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…a fordítás, ami megváltoztat mindent…

1.
M.I.1.  Isten az élet,  a  békesség!  A világi  életed,  alakítsd át

élettel, hogy élhess!

M.I.2. A világi élet nyomorúságos, ahol az élettelen életének
hatalma  nem tökéletes.  Ott  az  örökbüntetés,  az  engedetlen  és
tisztátalan  szellemek  börtöne.  Az  engedetlen  és  tisztátalan
szellemek börtönébe lehúzó erővel. Isten, az életet adó erővel a
világi élet és Isten élőhelye közötti kapcsolatot biztosítja. A bűntől
megtisztult lelkek, Isten élőhelyén élnek.

M.I.3.  És  életerejével,  az  Isten:  Váljon  többé  a  szellemi
megvilágosodással  és  Isten  megismerésével  a  világi  élet.  Mert
többé válhat a szellemi megvilágosodással és Isten megismerésével
a világi élet.

M.I.4. És ígéri Isten, hogy jó a szellemi megvilágosodás és Isten
megismerése.  És  aki  a  tisztaságot  választja,  az  Istennel  van,
szellemi  megvilágosodásban és  Isten megismerésével.  Az  nincs,
örökbüntetésben!



M.I.5.  És  rendeli  Isten  a  szellemi  megvilágosodást  és  Isten
megismerését az életnek idején. Az örökbüntetést a káosz idején.
Aki többé válik az örökbüntetésben, szellemi megvilágosodással és
Isten megismerésével, az többé válik a világi életben, élete idején.

M.I.6. És életerejével Isten: Többé válik kiterjedése a léleknek,
a bűntől való megtisztulással.  Aki a tisztaságot választja, annak
lelke a bűnöktől megtisztul. Mert a léleknek, a bűntől meg kell
tisztulnia!

M.I.7.  Élhet  utána  Isten  kiterjedésében,  aki  a  tisztaságot
választja. Isten kiterjed az örökbüntetés helyén arra a lélekre, aki a
bűntől  megtisztul.  Az  Isten  kiterjedése  az  Isten  élőhelyén  lévő
lélekkel van. A lélekkel, aki a bűntől megtisztult, élete erejével.

M.I.8. Isten rendeltetése, hogy kiterjessze Isten élőhelyéről az
életet  az  örökbüntetés  helyére.  Hogy,  többé  váljon  a  szellemi
megvilágosodással és Isten megismerésével, a bölcsességgel élő,
élete idején.

M.I.9. És életerejével az Isten: Aki eltér az Úrtól és megváltozik,
az jelentéktelenné válik! Az a világi életben a bűn uralma alatt lévő,
emberi élet mulandóságával él! Jövőjét elveszíti és a bűn uralma
alatt  él,  az  emberi  életnek  mulandóságával.  És  elveszíti  a
halhatatlanság eredményét, ami eredményt visz az életbe, az Úr
rendeltetése szerint! Mert az élet erejével válhat többé jövője a
világi életében.

M.I.10. És rendeli Isten, az Isteni megbízatással, hogy birtokolja
az  Úr  dicsőségét,  akinek  élete  vele  van,  a  világi  életben!
Rendeltetésük  az  életben  összegyűlt  lelkeknek,  hogy  a  bűntől
megtisztuljanak! Mert rendeltetése a léleknek, a tisztaság! Nekik
ígéri Isten, hogy Isten jó!

M.I.11. És életerejével, Isten: Aki eltér az Úrtól és megváltozik,
az jelentéktelenné válik! Az a világi életben a bűn uralma alatt lévő



emberi élet mulandóságával él! Jövőjét elveszíti és a bűn uralma
alatt  él,  az  emberi  életnek  mulandóságával.  Az  elveszíti  a
halhatatlanság  eredményét,  ami  az  élet  eredménye,  az  Úr
rendeltetése szerint! Az élet erejével válhat többé jövője a világi
életében.

M.I.12.  Aki eltér az Úrtól  és megváltozik,  az a jelentéktelen
világi  életben,  a  bűn  uralma  alatt  lévő  emberi  életnek
mulandóságával  élhet!  Jövőjét  elveszti  a  bűn  uralma alatt  lévő
ember, életének mulandóságával! Pedig az ő rendeltetése, hogy
elérje  élete  eredményeként  a  halhatatlanságot!  Élete
eredményeként létezhet jövője, az Úr rendeltetése szerint.  Neki
ígéri Isten, hogy Isten jó!

M.I.13. Válj többé életed idején az örökbüntetésben, válj többé
szellemi  megvilágosodással,  Isten  megismerésével  és  erkölcsös
életeddel!

M.I.14. És életerejével az Isten: Mikor többé válik a szellemi
megvilágosodással  és  Isten megismerésével  a  bűn uralma alatt
levő ember,  akkor  életére  Isten kiterjeszti  a  békességet.  Aki  a
tisztaságot választja az élete idején a káosz helyett, az többé válik,
mert az Isteni hatalom létezését bizonyítja! Az életével a szellemi
hatalmat megtestesíti,  ezért tisztelet veszi  körül élete idején és
Istennel élhet, mert ez a világ rendje!

M.I.15. Aki többé válik a szellemi megvilágosodással és Isten
megismerésével, annak életére Isten kiterjeszti a békességet. Aki
szellemileg megvilágosodik és Istent megismeri a világi életben,
annak életereje többé válik.

M.I.16.  És  élhet  utána  Istennel,  aki  jelentőssé  válva
bölcsességével megszerezte a szellemi megvilágosodást és Isten
megismerését. Isten a bűn uralma alatt lévő emberi életnek: Az
ember, aki jelentőssé válik és szellemileg megvilágosodva Istent
megismeri a bűn uralma alatt, az életében közvetítse az Isteni erőt



a  jelentéktelenekhez!  Aki  szellemileg  megvilágosodott  és  Istent
megismerte, az a bűn uralma alatt lévő emberi élethez közvetítse
az Isteni erőt, a káoszba a reményt!

M.I.17.  Hogy növeljék  azok is,  békés  életükkel  Istent.  Hogy
megismerjék Isten kiterjedését, szellemileg világosodjanak meg és
éljenek Istennel a világi életben.

M.I.18. Aki közvetíti élete idején a tisztasággal az Isteni erőt, a
káoszba, az szellemileg megvilágosodott és Istent megismerheti az
örökbüntetés helyén. Annak ígéri Isten, hogy Isten jó!

M.I.19. Az többé válik az örökbüntetésben, mert többé vált a
szellemi  megvilágosodással  és  Isten  megismerésével.  Az
tökéletessé  vált  élete  idején.

M.I.20. És életerejével az Isten: Akinek életében lelke a bűntől
megtisztul  és  megtér,  annak  megérkezhet  lelke,  Istenhez.  Aki
hitetlenül  él,  annak  nyugtalan  élete!  A  tiszták,  Isten  mennyei
hatalmával  és  együttérzésével  vannak,  ami  a  gyengék  iránti
segítőkészségre ösztönzi  őket.  Az Isten élőhelyének kiterjedése,
Istennel és a békés élettel van! A világi életben az engedetlen és
tisztátalan szellemek börtönében, a lehúzó erő terjed ki az emberre!

M.I.21. Istennel élhet, aki jelentőssé válik, aki lelkét a bűntől
megtisztítja!  Isten  kitűntjei  a  hitetlen  életért,  a  magát  lealázó
hitetlenért,  a  nyugtalanok  lelkéért  harcolnak,  hogy  a  bűntől
megtisztuljanak az Úr rendeltetése szerint! Isten kitűntjei az Isten
mennyei hatalmával és irgalmasságával, a nem tökéletes lelkekért
harcolnak, tisztulásukat remélve, az Úr rendeltetése szerint. Nekik
ígéri Isten, hogy Isten jó!

M.I.22. És jót kíván azoknak Isten, az élet erejével: Magadhoz
hasonlót  hozzatok  létre!  Magadhoz  hasonlót  hozzatok  létre,  és
erősítsétek  meg  a  tiszta  lelkeket,  a  lelkek  bűntől  való
megtisztulását! A tiszta is magához hasonlót hozzon létre, a világi



életben!

M.I.23. És többé válik az örökbüntetésben, aki többé válik a
szellemi megvilágosodással és Isten megismerésével. Az kigyógyul
bűneiből, élete idején.

M.I.24.  Azokhoz életerejével  az Isten:  Juttassátok el  a  világi
életbe  a  hitetlenekhez,  hogy  rendeltetésük,  Istenhez  legyenek
hűségesek!  A  magát  lealázó  hitetlen,  birtokolja  életében  a
dicsőséges Isteni  megbízatást.  Mert  a  világi  életben,  a  hitetlen
rendeltetése, hogy Istennel élve, többé váljon!

M.I.25.  Utána  élhet  Istennel,  mikor  az  Isteni  megbízatás
birtokosaként dicsőségessé alakítja életét, mert ez a rendeltetése a
világi  életben,  a  hitetlennek!  Istenhez  hűségesen  éljen,
rendeltetése  szerint.  Ez  a  világi  életben  a  magát  lealázó
mindenféle hitetlen rendeltetése. Nekik ígéri Isten, hogy Isten jó!

M.I.26. És életerejével az Isten: Éljen az ember, élettelenként,
míg olyanná nem változik, hogy az Isteni erőt közvetíthesse! Míg
tiszta lélekkel, Istent hűen követő lélekké nem válik! Akkor érheti
el Istent, ha Isten kitűntjévé válva békességgel él, ha megtisztul,
ha hűséges a tökéletességhez, a világ életben! A világi életben a
magát lealázó mindenféle hitetlen, így változzon meg!

M.I.27.  Éljen utána Istennel  az ember,  mert  az Úr nincs az
élettelennel! Istennel éljen az élettelen és ővele lesz az Úr. Az Úr
segítőjeként éljen!

M.I.28. És Isten, jó kívánságával hozzá juttatja az életet, az élet
erejével.  Neki,  Isten:  Magadhoz hasonlót  hozz létre!  Magadhoz
hasonlót hozz létre, és erősítsd meg a világi életet! Aki eltér az
Úrtól  és  megváltozik,  azt  Isteni  erővel  közvetíti  az  Úr,  az
örökbüntetés helyére! Aki az Isteni erő közvetítője az tiszta lelkű,
az  Istent  hűen  követő  lélek.  Az  Isteni  élet  békessége  a
megtisztulttal van a világi életbe. A magát lealázó, nem lehet Isten



kitűntjeivel, amíg nem válik tökéletessé, addig hitetlen.

M.I.29.  És  életerejével  az  Isten:  Akkor  juthatsz  Isten
kitűntjeihez, ha a bűn uralma alatt levő emberi élet mulandósága
helyet, jövőt szerzel életednek. Mikor tökéletessé alakulsz, a világi
életben! Mikor az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönébe
lehúzó erőnek,  ellenállsz!  Akkor  többé váltál  és  Isten kitűntjei,
halhatatlanságot és jövőt visznek, eredményes életedbe!

M.I.30.  Addig  a  világi  életben,  Isten  kitűntjei  nincsenek  a
hitetlennel!  Az  Isteni  élet  békessége,  Isten  kitűntjei,  a
megtisztulttal vannak a világi életben. A magát lealázó, nem juthat
Isten kitűntjeihez, míg nem válik tökéletessé, míg hitetlen! Aki az
Isten  életet  adó  erejével  van,  annak  halhatatlanságot  juttatok
életül, a bűn uralma alatt lévő emberi élet mulandósága helyett!
Mert többé vált az élet erejével.

M.I.31.  Aki  ígéri  Istennek,  hogy  Istennel  él,  az  váljon  Isten
kitűntjeként,  é lővé!  Az  legyen  jó  és  vál jon  többé  az
örökbüntetésben! Az váljon többé a szellemi megvilágosodással és
Isten megismerésével! Az kerüljön egyensúlyba, élete idején.

2.

M.I.2.1.  A  tisztaság  hatalmával  hozd  létre  az  Isteni  élet
békességét, a világi életben, és Isten kitűntjeként élhetsz. Aki Isten
kitűntjeként él, annak életét az Úr megerősíti, az létében erőssé
válik.

M.I.2.2. Aki a tisztaság hatalmával bebizonyítja Istennek, hogy
önmagát legyőzi, az létrehozza Isten élőművét, élete idején. Aki
tisztasággal megtér és önmagát legyőzi élete idején, az létrehozza
a tökéletességet, ami Isten élőműve.

M.I.2.3.  És jót  kíván Isten annak,  aki  önmagát legyőzi  élete



idején.  Az  kizárólag Istenhez tartozik,  aki  tisztasággal  megtért.
Isten kitűntjei, Isten segítőiként Isten élőművét végzik, mert életük
cselekedetét Isten élőhelye alkalmazza.

M.I.2.4. Aki Istennel békességben él, annak lelke a világi életből
az  engedetlen  és  tisztátalan  szellemek  börtönéből,  a  bűntől
megtisztulva,  Isten élőhelyére jut.  Mikor  ez  megtörténik,  akkor
válik  élővé.  Akkor  élhet  Istennel  a  világi  életben,  mikor
békességben  él  Istennel!

M.I.2.5. Akkor élete jelentősen átalakul a nem tökéletesnek, és
megszabadulhat  világi  életből,  mikor  életével  az  Isteni  hatalom
létezését  bizonyítja.  Mikor  élete  jelentősen  átalakul,  a  nem
tökéletes  megszabadul  a  bűn  uralma  alól,  az  emberi  élet
mulandóságától. Mikor eltér a bűntől, és az Úrral megváltozik. De
akkor, Isten még nem indítja útnak az életbe. Isten döntése és
kívánsága, hogy aki kitűnt a világi életben, az a világi élet emberét
nevelje a jóra.

M.I.2.6. Önmegtartóztatóan kell élnie és életével ösztönözni és
segítenie  a  gyengéket,  hogy  Isten  mennyei  hatalmával,  Isten
élőhelyére fogadja a világi életéből. A világi életből, az engedetlen
és tisztátalan szellemek börtönének lehúzó erejéből, a tökéletesek
kerülnek Isten élőhelyére, azok frissítik az életet!

M.I.2.7.  És az Úrhoz,  az élet  hatalmához kerül  az ember,  a
világi élet mulandóságából, aki tökéletessé vált az életet adó erővel.
Az élet  erkölcsi  ítélete:  Ha az életet  adó erővel  többé válik az
ember, akkor élhet az életet adó erővel!



M.I.2.8. Akinek cselekedetével és életével van az Úr, annak élete
tökéletes. Örülök az ember ártatlanságának, és örömöm az élet
helyére  juttatja.  Aki  a  kimagasló  Isteni  megbízatást  birtokolja,



dicsőséges életével az Isten élőhelyére jut. És az örök élettel növeli
az embert, aki létrehozza kapcsolatát az Úr hatalmával.

M.I.2.9. És neveli az Úr, az ember életét a világi életben, hogy
kitűntjévé váljon. A nem tökéletesnek a halhatatlanságot ígéri Isten,
ha jóként él. Mert halhatatlanságban a tökéletessé vált, ártatlan és
jó  élhet  boldogságban,  aki  békességgel  él.  A  jó  ember,
békességben él! A rossz, a tökéletességet és a halhatatlanságot
nem értheti.

M.I.2.10. Élete tisztulása után érkezhet az ártatlan, az öröm
helyére  a  tökéletes  boldogságba.  Lelke  a  bűntől  megtisztulva
juthat  az  élet  erejéhez.  Mikor  megtisztult  életereje,  akkor
választhatja  a  tökéletességet,  az  élet  erejét.

 

M.I.2.11. Az élet rendeltetése, a tisztátalanságtól megtisztulni!
Aki az örökkévalóságtól eltér, az eltér lelkével az Úrtól, a tökéletes
világi élettől és az örökkévaló élettől.

M.I.2.12. A világi élet után az örökkévalóság, igen jó! Az Isteni
hatalom létezését bizonyítja gyógyulásával, aki kitartásával erőt ad
életének.

M.I.2.13.  A  bölcs  életnek  rendeltetése,  hogy  terjedjen!  Aki
tökéletes  és  alázatos,  az  eltér  a  világi  élettől  az  örökkévalóságba.

M.I.2.14. Az erkölcsös lelke, életében megtisztul a bűntől. Aki
életében lelkét a bűntől megtisztítja, az Istennel van. Annak Isten a
menny  és  világi  élet  megvilágosodását  kinyilatkoztatja.  Aki  a
bűntől  megfosztja  életét  azt  életének  felfedezésében,  szabaddá
teszi az Úr. A tökéletes élet eredménye, hogy a lélek, a bűntől
megtisztul.

M.I.2.15. Ember, mikor megszerzed az Úrtól az életet, akkor
növeled hatalmát, ezért örömmel juttat a tökéletes boldogságba. Az



ártatlant neveli és védelmezi az Úr.

M.I.2.16.  Utasítja  Isten  az  embert:  Élj  az  élet  erejével!  És  a
tökéletes  boldogságért,  ártatlan  életeddel  a  veszélyek  ellenére



tarts  ki,  hogy Isten  kitűntjeivel  a  halhatatlanságban élhessen!

M.I.2.17.  Mert  a  jó,  a  tökéletességet  és  a  halhatatlanságot
érteni fogja. Aki nincs összhangban Istennel, az ezeket nem értheti,
és nem is élhet velük! Viszont, amely élete idején érti ezeket, akkor
él és tudni fogja, hogy megváltozik sorsa.

M.I.2.18. És életerejével az Úr: Nem jó az embernek élete, ha
nem válik többé Istennel. Isten élőhelye alkalmazza cselekedetét és
segíti,  akinek  élete  Istennel  van.  Az  a  jelentéktelentől,  olyan
nagyon nagy távolságra van, mert a bűn uralma alól, életét ígérve,
eljut Istenhez. Annak erkölcse megfelelő.

M.I.2.19. Az életének hatalmával létrehozza a kapcsolatot Isten
és a világi életét között. Az Isten kitűntjei tökéletesek és szabadok,
ők  nem  hitetlenek!  Az  Isten  kitűntjei  tökéletesek,  mert
megtisztulva, Istennel békességben élnek! Az ember rendeltetése,
hogy megtisztulva,  megszerezze az életet!  Ígéri  Isten az életet,
annak  az  embernek,  aki  rendeltetése  szerint,  eljut  hozzá.  A
hitetlennek nem juttat  életet,  annak nincs  rendeltetése!

M.I.2.20. És rendeltetést juttat az embernek, a kitűntjének, aki
hűséges Istenhez. Az élhet Istennel, aki békés és tiszta életével,
Isten kitűntjeként megszabadul a világi életből! A hitetlen ember is
eljuthat, ha erkölcse megfelel Istennek! Segíti annak életét Isten,
aki a jelentéktelen bűn uralma alatti élettől, olyan nagyon nagy
távolságra  kerülve,  életét  ígéri  Istennek.  Nem  leli  azt,  az
örökbüntetés!

M.I.2.21.  Útnak  indítja  az  életbe,  az  Úr,  az  engedetlen  és
tisztátalan  szellemek börtönéből  abban a  pillanatban,  mikor  az
ember eléri a tisztaság pillanatát. Akkor megszerzi az életet, mert
az  Úr,  megmentette.  Akkor  a  kimagasló  Isteni  megbízatás
birtokosaként,  az  örökkévalóságban  lévő  helyért  harcolhat.  Aki
nem tökéletes, az a bűn uralma alatt lévő emberi életét erősítse
meg és váljon tökéletessé!



 

M.I.2.22. És akkor, életének hatalmával létre hozza a kapcsolatot,
Isten  és  a  világi  élet  között.  Az  Úr  megmenti,  mikor  a  nem



tökéletesből,  a  kimagasló  Isteni  megbízatás  birtokosává  válik.
Akkor megszerzi az életet. Akkor az Úr, segítőjévé szerzi az embert.

M.I.2.23. És életerejével az embernek: Ember, mikor lelked és
életed békében lesz, akkor lelked és életed, békés életével a bűn
uralma alatti életből megszabadulhat! Akkor lelked, a bűn uralma
alatti életből az Úr segítőjévé válik. Mert az embernek rendeltetése,
hogy megszerezze az életet, Istentől.

M.I.2.24.  Mikor  a  tökéletességet  érteni  fogja,  akkor  a
megtisztulthoz enged az Úr életet, az örök életből. Mikor békében
él, és egybe tartozik lelkével, akkor többé válik élete, a bűn uralma
alatt lévő ember életétől.

M.I.2.25. Aki bölcsen él az élhet Isten kitűntjeivel. És akkor, az
ember a szellemi szegénységéből, az ő lelkével megszabadul. És
nincs már bűntudata, létezése miatt.

3.

M.I.3.1. Az ember, aki megújulását ígéri Istennek a bűn uralma
alatt, annak élete ígéret Isten számára. Az Isten kitűntjévé válva,
szabadságban élhet. A hitetlent, ki az Úristennel akar élni, annak
életét  az élet  erejével,  az  Úr segíti,  ha csakugyan életerejének
akarja  Istent.  Addig  a  tökéletes  boldogsággal  és  az  életnek
halhatatlanságával  nem élhet,  míg  nem ártatlan!

M.I.3.2. És életerejével az Úr segítője lesz, aki életében megújul.
És a tökéletes boldogság és halhatatlanság eredményével élhet az
ártatlan.

M.I.3.3. A halhatatlanságot, a tökéletes boldogságot, a békés
élettel, az ártatlansággal és a bölcsesség eredményével érheted el.
Annak életereje nincs Istennel, aki nem így él, és semmit sem tesz
azért, hogy megváltozzon sorsa!



M.I.3.4. Aki életerejével megújul, azt az Úr segíti. Aki nem, az
tudni fogja, hogy nem változik meg sorsa.

M.I.3.5. Ha nem érti a tökéletességet, az Istent, élete idején,
akkor nem él vele Isten! Isten megnyilatkozik annak, kinek lelke
ígéret  számára,  aki  többé  válik.  Mert  Isten,  jó!  Aki  nincs
összhangban  Istennel,  az  a  tökéletességet  nem  értheti.

M.I.3.6. És ígéri Isten az Úr segítőjének, hogy jó a halhatatlan
élet!  Akinek  jó  a  lelke  az  ígéret  Istennek,  az  törekedjen  a
halhatatlanságért,  bölcsességével.  Aki  ezt  választja,  az  élete
eredményeként  eljuthat  az  életbe,  az  Úrhoz,  az  örök  életbe.

M.I.3.7.  És Isten megnyilatkozik,  kitűntjeinek bölcsességével:
Lelketek ígéret Istennek, mert értelmetekkel elértétek, hogy már
nem  vagytok  sze l lemi  szegénységben.  Békében  és
halhatatlanságban  fejlődtök,  azért  emeltelek  benneteket
magamhoz,  hogy  közösen,  Isten  kitűntjei  és  az  örökkévalóság,
elválaszthatatlanul cselekedjünk az emberek jövőjéért!



M.I.3.8. A hit és üdvösség az Úr megnyilatkozása! Aki rossz élete
ideje  az  a  káoszban  az  engedetlen  és  tisztátalan  szellemek
börtönében befejezi életét! Aki megtér, az eléri az örökkévalóságot,



a boldogságot! Az ártatlan ember, tisztasággal él és viselkedik. Aki
másnak  mutatja  magát  az  emberek  előtt,  annak  lelke  nem  él
Istennel! Akinek lelke nem tökéletes és nem ártatlan, az nem élhet
boldogságban!  Az  nem  lehet  a  halhatatlanságban,  csak  az
engedetlen  és  tisztátalan  szellemek börtönében!

M.I.3.9.  Isten,  az  élettel  nyilatkozik  meg  az  embernek.  Az
életerőddel te hol akarsz élni, Istennel az örökkévalóságban, vagy
az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönében?

M.I.3.10.  Mert  az  életerejével  nyilatkozhat  meg  az  ember,
Istennek. Hit és üdvösség azzal,  aki tökéletes, az boldogságban
élhet,  mert  ártatlan!  De  az  nem  lehet  tökéletes,  aki  szellemi
szegénységben él! Az nem tisztult meg, aki másnak mutatja magát!

M.I.3.11. És életerejével,  Isten: Mi a te életerőd? Miért élsz
szellemi szegénységben? Miért élsz így? Ki tanácsolta, hogy ne élj
a halhatatlan élettel? Mi akadályoz téged, hogy ezen változtass?

M.I.3.12.  Ember,  életerőddel  válj  az  Úr  segítőjévé  és  az
újjászületés  ígéretét  juttatom  életedhez!  Neked  juttatom  a
halhatatlanságot,  hogy az  élet  erejével  élhess!

M.I.3.13. És az élet erejével élve segítsd Istent, segítőjeként.
Míg nem cselekedsz az Úr segítőjeként életerőddel, és amíg nem
élsz  igazként,  addig  félrevezeted  élőerőd!  Aki  megújul  a
tisztasággal,  annak  életerejét  éltetem!



M.I.3.14. Akinek életereje Istennel, az megújul. Ember, amíg nem
így cselekedsz, addig Isten ítéletét helyezi sorsváltozásodra! Isten
kitűntjei hűségesek az Úrhoz, és a kitűntek szabadságban élhetnek.



A hitetlent az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönében, a
bűn uralja! Ember, amíg ott élsz, nem élhetsz örömmel! Annak az
embernek  élete  és  viselkedése,  a  megsemmisülés!  Ember,  élj
Istennel  és  Isten  kitűntjeivel  életed  idején  és  akkor,  nem
semmisülsz  meg!

M.I.3.15. Aki szemben áll Isten élőhelyével annak cselekedetét
nem alkalmazza az Úr. Az engedetlennek, a tisztátalan szellemek
börtönében kell élnie! Amíg nem segíted az Urat életeddel, addig
az  engedetlen  és  tisztátalan  szellemek  börtöne  a  te  jövőd!  Az
engedetlent, a tisztátalan szellemek börtönében találod. A te jövőd
az engedetlen és tisztátalan szellemek börtöne, ami kiemelkedésed
megtépázza, amíg az életerő ellen törsz!

M.I.3.16. Igen, az Urat kell segítened életerőddel, mert Isten
élőhelye  magához  hasonlót  hoz  létre.  A  bűn  uralma  alatti
várakozás az ember lelkét nyomasztja. Akinek lelkét nyomasztja és
kívánkozik az ő Ura után, az megérkezhet hozzá. Annak az Isteni
erő kiterjedésével, az élettel közvetíti a jövőt.

M.I.3.17. Az embernek, életerejével: Mikor hit és üdvösség van
a  te  lelkeddel,  akkor  Istennek  megnyilatkozol  és  élhetsz  a
hallhatatlansággal. Isten ítéletével utasít: Ne élj a bűnnel, és válj
többé, mert addig a világi életben kell  koldulnod az életerőért!
Legyél  Isten  élőműve,  legyél  Istennel!  Isten  a  kitűntjeivel  van,
életük idején.

M.I.3.18.  Erényességgel  és  önmagad  legyőzésével,  az  Isteni
megbízatás birtokosaként dicsőségben élhetsz. Ember, élj Istennel
és  menekülj  meg a  bűn  uralma alatti  élet  mulandóságából,  az
örökkévalóság szabadságába!

M.I.3.19.  Lelked,  személyiséged  túl  sokáig  fog  élni  a  bűn
uralma alatt,  míg végre megtisztulva élhet.  Ember, amíg a bűn
uralma  alatti  életből,  az  élet  helyére  megtérsz,  addig  a  világi
életben többször megsemmisülsz! Míg minden megsemmisüléssel,



többé nem válsz!



M.I.3.20.  Mert  akkor  rendeli  lelkednek és  életednek az  Úr,  az
életerőt.  Életedben  az  Úrral  válhatsz  többé!  Életedben  élj
békességben,  hogy Isten kitűntjeként,  Istennel  élhess!



M.I.3.21.  Életedben,  cselekedeted  legyen az  Úr  életerejével,
hogy a te lelked a bűn uralma alatti emberi életből megszabadulva
Isten élőhelyéhez tartozhasson.

M.I.3.23. Ki az élet helyére eljut az Úrral, annak Isten örül. Az
ártatlant, tökéletességgel és boldogsággal neveli a világi életben,
mert abból szerezhet élete erőt.

 

M.I.3.24. És követi az embert, ki az Isteni hatalom létezését
bizonyította, hogy növelje az öröm helyére a tökéletes boldogságba.
Az ártatlan a kimagasló Isteni megbízatás birtokosa. Az dicsőséges,
mert a kimagasló Isteni megbízatás birtokosaként, a nem tökéletes
életből az Isten élőhelyére, megmenti az Úr. A bölcsesség és a
megvilágosodás,  Isten  segítői,  ők  védelmezik  az  élet
halhatatlanságát  az  élet  felfedezését.

4.

M.I.4.1. Aki megismerteti lelkét az élet erejével, annak az Úr
van életével. Önmagad elleni harccal juthatsz a halhatatlanságba,
mikor  Isten  élőhelye  örökbefogadott.  Akkor  alkalmazza  életed
cselekedetét  Isten,  mikor  örökbe  fogad  az  élet  erejével.  Akkor
győzöl az Úrral, ha az Úrral vagy!

M.I.4.2.  És  újra  megérkezik  ahhoz  az  örök  élet,  akit
örökbefogadott  az  Úr,  aki  sorsát  megváltoztatta.  Mikor  sorsát
megváltoztatja az ártatlan, akkor az Úrral többé válik élete. Akkor
örökbe fogadja Isten élőhelye és alkalmazza életének cselekedetét.
Akkor Isten örök befogadja, hogy a világi életet nevelje életével.

M.I.4.3. Többé válik az örökkévalóság a tisztasággal megtérttel,
mikor  örökbe  fogadja  Isten  élőhelye  és  alkalmazza  életének
cselekedetét. Isten különleges képességét megszerezheted az Úrtól,



mikor eredményessé válik életed a világi életben.

M.I.4.4.  Mert  sorsod  megváltoztatásakor  megszerez  az  Úr,
ártatlan életed és értékes cselekedeteid miatt.  Ígéri az Isten: A
sorsod megváltoztatásával  az Úré lesz életed,  tiéd pedig az Úr
különleges képessége!

M.I.4.5.  Örökbe  fogadottnak  Isten  élőhelye  alkalmazza
cselekedetét,  mert  Istennel  él.  Az  élet  örökbe  fogadja  és  a
különleges  képességét  neki  ígéri  Isten.  Mert  akit  Isten  örökbe
fogad, annak Isten élőhelye alkalmazza cselekedetét. Isten ítélete:
Örökbe fogadom a bűn uralma alatt lévő emberi életet, ha életereje
a tisztaság és cselekedeteiben nem ingatag!

M.I.4.6.  S élet erejével az Úr,  az örökbefogadottnak: Akinek
Isten  élőhelye  alkalmazza  cselekedetét,  az  Istennel  élhet,  mint
örökbefogadott.  Megítélem a bűn uralma alatt  lévő emberi  élet
cselekedetét! Ingatag vagy tiszta életereje?

M.I.4.7.  Ha  jól  cselekszel  emberként,  életeddel  és
viselkedéseddel, növelem életerőd, ha nem jól cselekszel, nem! A
bűntelenség az Isten által nyújtott alkalom a szabadságra! Lelked
ígérd Istennek kívánságom szerint, és közvetítem rajtad keresztül
az Isteni erőt!





M.I.4.8. És Isten megnyilatkozik az élő erőd létezésében. Mikor
Isten örökbe fogad Isten élőhelye alkalmazza életed cselekedetét.
Ha Istennel élsz, örökbe fogad és megváltoztatja sorsod. Az Úr, az



örök élet, örökbe fogad és azzal többé válsz, mert szabadságban
élhetsz. Akkor indulhat az örökbe fogadott Isten élőhelyére, mikor
alkalmazza élete cselekedetét Isten. Isten örökbe fogad az örök
életbe,  mikor  a  sorsod  megváltoztatod.  Istennel  élhet  az
örökbefogadottat, aki legyőzte önmagát. M.I.4.9. És életerejével az
Úr: Örökbefogadott, akinek Isten élőhelye alkalmazza cselekedetét,
aki örökbe fogadta az életet. Hogy változtasd meg sorsod? Hogy
leszel te az örök élet örökbefogadottja? Az Úr életerejével! Amíg
nem érted a tökéletességet, addig nem élsz. Védelmezem életed,
mikor az örök életet örökbe fogadod.

M.I.4.10. Életerejével az Úr: Miként cselekedj? Az Úr, az örök
élet örökbe fogadottjaként, életerőddel szólítsd fel az embereket az
üdvösség elfogadására, hogy hozzám eljussanak a világi életből!

M.I.4.11. Abban a pillanatban, Isten ítélete maga a sorsváltozás.
A világi életben, azzal mutatja meg az Úr, hogy a bűn uralma alatt
lévő emberi életből kit fogad be. Ha befogadja az Úr, az örök élet
az örökbefogadottat, akkor életereje az ő hatalmával lesz.

M.I.4.12. Mikor a világi élet nevel, az nem juttat jelentőséget
neked! Az Úr életének eredményével létedben erőssé válsz, akkor
másként  alakul  az  életed  felfedezése,  sorsod változása  a  világi
életben!

M.I.4.13.  Akkor  életerejével,  örökbe  fogad Isten  élőhelye  és
alkalmazza  cselekedeted  Isten,  mikor  megtisztultál.  Mert  Isten
örökbe fogadja, aki számára jelentős. Az Úr büntetése, semmilyen
módon nem állítható vissza!



M.I.4.14. Tisztaság kövessen a te életed idején, a világi életben az
engedetlen és tisztátalan szellemek börtönének lehúzó erejében.
Az engedetlen és tisztátalan szellemek börtönébe a lehúzó erőnek,



lelked  tisztasága  kell,  ezért  másnak  mutatja  magát.  Másnak
mutatja  magát,  elhiteti,  hogy  életfelfedezésed  ott  többé  válik.
Elhiteti, hogy a világi életben nem kell a tisztaság, és utána a világi
élet legyőz téged!

M.I.4.15. És életerejével neki az Úr: Ezen felül, aki legyőzi az
örökbefogadottat, akinek Isten élőhelye alkalmazza cselekedetét,
mert  Istennel  van,  mert  Isten  örökbe  fogadta,  mert  önmagát
legyőzte,  az  megbüntettetik!  Aki  az  Isteni  hatalom  létezését
bizonyítja, azt az Úr örökbe fogadja, és Isten élőhelye alkalmazza
cselekedetét. Aki Istennel van, azt Isten örökbe fogadja, mert élete
átalakult. Az nem győzhető le, aki tisztaságra lelt!

M.I.4.16. Aki tisztasággal megtért azt örökbe fogadom, annak
Isten élőhelye alkalmazza cselekedetét,  mert Istennel van, mert
Istent örökbe fogadta. Aki nincs az Úrral, az engedetlen, annak a
tisztátalan szellemek börtönébe, a lehúzó erőhöz kerül lelke! És a
világi  életbe  kerül  az  örökbüntetés  helyére,  hogy  ott  éljen!  Az
ember, életével és cselekedetével dönt arról, hogy hova kerül! Az
öröm helyére kerül, ha ráébred kimagasló Isteni megbízatására és
annak birtoklásának dicsőségére.

M.I.4.17.  És  ígéri  Isten  az  örökbefogadottnak,  akinek  Isten
élőhelye alkalmazza cselekedetét, mert Istennel van, mert Istent
örökbe fogadta, hogy lelkéért az Úr harcol! Az, a halhatatlanságba
az  Isten  élőhelyére  megérkezik,  mert  Isten  maga  számára
elkülönítette, hogy javuljon a menny és világi élet megvilágosodása.
És rendelkezik az Úr, az ő örökbefogadottjának rendeltetéséről:
Isten élőhelyére, Isten számára vagy elkülönítve!

M.I.4.18.  És  többé  válik  Isten  élőhelyén  az  Isten  számára
elkülönített örökbe fogadott, aki békés és alázatos. Aki békében és
alázatban  él,  az  Isten  dicséretére  méltó.  Aki  Isten  dicséretére
méltóként él, az Isten hőse. Aki Isten hőseként él, az győztes.

M.I.4.19. A győztes megszerzi a bölcsességet lelkének. Mert az



élet rendeltetése, hogy tetsszen az Úrnak, cselekedetünk! Ezért
rendeli a bölcsességet, az ember védelmére.



M.I.4.20.  És  akinek  cselekedete  tetszik  az  Úrnak,  ahhoz
megérkezik. Akik életükkel kitűnnek és hűségesek az Úrhoz, azok
az örök élettel élhetnek.



M.I.4.21. Az Úr, az örök életbe, örökbe fogadja a jót, és élő
erejét rendeli  életébe. Az örök életből Isten kitűntjei,  az ember
belső lelki világával keresik a kapcsolat. Mikor e kapcsolat él, az
összeköti az ember és Isten közötti világot!

M.I.4.22. Az Úr védelme megérkezik az Úr szolgálójához, aki
kizárólag  Istenhez  tartozik,  aki  Isten  kitűntjeivel  élhet.  A  nem
tökéletes  életet  az  örökbüntetés  erejénél  erősebbé teszi,  ha  az
kizárólag  Istenhez  tartozik,  és  az  Urat  szolgálja.  Aki  kizárólag
Istenhez  tartozik  az  jó,  az  szeretettel  a  bűntől  megszabadulva,
világosságban  járhat.  Az  szeretettel  és  békével,  létrehozza  a
szellemi  egységet.

M.I.4.23. Az élet ereje a győztes lelkének: Akinek tetszik élete,
azt  védelmezem.  Aki  hittel  és  üdvösséggel,  Istennek
megnyilatkozik az győztes. Akinek lelke hittel és üdvösséggel van,
azzal az éltető erőm van. Az ember, ki legyőzi önmagát, az a bűnös
világból megváltja önmagát! Aki e küzdelemben legyőzte önmagát,
azt örökbe fogadom.

M.I.4.24.  Ha  önmagát  legyőzi,  elkerüli  a  büntetést.  Akkor
örökbe fogadja Isten élőhelye, ha él cselekedetében, Isten. Isten
örökbe  fogadja,  aki  önmagát  legyőzi.  Aki  önmagát  legyőzi,  az
győztes!

M.I.4.25.  Az életerőt újra ígéri  Isten,  lelkednek, csak érkezz
meg hozzá, örökbe fogadottként. Akkor rendeli, rendeltetésednek a
szabadságot. Akkor juttatja életerejét, életerődhöz. Neked az Isten
más jövőt rendel és sorsod megváltoztatja,  amint hozzá eljutsz,
mikor  legyőzöd  önmagad.  Akkor  örökbe  fogad  Isten  élőhelye,
mikor cselekedetedben Isten él. Akkor Isten, az örökbe fogadottal
él.

M.I.4.26. A szabadság megérkezik az örökbe fogadotthoz, mikor
rendeli  az  Úr,  mert  halandónak  az  a  rendeltetése,  hogy
szabadságban éljen! Az ember, átalakulásakor segítségül kapja az



Úrtól, rendeltetését.

5.

M.I.5.1. Az életerejével eljut a kitűnt, az Isteni tudáshoz, mikor
élete idején Istennel él. De a közeli jövőben, még nem él az ember,
Istennel.

M.I.5.2.  Az  Úr,  az  Úr  segítőjével  él  és  Isten  jó  kívánságát
rendeli hozzá. Hozzá rendeli az életerőt, amivel élete idején élhet.

M.I.5.3.  Akkor  élhet  az  életerővel,  ha  életét,  erkölcsét
átalakította és Istennel él, mert ez a világ rendje. Akkor válik élővé
az  örökbefogadott,  az  élettelenségéből!  Ez  rendeltetése  a
közeljövőben,  mert  akkor  rendelem hozzá  a  szabadságot.

M.I.5.4. Aki eléri az életerőt, élete idején az szabadság élhet. Az
beteljesítette átalakulását. Az átalakult, Istennel élhet, mert ez a
világrendje.  Az  élhet  örökbefogadottként,  aki  igaz  Isten
imádójaként  él.


