ISTEN IGAZSÁGOSSÁGA ÉS KÖNYÖRÜLETESSÉGE
A szenvedés a bűn következménye; én a bűn teremtményének nevezném. Isten kegyelme és irgalmassága a bűn következményeit oly értékké változtatta, amellyel bukott gyermekei nagy adóságukat letörleszthetik. Ez egy szellemi alkímia, amelyre csak Isten képes: t.i. a
bűn következményeit szellemi arannyá változtatni és ezt a gyermeknek adni adósága kifizetésére. Azáltal, hogy Isten kegyelme a bűn következményeit - a szenvedést - vezekléssé változtatta, az érlelődő
szellem a szenvedést nem csupán nyomasztó tehernek érzi, hanem
Isten kegyelmi leheletét is megérzi benne, mely a szenvedésnek érlelő
gyógyító erőt kölcsönöz.
Mondtam már neked, hogy az előrehaladott szellem (mindegy, akár
emberi ruhában, akár azon kívül) az igazat, mint ilyet belülről (intuitív) megérzi. A szenvedésekben is tehát Isten kegyelmi leheletét kell
tehát törvény szerint éreznie, mint ahogy a növénycsíra a reá vonatkozó törvény erejénél fogva a durva és vastag földrétegen keresztül is
érzi a nap melegét és a földrétegen keresztül tör, hogy a sugárra rátaláljon.
Tehát a szellem teherbíró képessége (az emberi testben vagy azon kívül) az ismereteitől és Isten kegyelmi leheletének megérzésétől függ
és ezek a szellem vívmányai. Azonban Isten bölcsessége a szenvedéseket mindig az egyes szellemlények teherbírásához méri és ebben
nyilvánul meg az Ő atyai szeretete az egyes szellemek iránt.
Azt mondod, hogy "Isten igazságossága mellett az Ő irgalmasságába
való hit szabadít meg minket a szeretet által minden félelemtől és ezt a
hitet nem szívesen nélkülöznéd."
Kedves Bernát, higgy Isten szeretetében és ez lehetetlenné tesz rád
nézve minden félelmet. Ha a szivárvány színpompáját vizsgálod, jobban örülsz-e annak, hogy a színek között a kék, vagy a piros is megvan? Az egyik szín épp olyan szép, mint a másik.; - vedd el a prizmát
és tiszta fehér fénnyé fog összefolyni mind. Ne örülj hát jobban Isten
kegyelmének és irgalmasságának, mint az Ő igazságosságának. Enged
szellemedet a jövőbe hatolni, amidőn a bűn és következményeinek
prizmája megsemmisül és az isteni szeretet tiszta, töretlen fénye bevilágítja a mindenséget és e fényt minden szellem olyannak fogja érezni,
amely lényét a legfőbb tökéletességre fejlesztette, s ami ujjondó boldogsággal tölti el őt. (Részlet Emánuel szellem nyilatkozataiból)

