Így jöhet az Új, az örök. Talán fölött – a lehet.
Teher fölött – a tehet. Tér és idő helyett,
mit átsző a képzelet – az örök való.
Vallások sokasága helyett – az ok és a tett, mely
eggyé csak úgy lehet, ha kigyúl a Fény, a lehet.

Egyetlen súly a szabad, az önként vállalt
feladat. Annyi a kegyelem, amennyi a vállalt
feladat, az önként vállalt, szabad.
A kegyelem nem adomány, nem könyörület.
A kegyelem tény, nem önkény.
Felelet, korona, melyet hordoz a tiszta tett.

ANGYAL – 74.5

ANGYAL – 75.5

Ki kényszerből tesz, ki kényszerből igaz,
rabszolga az.
A lét, ha teher, a lét, ha nyom,
szégyenbélyeg a homlokon.

Átok a „kell”, megváltás a „lehet”. A választott
választ, a választott tehet. A választott az,
ki mehetne és marad, ki fekhetne és arat,
ki szem nélkül lát, ki vehetne és ad.
Lehull a lakat. Szabad a tér, a tértelen.
A felismerés, a szabad: az Értelem.

ANGYAL – 75.5

ANGYAL – 75.5

A rabszolga vergődik.
Régi kötelek kötik.
A kötél magától lehull,
ha egy a jó szolga és az Úr.
Az Értelem elvágja a kötelet.

Krisztus testvér megszületett.
Az Új Krisztus fény mindenek felett.
Az Új Krisztus eljövend,
ha egy lesz a föld s az Angyal benned.
ANGYAL – 75, 76.5

ANGYAL – 75.5

Az ember Istent nem lel, mert egy Vele.
Az Egység a csoda.
A nagy törvény, hogy mindenki a felettesében
benne foglaltatik.

Ha a föld savát kezedbe veszed s felemeled,
a só valóban nem emelkedik. Ha a só feloldatik,
véredben kering, így emelkedik a Negyedikig.
A só íze örök. El nem tűnik, ha feloldatik.
A só üdvözül, ha vérré válhatik.
El nem tűnik, éltet és telít.

ANGYAL – 76, 77.5

ANGYAL – 77.5

Az anyag a Fényben feloldatik. Az Új Anyag
a Fényanyag. Oldd fel magad! Éned elveszik,
Vér lesz, mely mindent telít, mindent megold.
Ha feloldod magad, üdvözül az anyag,
benned, általad, s a Szellem hat.
Add oda magad!

A föld nem a só, nem a fű, nem a ló,
nem a gondoló, hanem az anyagba öltöztető,
az átváltoztató, a Fényt védő, beburkoló.
Így lesz a fénytan
még nem látó szemeknek elviselhető.

ANGYAL – 77.5

ANGYAL – 78.5
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