK

Aki nem tud igaz jót felmutatni, az a saját bűneinek következményeit megemésztő szenvedésekre vettetik. Bizony elrettentő
a jövő azok részére, akik nem hisznek az Isten által adott törvényben és nem térnek meg gonoszságaikból, hogy ezáltal igaz
jókat cselekedve a törvény szigorúsága elől, ezeknek a jóknak
védelmébe menekülhessen.

AZÉRT AZ Ő GYÜMÖLCSIKRŐL ISMERTETIK MEG
ŐKET

Nem beszédekről, külső formák betartásáról, a tetszelgő önmagasztalás kedvéért cselekedett jókról, tudhatja meg a hívő
lélek, hogy igaz vagy hamis próféta – e az, akinek hinni akar,
hanem az egész életéről és azokról a célokról, melyeket követett és követ. Mert ha későn veszi észre, hogy hamis prófétát
követ, akkor nagy lelki megrázkódtatás éri és áldozatul eshet
annak a látszati, külsőséges valaminek.
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NEM MINDEN, AKI EZT MONDJA NÉKEM; URAM!
URAM! MEGYEN BE A MENNYEK ORSZÁGÁBA;
HANEM AKI CSELEKSZI AZ ÉN MENNYEI ATYÁM
AKARATÁT

Sokan a külsőséges formákat híven betartják buzgók az imádkozásban, akár a mások tanításában, de a legkisebb ellentmondást sem képesek eltűrni a legkisebb sértést sem képesek
megbocsájtani. Ők nem szolgálni, hanem magukat szolgáltatni
akarják. Mert talentumukat nem Isten adományának tartják,
hanem kiváltságosnak, többnek, jobbnak tarják magukat a
többi embernél. Ezért mondja az Úr, hogy nem az megy be a
mennyek országába, aki a hit külső látszatával bír, de a belső
Isteni akaratot megérteni nem tudja, mert ha az ilyen lélek
megértené a lényeget, nem tulajdonítana felettébb nagy jelentőséget a külsőnek. Az ilyen lélek minden tettetett, külsőséges
jósága hiába való, mert elbukik azon a próbán, amellyel az Úr
az övéit választja ki. Mert Istennek nem a külső emberre van
szüksége, hanem a belső lélekre. Akinél ez a belső nem tudott
beolvadni Isten törvényébe, az kívül marad.
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SOKAN MONDJÁK MAJD NEKEM AMA NAPON;
URAM! URAM! NEM A TE NEVEDBEN
PRÓFÉTÁLTUNK-E, ÉS NEM A TE NEVEDBEN
ŰZTÜNK-É
ÖRDÖGÖKET, ÉS NEM CSELEKEDTÜNK-É SOK
HATALMAS DOLGOT A TE NEVEDBEN?

Amikor elkövetkezik a számadás napja, amikor minden lélek a
maga körforgását elvégezte, amikor betelnek a kegyelem esztendői, századai, amikor mindenkinek szabadságában állt a jót
vagy rosszat választani mindenkinek számot kell adnia cselekedeteiről, hogy ne lássa igazságtalannak azt az ítéletet, amelyben része lesz. Megítéltetnek azok a lelkek is, akiket vonzott az
Isteni kijelentés, akik értelmileg érettek voltak az ige befogadására, akik tudták mit kell cselekedniük, hiszen beszéltek róla,
tanították az embereket. Megítéltetnek azok is, akik a gonosz
lelkeket is megfélemlítették, akik ismerték Jézus nevének hatalmas erejét, amelynek a segítségével a láthatatlan világ felett
uralkodhattak, mert az ördögöket is kiűzhették. Ők az Úr nevében minden és mindenki felett hatalmat gyakorolhattak,
mert csodákat tettek. A lehetetlent is lehetővé tette előttük az
Ő nevének hatalma. És mégis az ő lelkük ellenállt az Isteni
nagy csodás hatalomnak, amely a szeretet. Az ő lelkük nem
engedett fel, nem olvadt bele ennek a csodás hatalomnak a
titkába. A szeretet nem tudta megragadni őket, nem tudta az
önző énjüket legyőzni.

139

ÉS AKKOR VALLÁST TESZEK MAJD NEKIK;
SOHASEM ISMERTELEK TITEKET; TÁVOZZATOK
TŐLEM TI GONOSZTEVŐK

A mélység és a magasság utolsó találkozása lesz ez, amikor az
Úr megtagad minden közösséget a hamis prófétákkal. A hamis
próféta minden fénye elhomályosodik, minden értékesnek látszó szerzeménye hirtelen semmivé lesz, mert nem igaz, csak
utánzat, látszat volt és az öndicsőítés, a nagyot akarás bódult
hőse lezuhan a kárhozat mélységébe. Ne legyetek hamis próféták, ne keressétek a rejtett tudományokat, a titkos erők hatalmát, ne keressétek a szellemekkel való összeköttetést, mert
mindez nem vezet célhoz, ha a legfontosabbat az Isten iránt
való engedelmességet az Ő akaratának követését, lelketek legmélyén el nem határozzátok. A megtérést az Isten akaratának
követését, lényednek az Isten törvényébe való teljes beolvadást
tűzd ki célul. Akkor Isten kegyelme megtisztít bűneidtől, kivezet tévelygéseidből és Istennek tetsző életet élsz, akkor az Úr
kegyelme megajándékoz talentumokkal. Sokan vállalkoznak
igehirdetésre anélkül, hogy lelkükben éreznék azt az ellenállhatatlan erőt, amely őket magával ragadja és akaratuk ellenére
Isten lelkétől átitatva igehirdetőkké teszi őket. Milyen sokan
próféták - médiumok-, akarnak lenni anélkül, hogy lelkükben
észrevették volna az arra való elhivatottságot. Sokakat vonzanak kutatás felé a titkos tudományok, rejtett erők ismerete, de
nem azzal a céllal, hogy embertestvére javát szolgálhassa, hanem, hogy dicsőséget, könnyű érvényesülést szerezzen, átlagfölé való emelkedést érhessen el. Nem mindenki, aki azt mondja;
Uram! Uram! Hanem, „aki cselekszi Atyám akaratát”.
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VALAKI AZÉRT HALLJA ÉN TŐLEM E BESZÉDEKET,
ÉS MEGCSELEKSZI AZOKAT, HASONLÍTOM AZT A
BÖLCS
EMBERHEZ, AKI KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETTE AZ Ő
HÁZÁT.
ÉS ÖMLÖTT AZ ESŐ, ÉS ELJÖTT AZ ÁRVÍZ,
ÉS FÚJTAK A SZELEK ÉS BELEÜTKÖZTEK ABBA A
HÁZBA,
DE NEM DŐLT ÖSSZE, MERT A KŐSZIKLÁRA
ÉPÍTTETETT

Az Úr az Ő beszédét, mint erősséget, rendíthetetlen igazságot
mutatja meg a bűnbe esett embernek. A legtöbb ember nem
látja valódi életcélját szenved, küzd, de nem tudja miért. Vágyai, reményei csak a testben elérhetőségig terjed. Addig él így,
amíg az Úr fel nem fedi előtte a jövőt, amíg meg nem ismeri a
magasabb rendű célját, amíg fel nem ismeri magában a lelket.
A kereső lelkeknek mondja az Úr; „Én vagyok az Út, az Igazság
és az Élet”. Az élet beteljesedését az örökéletet csak Ő általa
lehetséges elérni. Ezzel az igazsággal a lélek megtisztul, átalakul a lélekben a megvilágosodott erők világosságot sugároznak
kifelé és felbontják az árnyakat és tévedéseket. A bizonytalan,
homályos jövő bizonyossággá válik, mert az igazság fénye bevilágítja azt. A sötétség hatalma, nagysága olyan az Isteni igazsággal szemben, mint az összeomló kártyavár. Bölcs ember az,
aki hallja ezeket az Isteni igazságokat. Átlátja azok értékét és
megtartja azokat. Bölcs ember az, aki úgy rendezi be életét,
hogy ezek az igazságok jussanak érvényre gondolkodásában,
érzéseiben és cselekedeteiben. Aki Isteni igazság szerint látja
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helyzetét az mindenkor kősziklára épít. Mert az élet megpróbáltatásai alatt nem roskad össze, tudja honnan merítsen erőt.
De akinek lelkéből hiányzik a bölcsesség, aki tévelygéseiből
látja helyzetét, mindenkor homokra épít. Az olyan emberek
képesek csak nagy dolgok elvégzésére, akiknek a lelkében
Krisztus igazsága élő, eleven törvénnyé vált. Őket magával ragadja az igazság ereje amely alkot, épít, teremt, munkálkodik a
jövőnek.

ÉS VALAKI HALLJA ÉN TŐLEM E BESZÉDEKET, ÉS
NEM
CSELEKSZI MEG AZOKAT, HASONLATOS LESZ A
BOLOND EMBERHEZ, AKI FÖVENYRE ÉPÍTETTE
HÁZÁT.
ÉS ÖMLÖTT AZ ESŐ, ÉS ELJÖTT AZ ÁRVÍZ, ÉS
FÚJTAK
A SZELEK, ÉS BELEÜTKÖZTEK ABBA A HÁZBA, ÉS
ÖSSZEOMLOTT; ÉS NAGY LETT ANNAK ROMLÁSA.

Nem mindenki bölcs, aki hallgatja az igét csak az, aki megtartja
azokat és azok szerint cselekszik. Akiben az ige nem tudta a
teremtő munkáját elvégezni az hiába tanult, hiába böjtölt, hiába cselekedett nagy dolgokat a mulandó életben, annak minden nyoma eltöröltetik, mert külsőséges, mulandó törvény
alapján építkezett. Aki abban a tévedésben van, hogy külsőleges dolgokkal, bizonyos szokássá vált ceremóniákkal megszerezheti az üdvösséget, az keserű csalódással tapasztalhatja,
hogy nagyon messze esett attól. A könnyelmű felületes lélek
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elfogadja, meghallgatja az igét, de az első szellő az első nehézség megingatja hitét és könnyen feladja meggyőződését. Bár
kívánatosnak és szépnek tartja az igaz Isten szerint való életet,
de mégis megalkuszik a Föld, a test törvényével és él felemás
életet. Lelkével az üdvösség felé vonzódva, testével a világ törvényét követi. Sajnos az ilyen megalkuvó, felemás életet élők
vannak a Földön legtöbben. Ezeket hasonlítja az Úr a bolond,
azaz balga emberhez, aki a házát a fövenyre építi pedig igen
nagy veszteség éri mindazokat, akik hallják és ismerik az Úr
törvényét, de meg nem tartják. Nekik csalódniuk kell, mert be
kell látniuk, hogy a külsőséges hit, a felületes igazság nem juttatta közelebb őket Isten országához. Változhat a világ, elmúlhat az élet, összeomolhatik az ég és a Föld, de az új ég, az új
Föld, az új élet ezeken az igazságokon épül fel újra.
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ADAKOZÁS ÉS IMÁDKOZÁS
Vigyázzatok; Jó cselekedeteiteket ne tegyétek az emberek előtt,
hogy feltűnjetek nekik, különben nem lesz jutalmatok mennyei
Atyátoktól. Adakozásod titokban történjék. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a
zsinagógában és az utcasarkon állva imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Amikor te imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be ajtódat és Atyád, aki titokban néz hálás lesz
neked. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a
pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert Atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
Ti így imádkozzatok;
„MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED.”
Emeljétek fel szíveteket a Teremtőhöz bizalommal, engedelmességgel és szeretettel. Első óhajotok az legyen, hogy minden
teremtmény boruljon le alázattal és imádással. Nem Istennek
van szüksége a mi imánkra, hanem általa, mi szentelődünk
meg. Felemelkedünk Őhozzá és elnyerjük áldásos kiáradását.
Erőt ad nekünk a kísértésben, vigaszt a szenvedésben, megismerést a kételyben.
„JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD”
Tűnjék el mindinkább a hitetlenség és a tévhit. Isten törvénye
kell, hogy az egész világot áthassa. A haladáshoz közelebb vigye, felemelje a lelkeket az anyagias tökéletlen létek fölé, hogy
visszatérhessenek a törvényes útra.
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„LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKÉPEN A
MENNYBEN AZONKÉPEN ITT A FÖLDÖN IS.”
Hajoljon meg minden teremtmény alázatossággal a Te magas,
bölcs akaratod előtt, melynek teljesítésére törekedjék. Csak a
törvényben haladhat a lélek, abban találhat megváltást, békét.
Abban a mértékben, amelyben teljesíti a lélek az Atya akaratát,
abban a mértékben közeledik Istenhez.
„ A MI MINDENAPI KENYERÜNKET ADD MEG
NEKÜNK MA.”
Ezt is ne csak magatok számára kérjétek, hanem embertársaitok részére is. Kérjétek azt, ami szükséges, ne kérjetek többet.
Amit itt kifejeztek, el kell hangzania az egész emberiség javára.
Gondoljatok ilyenkor a ti testvéreitek mindenféle nyomorúságára. Adjatok hálát Istennek azért a sok jóért amit nektek
adott. A mindennapi kenyeret ne csak a test részére kérjétek,
hanem a lélek számára is, ami táplálékul szolgál a fejlődésetek
útján.
„ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET, MIKÉPPEN
MI IS
MEGBOCSÁJTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK.”
Vizsgáljátok meg magatokat szigorúan mielőtt kimondjátok ezt
a kérelmet. Hogy teljes szívből megbocsájtottatok - e azoknak,
akik titeket megbántottak. Nem motoszkál – e még bennetek
valami neheztelés vagy irigység. Mert különben ez a kérelem
vétek és hazugság. Legyetek engesztelékenyek, elnézők másokkal szemben akkor Isten is veletek szemben elnéző bíró lesz. Ez
legyen a ti zsinórmértéketek általánosságban. Őrizzétek meg a
békét családotokban amennyire tőletek függ, egyenlítsétek ki
szóval és tettel, csillapítsátok, ahol arra szükség van. Ne tartsatok haragot senkivel, hanem bocsátsatok meg mindenkinek
145

még mielőtt azt kérik tőletek. Ha valami nyomja a ti szíveteket,
akkor tegyétek azt szóvá, ne engedjétek erjedni szívetekben
mint valami kovászt. Ha már szóvá tettétek nyújtsatok kezet
egymásnak kibékülve, de ne forma szerint, hanem teljes szívből. Ha pedig, jogtalanság esett meg rajtatok, akkor viseljétek,
azt alázatossággal és keresztény szeretettel. Bocsássatok meg
anélkül, hogy dicsekednétek ezzel, mert megfosztja azt értékétől.
„ ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADITS MEG
MINKET A GONOSZTÓL.”
A kísértés eszköz a ti erőitek gyakorlására és megacélozására.
Lelketek haladásának elősegítésére. Ezen szavakkal könyörögjetek ellenálló erőért a benneteket érő kísértésekkel szemben.
Ebben a kérelemben ki van fejezve a ti saját gyengeségetek
alázatos beismerése. Az a könyörgésetek, hogy felismerhessétek az összes tévutat, hogy ezeket kikerülhessétek. Könyörgés
az Úrhoz védelemért a gonosz ellen. Higgyetek az ima hatékonyságában amikor erőért könyörögtök magatok vagy mások
számára. Ha földi javakat kértek vagy betegségből gyógyulást,
avagy kellemetlenségek, akadályok elhárítását, mindig bízzátok
az Isten bölcsességére, ilyenkor imátokat azzal fejezzétek be,
hogy „Uram legyen meg a te akaratod” Vizsgáljátok magatokat
szakadatlanul, gyakoroljatok folyton szigorú bírálatot önmagatok fölött csak így vagytok képesek csírájában elfojtani a bűnt.

„ MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN”
Ez a végén egy dicsőítés, hogy az Atya uralkodik minden felett
és az akarata teljesüljön mindenben. Úgy legyen. Ámen.
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IMA
Az ima szó jelentése; Az ember egy nála magasabb lényhez
kíván felemelkedni, valamit elérni óhajt ettől a lénytől. Az ima
egy közvetítő eszköz, mely által magasabb erőkhöz jutunk, segítséget kapunk vagy kéréseink teljesülnek. Az ima lényegét
nem a szavak, hanem az érzelmek, az önzetlen tiszta szándék
és odaadó áhítat képezi.
Imádkozni mély őszinte érzéssel, alázattal, elmélyülten, saját
szavakkal lehet röviden, tömören fogalmazva. Minden imádságot azzal kell befejezni „legyen meg a Te akaratod”. Ámen. Ha
az elmélyülés alkalmával a kapcsolatot sikerül felvennünk,
akkor energetikailag is tölt lelkünk, szellemünk rezgése emelkedik. Érdemes az Atyára vagy Jézusra koncentrálni közben és
a bejövő képet megtartani. Békesség, nyugalom, harmónia önti
el lelkünket. Ennek meg kell előzni az imádságot. Mintha meditálnánk és ezt követően lélekből tudunk imádkozni. Az erőgyűjtés, felemelkedés leghatékonyabb módja. Minden imádság,
gondolat, kijelentés, érzés teremtő erejű. Olyan mértékben fog
megvalósulni, amiért könyörögsz, amilyen mértékben igaznak
tartod. Hinni kell az ima meghallgatásában és beteljesülésében. Istennek tudomása van mindarról, amit kérnénk, ami
hiányzik és megadatik sokszor mielőtt kérnénk. Az irányadó
gondolat ne a kérés és könyörgés legyen valamiért, aminek a
hiányát elszenvedjük. Azt fogalmazzuk meg, amit szeretnénk,
hogy a végeredmény legyen. Azt, hogy hogyan, milyen módszerrel oldják meg, azt bízzuk oda. Legyen rendíthetetlen hitünk, hogy Isten megadja azt amire nekünk szükségünk van. A
helyes imádság a hálaadás imája. Mindazért köszönetet mondani, ami van, mert ez sem természetes, sok mindenkinek még
annyi sincs.
Az imádság legyen a köszönet fohásza! Minden kérés meghallgattatásra talál! Az a baj, hogy csodára várnak, nem figyelnek
az eléjük tett lehetőségekre, amely valóban a csodát hozná el
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számukra. Ha azonban a kérés nem teljesül annak oka, hogy a
kérő még nem látja át fizikai megtestesülésénél fogva, hogy ha
megkapná akkor az nem előnyére válna, hanem hátrányára.
Vagy éppen még nincs itt az ideje és türelemmel ki kell várni,
avagy nincs benne az életútjában. Hatástalan imának az oka
még az is lehet, hogy valaki törvénytelen dologért imádkozik.
Ezért ennek nincs hatása. De mint a gondolat kiküldése, viszszakerül a küldőjéhez és hat, mert ez a dolga, hogy hasson.
Ezért kell az imádságot mindig azzal befejezni, hogy „Uram,
legyen meg a Te akaratod”! Mert az Úr látja, hogy kérésünk
milyen jellegű és ha másnak az nem lenne jó, akkor megszakítja és nem tér vissza. Ez főleg másokért való imádkozásnál fontos. Viszont minden olyan kérés teljesül, ami előre visz az úton,
a fejlődésben illetve belefér a vállalt vezeklésünkbe és pályánkba.
Ezeket gondolat formájában közlik, például a követendő utat a
védőszellem segítségével. Vagy az élet úgy alakítja a körülményeket, hogy a kérés teljesüljön. Sokszor az emberek ezt véletlennek, vagy szerencsének fogják fel, de ez egyik sem létezik,
mert minden csak okkal történik. Régen az emberek rátértek
arra, hogy szavakkal imádkozzanak ne gondolattal. Az a baj,
hogy az idő elteltével viszont csak a szavak maradtak. Az ima,
az áhítat eltűnt. Ezek eredménytelenek.
Az imádkozás három rétegben történhet;
Az első rétegű imádkozás, csak szavak rutinszerűen. Ez
megmarad a földi síkon. Nem tud felérni oda, ahova szánjuk.
Nincs benne áhítat és érzelem. Nincs meg benne a lélek rezgése, ami felemelné a megfelelő rezgés tartományba.
A második rétegű imádkozás, elmével és akarattal. Ez még
mindig nem éri el az Atyát. Itt már valódi tartalom van saját
szavakkal, gondolatokkal. De hiányzik a lélek magasztos rezgése, ami felemelné.
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A harmadik rétegű imádkozás, amikor már otthont teremt magának az Isten világában. Rendszerességgel, mikor
már egy gondolattal ott van lélekkel, alázattal, áhítattal és a
szeretet érzésével. Ilyenkor a magasztos lélek felemelkedik az
Isten világába és imája meghallgattatásra talál. Ekkor már nem
a szavaknak van jelentősége, hanem azoknak az érzéseknek,
amit oda felvisz magával. Érzéseiben, gondolatformájában történik meg a kérés átadása. Az ima tisztítja a lelket. Ha Isten
szavát akarjuk hallani, némítsunk el minden vágyat és legyünk
alázatosak. Amikor az ember Istenre gondol, szent érzésnek a
rezgése kell, hogy átjárja. Lennie kell a lelkünkben egy olyan
elzárt zugnak, szentélynek ahol Istennek egy oltárt emelhetünk. Legyen ez a lélek temploma. Ezen a szálon ér el minket
Isten és mi is Őt. Hiszen minden lélek fel van fűzve hozzá. Isten temploma mindig ott van, ahol imádkozunk. „mert ahol
ketten – hárman összegyűltök a nevembe, én ott vagyok veletek” – mondta Jézus! Az sem baj ha valaki belealszik az imádkozásban, mert az olyan, mintha Isten tenyerén aludna el.
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HIT, REMÉNY, SZERETET
A kereszt alsó hosszú szára az alázatot jelenti, mert ez a leghosszabb út és a legnehezebb. A kereszt felső rövidebb szára, a
csúcsa hit. A bal oldala remény, a jobb oldala szeretet.
A hit; arra való, hogy vele a lélek az igazságot keresse és megtisztítsa magát a hiábavalóságoktól, ami a lélek erőit kimeríti.
A hiábavalóság; Ami a természettörvény körforgásába nem illik
bele, ezért meríti a lélek erejét. Ugyanis leszületéskor minden
lélek rendelkezik egy lélekenergiával, ami egész életére szól és
ezt kell neki beosztania. Természetesen például, egy túlhajszolt
élet miatt ez hamarabb elfogy, ezért egészségi állapota megromlik, és hamarabb dolgavégezetlenül távozik a földi életből.
Jézus azt mondja, mindent lehet csak mértékkel és itt van a
hangsúly. Az is meríti a lélek erejét, hogy ha valaki nem a kijelölt útján halad és pályájába nem illő dolgokra fecsérli el idejét.
Ne felejtsük el, hogy a fizikai és lelki fejlődésnek, szinkronban
kell lennie és párhuzamosan kell fejlődnie. A hit kétirányú lehet, az egyik az örökkévaló Isten útja felé, a másik a múlandóság, bűn útja felé. Nem mindegy melyiket építjük! Melyik útján
rendezzük be életünket! A hit eléréséhez szükséges az érdeklődés és nyitottság. Valamint a tanulás folyamata, mely állandó
és a tudás. Ez az alap, a hit folyamatosan épül fel, mely a lélek
megvilágosodása. Az igazi élő hitet, az Úr adja áldásként. Az
Atya, aki kéri annak ad egyértelmű jelzéseket, bizonyítékokat,
hogy erősítse a hitét vele, de akarni kell. Aki megnyitja magát
az örökkévaló felé az folyamatos segítséget, erőt és védelmet
kap. Élete útján vezetik, ha nem minden áron a saját akaratát
akarja megvalósítani. Így a földi élete magasabb szintűvé, jobb
minőségűvé válik.
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A remény; arra való, hogy megmutassa a célt. Tájékozódó
képessé tegye a lelket, hogy befuthassa a fejlődés útját, amit
célként kitűzött arra az életére. Mindenki remél valamit e nélkül semmi sincs. A legapróbb vágy, amit célként a mindennapi
életben kitűzünk, azt reméljük, hogy teljesül. Ezért nem mindegy milyen irányú célt tűzünk magunk elé. Bűnbocsánat, megtisztulás, kegyelem csak azoknak adatik, akik keresik Jézust és
nyitnak felé. Felvállalják Őt és az útját, aszerint élik mindennapjaikat. „csak rajtam keresztül juttok az Atyához”. Ő a földi
lelkek vezetője. Mindenkinek azt adja az Úr, ami az ő haladásában a legjobban célravezető.
Szeretet/tiszta, egyetemes szeretet/; Isteni titok, teremtő erő,
hatalom. Kiben mennyire van kibontakozva a szeretet, menynyire van állandósulva, annyira fogadta magába az Isteni jót és
igazat. A szeretetnek fokozatai vannak, légköri gyűrűk
szerint is és egyénekre vonatkozóan is. A szeretet kibontakozásának útja a légköri gyűrűkben; Az első légköri gyűrű
ember típusára jellemző még a kegyetlen önzés. A második
légköri gyűrű ember típusára a durva önzés a jellemző. A harmadik légköri gyűrű ember típusára az enyhe önzés a jellemző.
A negyedik légköri gyűrű ember típusára jellemző már az önzetlenség. Az ötödik légköri gyűrű ember típusára jellemző, az
emberi életének áldozathozatala másokért és az Isteni eszméért. / erről szól az élete, ezért született le, ezt vállalta fel/ A hatodik légköri gyűrű ember típusára jellemző, emberi életét is
feláldozza másokért és az Isteni eszméért, ha kell.
Egyénre vonatkozóan a szeretet fokozatai; Aki azt mondja,
hogy én ennyi meg ennyi jót adtam és nem kaptam vissza
semmit, ez még egyszerű cserekereskedelem. Itt még szó nincs
a szeretet érzéséről. Ez egy adok – kapok szituáció. Ha adunk,
adjunk önzetlen szeretetből és soha senkitől ne várjunk el
semmit!
Az első észrevehető szeretetforma, amikor a szenvedés láttán
megindul a lélek, szánakozás formájában. Lélekből jön a szánalom, de ennyiben is marad. A következő, amikor az előzőhöz
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párosul a részvét és együttérzés. Ilyenkor már elgondolkodik
azon, hogy mivel tudna segíteni. Ezt követő fokozat, amikor a
szenvedés láttán lemondással segít, ez már könyörületesség. Itt
fontos a lemondás nem mindegy, hogy csak a fölösleget adom,
vagy tényleg saját magától vonja meg. A szeretet legmagasabb
fokozata egyénre lebontva, amikor már nem kívánja büntetni a
bűnt, nincs bosszúállás ez az irgalmasság. Amikor van egy vita,
a vita hevében mindketten sérülnek. Ennek ellenére a fájdalmat szeretettel enyhíti, megbocsájt, elfelejti. Ez az igazi megbocsájtás, amikor már eltudjuk felejteni. „bocsáss meg nékik
Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek” – Így szól Jézus. Ő
a megbocsájtás fontosságát emeli ki ezzel, illetve a karmára
utal, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy a mostani cselekedetüknek majd milyen következménye lesz a szellemvilágban és a
következő leszületésük során. Őt kínozták, de mégis a kínzói
megbocsájtásáért könyörgött az Atyához.
Addig amíg a konfliktusról valaki indulattal beszél, még benne
van, még nem bocsájtott meg, csak legfeljebb a szájával. Ez
még nem az igazi megbocsájtás. Imádkozni kell tudni az ellenségért tiszta szívből, hogy világosodjon meg az elméje, és a
Szentlélek ontsa rá szeretetét. A haragos emberben nincs igazi
szeretet, illetve szeretet hiánya van. Ezért kell imádkozni, mert,
ha a szeretet az ő szívébe is eljut, akkor elmúlik róla a haragosság. A szeretet ereje, minden esetben a legnagyobb fegyver! A
szeretet törvényébe vagy beleéli magát valaki, vagy érzi annak
érdes oldalát. Nagyon fontos, hogy mindent tegyünk meg egymásért, de ne akarjunk önmagunkon felül teljesíteni. Ugyanis
az már terhes és elvenné a szépség örömét. Addig szép és hasznos, ameddig örömteljes szívvel teszi valaki.
Szerelem; Szenvedély, érzékiség. Ez önmagában külön – külön,
mindkettő bűn, ezért nagyon veszélyes. Az érzékiség magába
rejti a paráznaságot is. Az az érzés, egymás utáni erős vágyakozás, amit a duálok a szétválásukkor éreztek illetve bennük maradt. Keresi, kutatja a másik felét mindaddig, míg újra egy egységet nem képeznek a duál párjukkal. A házasság Isten törvénye. Azért, hogy azok a felek, akik tisztulni, javulni akarnak,
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ebben a meghatározott formában megtehessék. Isten előtt az a
törvényes házasság, amire áldást kér mind a két fél és az áldást
meg is kapják. Hűséggel, szeretettel egymás hibáit elnézni,
megbocsájtani, egymást javítani a házasfelek kötelessége. A
házasság három alappillére, a tisztaság, szeretet, hűség. Ez egy
földi feladat, tökéletes családanyának és családapának lenni.
Így egyre közelebb kerülnek a saját duál felükhöz. A szerelmi
érzést, minden esetben Isten elé kel vinni, hogy Isten megáldja
és megszentelje azt. Nagyon fontos, hogy Istentől megáldott
közösség legyen. Ugyanis ilyen házasságban a konfliktusok
elsimulnak és nincs válás. Amelyik házasságon nincs áldás a
konfliktusok felerősödnek és válással végződik. A törvénytelen
házasságokkal bűnt követnek el és ezért ezek bármikor felbonthatóak. Egy – egy konfliktusnál mindkét fél sérül, ezeket a
sebeket a hit, szeretet és a remény, Isten kegyelme begyógyítja.
Ha ez nincs, akkor a sebek elmélyülnek és végzetes lesz. Törvényes házasságnál válás csak abban az esetben megengedett,
ha valamelyik fél fenyegetve érzi magát, vagy a fejlődés lehetetlenné válik számára. Ilyenkor oldást kell kérni az Atyától. Akik
nem kérik Isten áldását, amikor a szerelem kihűl a saját tökéletlen szűrőjén keresztül látja a másikat. Egyrészt rávetíti a
saját hibáit, hiszen azon keresztül látja, másrészt viszont ekkor
már egy még tökéletlenebb embert talál. Ilyenkor szokott az a
felismerés jönni, hogy én nem is ehhez az emberhez mentem
hozzá. Isten nélkül a leggazdagabb élet is nyomorúságos.
Istennel, a nélkülözés is gazdagabbá válik, mert megáldja és
megsegíti azokat, akik tőle várják a segítséget. Aki Isten akarata előtt nem hajtja meg a fejét és nincs meg benne a vágyódás
Isten felé lélekben, ott a házasság törvénytelen. Börtönnek fogja érezni és átokká válik, mert bűnt követ el. Aki a törvényes
házasságot nem akarja felvállalni, inkább tartózkodjon tőle. Ha
a házasságban gyermek születik, akkor kapja meg azt a melegséget amire a léleknek szüksége van, különben Istentelen ember lesz belőle. A züllött lelke nem fogja elfogadni az Isteni
igazságot, hanem a maga által kiépített tévelygő emberként
valósítja meg életútját. A szenvedések és megpróbáltatások
világába zuhan alá. A templomi esküvő is lehet törvénytelen,
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ha előtte az áldás kérése elmaradt és lélek szinten az Atya nem
kötötte össze őket, nem adta áldását a frigyre.
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SZELLEMI MEGNYILATKOZÁSOK
MÓDJA

Isten harmadik kinyilatkoztatása az embereknek a lelki fejlődés érdekében a szellemi megnyilatkozások. A Szentlélek beavatása a földi életbe. A Szentlélek; nem más, mint a tiszta
elsődök ereje, a szent szellemi erők együttese.
Egykor a próféták, látnokok, bölcsek, mind médiumok voltak.
A médium; az a személy, aki pszichikai érzékenységénél fogva
/ jobb agyfélteke/ képes a szellemekkel érintkezni, illetve rajtuk keresztül a szellemek meg tudnak nyilatkozni. Régen az
emberek együtt éltek Istennel. Természetes volt számukra,
hogy kommunikálnak vele és az angyalokkal. Azonban az idők
során eltávolodtak Istentől és ezt a fajta érzékenységüket a
távolság fátyla elfedte előlük. Ezért magasabb légköri gyűrűkből, lelkek vállalták a Földre születést, hogy tiszta médiumként
a szellemi tanításokat lehozzák és átadják az emberek részére,
a lelki fejlődésük érdekében. Nekik ez volt a küldetésük Isten
által. A szellemi tanításaik tartalmazzák mind a természettörvényének működését, a túlvilág törvényeit, valamint Jézus eredeti tanításait, melyekben ezek is szerepelnek.
A kumráni barlangok Jerikótól 14 km-re délre vannak. Itt fedezték fel a helyi arab pásztorok a holt- tengeri tekercseket
1947-ben. Esszénusok éltek ezen a területen. Jézus és tanítványai is kapcsolatban voltak velük, sok időt töltöttek itt. Írásos
örökségüket mind addig elveszettnek hitték, míg a pásztorok
fel nem fedezték. Az egykori kumráni közösség településének
romjaival együtt napvilágra kerültek az általuk készített holt –
tengeri tekercsek.
A tekercsek tanúsága szerint Kumránt az „Igazság tanítója”
alapította. Ő fedte fel tanítványainak a Szentírás igaz értelmezését. A holt – tengeri tekercsben emlegetett tanító, akit meg155

öltek és feltámadt a halálból, azonos Jézussal. Jézus és Keresztelő János egyaránt a Kumráni közösség tagja volt. Az evangéliumokban található számos tanítás, a holt – tengeri tekercsekben is fellelhető, amely pontosabb megvilágításba helyezi a
Jézusi tanításokat. Összesen kb. 900 tekercs került elő a több
ezer darabból idáig a folyamatos régészeti kutatás során. A
tekercseket agyagkorsók őrizték, melyeket viasszal légmentesen lezártak, ez garantálta azt, hogy ilyen hosszú időn át fennmaradhattak. A tekercsek anyaga többségében pergamen. Az
írások nyelve nagyrészt héber, de néhány görög, illetve arámi
nyelvűt is tartalmaz.
Ezek a fordítások, mint apokrif iratok olvashatóak illetve különböző múzeumokban az eredeti darabok fellelhetőek. A tanítások tatalma megegyező azon szellemi tanításokkal, melyeket
az 1800-as és 1900-as évek között leszületett tiszta médiumok
hoztak le szellemi tanításként.
A médiumitás lehet hivatás vagy szolgálat. Ha szolgálat; Akkor a léleknek a szellemtestvérek felé, olyan tartozása van, melyet azzal egyenlít ki, hogy Istenhez vezeti őket. Ez nagyon nehéz, mert különböző tulajdonságúak és az átvett rezgés lehúzhatja, ha nem elég erős. A feladat elvégzése után ez a tulajdonság /adottság/ megszűnik. Az Istenhez vezetés történhet Földi
és szellemi síkon is. A Földi, emberi mivoltában, az emberek
felé kell kommunikálni és megismertetni velük az igaz utat. Ha
szellemi síkon történik, azon lelkekkel kell ismertetni az Isten
felé vezető utat, akik hitetlenek voltak és a szellemvilágban
sem valamint a Földi világban sem tudtak a fejlődésben előre
haladni.
Vannak ilyen médiumi körök is, ahol erre is van lehetőség.
Ezek az ülések egy hónapban egyszer vannak általában az esti
órákban, de mindig előre meghatározott időpontban és hajszálpontosan kezdődik. A kör tagjai hisznek Istenben. Egy médium van és egy körvezető, aki vezeti az ülést. A tagok általában tíz, maximum tizenöt fő. Ők is állandó tagok, kör alakban
helyezkednek el. Az ülés kezdetén Istent dicsőítő éneket éne156

kelnek és felolvasnak egy részt a Bibliából, majd imádkoznak.
Ez idő alatt a szellemi síkon megérkeznek a védelem angyalai,
valamint a médium vezető szelleme. A helyiség is külön védelmet kap. A médium ezután révülésbe esik és a megnyilatkozni
vágyó szellem csatlakozik, de csak engedély után, majd rajta
keresztül beszéd által megnyilatkozik.
A tanító szellemek, úgy köszönnek be, hogy „Dicsértessék a
Jézus Krisztus!” Ők ilyenkor szellemi tanításokat adnak át,
esetleg figyelem felhívást, vagy akár személyre szóló közleményt is ha szükséges.
Vannak úgynevezett szenvedők, akiket engednek megnyilatkozni az előre haladásuk érdekében. Ők nem köszönnek, mert
nem tudják hol vannak azt sem, hogy meghaltak. Így mindig a
haláluk előtti momentum, az, amivel kezdetét veszi a kommunikáció. Ilyenkor a körvezető beszél vele a médiumon keresztül. Akik nem tudják, hogy meghaltak velük a továbbhaladásuk
érdekében tudatosítani kell ezt az öntudatra ébredésük miatt.
A beszélgetés folyamán tanácsokkal látja el őket a körvezető,
útba igazítja a túlvilág törvényei szerint. Ezek a szellemek
többnyire hitetlenek és még nem tudták elhagyni a Föld légkörét. Akár több száz év is eltelhet így. Sajnos az átmenetelük
utolsó pillanatait élik meg ilyenkor folyamatosan. Aki megfagyott az folyamatos fázik, aki megfulladt folyamatosan fuldokol
és így tovább. Ott ugyanis nincs idő.
Amíg nem ébred öntudatára, addig a halála utolsó pillanataiban ragad és ezt éli meg, amíg öntudatra nem ébred. Mivel,
hitetlenek és a Föld légkörében ragadtak ezért nekik még emberi szóra van szükségük, mert csak ezt hallják és értik. Hiába
vannak körülöttük is angyalok, akik kivezetnék őket a Föld
légköréből, nem boldogulnak velük, mivel ők sötétségre ébrednek és még nem látják, nem hallják az angyalokat, illetve a körülöttük lévő szellemvilágot.
Az ülés általában egy óra hosszáig tart, mindig vannak szellemi
tanítások és szenvedők is illetve olyanok, akik már öntudatra
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ébredtek, de tanulság végett megnyilatkozhatnak, elmondják
történetüket és továbbhaladásuk érdekében kérdezhetnek.
Például, az egyik lélek a földi élete alatt, fehér emberként gyűlölte a négereket, ellenük vétkezett. A következő életében négernek született és végig kellett élnie azokat a szenvedéseket,
melyeket előző életében okozott. Egy katolikus pap tűzzel, vassal irtotta a spiritizmust tudatlansága miatt. Amikor átment a
szellemvilágba, nagyon sokat szenvedett hitetlensége miatt és
az elkövetett bűnei miatt. Amikor feldolgozzák életüket, akkor
már tisztán látják, hol hibáztak. Ilyenkor azért könyörögnek,
hogy olyan családba születhessenek le, akik már ismerik e törvényeket, ne legyen még egyszer egy fölöslegesen eltöltött életük. Az ülés végén ismét az Urat dicsőítő éneket énekelnek és
hála imádkozással fejezik be.
A médiumitás, ha hivatás a földi életben; Ez ebben az esetben
egy életre szól. Aki született médium az leszületése előtt, komolytanulmányokat folytat fizikai és szellemi síkon is. Nagyon
tisztában kell lennie az erők működésével. A leszületésekor a
testét ez alapján építi fel. A napfonatra különös figyelmet fordít
a kilépés miatt. A korona csakrára és életszalagjára is nagyon
kell vigyáznia. A harmadik szem, ami az idegen erők kapcsolódására szolgál. Ez idegszállal összeköttetésben van a két halánték csont alatti ideg sejttel, amit szintén kiépít magának.
Aki csak a földi életében szánja rá magát, annak hiányzik az
előtanulmány és a test ennek megfelelően való felépítése.
Azonban a fejlődés lehetősége egy bizonyos szintig fent áll.
Delejezés /tiszta erők átadása/ által fejleszthető, de olyan is
van, hogy ezt szellemi vezetők átveszik. Hosszadalmas és nehézkes folyamat. Nem javasolt, mert a vonzás törvénye, mint
mindig itt is érvényesül és nagyon komoly problémák adódhatnak, amennyiben nincs kellő védelem és nem szakszerű a
képzés. Ebből van a megszállottság eseteinek nagy része.
A hipnotizálás; mindig külső erőhatásra alakul ki. Nem
egyezik a Krisztusi akarattal. A hipnózisnál, elveszti öntudatát,
szabad akaratát, így külső befolyás alá kerül. A született médi158

um, szegény sorból nő ki és fiatalságában nem emlékszik vállalt feladatára. A szellemi vezetői észrevétlen képzik és védelmezik folyamatosan. 21 éves koráig tapasztal és sűrített karmát
él, hogy utána tudjon koncentrálni a küldetésére. Vannak olyan
szellemcsoportok a sátán légióiból, akik vadásszák az olyan
lelkeket, akik Isten szolgálatában állnak. Azonban a saját és
médiumi jelenségek közös védő szellemei vigyáznak rá. Emiatt
azonban sokszor van kitéve akár életveszélyes helyzeteknek is.
Gyermekkorát a karmikusan torlódó események között éli,
sokszor igen nehéz körülmények által. Majd szükséges adott
pillanatban médiumitása egyszerűen jelentkezik. Igen rövid
idő alatt teljes fejlettségében áll a magasabb erők rendelkezésére. A szellem médiummal való kapcsolódása olyan, hogy a
testéből kilép a médium és a megnyilatkozó szellem lép a helyébe. Azonban a védelmezői nagyon vigyáznak arra, hogy a
szellem távozásakor a médium, vissza is tudjon jönni a testébe.
A testéből, korona csakrán vagy a napfonaton lép ki illetve
vissza.
Amikor a közlést adni akaró szellem közeledik a médiumhoz,
akkor a rezgéshullámaival teszi magát felismerhetővé. A lélek
rezgése mindenkinél egyedi. Az ellentét nem tudja emiatt hamisítani. Képet vetíthetnek ugyan, de az olyan, mint egy fotó
nincs mögötte rezgés, ezért élettelen, mozdulatlan. Magas szellemnek szeretetteljes a rezgése, halvány rózsaszín színű, ezüstbe megy át. Az átlagosan fejlett szellemé szivárványszínű. Az
alantas szellemé vörös, infra vörös színű, negatív rezgést kelt.
A közeledésük lehet törvényes vagy törvénytelen, a rezgést átadja és a médium dönti el, hogy fogadja vagy nem. Ez természetesen lélek szinten megy. Kivétel, ha idegen naprendszerből
jön a szellem, aki egy pillanat alatt ott van a médium mellett.
De őrködnek teste felett a vezető szellemek és nem engedik a
médiumhoz kapcsolódni. Normál esetben, amikor a médium a
közelgő szellem rezgését megérzi, akkor érzi a késztetést a
szolgálatra. Kilép a testéből és átadja a helyet a megnyilatkozónak. A médium testének az északi oldalán foglal helyet és
őrködik felette. Ilyenkor csak az életszalagja által van összeköttetésben a testével.
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A törvényes kapcsolódásnál mind két védőszellem jelen
van. A médiumé és a kapcsolódó szellemé is. A törvénytelen
kapcsolódásnál valamelyik, vagy mind kettő hiányzik. Ha a
médium védő szelleme hiányzik, akkor különösen veszélyes
lehet, mert nem tudja magát zavartalanul átadni, hiszen a védelemre is figyelnie kell. Ilyenkor a közlemény is zavaros és
ellentmondásos. Lényeges a médium életmódja és hangulata is
mert a vonzástörvénye mindenhol, mindenkor érvényesül. Ha
a médium keserűséget, nyugtalanságot áraszt ki magából, akkor az asztrál teste sárgás és vörös színű. Ilyenkor a megnyilatkozni vágyó szellemek távol maradnak. A médiumnak erős
hitre van szüksége, mert a legkisebb eltántorodás is átviheti az
ellentét táborába.
Lehetnek megnyilatkozási forma szerint; intuitív, gépies, mechanikus.
Az intuitív médium; Úgynevezett sugallati médium. Nincs
transz állapotban, csak a korona csakrája felé helyezkedik a
szellem és fluid /energia/szálain keresztül hat rá. A médium
teljes tudatában van mindennek, amit ír vagy mond. Az igazi
művészek nagy része intuitív médium. Úgy érzékelik, mintha
saját gondolataik lennének. E közben a szellemek sugallatainak
tükröződése az agyában. Például, költők, zenészek, festők.
A gépies médium; Fél transz állapotban van. Tudja, mi történik körülötte. Késztetést érez írásra, de a megnyilatkozni
kívánó szellem csak a kezét használja, ezért teljes tudatánál
van. Azt viszont nem tudja, hogy mit ír. Ugyanígy lehet beszélő
is, amikor csak a beszélő szervét használja és a médium teljes
tudatában van a környezetének, de amit mond, nem ő mondja,
hanem az általa megnyilatkozó szellem. Ilyenek voltak a próféták is.
Mechanikus médium; Transz állapotban van. Ez egy csökkent tudatossági szint, alvásszerű állapot. Nincs tudatában a
környezetének. Nem tudja, mit ír vagy mit beszél. Nem emlék-
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szik semmire. Az egész testét igénybe veszi a megnyilatkozni
kívánó szellem. Idegen nyelven is megszólalhat.
A médiumok típus szerint lehetnek; Halló médiumok;
Akik hallják a szellemeket. Úgy, mintha egy ember beszélne
hozzá. Ez történhet intuitív módon. Meghallják a fizikai síkon
túli hangokat.
A látó médiumok; Látják a szellemeket, ez szintén lehet intuitív módon, vagy fél transz állapotban, akár transz állapotban
is. Azt, hogy a megjelenő szellemet milyen alakban látja a médium, függ a szellem fejletségének fokától.
A megjelenő szellem lehet egy ködszerű folt alak is, vagy ahogyan a korábbi életében kinézett, vagy egész fényes alakban is
megjelenhet, ha magas szintű lény. A látó médium akkor is
tudja, hogy ki az, ha csak egy foltszerű alakot lát. Ez egy olyan
képesség, amellyel meglátják a fizikai síkon túli világot.
A beszélő médiumok; A megnyilatkozni kívánó szellem, a
médiumbeszélő szervére hat. Ők lehetnek intuitív, gépies, és
mechanikus típusú médiumok, akik közlik a szellemi tanításokat vagy a szellemek bármilyen mondandóját. A beszélő médiumok, többnyire látó, halló és író médiumok is egyben.
Az író médiumok; Szintén lehetnek intuitív, gépies, vagy
mechanikus típusúak. A szellemi közleményeket írásban jelenítik meg. Az írás eszköze bármi lehet. A költők általában intuitív
médiumok. Az agyában, gondolatként jelenik meg a vers szövege.
Gyógyító médiumitás; A tiszta, delejes fluid szálakkal felruházott médium magasabb fokozatú szellem befolyása alatt
áll. Többnyire olyanok, akik földi életük során orvosok voltak.
Képesek a médiumot delejezés /energia átadás/ közben irányítani, vezetni a kezét. Sugalmazzák a helyes diagnózist, helyes
indikációt. A szellemi látását kibővítik az anatómiával. A gyógyító médiumok éber állapotban végzik a tevékenységüket. A
gyógyító médiumitás ritka jelenség.
161

Rajzoló, festői médiumitás; Intuitív állapot a jellemző rá.
Sugallatra rajzol, fest és látja maga előtt tisztán, amit rajzolni
vagy festeni kell. A médium kezét egy szellemi erő irányítja. A
médiumot használja a szellem, művészetének átadására.
Zenei médiumitás; Ez is intuitív típusú médiumitás. A fülében hallja és az agyában gondolatként megjelenik a komponálandó zene.
A médium képes minden előképzettség nélkül, bármilyen
hangszeren játszani vagy énekelni.
A médiumok nagyon szenzitívek. Emiatt nem ajánlott sokat
temetőbe vagy kórházba menniük. Ragyogó fényük messzire
látszik és vonzzák a lelkeket akaratukon kívül. Ha mégis ilyen
helyekre mennek, akkor az aurájukra a védelmet ajánlatos feltenniük.
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MEGSZÁLLOTTSÁG

A szellemvilág egyik fontos alaptörvénye a vonzás törvénye,
miszerint hasonló – hasonlót vonz. Ez érvényes fizikai és szellemi síkon is. Így érvényes a megszállottságra is. Akkor fordul
elő általában, ha az illetőnek nagyon erős vágyai vannak. Ilyen
a szerelem, szexualitás, alkohol, drog, aggódás, gyűlölet, boszszúállás, gonoszkodás, különböző szenvedélyek. Ezek alacsony
rezgés szintet hoznak létre és a megszállottság alapja ez. A
megszálló rezgés szintje a vonzás törvénye alapján megtalálja
azt a földi embert, akiben ugyanezek, ilyen alacsony rezgésen
megvannak. Mivel nekik már nincs fizikai testük megszállják
ezeket az embereket és aurájukba beletapadnak. Ők a Föld
légkörében maradt lelkek, akik nem tudtak a haláluk után eltávozni, mivel többnyire hitetlenek és nem tudtak öntudatra ébredni. Mindenáron ki akarják elégíteni vágyukat és ehhez keresnek fizikai testet, melyen keresztül az érzéseiket kielégítik.
Sajnos az is sokszor előfordul, hogy ha az elhaltat a hozzátartozó nem tudja elengedni. Akkor ő is itt ragad a két világ között.
Vagy szellemként kísért ahol lakott, vagy a hozzátartozó aurájába beletapad és így megszállja. Az is előfordulhat, hogy a
megszállottság karmikus hátterű. Ekkor megrázó, döbbenetes
élettörténetek derülnek ki előző életükről. Az igazi probléma,
hogy a halál után már nincs idő. Így a megszálló egy folyamatot
érez csak és nem tudja, hogy megbosszulta e már vagy most
bosszulja, mert azt sem érzi, hogy meddig. Ő egy folyamatos
fájdalmas eseményt él át, amit meg akar bosszulni. Csak a
bosszú hajtja és ugyanazt éli át újra és újra, ezért képez ez egy
folyamatot.
A gyógyulás, eloldás csak akkor lehetséges, ha a földi ember
megváltoztatja tulajdonságát, emeli rezgés szintjét.
Akkor már a különbözőség miatt elhagyja, nem tud tovább vele
azonosulni, illetve benne tapadni az aurájába.
163

Ezek okozhatnak a megszállottnak fizikai tüneteket, melyek
összefüggésben lehetnek a megszálló problémájával. Például,
ha korábban égési sérülésekben halt meg a megszálló, égési
sérülések helyeit jelenítheti meg a megszállotton. Avagy egy
vízbe fulladt megszálló asztmás rohamokat idézhet elő a megszállotton. Persze mindez csak úgy igaz, ha az orvosok konkrét
betegséget nem tudnak kimutatni, mert a megszállott nem
beteg. Az is lehetséges, hogy a megszálló, a megszállott nyakába ül és üti a fejét. Ekkor a megszállottnak fáj a feje, nyaka, a
fájdalom helye, összefüggésben van a tragédia módjával. Aki
erős dohányos vagy erősen alkoholfüggő, magához vonzhatja
azokat a lelkeket, akik szintén ezeknek a hiányától szenvednek
a túlvilágon. Általuk telítődnek nikotinnal vagy alkohollal.
A megszállottságnak különböző fokozatai vannak. A Szimbiózis; A szellemlény kiválasztotta magának a földi embert és
körülötte van. Ez még ártalmatlan folyamat. Történhet rövidebb vagy hosszabb időre is. Általában megfigyel, tanul, tapasztal és nem okoz semmi kellemetlenséget, erre nagyon vigyáznak. Ezt egy átlag érzékenységű ember észre sem veszi. Ők
azért vannak körülöttünk, hogy fejlődjenek, ebben az esetben
tudatlanul is segítségükre vagyunk.
A következő fokozat a Vámpírizmus; Erős energetikai kapcsolatba lép a megszálló a megszállottal. Ez azt jelenti, hogy az
aurájába tapad a megszállottnak és folyamatosan szívja el az
energiáját, ő abból tartja fent magát. Ezenkívül rajta keresztül
elégíti ki a fizika vágyait erős pszichés ráhatással. Fizikai testben élő ember is lehet energia vámpír, szó szerint lehet érezni,
hogy valaki elszívja a másik energiáját.
Persze ezt nem szándékosan csinálja, hanem azt veszi észre,
hogy milyen élénk, erőteljes lett az egyik ember társaságában.
Ugyanakkor, akitől elszívta az energiát fáradtságot, kimerülést
érez. Ez földi emberek között sohasem tudatos, csak a jelekből
lehet észrevenni. Ilyenkor lépjünk ki az adott helyzetből vagy
tegyük keresztbe a kezünket, akár a lábainkat. Kérjünk védelmet. Ezek azért jöhetnek létre, mert még nem építettünk ki
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stabil kapcsolatot az örök forrással, Istennel. Ha ez meg van,
akkor folyamatos az energia átáramlása bennünk. Folyamatosan magas szintű energiát hordozunk, ami sok mindentől megvéd. Ekkor már alacsonyabb rezgésű szellemek sem és emberek sem tudnak megközelíteni minket. Ugyanis nem tudják
hosszabb távon elviselni ezt a magas rezgést. Ez is a túlvilág
törvényeinek alapvető egysége. A legerősebb védelmet az egyetemes szeretet rezgése, plusz a hit rendszere erősíti. Ezt kell
megtanulni fenntartani. A védelem berepedezik, összeomlik a
szeretetlenség hatására.
További fokozata megszállottságnak, az Obszesszor; Ez már
súlyosabb eset. A szellemlény megszállja a megszállott testét,
beletapadva az aurájába. Ilyenkor, már komoly testi és szellemi
tünetek keletkeznek, mert egyre többet birtokolja a fizikai testet.
A következő fokozata a Poszesszor; Ez már a megszállottság
legsúlyosabb formája. A test már többé nem ura önmagának. A
szellemlény dominál és ő irányít folyamatosan és tudatosan. A
megszállt tudja, hogy nincs egyedül a testében. Néhány tiszta
pillanatában ezért, ilyenkor segítségért kiállt.
A megszállottság jelei; Mindig több jelnek kell lennie egyszerre, hogy egy hozzáértő megállapíthassa. Ezek az alábbiak;
Mindig folyamatos alacsony energia szintnek kell lennie, ennek
kísérő tünete állandó fáradtság. Gyors hangulatváltozás, valamint személyiségváltozás.
Ez azért van, mert ilyenkor lép be a megszálló és az ő érzelmei,
illetve gondolatai dominálnak. Megváltozhat a megszállott
testtartása, arcvonása, hangja, de leginkább reakciói és hangulata. Belső monológ, amikor a szellem megszólítja az egyént, de
durva, szidalmazó, fenyegető és parancsoló stílusa van. Hirtelen meggondolatlan cselekvés, maga sem tudja miért tesz bizonyos dolgokat, utólag ledöbben rajta. A megszálló azonban
pontosan tudja és a végsőkig ragaszkodik emberéhez. Ezért ha
felfedezik, akkor hallani sem akar a gyógyításról. Emlékezet
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kiesést okoz amikor a megszálló uralja a testet és az eredeti
szellem ilyenkor kiszorul belőle. A megszállott nem is emlékszik ilyenkor, hogy mit tett, teljesen kiesik neki ez az időszak.
Van, hogy időszakosan uralja a testet a megszálló. Súlyosabb
esetben már csak nagyon ritkán, rövid időre kapja vissza a testét az eredeti tulajdonos. Lehetnek koncentrálási problémák,
mert a megszálló csökkenti a tudat szintet. Ez koncentráció
gyengüléséhez vezet. Ok nélküli aggódás, fóbiák, szorongás, ha
a megszállótól ered akkor ő vetíti rá félelmeit. Ez azonban csak
akkor igaz, ha az egyén életében vagy korábbi életében nem
található ok, fel nem dolgozott trauma. Olyan testi tünetek,
betegségek, amelynek orvos nem találja meg az okát.
A megszállottság következményei; A megszállottság előrehaladásával, egyre inkább a megszálló fizikai jellegzetességei
mutatkoznak a megszállotton. A belső tartalom alakítja a formát. A megszálló bizonyos tulajdonságai alkotják a tartalmat.
A megszállott fizikai teste pedig a forma. Megváltozik az egyén
arcvonása, mozdulatai, beszéde, hanglejtése, mozgása. Amenynyiben a megszálló más nemű, mint a megszállott, úgy a másik
nem azonosságait is átviheti az egyénre. Komoly hormon problémákat is okozhat. Ezzel együtt a nemi életben is akadhatnak
problémái.
Mivel a megszálló nagyon sok életenergiát von el, az egyén egyre inkább kedvetlen, életunt, céltalan depressziós lesz. Minél
kevesebb életenergiája van a megszállottnak, annál kevésbé
van ereje a megszállóval szemben. Főleg alkohol és drogfüggők
vannak kitéve ennek. Mindkettő nagyon rombolja az aurájukat,
lecsökkenti a rezgésszintet, így a magasabb rezgésszintű védelme automatikusan ezáltal megszűnik. Az alkohol asztrál
anyaga elkülöníti a szellemet a testtől és könnyű préda a belépésre. A drogoknak az energia áramlása ellentétes irányú, így
ugyancsak könnyen lehetőséget ad a megszállásra. A dohányzás is egy olyan erős szenvedély, amihez a szellem a túlvilágon
nem tud hozzájutni, ezért rátapad egy erős dohányosra. Így az
ő auráján keresztül elégül ki. A dohányzás is repedéseket okoz
az auramező védő burkán. Elhízás, mint szenvedély betegség,
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ha a megszálló például kórosan sokat kíván enni. Ilyenkor az
egyén már nem kívánja az ennivalót, de mégis eszik. Egyéb
szexuális problémák, ha a megszállónak erős szexuális vágyai
vannak, amit ki akar élni, vagy más nemű. A megszálló arra
kényszeríti a megszállottat, hogy hozzá hasonlítson. Akár elmehet egy átoperálásig vagy homoszexuális lesz. Az is problémát okozhat, ha a megszálló idős és nem kívánja a szexet, viszont a megszállott fiatal.
Mindezt megelőzhetjük, ha kiegyensúlyozottak vagyunk. Szeretetteljesek, harmonikusak, békések. Az ősforrással folyamatos
összeköttetésünk van, mely folyamatosan biztosítja a magas
rezgést és védelmet. Alacsony rezgésű érzelmek elengedése,
jellemünk javítása. Rendszeres imádkozás a harmadik rétegben.
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AZ EMBER FELÉPÍTÉSE

Az ember felépítése hármas tagozódású. Test, szellem, lélek. A fizikai testünket egy életre kapjuk, ezért óvni és vigyázni
kell testi épségünkre, egészségünkre. Mindent lehet, de csak
mértékkel a kockáztatásokat kerülni kell.
A fizikai testet körül veszi egy védőburok, ami egy erősebb
energia réteg, tojás alakú fényes, arany-fehéres színű. Akik
lelkileg fejlettebb szinten vannak azoknak ez egy fordított tojás
alakú, felül széles, alul csúcsos. Ha valaki nagyon önző életmódot folytat, akkor ezen a burkon körbe kialakul még egy kemény réteg is. Ez azért rossz, mert amikor meghal, akkor a
védő szelleme a kemény réteg miatt nehezen fér hozzá. Átlagembernek a fizikai teste körül 60 cm-re terjed ki ez a burok.
Minél fejlettebb a lélek, annál inkább szélesebb távolságra terjeszthető ki, illetve valaki minél inkább alacsony lelki fejlettségű, annál kisebb kiterjedésű a védőburka.
Ezen belül van egy hét rétegű aura mező, ami közvetlen körül
veszi a fizikai testet. A halál esetén az alsó három réteg itt marad és 40 nap alatt lebomlik a sír felett. Amennyiben hagyományos temetés van. A felső három réteg távozik a lélekkel. A
középső, az asztrál réteg a légkörben feloldódik. A hamvasztás
esetén ezek a rétegek ugyanígy lebomlanak csak gyorsabb folyamat által.
A szellem sűrű fluid – energia – szálakból álló ruha, ami körülveszi, a lelket szinte bepólyálja. Ez láthatatlan, de rövidebb
– hosszabb időre láthatóvá is válhat látók részére. Tapintható
is lehet sűrűségétől függően, amennyiben a szellem akaratával
sűrített állapotába juttatja. Ilyenkor lehetséges fényképezni is.
Ebben a megsűrített formájában tud hatni az anyagra is. Kopogás vagy tárgyak elmozdítása. Mindig a kozmikus delejes
áram /ód/ a közvetítő vezető.
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A lélek maga az isteni szikra, éltető erő. A szellem fluid szálai
kötik össze a lelket és a testet is. Minden lélek egyedi és a rezgése is. Isten ismeri mindenkinek a lélek nevét. A szellemvilágban azt használjuk. A lélek az emberben hatványozottan van
jelen, öntudatra ébredt állapotban. Olyan alakú, mint egy pók
nyolc kis lábával kapaszkodik a kisagy mögött. Ezért veszélyes,
ha valaki a tarkóját beüti, mert a lábai komoly ütés hatására
elengedik a szövetet és kicsúszik a korona csakrán. Az illető
meghalhat. A lélek színei változóak, attól függően, hogy milyen
lelki fejlettség fokán áll. A lélek tudósok által kimutatott súlya
21 gramm.
Ezen felül van hét fő csakra, elhelyezkedései és színei szerint; a Korona csakra –fejtető közepe – halálkor a lélek itt
hagyja el a testet. Színei lehet kék, lila, fehér. A Harmadik
szem csakra –homlok közép – született médiumoknál ennek
idegszálai összeköttetésben vannak a két halánték csont alatti
idegsejttel, mivel ez szolgál az idegen erők kapcsolódására.
Színei lila, indigókék. Torok csakra – torok közép – kék színű. Szív csakra – mellkas közép – zöld színű. Napfonat –
gyomorszáj – sárga színű. Keresztcsont csakra – köldök –
narancssárga színű. Gyökér csakra – szemérem fölött – piros színű.
A fizikai testhez viszonyított réteg elhelyezkedésük szerint; A
legközelebb álló első réteg az éteri, ami a gyökér csakrához
tartozik. A második réteg az érzelmi, ami a keresztcsonti csakrához tartozik. A harmadik réteg alsó mentál, ami a napfonathoz tartozik. A negyedik aura réteg az asztrál, ami a szív csakrához tartozik. Ez az összekötő híd az alsó három réteg és a
felső három réteg között. Az ötödik réteg a felső mentál és a
torok csakrához tartozik. A hatodik réteg az intuíciós és a harmadik szem csakrához tartozik. A hetedik aura réteg a mennyei
és ehhez tartozik a korona csakra.
Megjegyezni kívánom, hogy az aura rétegek nevei egyben síkokat is jelentenek. A különböző ezoterikus irányzatokban különböző neveket használnak, de ennek nincs jelentősége, mivel
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ettől az elhelyezkedésük nem változik. Vannak mellék csakrák
is a testben. Ezek úgynevezett akupunktúrás pontok is egyben.
A fő csakrák általában szimmetrikusan helyezkednek el az emberi testen, ugyanis párban vannak. A test elején a bemenet és
a test hátulján a kimenet. Az elhízott embereknél lehet egy kevés elcsúszás vagy rossz testtartásnál. Ezek tölcsér alakúak,
gerinc felé csúcsosak.
A Napfonatot és a lelket egy úgy nevezett Ezüstfonál – Életszalag - köti össze. Halálkor a Halál angyala ezt az ezüstfonalat
vágja el. Ezt követően már a szellem nem tud hatni a fizikai
testére.
Alváskor ezzel az ezüst fonállal hagyja el a szellem a testet.
Ilyenkor a szellem önálló életet él. A test mellett őrködik,
szemlélődik, hozzá jövő szellem egyéniségekkel kommunikál.
Van, hogy szellemi vezetővel az asztrál világban lebeg.
Az állatokban és növényekben van lélek, de öntudatlan. Szellemük nincs, nem gondolkodnak, tulajdonságaik nincsenek,
csak ösztöneik. Halálukkor a légkörben feloldódnak, feltisztulnak. Ezt követően rögtön új életmintát találva újra testet ölt.
Nincs köztes lét, számukra. Öntudatlanul követik a természet
törvényét. Fajonként szaporodnak.
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AZ ÁLMOKRÓL
Az álomfejtés régóta létezik a szimbólumokat kell hozzá ismerni. Ősidőkben az álmodó elment a paphoz, varázslóhoz, asztrológushoz vagy éppen ahhoz, aki a kornak megfelelően foglalkozott vele.
Mindenki álmodik az éjszaka folyamán csak legfeljebb nem
emlékszik rá, valamilyen oknál fogva nem hozza át a tudatába.
Ez általában akkor fordul elő, amikor rá nézve semmi olyan
nem történik asztrál síkon, amit át kellene hoznia a tudatába.
Ezért ilyenkor mindig jót alszunk, mivel a tudatunk folyamatosan pihenni tud. Egyébként a szellemi síkon történtek, a szellemi öntudathoz szólnak és ritkán marad meg az agyban. Mint
korábban említettem alváskor a szellem önálló életet él. A test
mellett őrködik, szemlélődik, hozzá jövő szellem egyéniségekkel kommunikál. Van, hogy szellemi vezetővel az asztrál világban lebeg. Ebben az esetben valóságos képeket lát, valóságos
eseményt él át. Amennyiben szükséges ébredéskor áthozza a
tudatába, amiről a szellemi vezetője gondoskodik. Így azoknak
az álmoknak, amikre emlékszünk többnyire van jelentősége.
Azonban ha az álom szaggatott vagy értelmetlen képek sorozata nincs jelentősége. Általában abból adódik, hogy a szellem
hirtelen tér vissza a testbe és a rezgéshullámok olyan tömegét
zúdítja az agyra, hogy annak elraktározott emlékképei hirtelen
egymásba kapcsolódnak, így egy elnyúló történet illúzióját kelti.
A szemhéjon látszik a szem mozgása, ami azt jelenti, hogy az
illető álmodik, megkezdődött az álom periódusa. Csináltak
olyan kísérletet, hogy kettő csoportot figyeltek meg. Az egyik
csoportnál minden álom után felébresztették őket, mert az
éjszaka folyamán többször is álmodunk, ezek periódusok.
Akiket hagytak álmodni, azoknál nem tapasztaltak semmi változást. A másik csoportnál viszont, mindig az álom megkezdé171

sekor felébresztették őket. Nem hagyták, hogy álmodjanak ezt
a periódust ezzel kiiktatták. Az eredmény egy pár nap múlva
már jelentkezett idegkimerülésben. Egy hét múlva teljes idegösszeomlást kaptak.
Az álom nyelve szimbolika és minden embernek saját kialakított szimbóluma van. A visszaemlékező és jövőbe látó álom
Isten drága ajándéka. Ez mindig egy megerősítés, vagy vigasztalás, akár iránymutatás is lehet. Ilyenkor a vezető szellem
nyújt mindig segítséget abban, hogy az álmodó emlékezzen rá.
A jövőbeli álmoknál az álmodó rezgéseit a vezető szelleme
szinkronba hozza a világ eseményeit irányító szellemcsoport
rezgéseivel. A múltbeli eseményeket álom formájában az
Akasából lehet előhozni. Ilyenkor szintén a vezető szellem az
aki a rezgéshullámokat szinkronba hozza az álmodó és az
Akasát őrző szellemcsoport tagjaival. A visszatérő álmok általában figyelmeztető álmok vagy karmikus álmok, ezért mindenképpen érdemes fele foglalkozni.
A karmikus álmok filmszerűen leperegnek az álmodó előtt.
Kívülállóként nézi, mint egy filmet. Azonban határozottan tudja, érzi és felismeri magát a cselekmény során akkor is ha más
korban van ill. másképp néz ki. Van, hogy más szereplőket is
hasonlóan felismer a történetben amennyiben releváns értékű,
függetlenül attól, hogy akkor éppen az is hány éves és milyen a
külseje. Ez a legbiztosabb ismertető jele annak, hogy karmikus
álomról van szó. Jó ha tudjuk, hogy akár nemet is válthat az
életeinek ciklusa között, de csakis engedéllyel. Ez akkor szokott
előfordulni, ha a vezeklő élete során ez feltétlen szükséges a
lelki fejlődéséhez.
Ezen kívül vannak még úgynevezett inger álmok Minden
érzés megteremti a maga álomvízióját.
Ezeket szimbólumok útján lehet megfejteni. Vágyálmok,
mindazok a kielégületlenül maradt impulzusok, amelyek a külvilággal való érintkezésből keletkeznek. Például összetűzés,
sóvárgás, rejtett hiúság.
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Betegségre vagy balesetre utaló álmok. Ilyen például, ha
sár, ingovány, jég, hó, jelenik meg az álomban. Mérges fekete
vagy vörös színű állatok, esetleg meg is harap, akkor ott következik be az esemény ahol a harapás történik. Lehet férges
gyümölcs is, mint szimbólumok.
Krízis álmok: ez olyankor szokott jelentkezni, amikor súlyos
felelősség terheli az álmodót, nehéz helytállás vár rá, pld. vizsga, verseny, fellépés. Ha erkölcsi krízisben van akkor akasztófa,
bíróság, kiütés, ragály, veszélyes operáció lehet a szimbólum.
A prófétikus álmok a legkülönbözőbb módón jelentkeznek,
egészen a burkolt szimbólumoktól az elvontig. Lehet egészen
világos, részletes képekkel úgy, ahogy az a valóságban is meg
fog történni. Mint már említettem mindenkinek egyéni szimbóluma van, de vannak általános szimbólumok is, erre található lexikon.
Az Akasa, szokták krónikának, vagy lemeznek is nevezni. Minden gondolat, szó, cselekedet fel van jegyezve pontosan mindenkinek, minden életéről a kozmikus térben. Az Akasa a Jupiter bolygón van. Szellem testvérek egész csoportja foglalkozik
ezzel. kíváncsiskodni Tilos! Ez túlvilági törvény. Meditációban
meg lehet nézni az előző életeket, amennyiben a jelenlegi életünkben ok – okozati összefüggés miatt, fejlődésben előre visz,
vagy egyéb okból szükséges. Ilyenkor megmutatják vagy akár
álomban is mint már említettem. Csak segítséggel, védelem
kérésével lehetséges. Nem véletlen, hogy le van zárva a múlt
előttünk.
Így mindenki tiszta lappal indulhat, kap egy új lehetőséget a
szeretetben való kiegyenlítődés véget. Új megoldást kap az
életében előítéletek nélkül.
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Kedves olvasóim!
Ennek a könyvnek a végéhez érkeztem, azonban egy következő
könyvben innen folytatom. A spirituális életfilozófiának megismeréséhez szeretnék segítséget nyújtani. Igyekszem minél
komplettebben bemutatni, hogy minden – mindennel, hogyan
függ össze. Remélem a végére sikeresen mindenkinek összeáll
a kirakós játék, amely életünket, sorsunkat befolyásolja. Hálásan köszönöm, hogy megtiszteltek a könyvem elolvasásával.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a szellemi vezetőknek, akik velem voltak e könyv megírásánál. Az Úr áldása
legyen mindannyiunkkal!
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK
Tekintettel arra, hogy a fenti könyvem megírásához több száz
könyvet olvastam el és rengeteg előadást hallgattam, hiszen
1994 – óta mélyedtem el ebben a témában, a rend kedvéért
csak néhány könyvet említenék meg.
A VILÁG VALLÁSAI
NÉVTELEN SZELLEM KÖZLEMÉNYEI
EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS
BELICZAY ANGÉLA; ÖRÖKÉLETNEK BESZÉDE
LÉVI H.DOWLING; A VÍZÖNTŐ EVANGÉLIUMA
AZ ÚJSZÖVETSÉG SZELLEMI MAGYARÁZATA
A HEGYI BESZÉD SZELLEMI MAGYARÁZATA

Debrecen, 2020.06.
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Ajánlás a szerző műveiből:

Fényben élni
válogatott versek
Ebben a könyvben az első verseim olvashatóak. 2011 – től,
2015 – ig, főleg lírai hangulatúak, de válogatott versek révén
több témakörből is találhatóak benne írásaim.

Az élet sója
válogatott versek
2015 – 2017 közötti verseim olvashatóak a könyvben, különböző kategóriákban. Többnyire spirituális és vallásos jellegűek.
Lélekből szólva
válogatott versek
Ez a könyv 2018 -ig íródott verseimből ad betekintést az alkotásaimról. Egy kis ízelítő a korábbi köteteimben található írásaimból.

Föld és Ég között
válogatott versek
A verses kötetemben 2019 – 2020 között írt műveim olvashatóak különböző témakörökben. Mese versek, természetről szóló versek, és ünnepi alkalomra írt versek alkotják többségét.
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Égi szivárvány
válogatott versek
Ebben a könyvemben még található 2019 – ben írt verseimből,
de főleg 2020 – 2022 között íródtak. Ünnepekről, természet
csodáiról és mese versek is találhatóak benne.

Bibliai történetek versben sorozat:
Ezt a könyv sorozatot 2017 – től írtam, 2019 végéig. A sorozat
négy kötetből áll;
I. Ószövetség, II. Újszövetség első rész, III. – A hegyi beszéd – Újszövetség második rész, IV. Újszövetség harmadik
rész.

Novellák
Ez egy novellákat tartalmazó kötetem, melyben különböző történetek és események játszódnak le. A témakörük változó a
romantikustól, kalandokon át a történelemig bezárólag.

Egy igaz szerelem
spirituális történet
2020 – ban kezdtem el kisregényeket írni. Ez az első könyvem,
amely igaz történeten alapul. Romantikus szerelmi történet, és
az eseményeket spirituális megvilágításba helyezi.
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Egy igaz út
spirituális életfilozófia
Ebben a könyvemben igyekszem bemutatni egy filozófiai spirituális utat. Az igazösvényen való járás elméleti és gyakorlati
oldalát. Az igazi spiritualitás és vallások megismerésén keresztül az álmokig, hogyan függ össze minden – mindennel.

Egy igaz út folytatódik
spirituális életfilozófia
A könyv címe is mutatja, hogy folytatódik az út megismerésének lehetősége. Néhány Szent életének rövid történetével, valamint a túlvilági lét törvényeivel. Angyalok és Missziós szellemek tevékenységeiről. A Mennyei és Földi világ közötti kapocsról, és ennek összefüggéseiről írok benne.

Nyári kalandok a Mátrában
kalandregény
A Mátra iránti rajongásomból megszületett egy kalandregény.
Ez a könyv elvisz a hegységben található különböző ominózus
helyekre. Feltárja a titkokat és legendákat. A természet pazar
látványai és leginkább előforduló állatok, látnivalók bemutatása. A könyv végén 60 darab színes fotóval, melyek ezen helyszínekről készültek.
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Az elveszett aranyrudak
romantikus kalandregény
Kitalált történet, melyben megtalálható a romantikus szerelem
és a kalandok sora. A regény több helyszínen játszódik. Így
röviden bemutatásra kerülnek a színterek, mely által több ismeretet szerezhetünk a különböző területekről.
Valamennyi eddig elkészült könyvem olvasható
könyv formájában a Google Play könyvtárában.

E –

Magánkiadásban, a könyvek megvásárolhatóak közvetlenül a szerzőtől.
Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe az elkészült könyveimet.
Elérhetőség: e – mail cím: pooredit3@gmail.com
A szerző honlapja: http://www.pooreditirono.hu/
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