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Megjegyzés ezzel a kérdéssel kapcsolatban:  
 

Ezt a kötetet a fent említett német eredeti tartalmához hűen dolgozták fel a DeepL, ProVersion 

fordítóprogram számára, amely 12 nyelvre fordít.  

Eddig a következő köteteket fordították le vele:   

 

Állapot 2020 december  

 

A harmadik testamentum  

A német eredetiből a nyelvekre:  holland, lengyel, orosz, portugál, portugál-brazil,. Ezt követi: Japán 

és kínai 

Eddig a következő nyelveken volt elérhető: Német, angol, spanyol, olasz, francia, olasz, francia,  

Az igaz élet könyve 

A német eredetiből: IV., V., VI., VIII., IX., XI., XII. kötet - a másik 5 kötet már rendelkezésre állt. 

További fordítások következnek.  

 

Az Úr akarata, hogy ezeket a műveket minden ember számára ingyenesen hozzáférhetővé tegye. 

Nem az Ő akarata, hogy ezt a művet pénzért adja el. Az összes rendelkezésre álló kötet PDF 

formátumban ingyenesen letölthető az internetről.  

Az Úr akarata az is, hogy az Ő Igéjét az egész világon terjessze. Ennek a saját, spiritualista példám 

tanúságtételével kapcsolatban kell megtörténnie. Ezért a honlapomról ingyenesen letölthető PDF 

formátumban elérhető mind a 6 eddig megjelent személyes, spiritualista példamutatásom, valamint az 

Igaz Élet Könyve alapján készült 5 verseskötetem német és angol nyelven.  

Az Úr 2017-ben az Ő szolgálatára hívott el. Ezt a történetet a fenti 6 kötetben rögzítettem, 

feltüntetve az egyes kötetek dátumát. Sok álmot, látomást, titkot, amit az Úr kinyilatkoztatott nekem, 

próféciákat, jóslatokat tartalmaz a világ aktuális eseményeiről. Ez egy ébresztő hívás az emberiség 

számára, és számomra a megtisztulás, a felemelkedés és az Atya kebelébe való visszatérés szakasza.  

 

A nevem, Anna Maria Hosta egy lelki név, amelyet az Úr 2017-ben nyilatkoztatott ki nekem.  

A Hosta, mondta nekem az Úr, a következő jelentéssel bír:  

Hos... (a férjem vezetékneve) - Hos - t.... (Host, Élet Kenyere, Isten Igéje) és  

Hos...t...A (A mint a nevem, Anna)  

Az én polgári nevemnek nincs jelentősége, mivel az Úr akarata az, hogy az IGE mozdítsa meg a 

szíveket, és hogy azok az Ige, ne pedig a hírnök felé orientálódjanak. A hírnök csak az IGE hordozója, 

és ez maga Isten. Ez az Isten saját tapasztalatainak lényege az általa teremtett lényekkel, és az ő 

tanításukra szolgál, hogy tanulmányozhassák, hogy megtisztítsák és tökéletesítsék magukat azzal a 

céllal, hogy visszatérjenek Istenhez és újra belépjenek az Atya kebelébe.  

 

Anna Maria Hosta 

Békés Krisztus a Földön 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (többnyelvű) 

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Dedikáció 
Az antológia összeállításával megbízott Bizottság az Úr nevében a világ minden jóakaratú emberének 

ajánlja ezeket a könyveket, akiket az a vágy lelkesít, hogy az isteni kinyilatkoztatások tanulmányozása 

és az isteni Mester tanításainak gyakorlása révén elérjék szellemük emelkedését. Mindenkinek, aki 

érzi magában a vágyat, hogy megélje a Hatodik Pecsét tanításait, amelyeket az Igazság Szellemének e 

korszakában kapott, az utolsó cseppig ki kell ízlelnie az e könyvekben foglalt szellemi jelentést. Ekkor 

az egész emberiséghez intézett könyörgés tör elő a szívéből, és egy mondat megszólaltatja az emberi 

szív leggyengédebb húrjait: "Szeressétek egymást". 

Előszó a német kiadáshoz 
Ez a könyv az "Igaz Élet Könyve" tizenkét kötetéből az elsőnek hű fordítása az eredeti spanyol nyelvű 

szövegből, és isteni kinyilatkoztatásokat ad. Nem kevesebbről van szó, mint az Úr második eljöveteléről a 

Szentlélek formájában. Krisztus az általa külön kiválasztott és előkészített eszközökön keresztül (a spanyol 

szövegben a szó: "portavoz" annyit tesz, mint hanghordozó, szóközvetítő, szócső) nagy igazságokat adott 

át, hogy megmagyarázza nekünk földi életünk értelmét, hogy feltárja előttünk a Lélek érthetetlen vagy 

ismeretlen titkait, és hogy vigaszt, erőt és útmutatást adjon nekünk a növekvő káosz közepette, amely 

súlyos látogatásokat hoz az egész emberiségre, azzal a céllal, hogy megtisztuljon. Ez Isten örök, 

változatlan üzenete gyermekeinek: az első korszakban Mózes és a próféták által, a második korszakban 

pedig Jézus és tanítványai által. Ha az üzenet újnak tűnik számunkra a jelenlegi Harmadik Korszakban, az 

azért van, mert sokan félreértették  

az Első és a Második Idők szavai megmagyarázódnak, és mert az Úr további szellemi betekintést nyit 

meg számunkra, amit akkor nem tudott megadni. ("Sok mindent kell még mondanom nektek, de most 

nem tudjátok elviselni. "János 16:12.) 

A könyv sok fejezetre van felosztva, és minden egyes verset számozással látunk el; ez nemcsak arra 

szolgál, hogy pontosan utaljunk egy-egy szakaszra, hanem külsőleg is azt hivatott jelezni, hogy nem 

könnyű olvasmányról van szó, hanem a tartalmat összeszedett érzékkel és megfontoltan kell olvasni, 

tanulmányozni és kiaknázni. Ezután azonban a legfontosabb dolognak kell következnie: a végrehajtás, a 

tett. 

A figyelmes olvasó észreveszi, hogy sok gondolat és szellemi tanítás gyakran ismétlődik, bár többnyire 

más szavakkal vagy más nézőpontból. Ennek több oka is van: Először is, a tanításokat sok éven keresztül, 

több tucatnyi gyülekezési helyen adták. Másodszor, különböző igeközvetítők tevékenykedtek a 

folyamatban, és az eszköz szellemi érettségétől függően Isten igéje megismerhetővé válhatott. És végül, a 

tanító beszédeket nem zárt körökben, hanem nyilvánosan, egyszerű hallgatóság előtt tartották, hogy az 

újonnan érkezők mindig el tudjanak jönni, ezért az Úrnak meg kellett ismételni számukra az 

alapfogalmakat az Igében. 

Ma nem szabad megsértődnünk az ismétlések miatt, hanem lehetőséget kell adnunk nekik arra, hogy 

mélyen belénk véssék az isteni gondolatokat. Továbbá az ismétlések megerősítik, hogy a tanítások 

Istentől származnak; mert a sokféle hely, ahol átadták őket, és az Ige sok közvetítője ellenére az Ige 

egysége megmutatkozik. 

Az egész emberiségre nézve katasztrofális lenne, ha az anyagilag félreértelmezett próféciák alapján - 

akárcsak a zsidók népe közel 2000 évvel ezelőtt - elutasítaná Isten segítő kezét, és süket maradna Uratok 

hangjára, amely Isten e félreérthetetlenül valóságos és igaz Igéjében minden egyes emberi szellemet 

megszólít, és elmélkedésre, megtérésre és lelkesítésre hív. Ugyanez a hang egy napon mindannyiunktól 

számon fogja kérni, hogy mennyire tettünk eleget szeretetteljes figyelmeztetéseinek és utasításainak. 

Az "Igaz élet könyve" című műben a fő téma a szellem, ezért ez a szó nagyon gyakran fordul elő 

különböző összefüggésekben. Mit jelent a "szellem"? - A mai köznapi használatban és a szótárakban a 

"szellem" szót a gondolkodási képesség értelmében alkalmazzák, azaz: elme, értelem, eszme, ötlet, 

okosság, stb. - A jelen tanításokban, valamint a Bibliában a szellem szónak más jelentése van, és Jézus ezt 
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világossá tette, amikor azt mondta: "Isten szellem, és akik imádják Őt, azoknak lélekben és szellemben 

kell imádniuk Őt. 

Imádjátok az igazságot" (Joh. 4, 24). Az örökkévaló elemi erő, Isten tiszta szellem, forma nélkül - ami 

azonban nem zárja ki, hogy különleges esetekben emberi formában, Atyaként is kinyilatkoztatja magát 

gyermekeinek. Isten leglényegesebb tulajdonsága a szeretet, és ettől a szeretettől vezérelve teremtett 

magából más szellemi lényeket, hogy képes legyen átadni nekik az Ő szeretetét. Ezek a szellemek, akik 

Isten szellemének szikrái voltak, és korlátozott mértékben ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeztek, 

mint Isten, betöltötték a végtelen teret, amíg büszkeségük és engedetlenségük miatt el nem szakadtak 

Istentől, és ezután anyagi testbe ágyazódtak, hogy újra elindulhassanak hazafelé. Az ember lényegi része 

tehát a szellem, az isteni szellem szikrája benne. Röviden összefoglalva a következők: 

Isten Lelke = szeretet, bölcsesség és erő. 

Emberi szellem = Isten szellemének szikrája az emberben. 

Szellemek = ősi angyali szellemek, valamint emberi szellemi lények, legyenek azok még az anyagi 

testben (inkarnálódva) vagy azon kívül (diszinkarnálódva). 

Az isteni kinyilatkoztatások Mexikóban történtek spanyolul. A német nyelvre történő fordítás során 

nagy gondot fordítottak arra, hogy a spirituális jelentés minden esetben megmaradjon. A szavak és 

mondatok megformálásában is nagyrészt az eredeti szöveget követték, ezért néha kissé szokatlan 

kifejezések és mondatszerkezetek születtek. Csak viszonylag kevés esetben kellett szabadabb fordítást 

választani, hogy a német nyelvben tetszetős kifejezési formát találjunk, de a szellemi értelem mindig 

hűen megmaradt. 

A megértéshez szükségesnek tűnő rövid magyarázatokat lábjegyzetként adtuk meg; a szövegben a 

jelentésnek megfelelő kiegészítéseket zárójelben tettük. Hosszabb lábjegyzetek a könyv függelékében 

találhatóak. 

A fordítók 

Magyarázatok az utasítások jobb megértéséhez 
I. Krisztus második eljövetele a bibliai ígéretek tükrében. 

A fordítók előszava ezzel a szűkszavú mondattal kezdődik: "Ez nem más, mint az Úr második eljövetele 

Szentlélek formájában". Sok olvasó magyarázatot vár erre a kijelentésre, amelyet az alábbiakban adunk 

meg. A kereszténység legkorábbi kezdetei óta foglalkoztatja a hívőket Krisztus második eljövetele, és 

minden kornak megvoltak a maga elképzelései erről. A hívők még ma is eltérő, többnyire homályos 

nézeteket vallanak róla, mert nem tudják helyesen értelmezni a vonatkozó bibliai szakaszok szimbolikus 

képeit. Ezért tisztázni kell a helyzetet. Ennek érdekében meg akarjuk vizsgálni a pontatlan és gyakran 

fantáziadús elképzeléseket, és össze akarjuk hasonlítani őket a vonatkozó bibliai szavakkal. 

Elterjedt a következő vélemény: Eszerint az Úr az ég felhőiben jelenik meg minden ember szeme előtt, 

aminek következtében minden szem egyszerre látja majd Őt; mert visszatérése állítólag olyan lesz, mint 

egy villámcsapás az égen, amely mindent megvilágít, és minden ember számára látható. - Megtörténhet-

e ez egyáltalán, és megfelelnek-e ezek az elképzelések magának Jézusnak a kijelentéseivel, ahogyan 

azokat a különböző evangélisták átadták nekünk? 

Mint tudjuk, a Föld gömb alakú, és már csak ezért is fizikai képtelenség ez a népszerű elképzelés az 

eseményről, hiszen egy gömb alakú világ lakói egy 

az égi jelenséget nem lehet egyszerre látni a világ minden táján. 

Vizsgáljuk meg először, hogy a különböző bibliai utalásokból nem válik-e felismerhetővé egy 

hitelesebb kép erről az eseményről, ha a prófécia szavait a szimbolikus képekből mai nyelvünkre fordítjuk 

le, és ezáltal megragadjuk a kifejezni kívánt szellemi jelentést. 

A Második Eljövetel idejéről az Úr azt mondja, hogy senki sem tudja a napot és az órát, mielőtt az 

esemény bekövetkezik, csak az Atya (Mt 24, 36 + 42); de különböző előjeleket adott eljövetelére: hamis 

Krisztusok és hamis próféták, háborúk, dögvészek, drága idők, földrengések, növekvő kegyetlenség és 



 

8 

nyomorúság, rémségek és nagy jelek az égen, áradások és súlyos viharok, az evangélium hirdetése az 

egész világon. - Mindezek a jelek beteljesedtek, és a hívek mégis még mindig várják az ígéretek 

beteljesedését. 

Egy példázatban az Úr még pontosabban jelezte visszatérésének idejét és módját. Egy tolvaj éjszakai 

lopakodó betöréséhez hasonlította, és hozzátette: ... . "Mert az Emberfia olyan órában jön el, amikor nem 

gondolkodtok" (Máté 24:44). Két dolog világosan felismerhető ebből a példabeszédből: először is, hogy 

visszatérése nem természetfeletti mennyei látványosságként, hanem titokban, a világ és a kereszténység 

egésze által észrevétlenül fog megtörténni. Másodszor pedig, hogy az eljövetelének ideje is más lesz, 

mint amire számítottunk. 

Az Úr megerősíti e példabeszéd fontosságát az Ő visszatérésének helyes felfogása szempontjából, 

amikor a Jánosnak szóló Jelenésekben ismét utal rá: "Íme, úgy jövök, mint a tolvaj. Áldott, aki vigyáz, és 

készen tartja ruháit. .. "(Jel 16:15). 

A bölcs és a gonosz szolgáról szóló második példázatban még arra is utalást tesznek, hogy az emberek 

túl korán vagy túl későn várják-e az Ő eljövetelét a visszatérése idején. Jézus azt mondja ebben a 

példázatban:... . "Ha pedig az a gonosz szolga azt mondja szívében: "Az én uram nem jön el sokáig...", 

akkor a szolga ura eljön azon a napon, amelyen nem gondol rá, és azon az órán, amelyen nem gondol rá. 

.. "(Math. 24, 48 + 50). Ez világosan mutatja, hogy az Úr korábban fog eljönni, mint azt a keresztények 

általában feltételezik.  

Milyen módon kell megtörténnie az Úrnak ennek a visszatérésének, amely csendben fog történni? - 

Máté evangéliumában ezt olvassuk: "Mert amint a villám a napfelkeltétől (keleten) elindul és világít, amíg 

le nem megy (nyugaton), úgy lesz az Emberfiának eljövetele is" (Mt 27, 27). - Mindenki számára 

nyilvánvalónak kell lennie, hogy ez nem lehet a fizikai szemünkkel látható természetes villámlás; mert 

nagyon kevés esetben világít a villám keletről nyugatra, hanem az égből ereszkedik le a földre: a 

jelentésnek tehát másnak kell lennie. - Mivel a villámlás egy vakító fényjelenség az égen, és a fény 

kifejezést Isten Igéje gyakran használja a szellemi tudás jelképeként, nyilvánvaló, hogy ezt a "villámlást" 

Krisztusnak a szellemi égből származó kinyilatkoztató tanításaként értelmezzük. 

Miért keleten kezdődik és nyugaton fejeződik be? - Az Úr azt mondja nekünk az Ő új Igéjében, hogy ez 

a kép az emberiségnek szóló tanításának teljességét jelképezi, amely Izrael népében, azaz Keleten vagy 

Keleten kezdődött, és Nyugaton, a nyugati félteke valamelyik országában kellett, hogy megtalálja átfogó 

befejezését, és most meg is találta azt. (A spirituális kinyilatkoztatások Mexikóban) - A villám szimbólum 

azt is jelenti, hogy számára a két kinyilatkoztatás közötti idő csak egy rövid pillanat volt, amely úgy telt el, 

mint egy villámcsapás az égen. - Nekünk, embereknek közel 2000 év hosszú idő, Istennek csak egy 

pillanat az örökkévalóságból. 

Máté evangéliumának következő, ránk maradt versei ellentmondani látszanak ennek az 

értelmezésnek, miszerint Krisztus visszatérése szavakban való kinyilatkoztatás, mivel azt mondja, hogy "a 

nap és a hold" elveszíti fényét, a "csillagok" lehullanak az égről, az "Emberfiának jele" megjelenik az égen, 

majd Ő maga is megjelenik "az ég felhőiben" nagy hatalommal és dicsőséggel. 

Ha az idézőjelbe tett kifejezéseket anyagi értelemben értelmezzük, ahogyan ez általában történik, 

akkor a földet sötétség borítaná, az éjszakai égbolton a csillagok zűrzavarosan száguldoznának, vagy 

meteoreső hullana a földre, ebben a káoszban egy jel válna láthatóvá az égen, majd maga az Úr jelenne 

meg az éjszakai felhők között, hogy megítélje a megrémült embereket. Ha azonban a Krisztus 

visszatérésére vonatkozó bibliai szavakat a szellemi folyamatok allegorikus képeként értelmezzük - 

ahogyan annak lennie kell -, akkor teljesen más felismerést közvetítenek. 

Korlátozzuk magunkat a "felhő" szimbolikus kifejezés megfejtésére. Többször előfordul a Bibliában, de 

többnyire nem a természetes értelemben. Amikor Izrael fiai a sivatagon átmentek, "az Úr nappal 

felhőoszlopban járt előttük...", és amikor a Tízparancsolatot adták a Sínai-hegyen, a "felhő" Isten lelki 

jelenlétét jelenti az Ő népe számára. Dániel egyik látomásában ez áll: "Láttam ebben a látomásban 

éjszaka, és íme, egy jött "az ég felhőin", mint az Emberfia a Napok Vénjéhez, és eléje vitték. Hatalmat, 

dicsőséget és királyságot adott neki, hogy minden nemzet, nép és nyelv szolgáljon neki. Hatalma 
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örökkévaló és el nem múlik, és országának nincs vége" (Dán 7, 13 + 14). Itt ugyanazt a kifejezést 

használják Krisztus szellemi megjelenésére, mint a Máté evangéliumában a visszatérésének leírásában; 

de ki állítaná, hogy ezek anyagi felhők, és nem Krisztus szellemi megjelenésének szimbolikus kifejezése? 

Lukács evangéliuma jelentősen nem "az ég felhőiről", hanem "a felhőről" beszél, és az "ég" szó 

teljesen hiányzik: "És akkor meglátják az Emberfiát "a felhőben" jönni nagy hatalommal és dicsőséggel" 

(Luk 21, 27). Ez a kifejezés világosan mutatja, hogy nem földi felhőkről van szó az égen, hanem a 

kinyilatkoztatás szellemi formáját kell kifejezni, és hogy az Úr nem anyagilag-láthatóan fog megjelenni. 

A bibliai szakasz arról is beszél, hogy az emberek látják "az Emberfiát". Sok keresztény ezt szó szerint 

érti, és azt hiszi, hogy anyagi szemeivel látni fogja Jézust, amint lebeg a mennyből. - Vajon Jézus fizikai 

megjelenése, amelyet a mi anyagi szemeinkkel láthatnánk, felébresztené vagy megerősítené az 

emberiség hitét Őbenne? - Egyáltalán nem. Ha Krisztus leszállna a mennyből, fizikai szemmel láthatóan, 

az emberiségnek csak egy eltűnőben lévő kis része lenne képes ezt látni. Az emberiség többi része, 

gyakorlatilag a teljes emberiség nem lett volna tanúja ennek a jelenségnek, és így Krisztus visszatérésének 

meggyőző hatása egyáltalán nem következett volna be. Tehát ismét attól függött volna, hogy valaki a 

kevés szemtanúnak vagy az Ő szavainak hisz-e. Más szóval, a helyzet ugyanaz lett volna, mint majdnem 

2000 évvel ezelőtt. 

Abban az időben Krisztus már láthatóan az emberek között élt, és tanításait - egy kis kisebbség 

kivételével - nem hitték el. És ha Ő ma láthatóan köztünk lenne, mint emberi lény a mi fizikai szemünk 

számára, még kevesebb figyelmet fordítanánk rá, mint 2000 évvel ezelőtt, mert ma az emberek 

túlságosan el vannak foglalva a nagyobb jólétért folytatott küzdelmükkel vagy a napi élelemszerzés nehéz 

problémáival, hatalmi harcaikkal, intrikáikkal és háborúikkal. - És az emberek mégis látni fogják Őt. 

Néhányan, akik szellemi arccal vannak megáldva, úgy fogják látni Jézust, ahogy a tanítványok látták Őt a 

Tábor-hegyi átlényegüléskor. Nem az Ő jelenlétének bizonyítékaként - erre nincs szükségük -, hanem 

hitük és lelki felkészültségük jutalmaként. - A többiek legbensőbb lényükben érzik majd Krisztus jelenlétét 

az Ő új kinyilatkoztatásaiban. Lelkük tanúságot tesz számukra az Ő Igéjének igazságáról. - És még mások, 

a többség, egész lényükben reszketni fognak, amikor a súlyos látogatások érik őket, amelyeknek el kell 

jönniük. Akkor a lelkiismeretük világossá fogja tenni számukra, hogy ez Krisztus megígért visszatérése az 

Ő kérlelhetetlen igazságosságában. Ez az élmény sokkal maradandóbb lesz, mintha fizikai szemeik látták 

volna "az Emberfiát".  

Lukács evangéliumában Jézus ígéretét a földre való visszatéréséről a következő szavak követik: 

"Amikor pedig mindezek elkezdenek bekövetkezni, nézzetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert 

közeledik a ti megváltásotok" (Luk 21,28). Az "amikor elkezdődik" kifejezés azt jelzi, hogy ez nem egy 

hirtelen "világvége esemény", hanem egy hosszabb ideig tartó folyamat, amelyre az embereknek 

figyelniük kell. Hogy miről is szól ez a folyamat, arra rávilágít Jézus egy másik utalása az Ő 

visszajövetelére: "Ha eljön az Emberfia, azt hiszitek, hogy a földön is hitet talál? (Luk. 18, 8) A kérdés 

jellege tagadást fejez ki, és arra utal, hogy az Ő második eljövetele is az igazság, az Ő üdvösségtanának 

hirdetése, és hogy az embereknek ismét lehetőségük lesz szabad akaratuk alapján elfogadni vagy 

elutasítani, és ők - legalábbis ami az emberek nagy tömegét és vezető egyházi, tudományos és állami 

képviselőit illeti - kezdetben ugyanolyan hitetlenül és elutasítóan fognak viselkedni, mint Jézus idejében. 

A mustármagról szóló példázatban (Luk 13,18), amely Isten országának földi megjelenését 

szimbolizálja, az Úr különösen rámutat a mag kicsinységére, vagyis az Ő Igéjének kezdetben kis hatására a 

világban, amely "kertbe" vetődik, vagyis az égből a földre száll, és nagy "fává" válik, amely menedéket és 

árnyékot ad minden madárnak, vagyis az embereknek, és így Isten országának alapja lesz a földön. 

Ugyanez az értelme annak, hogy az Ő Igéje fokozatosan növekszik és behatol az emberiség tudatába, 

megtalálható a kovászról szóló következő példázatban is. 

Most meg kell vizsgálnunk, mit mond témánkról János apostol, Jézus kedvenc tanítványa, aki - amint 

azt evangéliumi beszámolója bizonyítja - a legmélyebb és leglelkibb módon értette és adta tovább 

Mestere tanításait. A tanítványaihoz intézett búcsúbeszédében az Úr azt mondja: "Ha szerettek engem, 

tartsátok meg parancsolataimat. Én pedig imádkozom az Atyához, és ő ad nektek egy másik Vigasztalót, 
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hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja és 

nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert ő veletek marad, és bennetek lesz: nem hagylak titeket árván, én 

hozzátok megyek" (János 14:1518). 

Mivel ez az ígéret fontos az Ő követői számára, Jézus többször is visszatér rá nagy búcsúbeszédében: 

"A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit Atyám küld az én nevemben, megtanít titeket mindenre, és 

emlékezetetekbe idézi mindazt, amit mondtam nektek" (János 14:26). Itt megtudjuk, hogy ez a Vigasztaló 

vagy az Igazság Lelke Isten Szentlelke, aki "Krisztus nevében" elküldetett a hívőkhöz a földön, hogy 

megtanítsa őket mindenre, és emlékezetükbe idézze Jézus minden tanítását. 

Miután Jézus még egyszer a tanítványok szívére helyezte a szeretet parancsolatát, és felkészítette 

őket az elkövetkező üldözésekre, az üldözések után ígéretként adja nekik a vigasztaló bizonyosságot: "De 

amikor eljön a Vigasztaló, akit én küldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától 

származik, ő fog bizonyságot tenni rólam. És ti is tanúskodni fogtok, mert kezdettől fogva velem voltatok" 

(János 15:26-27). "De az igazat mondom nektek, jó, hogy elmegyek (az Atyához). Mert ha én nem megyek 

el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok; ha pedig én megyek el, én küldöm őt hozzátok" (Jn 16,7). Annak 

előfeltétele tehát, hogy a Vigasztaló az igazság Lelkeként eljöjjön, Jézus visszatérése az Atyához. Ez azt 

jelenti, hogy az Igazságnak ez a Lelke magából Krisztusból, mint Isten "Igéjéből" származik, és Őt az Atya 

trónjáról, Vele egységben küldi el a földi hívőkhöz. Hiszen Ő emberként is Isten nagy igazság-tanúja volt, 

ezért vallotta meg Pilátus előtt: "Király vagyok. Azért születtem és jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek 

az igazságról. Aki az igazságból való, az hallja az én szavamat" (Joh. 18,37). 

"Még sok mondanivalóm van számodra, de ezt most nem tudod elviselni. De amikor ő, az igazság 

Lelke eljön, el fog vezetni benneteket a teljes igazságra. Mert nem magáról fog beszélni, hanem amit hall, 

azt fogja mondani, és ami eljövendő, azt fogja nektek kijelenteni. Ő fog engem átváltoztatni, mert az 

enyéim közül vesz, és kijelenti nektek. Minden, amije az Atyának van, az enyém. Ezért mondtam: "Az 

enyémből vesz, és kijelenti nektek" (János 16:12-15). 

Az előző szavakkal az Úr felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy még nem képesek elviselni mindazt 

az igazságot, amit az Atyától, mint a kinyilatkoztatás hordozójától át kell adnia. Ezért még egyszer az Ő 

eljövendő kinyilatkoztató Igéjére utalja őket, mint az igazság Lelkére, amely majd minden igazságba 

beavatja őket. Ő "Igeként", akárcsak a földön, csak azt fogja hirdetni, amit az Atya Istennel egységben, 

isteni igazságként és bölcsességként kap tőle, és ami mindazonáltal nem idegen, csak közvetített, hanem 

az Ő saját szelleméből származik. Ezáltal "átlényegíti" életét és tanításait, mint az Emberfia, Jézus, és 

ezáltal világosságot és tisztaságot hoz, mivel ez a Vigasztalás és Igazság Lelke maga az egyetlen Isteni 

Lélek szava, ezért is "Szentlélek". 

Amint az előző idézetekből láthatjuk, az Újszövetség rengeteg utalást és magyarázatot ad a "másik 

Vigasztalóról", a "Szentlélekről", az "Igazság Lelkéről", akit az Atya Jézus Atyához való visszatérése után 

küld gyermekeinek. A Biblia arról is beszámol, hogy ez akkor történt, amikor a Szentlélek kiáradt a 

tanítványokra. A hívők között gyakran elterjedt az a vélemény, hogy ezzel az ígéretek teljes mértékben 

beteljesedtek, és befejezettnek tekinthetők. De vajon helyes-e ez a nézet? - Tudatában kell lennünk 

annak, hogy Jézus minden szava és különösen ígéretei nem csak a jelenre vagy a közvetlen jövőre 

vonatkoztak, hanem szellemi jelentésük a későbbi időkre nézve is aktuális jelentőséggel bír. A Szentlélek 

kiáradása Jézus tanítványaira, későbbi munkatársaikra és hívőtársaikra, majd később néhány 

kiválasztottra - nagy jelentősége ellenére - csak egy szerény kezdet volt, mintegy beteljesedése annak, 

ami eljövendő volt. Az úgynevezett pünkösdi eseményben csak egy kis kört érintett, de a tökéletes 

beteljesedésnek Izrael egész népére kell kiterjednie, ahogyan azt már Jóel próféta megjövendölte: "És 

azután kiárasztom Lelkemet minden testre, és fiaitok és leányaitok álmokat álmodnak, és ifjaitok 

látomásokat látnak". (Joel 3:1) - Ami akkor a jövő volt, az 1866 óta jelen van. Az igazság szelleme most 

közöttünk van. De milyen kevesen vannak már belsőleg készen és képesek arra, hogy teljes mértékben a 

Szentlélek erejében működjenek, még akkor is, ha már befogadták magukba az Igazságnak ezt a Lelkét! 

"Ezeket a dolgokat 'közmondások' által (képletes nyelven) mondtam nektek. De eljön az az idő, amikor 

már nem 'közmondásokon' keresztül beszélek hozzátok, hanem szabadon hirdetem nektek Atyámat" 
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(János 16:25). Ezzel az Úr megerősíti, hogy az Ő nyelve egy képi nyelv, amely tele van szimbólumokkal és 

a földi-materiális dolgok és folyamatok szellemi megfeleltetésével a szellemi természetű dolgoknak és 

folyamatoknak. De eljön majd az idő - és ez csakis az Ő visszatérésének ideje lehet, mint a vigasztalás, az 

igazság és a szentség Lelke -, amikor félreérthetetlenül hirdeti majd Atyját az övéinek az akkor már 

fejlettebb nyelvi és fogalmi világukban, hogy egyszer s mindenkorra véget érjen az elme fejtörése a képi 

nyelv valódi jelentésével kapcsolatban. A félő keresztények, akik minden szellemileg előremutató 

kinyilatkoztatásban csalást látnak, és a névkeresztények, akik nem akarják, hogy szellemi lomhaságukban 

megzavarják őket, Jézusnak a hamis Krisztusoktól való figyelmeztetéseire fognak hivatkozni, és így 

próbálják meg visszatartani az embereket Isten ezen új Igéjének elfogadásától. De tudniuk kell, hogy 

éppen a hamis Krisztusok és hamis próféták idején, akikből volt és van elég, az "igazi" Krisztus is ígéretet 

kap az Ő új Igéjével. Minden újnak, ami nem illik bele a saját elképzeléseinkbe és érdekeinkbe, az 

előítéletes elutasítása elkerülhetetlenül Krisztus elutasításához vezet az Ő második eljövetelében! Ezért a 

komoly figyelmeztetés: Vizsgáljatok meg mindent, de ami jó, azt tartsátok meg. 

E tanulmány lezárásaként idézzük fel Krisztusnak a János apostolhoz intézett szellemi 

kinyilatkoztatásában szereplő levelét, amely megfogalmazása szerint a kis-ázsiai keresztény 

gyülekezetekhez szól, de valódi értelmében a keresztény gyülekezetekhez intézett buzdítás a fejlődés hét 

egymást követő korszakában. Az utolsó korszakot a laodiceai gyülekezet jelképezi, amelyben 

felismerhetjük a jelenlegi keresztény típusú, kultuszba merevedett egyházi szervezeteket. Az Úr így szól 

hozzá: "Ismerem cselekedeteidet, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Ó, hogy fáztál vagy meleg voltál! 

De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem forró, kiköplek a számból." (Jel 3:15 + 16) - Milyen találó 

jellemzése a mai név- és szokáskereszténységnek! "Azt mondod: gazdag vagyok, és jóllakott, és semmire 

sincs szükségem; és nem tudod, hogy nyomorult, nyomorult, szegény, vak és csupasz vagy. Azt 

tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzzel finomított aranyat, hogy gazdag legyél, és fehér ruhát, hogy 

felöltözz, és ne legyen nyilvánvalóvá mezítelenséged szégyene, és kend meg szemeidet szemkenőccsel, 

hogy láss.". (Jel 3:17, 18) - A keresztények azt gondolják, hogy már mindenük megvan, és nincs szükségük 

további kinyilatkoztatásra Krisztusról. Az Ő szemében azonban szellemileg nyomorultak, nyomorultak, 

vakok és meztelenek, ezért tanácsolja nekik, hogy szerezzenek tőle a hamisítatlan, isteni üdvözítő 

igazságok arany és fehér ruháit. 

Az igazságra vak szemüket is kenőccsel kellene bedörzsölniük. - Büntetem és fenyítem azokat, akiket 

szeretek. Legyetek tehát szorgalmasak és tartsatok bűnbánatot" (Jel 3:19). A súlyos dorgálás ellenére az 

Úr nem utasítja el gyermekeit. Szereti őket, különösen a nagy megpróbáltatásokban és látogatásokban, 

amelyek az emberiséget érik és érni fogják, mert ezek arra hivatottak, hogy bűnbánatra és megújulásra 

vezessenek bennünket. 

"Íme, az ajtóban állok és kopogtatok. Ha valaki meghallja az én szavamat, és kinyitja az ajtót, 

bemegyek hozzá, és beszélgetek vele, és ő is velem. (Jel 3,20) - Nem nyitja ki az ajtót, és nem is 

kényszeríti gyermekeit. De azok, akik hallgatnak az Ő hangjára, amelyet újból meghallanak, és megnyitják 

szívük ajtaját, megtapasztalják a legszorosabb kapcsolatot lélektől lélekig az Urukkal. 

Megpróbáltunk segíteni a kritikus - de jóakaratú - kétkedőknek, hogy megértsék Krisztus 

visszatérését. A fentiekben megjegyeztük, hogy nem egy látványos égi esemény közepette fog visszatérni, 

és nem is fizikailag látható módon fog visszatérni. Arra is rájöttünk, hogy a nagy tömegek nem veszik 

észre az Ő visszatérését, mert úgy jön, mint tolvaj az éjszakában: váratlanul és csendben, szellemi úton. 

Ezért az Ő felszólítása: Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne hagyjátok elveszni ezt a jelentős és fontos 

időt. Ne legyetek olyanok, mint a példázat öt bolond szüze, akik hagyták, hogy a lámpájukban lévő 

világító olaj - a hit, a szeretet és a remény szimbóluma - kiszáradjon, és ezért nem tudtak örömmel 

felismerve találkozni az éjfél lelki sötétségében érkező vőlegénnyel, és végül túl későn érkeztek a 

menyegzőre. 

II. A három idő és a hét pecsét 
Szellemi teremtésük után Isten gyermekeinek nagy része elszakadt Teremtőjétől azáltal, hogy szabad 

akaratával visszaélve engedetlenséget tanúsított. Ezzel az Istentől való örökös távolodásra, azaz halálra 
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ítélték magukat. De Isten mérhetetlen szeretetében lehetővé tette gyermekei számára, hogy 

visszatérjenek lelki otthonukba. De az út nagyon hosszú, nehéz és fájdalmas volt. Ezért nem hagyta őket 

magukra, hanem kinyilatkoztatott nekik egy hatalmas tanítást, amelynek segítségével lépésről lépésre, 

lépésről lépésre visszaszerezhetik az elveszett szellemi paradicsomot. A tanítási és nevelési tervet három 

nagy korszakra osztották, amelyek viszont hét fejlődési szakaszra oszlanak, amelyek megfelelnek a János 

Jelenések könyvének hét pecsétjének. 

A három alkalom 
Első alkalom. 

Az első korszak kezdetén Isten még mindig tudott szellemileg kommunikálni gyermekeivel néhány 

kiválasztotton keresztül. Hallották az Ő szellemi hangját, ahogyan vezette őket. De amikor ez a kapcsolat 

elveszett gyermekei növekvő materializmusa következtében, Isten közvetítőt keresett. Felszerelt egy 

embert, akin keresztül közölhette magát népével. Mózes volt a kiválasztott eszköz, amelyen keresztül 

kihirdette a Tízparancsolatot, amely először Izrael népének, majd később az egész világnak iránymutatást 

adott az élethez. Mózes a Tízparancsolattal és a részletes utasításokkal az Első Időt szimbolizálja, amikor 

Isten mint Teremtő, az egyetlen Isten, kérlelhetetlen igazságosságában (a Szentháromság Istenatyja) 

kinyilatkoztatta magát gyermekeinek. 

  

Második alkalommal. 
Amikor az idő betelt, Isten elküldte egyszülött Fiát. Isten Lelke Jézusban emberré lett és az emberek 

között lakott. Tanításaiban kinyilatkoztatta az isteni szeretetet, életével és áldozatos halálával pedig 

tökéletes példát adott az emberiségnek; ezért Ő volt az az isteni Mester, aki az első korszak 

tízparancsolatát a szeretet által teljesítette, amely a kereszten találta meg legmagasabb kifejeződését, 

amikor feláldozta magát az emberiségért. Jézus a Második Korszakot (a Szentháromság Istenfiát) 

jelképezi. 

Harmadszor. 
Jézus nem tudott mindent kinyilatkoztatni a földön töltött ideje alatt, mert az emberiség még nem állt 

készen erre. De bejelentette, hogy az Atya elküldi a Vigasztalót, a Szentlelket. Ezt a Harmadik Időt Illés 

vezette be, akinek Lelke megvilágosította az Isten által rendelt eszközt. Egy Roque Rojas nevű egyszerű 

ember volt; ő, akárcsak Keresztelő János, az előfutár volt, hogy Isten Szentlelke, az Igazság Lelke 

megnyilvánulhasson az emberek között. 1866-ban Illés Lelke hirdette az Igeközvetítőn keresztül: "Én 

vagyok Illés, az első korszak prófétája, a Tábor-hegyi átváltoztatásból való Illés; készüljetek fel...". Azok a 

hallgatók, akik a szellemi látás ajándékával rendelkeztek, akkor Jézust, Mózest és Illést látták, ahogyan a 

tanítványok Jézusnak a Tábor-hegyen történt átváltoztatásakor. Ez a három nagy korszak megerősítése, 

és hogy Illés a harmadik időt jelképezi, amelyben az Igazság Lelke kommunikál, vagy: Krisztus visszatérése 

a Lélekben (a Szentháromság Isten Szentlelke). 

Isten tökéletes sorrendben adja át kinyilatkoztatásait: a szeretet tanítását Jézuson keresztül kaptuk 

(Második alkalom), miután már elegendő ismerettel rendelkeztünk Isten igazságáról (Első alkalom). És így 

képesek leszünk az igazság és a bölcsesség tanítását olyan mértékben befogadni, amilyen mértékben 

teljesítjük a szeretet tanításait (Harmadik idő). 

A hét pecsét 
Az "Élet könyve" a hét pecséttel, amely János Jelenéseiből ismert, tartalmazza az emberiség 

történelmét, ahogyan azt Isten előre látta. Hét nagy fejezetre van osztva, amelyek mindegyike különleges 

pecséttel rendelkezik. Ezeket a pecséteket Krisztus oldotta fel, hogy az Élet Könyvének megfelelő 

fejezetében foglalt fény, Isten akarata és nevelési terve kifejthesse hatását és megvalósulhasson az 
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emberi világban. Ezáltal az emberiség mindenkori szellemi fejlődési szakaszának fő tanítását Isten egyik 

kiválasztottja szimbolikus eseményben szimbolizálja, mint e korszak és minden későbbi korszak vezetője 

és mintaképe. - A Harmadik Korszak kezdete óta az "Élet Könyve" a Hatodik Pecsétnél nyílt meg. 

Az első pecsét: Az áldozat 
Az Úr az Ő új Igéjében azt mondja nekünk: "A világ szellemi fejlődésének első ilyen szakaszát Ábel, az 

Atya első szolgája jelképezi, aki felajánlotta Istennek engesztelő áldozatát. Ő az áldozatvállalás 

szimbóluma. Irigység támadt ellene." (U. 161, 54) 

Az 1Mózes 4. fejezetéből tudjuk, hogy Káin és Ábel égőáldozatot mutatott be Istennek. Ábelét Isten 

kegyesen nézte, mert ártatlan és tiszta szívvel adta. Káinét azonban Isten elutasította, mert Káin nem volt 

tiszta szívű. Ez nagyon feldühítette Káint, és irigységből és gyűlöletből megölte testvérét, Ábelt. E bibliai 

elbeszélés mély értelme azonban abban rejlik, hogy Ábel - az anyagi égőáldozatán kívül - földi emberi 

szenvedélyeinek szellemi áldozatát is felajánlotta Istennek. Ezért a szíve ártatlan és tiszta volt. Lényének 

ez a megtisztulása tehát maga az áldozat szimbóluma. Összefoglalva azt mondhatjuk: az Első Pecsét azt 

jelenti, hogy fel kell áldoznunk bűnös szenvedélyeinket, hogy a szellem uralkodik az anyag felett, és hogy 

ezáltal elérjük, hogy szellemi kapcsolatba kerüljünk Mennyei Atyánkkal. 

A második pecsét: Hit 
Ezt Noé szimbolizálja. Az emberek nem hallgattak az Első Pecsét tanítására, hanem szabad 

akaratukkal visszaélve hagyták, hogy az anyagiasság gonosz szenvedélyei uralkodjanak rajtuk. Az 1Móz 

6,3 ff-ben ezt olvassuk: "És monda az Úr: Az embereket nem bünteti többé az én Lelkem, mert testté 

lettek. Adok nekik még százhúsz évet. . De amikor az Úr látta, hogy az emberek gonoszsága nagy a földön, 

és hogy szívük minden gondolata és cselekedete gonosz mindörökké. ...azt mondta: "Elpusztítom a 

földről az embereket, akiket teremtettem... . De Noé kegyelmet talált az Úr előtt... . Noé istenfélő és 

feddhetetlen ember volt, és istenfélő életet élt a maga korában. . . " 

A nép megvetette Isten figyelmeztetését, és nem hitt a határidőnek, amelyet arra szabott, hogy 

megjavuljanak. Csak egyvalaki hitt: Noé. Az Úr őt választotta eszközéül, hogy az özönvíz után egy új 

emberiséggel kezdje újra. - Erős hit kellett ahhoz, hogy Isten minden parancsát végrehajtsák, amelyek 

abban az időben is meglehetősen rendkívüliek voltak, és amelyeket az emberek ezért kinevettek. Noé 

azonban bízott Istenében, és úgy cselekedett, ahogyan azt megparancsolta neki. A hit nemcsak szó 

szerint, hanem szellemileg is a mentő bárka volt Noé számára, és a mai napig a hit minden hívő számára 

mentő erő. Az sem véletlen, hogy Ábrahám, a hit másik nagy hőse pontosan a második pecsét idején élt. 

A harmadik pecsét: Szellemi erő 
Ezt Jákob szimbolizálja. Isten adta Jákobnak az "Izrael" szellemi nevet, ami azt jelenti, hogy "erős". 

Jákob vagy Izrael életében sok viszontagsággal és veszéllyel találkozott - amelyekkel Isten próbára tette -, 

de amelyeket a benne lévő lelki erőnek köszönhetően le tudott győzni. Ő lett az emberek számára annak 

a lelki erőnek a szimbóluma, amelyet meg kell szereznünk ahhoz, hogy türelemmel és önfeladással 

viseljük az Isten által ránk mért megpróbáltatásokat. A fent említett szellemi tulajdonságának 

köszönhetően Isten őt választotta ki Izrael népének ősatyjául, mivel az ő 12 fiából származott a 12 törzs. 

Jehova egy nagy szellemi kinyilatkoztatást is képes volt rajta keresztül közölni.  

Az Ószövetségből ismerjük a "mennybe vezető létra" néven ismert történetet (1Móz 28,10 ff): Jákob 

álmában egy létrát látott, amely a földön állt, és az égig ért, és Isten angyalai fel- és leszálltak rajta. A 

létra tetején az Úr állt. Isten így szimbolikus képekkel mutatta be a szellem fejlődését. Lelkünknek 

érettebbé és tisztábbá kell válnia ahhoz, hogy lépésről lépésre felemelkedhessünk. Megérthetjük, hogy 

szellemünk nem képes elérni a létra megmászásához szükséges tisztaságot, amíg nem vagyunk Istennel 

egyetlen emberi életben, úgymond első próbálkozásra. Sok próbálkozásra, sok inkanációra van szükség, 

hogy minden alkalommal néhány lépéssel magasabbra emelkedjünk, a szellemünk által elért érettségnek 
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megfelelően. Ezzel az Úr arra int bennünket, hogy ne álljunk meg a létrán, azaz folyamatosan haladjunk 

előre a szellemi fejlődésünkben, mert különben akadályozzuk az utánunk jövőket a szellemi fejlődésben. - 

Isten angyalai, akik a létrán leereszkednek, a fény fejlett szellemei, akiket az Úr küld lefelé, hogy 

segítsenek a felfelé haladóknak. Itt ismét kifejezésre jut, hogy Isten nem hagy minket magunkra a hozzá 

vezető úton, hanem felajánlja segítségét.  

A Harmadik Pecsét minőségének eléréséhez az előző kettő tanítását kell megfogadni: csak az 

alacsonyabb szenvedélyek feláldozása és a rendíthetetlen hit által teheti Isten a bennünk élő szellem 

szikráját nagy erővé. 

 

A negyedik pecsét A törvény 
Ezt Mózes szimbolizálja. Isten őt választotta ki, hogy kiszabadítsa Izrael népét az egyiptomi rabságból, 

és rajta keresztül adta át a népnek a Tízparancsolatot és számos rendelkezést, amelyek Isten akaratát 

ismertették az emberiséggel. A Tízparancsolat lett minden emberi törvény alapja, és ha hűségesen 

követték volna őket, az emberiség a jó útra lépett volna: az igaz istenimádat, az igazságosság, a rend és a 

felebarát iránti tisztelet útjára. De az isteni törvény be nem tartása, vagyis az ember engedetlensége Isten 

akarata iránt, a szakadék szélére sodorta az emberiséget. 

Az ötödik pecsét: Szerelem 
Ezt Jézus képviseli. Őbenne Isten emberré lett irántunk való szeretetből. Az Ő élete tökéletes példa 

volt, tanítása pedig a szeretet egyetlen dicsőítése, amely akkor teljesedett ki a legjobban, amikor életét 

adta értünk. Ezért tudta tanítását így összefoglalni: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek 

egymást, amint én szerettelek titeket, ti is szeressétek egymást" (János 13:34). És valóban, a szeretetnek 

ebben az új parancsolatában benne van az egész törvény. Ennek betartása az utolsó következményig 

elhozza Isten szellemi királyságát erre a földre. A túlvilágon ez már így van, mert a szeretet a szellemi 

királyság előfeltétele és alapja. 

  

A hatodik pecsét: Bölcsesség 
A hatodik pecsétet - mint a harmadik korszak előjátékát és előkészítő szakaszát - Illés, az ószövetségi 

próféta és nagy harcos szimbolizálja, aki küldetése teljesítése után "tüzes szekéren" (2Királyok 2:11) ment 

a mennybe. Ezzel a képi ábrázolással megmutatjuk, hogy Illés szelleme Isten világossággal teli harcosa. Ez 

a kerubikus 

Jézus tanúsága szerint a Szentlélek Keresztelő Jánosban is megtestesült (Mt 11,7-14), aki előkészítette 

a szíveket, hogy Jézus beléjük helyezhesse tanítását. Ő is előkészítette az utat az Úrnak korunkban, az Ő 

szellemi visszatérésekor, és mint hatalmas angyali fejedelem, minden szellemnek és világnak átadja a 

Szentlélek fényét, az Isteni Bölcsességet, amely az Élet Könyve megnyitott Hatodik Pecsétjéből vagy 

fejezetéből árad, amelynek tanításait és kinyilatkoztatásait maga az Úr tette ismertté kiválasztott 

eszközein keresztül egészen az 1950-es évig. De a hatodik pecsét ideje ezzel még nem ért véget. A 

Hatodik Pecsét fénye mindaddig világít az emberiségre, amíg az fel nem ismeri Krisztus második 

eljövetelének kinyilatkoztatásait, és el nem szellemiesedik. Az ezzel egy időben zajló látogatások 

támogatni fogják ezt a fejlődést, hogy a szellemek befogadhassák Isten igazságát és bölcsességét. Így az 

emberiség felkészül a Hetedik Pecsétre. 

A hetedik pecsét: A befejezés 
A hetedik pecséttel a megváltás műve befejeződik, ahogyan a hetedik napon - képletesen szólva - a 

teremtés is befejeződött. A Szellem bejárta a hosszú és fájdalmas utat, és ismét a legszorosabb 

közösségben van Atyjával, Szellemtől Szellemig. Az engedetlen fiú hazatér az Atya házába, legyőzte 

önmagát és a világot. - A Hetedik Pecsét szimbóluma maga a Mennyei Atya, aki a szellemek fejlődésének 

és megtisztulásának e nehéz útjának végül elért célja lesz. A hetedik pecsétet még nem nyitották fel. 
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Talán szellemi érettségüknek köszönhetően egy-két szellem már most is kap egy kis előérzetet arról, hogy 

mit hoz a Hetedik Pecsét. De az egész Izrael és az emberiség számára még nemzedékeknek kell jönniük és 

menniük, sok évnyi megpróbáltatásnak kell még eltelni, sok könnynek kell még megtisztítania a szíveket, 

amíg el nem jön a legnagyobb idő mindenki számára: az Atyával való állandó közösség ideje. 

  

III. Izrael népe 
  

A tanításokban az Úr gyakran beszél "Izrael népéről", "az én népemről" vagy egyszerűen "népemről". 

Ez semmiképpen sem utal a mexikói nemzetre, amelynek a közepén a gyűlések zajlottak. Ez Izrael államot 

jelenti? - Nem. A tévedések elkerülése végett itt egy rövid magyarázatot adunk az "Izrael" név eredetéről, 

és arról, hogy kit szólítanak "Izrael népének" a kinyilatkoztatásokban. 

A Biblia-szakértő ismeri azt a történetet az Ószövetségből, amely szerint Jákob egy nehéz 

élethelyzetben egy "emberrel" birkózott az éjszakában, amíg hajnalodott. "Az ember" nem tudta legyőzni 

őt, és végül azt mondta: "Többé ne Jákobnak, hanem Izraelnek hívjanak, mert küzdöttél Istennel és 

emberekkel, és megadtad magad". És Isten megújította Jákóbnak tett ígéretét: "A te magod olyan lesz, 

mint a föld pora, és elterjedsz estére és reggelre, északra és délre, és általad és a te magod által áldott 

lesz a föld minden nemzetsége." - Izrael egy szellemi név, és azt jelenti: "erős". Erős, szellemi közösséggé 

kellett válnia, amely az egész nemzetet magában foglalta, Izrael számos, erős nemzetévé. És Isten az 

Ígéret Földjét adta a népnek, hogy békében éljenek benne, és hogy a lelki 

hogy képesek legyenek elmélyíteni a Vele való kapcsolatukat. Az Istennel kötött paktum szerint 

azonban azt a feltételt szabták neki, hogy az egyetlen Isten igaz imádatát és tanításainak igazságát a föld 

minden népének meg kell hirdetnie, azaz papi népnek kell lennie. 

Az Ószövetség szemléletesen mutatja be Izrael népének fejlődését az évszázadok során. Hamarosan 

láthatóvá vált benne egy megosztottság: egyrészt az a kis csoport, amelyet mi szellemi Izraelnek akarunk 

nevezni, mert ez tartotta fenn a szellemi kapcsolatot Istennel, és közülük kerültek ki a nép bölcs vezetői 

és a nagy próféták. Másfelől a többség, amelyet materialista Izraelnek fogunk nevezni, mert a nagy 

bölcsesség, kitartás és lendület isteni áldásait kizárólag a hatalom és a gazdagság megszerzésére 

használták. Az Istennel kötött szövetséggel szembeni engedetlenség gyakran súlyos megpróbáltatások elé 

állította Izrael népét, mivel gazdagságuk, hatalmuk és büszkeségük gyakorlatilag arra késztette a 

szomszédos államokat, hogy háborút indítsanak ellenük. A nyomorúságban és szorongattatásban a nép 

Istenéhez kiáltott, de a bűnbánat csak addig tartott, amíg vissza nem nyerték szabadságukat és 

gazdagságra nem tettek szert. 

A sok megpróbáltatás alatt a szellemi Izrael kisebbsége észrevétlenül, de a Messiásba vetett hittel és 

reménnyel telve élt. Ezért tudott Jézusban emberré válni közöttük, hogy ismét felhívja népe figyelmét a 

nemzetek közötti szellemi küldetésére, és felkészítse őket arra. A lelki Izrael követte Őt, és örömmel 

hallgatta az Ő szavát. A többség, az anyagias Izrael alig vett tudomást róla, és a hivatalos egyház 

határozottan elutasította őt. Egy erős férfit vártak, egy hatalmas harcost, aki megtörik a rómaiak uralmát, 

és felemeli a földi, dicsőséges és legyőzhetetlen Izraelt. A Messiás azonban alázatos volt, és azt vallotta: 

"Az én országom nem e világból való". Olyan nagy volt a csalódásuk, hogy elítélték őt, mint agitátort és 

káromlót, és keresztre feszíttették. - Így történt egy óriási jelentőségű esemény: a szellemi és az anyagi 

Izrael közötti látható szétválás.  

A lelki Izrael az apostolok köré gyűlt, és a kis tömegben hamarosan megérlelődött az a tudás, amelyet 

Péter apostol így fogalmazott meg: "Most már igazsággal megtanultam, hogy Isten nem a személyt nézi, 

hanem mindenféle emberben, aki őt fél és helyesen cselekszik, az tetszik neki". - Tehát nemcsak a zsidók 

tartoznak a szellemi Izraelhez, hanem minden vallásból és nemzetből azok, akik hisznek Krisztus 

szavaiban és aszerint cselekszenek; mert ez egy szellemi közösség, és ezért nem kötődik nemzetekhez. 

Az anyagias Izrael a római uralom lerázására irányuló fanatikus törekvésében súlyos vereséget 

szenvedett, és Jeruzsálem Kr. u. 70-ben történt lerombolása után megszűnt nemzet lenni, a zsidók pedig 

szétszóródtak a világban. Az isteni törvények iránti engedetlensége és a Messiás elutasítása szörnyű 
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ítéletet hozott az anyagias Izraelre. Jézus próféciája a jeruzsálemi pompás templom láttán 

kérlelhetetlenül beteljesedett: "Bizony mondom nektek, nem marad itt egy kő a másikon, amely ne törne 

össze". És ismét: "Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat és megkövezed a hozzád 

küldötteket: hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a fiókáit a szárnyai alá, és te nem 

akartad! Íme, a te házad pusztán marad neked." - A következő évszázadok során mindenütt 

nemkívánatos kisebbségnek számítottak, akiknek elnyomást, megaláztatást és nélkülözést kellett 

elszenvedniük. 

De most, majdnem 2000 évvel azok után a szörnyű események és a szellemi és anyagi Izrael közötti 

látható megosztottság után, ismét egy elképzelhetetlenül nagy jelentőségű változás következik be. A 

szellemi Izrael, amely a föld népei között alig észrevehető kisebbségként gyenge, kevéssé befolyásos 

csoport volt, felébred és összegyűlik. Krisztus az Ő szellemi visszatérésében a "lélek szerinti Izraelhez" 

szól. Most egyesíti "Izrael szétszórt törzseit", hogy felszerelje őket az Ő Lelkével, és harcba küldje őket, 

amíg el nem érik az emberi faj megváltását és szellemivé tételét. Az ehhez szükséges utasításokat Krisztus 

új kinyilatkoztatásai adják, amelyeket az "Igaz Élet Könyve" című 12 kötetben gyűjtöttek össze. 

A másik oldalon ott van az anyagias Izrael. Zarándokútja hosszú és fájdalmas volt, mióta kiűzte 

kebeléből azt, aki új örökségként felajánlotta neki országát. De a legsúlyosabb elnyomás idejének vége; 

meggazdagodott, és a pénzzel nagy befolyást gyakorol. Erős és büszke lett, és a nemzetiségi ág ismét 

nemzetként telepedett le, a régi vallási hagyományok felébredtek. Azt hiszi, hogy Jehova és Mózes 

törvényeit teljesíti, de valójában még mindig az aranyborjút imádja. Messze van attól, hogy megértse és 

betöltse szellemi küldetését. Ezt nem szabad egyoldalú vádaskodásként értelmezni a zsidók vagy az 

izraelita nemzet ellen; a föld minden nemzete - talán a kis kisebbségeket kivéve - materializálódott és "az 

aranyborjú körül táncol". - Ha a magyarázatban külön megemlítik az anyagias Izraelt, az azért van, mert 

ez az értekezés a szellemi és az anyagias Izraellel foglalkozik, és megállapítja, hogy az utóbbi - még - nem 

teljesíti az Isten által elrendelt feladatát, hogy papi nép legyen a föld népei között. Önkéntelenül 

feltesszük magunknak a kérdést: mi lesz a következő lépés? - Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten nagy 

ígéreteket tett Izrael népének, és ezeket soha nem fogja megszegni. De eközben azt is tudatában kell 

lennünk, hogy az áldás ígéretei, amelyeket Isten Jákobnak tett az ő magvára vonatkozóan, a szellemre 

vonatkoznak, ahogyan Jákob későbbi neve, Izrael is már szellemi név. Tévedés azt hinni, hogy az ígéretek 

az anyagra, azaz a törzsre vagy Izrael jelenlegi állapotára vonatkoznak. Ha ez így lenne, akkor Isten 

prófétái és hírnökei még mindig felemelkednének benne. - De eljön majd az idő, amikor a most még 

materialista Izrael egyesül a szellemi Izraellel, és mindkettő újra egységet alkot, Izrael egyetlen népét. De 

mikor fog ez megtörténni? - Amikor az anyagias Izrael lemond a pénzről, a hatalomról és a büszkeségről, 

és elismeri az Úr új kinyilatkoztatásait - ami valószínűleg csak egy újabb legsúlyosabb látogatás után lesz 

lehetséges -, és fájdalmas könnyekkel kiáltja: Jézus volt a Messiás, és Krisztus számunkra is "az út, az 

igazság és az élet".  
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1. Utasítás  
1 Az idők kezdetén én, mint Atya, megparancsoltam az embereknek, hogy jót cselekedjenek. De az 

emberek elfordultak az isteni parancsolatoktól, bálványimádásba estek, és utálatos cselekedeteket 
követtek el ellenem. Az erősek győztek, a gyengék vereséget szenvedtek, és a férfi rabszolgájává tette 
az asszonyt. Így vált szükségessé, hogy Mózesnek a Sínai-hegyen átadja a törvény tízparancsolatát. Ez 
a törvény tartalmazta azokat a parancsolatokat, amelyek Izrael népét irányították. Velük együtt kellett 
elmondani neki: Aki öl, az ugyanezt az ítéletet magára vonja. Aki lop, fizessen vissza testvérének. Aki 
gonoszat cselekszik, szemet szemért, fogat fogért fizet. 

2 Közeledett a Második Korszak, és eljöttem, hogy Jézusban lakozzam közöttetek, és elmondtam 
nektek az Igémben: "Ha valakit a jobb orcájára ütnek, nyújtsa a bal arcát is. Bocsássatok meg 
ellenségeiteknek." És a Harmadik Időben, amelyben magatokat találjátok, azért jöttem, hogy azt 
mondjam nektek: mit tennétek, ha apátok gyilkosa, akit az emberi igazságszolgáltatás üldöz, 
kopogtatna az ajtótokon és segítségért könyörögne? - Adj neki védelmet. Ha így cselekszel, 
bebizonyítod, hogy elérted azt a szellemi fejlettséget, amely lehetővé teszi számodra, hogy teljesítsd 
Mennyei Atyád isteni törvényét, amely azt parancsolja neked: Szeressétek egymást; ébresszétek fel a 
kegyelem életére a halott lelkeket, mert minden lélek meggyógyul. 

3 Ma azért jöttem, hogy beszéljek a szellemetekhez, és felfedjem előttetek a Hét Pecsét tartalmát, 
a történelmetek, a próféciák, a kinyilatkoztatás és az igazságosság könyvét. 

4 Én vagyok az, aki azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy most a hatodik pecsét idejét éltek. 
5 Az 1866-os év jelzi ennek a fénykornak a kezdetét. Elküldtem Illést, hogy felemelje a titok fátylát, 

és megnyitja Szentlélekként való megnyilvánulásom idejét az emberiség körében. Illés 
megvilágosította az általam kiválasztott embert, hogy előhírnök legyen. Ez volt az a kiválasztott, akit 
Roque Rojasnak hívtak, aki szellemtől szellemig hallotta a próféta hangját, aki az Én Nevemben azt 
parancsolta neki, hogy hívja és gyűjtse össze testvéreit*, mert egy isteni kinyilatkoztatás készen állt 
arra, hogy megvilágítsa az emberiség sorsát. Roque Rojas, szelíd és alázatos, mint egy bárány, 
engedelmeskedett a lelki hangnak, és így válaszolt: "Legyen meg nekem az én Uram akarata".  
Lásd a melléklet 1. megjegyzését 

6 Roque Rojas összegyűjtötte a hitben és jóakaratban gazdag férfiak és nők egy csoportját, és ott, 
az első gyülekezetek kebelében Illés kinyilatkoztatta magát a hírnök elméjén keresztül, mondván: "Én 
vagyok Illés próféta, a Tábor-hegyi átváltoztatás prófétája". Az első tanításokat az első tanítványainak 
adta, ugyanakkor bejelentette nekik a spiritualizáció korszakát, és megjövendölte nekik, hogy 
hamarosan eljön az isteni Mester sugara, hogy közölje magát az Ő népével. 

7 Egy nap, amikor Roque Rojas szerény gyülekezőhelye tele volt hívőkkel, akik hittek ennek az 
embernek a szavában, Illés leszállt, hogy megvilágítsa szócsövének elméjét, és az Én ihletésemmel 
felkent hét hívőt ezek közül, akik a Hét Pecsétet képviselik vagy szimbolizálják. 

8 Később, amikor elérkezett megnyilvánulásom megígért pillanata, azt találtam, hogy a hét 
kiválasztott közül csak egy figyelte a tiszta Házastárs érkezését, és ez a szív Damiana Oviedo szíve volt, 
azé a szűzé, akinek elméje elsőként kapta meg az Isteni Sugár fényét kitartása és felkészültsége 
jutalmaként. 

9 Damiana Oviedo képviselte a hatodik pecsétet. Ez egy újabb bizonyíték volt arra, hogy a hatodik 
pecsét fénye az, amely megvilágítja ezt a korszakot. 

10 A Második Korszakban egy női méhre találtam, egy anyai méhre, és a jelen korban Damiana 
Oviedo tiszta és tisztaságos szívében pihentem. Szűz méhe olyan volt, mint egy anyaé Izrael népe 
számára, és az ő közvetítésével készítettem elő a vezetőket*, a "hanghordozókat" és a "munkásokat 
"**. Az öregkor küszöbére juttattam, és azt mondtam neki: Te, aki a szeretet forrásaként emelkedtél 
fel, és a hit fáklyáját gyújtottad meg a szívekben, most pihenj. 
* A közösségek vezetői 

** Jézus példázata alapján a "munkások a szőlőskertben". 
11 Megkért Engem, hogy engedjem meg neki, hogy lélekben jöjjön dolgozni, mert buzgón vigyázott a 

Törvényemre, és nem akarta, hogy bemocskolódjon; és Én ezt megadtam neki. 
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12 Ugyanakkor egy másik feladatot is adtam neki, mondván neki: Damiana, nem az az akaratom, 
hogy a zavaros víz keveredjen a kristálytiszta vízzel. Legyetek a vezetők jobbján, hogy a hit fáklyája 
napról napra növekedjen bennük. Örüljetek és frissüljetek fel ezekben az emberekben onnan, ahol 
vagytok. Nézd a sokaságot, akik szeretnek téged és felismertek Engem. Követik az általad hagyott 
nyomvonalat. Íme, a fáklya még mindig ég. A Mester azt mondta: Aki szeretetet vet, az szeretetet 
arat, aki fényt vet, az fényt arat. Azért küzdöttél, hogy előkészítsd a hanghordozók* elméjét, és 
megtisztítsd az Én kiválasztottjaim útját; íme, ez a te magod. 
mint közvetítő szervezet 

13 Bizony mondom nektek, emberek: Damiana a tiszta szűz, aki a harmadik korszakban Mária 
képviselőjeként jött el, hogy gyengédséget és simogatást adjon nektek. Áldottak azok a szüzek, akik 
követik ezt a példát, mert elhalmozom őket kegyelmemmel. És az az isteni vágyam, hogy 
mindannyian, akik a gyermekeim vagytok, tanítványaimmá váljatok, mivel közeledik távozásom 
pillanata, és én mesterekként akarlak benneteket az emberiség között hagyni. 

14 Járjatok biztos léptekkel, hogy elérjétek utatok célját, és alázatosságotok és segítőkészségetek 
révén a föld erősévé váljatok. 

15 A kor materialista emberei is hívtak Engem. Hangom lelki visszhangra talált bennük, és a Mester 
bőségesen adott békét; egyedül, bár velük vagyok, ők nem akartak befogadni Engem, és másfajta 
magokat akartak vetni. 

16 Ebben a pillanatban befogadlak benneteket, és átadom nektek Lényemet és Fényemet, amire már 
oly nagyon vártatok. Ne ítéljétek el azokat a testvéreiteket, akik letértek az igazság útjáról, mert nem 
tudhatjátok, hogy holnap ti is más utakra tévedtek-e. Megóvlak titeket az eltévelyedéstől, és tejet és 
mézet adok nektek. 

17 Ma azért jöttem, hogy újra elmondjam nektek az Igémet, hogy felidézzem nektek a múlt 
tanításait. De nem azért jöttem, hogy emlékeztesselek benneteket a szentáldozásra abban a 
formában, ahogyan azt Jézus a második korszakban a földi kenyérrel és borral szimbolizálta. Elmúlt az 
az idő, amikor anyagi kenyeret kínáltak nektek az Én Igém helyett. Ma az Én Igém a kenyér, és annak 
isteni jelentése a szent bor, amelyet lelkileg minden pillanatban felajánlok nektek. 

18 Közeledjetek, közeledjetek, ez az én akaratom. Add meg az igazságot annak, aki a törmelékből 
táplálkozik. Hozzátok hozzám a hitetleneket, és hagyjátok, hogy a viszály és a széthúzás eltűnjön, hogy 
az Örök Élet Kenyere minden gyermekemhez eljusson, mert Szeretetem akkor jött el 
megmentésetekre, amikor már majdnem elbuktatok. Mint egy mentőkötél a viharban, az irgalommal 
teli Lelkem megment téged. 

19 Amikor azt hitted, hogy a megpróbáltatás órájában magadra hagytak, hagytam, hogy érezd 
jelenlétemet, hogy megerősítsem a hitedet. 

20 Akkor ajkaid elhallgattak, már készen álltál arra, hogy káromolj, szemrehányást téve Nekem: 
"Uram, miért engeded, hogy a saját testvéreim bántsanak Engem, amikor azt mondod, hogy én vagyok 
a Te Kiválasztottad?". 

21 Ó, gyermekeim, akik még mindig nem döntöttétek el, hogy tanítványaim lesztek, noha azt 
mondtam: Boldog az, aki szenved és erősnek mutatkozik a megpróbáltatásban, megbocsát 
testvérének és áldja Nevemet, mert az ő lényéből világosság támad, amely még azt is megtéríti, aki 
megtagadta tanításomat. 

22 Minden jótett elnyeri jutalmát, amelyet nem a földön, hanem a túlvilágon kap. De hányan 
szeretnék élvezni ezt a boldogságot itt a földön anélkül, hogy tudnák, hogy aki semmit sem tesz a lelki 
életéért, az érdemtelen lesz, amikor belép a földre, és akkor nagy lesz a lelkiismeret-furdalása. 

23 Tanításom apránként fogja megértetni az emberekkel az élet lényegét vagy értelmét; aztán ezt a 
rövid földi tanfolyamot a szellem javára fogják használni. Ehhez azonban szükséges, hogy 
megbocsássatok egymásnak, hogy világosság és béke támadjon az emberek között. 

24 De ha még ti, az én tanítványaim sem mutattok példát ezekben az erényekben, akkor kiben 
reménykedhet még az emberiség? 

25 Legyetek tudatában annak, hogy ezt mondja nektek Ő, aki a vérét és az életét adta értetek, és aki 
szerette és megbocsátott a tömegnek, annak ellenére, hogy azok megítélték, elítélték és megölték Őt. 
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26 De az igazság, amely az élet, amely a szeretet, halhatatlan, és íme, itt van közöttetek újból az Én 
Lelkem megnyilvánulásában az emberi elmén keresztül. A mostani Igém megismétli nektek ezt a 
leckét: "Szeressétek egymást, ahogyan a Mester szereti a tanítványait". Meg is fogom magyarázni, 
hogy minden titok megvilágosodjék, és az a könyv, amelyet végrendeletként hagytam rátok, és 
amelyet az emberek később elrejtettek vagy lezártak, újból megnyíljon előttetek.*. 

27 János Kinyilatkoztatását, amelyet gyakran vitattak és részben elutasítottak nehezen érthető tartalma miatt, az 
Úr teljes mértékben megerősíti és megmagyarázza értelmét. 

28 Sok fátyol lesz szétszakítva. Az én Igém a világosság kardja, amely elpusztítja a sötétséget. 
29 Rejtett tudás fog napvilágra kerülni, és ismeretlen tanítások fognak feltárulni előttetek. Sok 

rejtélyt fogtok megfejteni, de ezeket a kinyilatkoztatásokat nem a világ könyveiben fogjátok 
megtalálni, hanem ebben az Én Igémben. 

30 Bárki, aki a fény gyermeke akar lenni az igazságban, tiszteletteljesen kutassa fel Szavam 
mélységeit, és ott fel fogja ismerni Mesterét, aki arra vár, hogy tanítsa őt. 

31 Bizony, bizony, nem az emberek tanításai fogják elhozni a békét a világra, és megmenteni az 
emberiséget a szakadéktól. 

32 Nézzétek a vallásokat, amelyek tagadják egymást, és azt mondják, hogy az Én tanításomat 
hirdetik. 

33 Ezért mindazok, akik arra hivatottak, hogy hírnökeim, új tanítványaim legyenek ebben az időben, 
megtisztulnak és megtisztulnak, hogy méltók legyenek arra, hogy ezt az örömhírt elvigyék 
testvéreiknek. 

34 A Második Korszakban tizenkét tanítvány volt, akik az egész világon terjesztették tanításomat. A 
Harmadik Korszakban Izrael minden "törzséből" tizenkétezren lesznek, akik az egész emberiséggel 
megismertetik az igazságról és a szeretetről szóló tanításomat. 

35 Hol van ez a száznegyvennégyezer? - Elias éppen most gyűjti össze őket, függetlenül attól, hogy 
egyesek a szellemi, mások pedig a megtestesült világban vannak. Mindannyian szellemileg egyesülnek 
ebben az isteni munkában. 

36 Nagy eseményeket fogtok látni, amelyek közül sok meg fog lepni benneteket; de tanításaimmal 
világosságot adok nektek, hogy soha ne legyetek zavarban. Tanulmányozzátok Igémet, amely belétek 
oltja az Atyátok és testvéreitek iránti szeretetet. Nem szükséges a száznegyvennégyezerhez tartozni 
ahhoz, hogy az Atyát szolgálhassátok, vagy hogy a Mester tanítványainak nevezhessétek magatokat. 
Azok, akik ehhez a számhoz tartoznak, azok, akiknek az a feladatuk, hogy munkám úttörői és 
védelmezői legyenek. 

37 Ma a Lélekben jövök. A Második Korszakban látható voltam az emberek szemei előtt, mert 
emberré lettem. 

38 Sokan megkérdezték, amikor megláttak Engem: "Ki az, aki Isten nevében beszél?" Mások pedig 
azt mondták nekik: "Ez Máriának és Józsefnek, az ácsnak a fia, ez a galileai". Aztán kigúnyolták Jézust. 

39 De az ácsmester fia hatására azok, akik születésüktől fogva vakok voltak, meglátták a fényt, és 
annak közepén Jézus arcát, aki meggyógyította őket. Amikor megérezték a Mester simogatásának 
csodáját, leborultak a lábai elé, és hangosan kiáltották, hogy felismerték Őt, mint a megígért 
Megváltót. 

40 A hitetlenek megijedtek, és megkérdezték maguktól: Hogyan volt lehetséges, hogy ez az egyszerű 
ember, akit úgy ismertek, mint egyet a sok közül, ilyen nagy csodákat tudott tenni? 

41 Ma a Lélekben jövök, és az emberek már nem nevezhetnek Engem az Ács Fiának; de bizony 
mondom nektek, hogy még azokban a napokban sem volt joguk így nevezni Engem. Meg volt írva, 
hogy egy szűz fogan, és hogy az ő méhében "az Ige" testté lesz. József, a családfő, csak egy őrangyal 
volt a szűz és a gyermek életútján, az emberek szeme előtt láthatóan; Mária viszont Isten anyai 
szeretetének megtestesülése és Jézus anyja, aki Krisztus emberi része volt. 

42 Egyszerű tanításokkal fokozatosan megértetem veletek azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket 
ti titoknak neveztek, és amelyek nem azok. Megtanítalak titeket imádkozni, hogy a megpróbáltatások 
óráiban gondolataitokat Atyátokhoz emeljétek.  

43 Mindig is tanítottak nektek imát. 
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44 Mózes imádkoztatta* veletek az Egyiptomban töltött utolsó éjszakátokat, és a sivatagon való 
átkelésetek során.  
Ez mindazokra vonatkozik, akik Mózes idejében Izrael népe között testet öltöttek. 

45 A Második Korszakban megtanítottam nektek az Úr imáját, hogy általa ihletve forduljatok 
Atyátokhoz szükségeitekben, és mindig jelen legyen az Ő eljövendő országának ígérete; hogy 
bocsánatkéréssel forduljatok Hozzá, és kérdezzétek meg lelkiismereteteket, hogy ti magatok is 
ugyanígy megbocsátottatok-e már adósaitoknak. 

46 Most megtanítalak benneteket a lelki imára, amely nem az ajkatokról, hanem a lelketek 
legmélyéről fakad, és amely alázattal és bizalommal szól hozzám: "Uram, legyen meg bennünk a Te 
akaratod". 

47 Megtanítottalak gyógyítani. Jézus volt a balzsam, Ő volt az egészség, az Ő szava gyógyította meg 
azt, aki hallotta, az Ő keze hozott egészséget annak, akit megérintett; az Ő tekintete végtelen vigaszt 
közvetített annak, aki befogadta; még a szoknyája is, amikor hittel megérintette, helyreállította a 
békét azoknak, akiket keserűség és szenvedés nyomott el, akik hozzá fordultak; és még a vére is, 
amikor a százados arcára csöpögött, visszaadta a szemének elveszett látását. 

48 Csak a szeretet és az irgalom, amely ennek a szeretetnek a leánya, képes ilyen csodákra. Velük 
meggyógyulhatsz.  

49 Érezzétek, hogy nagyon közel vagyok hozzátok; ennek bizonyítékát adom nektek életetek nehéz 
pillanataiban. Az volt a kívánságom, hogy szívetekből készítsétek elő lakásomat, hogy érezzétek benne 
jelenlétemet. 

50 Hogy lehet az, hogy nem tudtok Engem érezni, bár bennetek vagyok? Egyesek a természetben 
látnak Engem, mások csak minden anyagon túl éreznek Engem, de én valóban azt mondom nektek, 
hogy mindenben és mindenütt ott vagyok. Miért kerestek Engem mindig rajtatok kívül, amikor Én is 
bennetek vagyok? 

51 Amikor elmondtam nektek, hogy ki vagyok, nem hallottátok és nem is értettétek a hangot, amely 
hozzátok szólt, és amikor megláttatok Engem, nem tudtátok, hogy kit láttok. Ez volt a bizonyítéka a 
szellemi érzékenységed hiányának. 

52 De végül azért jöttök hozzám, hogy tanítsalak benneteket, és ne csak rámutassak a 
hiányosságaitokra. Lelkedben hordozod a múltadat, mint a vezeklés terhét*. 
Lásd a melléklet 2. megjegyzését 

53 Akkor leveszem a terheteket, és hagylak pihenni, eltüntetem a szomorúságotokat, és olyan ételt 
kínálok nektek, amely meggyújtja a remény fényét a szívetekben. 

54 Hány, az élet megpróbáltatásai által megkeményített szív érezte, hogy legyőzte őket az Igém 
szelídsége. Úgy érezték, hogy megnyugvást találnak, egészségesek lesznek, és új életre ébrednek. Így 
történik, hogy azok, akik Engem követnek, az Én hatalmamnak és szeretetemnek tulajdonítják azt, 
amit kaptak, és a lelkük nem tudja többé elválasztani magát Tőlem, mert a szívük tele van hálaadással 
és szeretettel, és nem cserélnék el lelki köntösük tiszta fehérjét a leggazdagabb uralkodó királyi 
ruhájára. 

55 De vannak olyanok, akik Velem maradnak, és akik, bár úgy fogadják Igémet, mint a kristálytiszta 
víz patakját, megtartják gonosz hajlamaikat. Ezek közé tartoznak azok, akik úgy viselkednek, mint az 
irigy Káin; amikor látják, hogy az ő áldozatuk kevésbé tetszik az Úrnak, mint az alázatosé, aki úgy 
cselekszik, mint az igaz Ábel, szívük haragtól és irigységtől ég, és nyelvükkel előveszik a kétélű kardot, 
amelyet birtokolnak, hogy fájdalmasan megsebezzék testvéreiket. Miután otthagyták őket zokogva a 
fájdalmukban, vagy megölték őket (lelkileg), eljönnek az Én Szentélyembe, felemelik a gondolataikat 
Hozzám, és képmutatással telve azt mondják, hogy szeretnek Engem. 

56 Mégsem taszítom el ezeket a kisgyermekeket, akiknek elméje és szíve megkeményedett; nagy 
megpróbáltatásoknak teszem ki őket, és alaposan megéreztetem velük az Igémet. Ha meghajolnak, 
akkor nyertek; ha lázadnak, akkor újra tévútra kell térniük, és várniuk kell egy újabb lehetőségre. 

57 Mindezekről azért beszélek nektek, hogy jó tanítványaimmá váljatok, és sikerüljön az igazi 
bölcsesség birtokába jutnotok. 
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58 Soha ne dicsekedjetek a tudásotokkal, mert az Atya titka csak azoknak tárul fel, akik alázatosan 
kopogtatnak az ajtaján. 

59 Ha a tudomány embereit, akik a világotokat vezetik és megváltoztatják, a szeretet és a jóság 
inspirálná, már felfedezték volna, hogy mennyi mindent tartogatok a tudomány számára a tudás 
tekintetében, és nem csak ezt a nagyon kis részt, amire oly sokat feltételeznek. 

60 Salamont bölcsnek nevezték, mert ítéleteire, tanácsaira és mondásaira bölcsesség volt jellemző; 
híre túlterjedt királysága határain, és más országokba is eljutott. 

61 De ez az ember, bár király volt, alázatosan letérdelt az Ura előtt, és bölcsességet, erőt és 
védelmet kért, mert felismerte, hogy ő csak a szolgám, és előttem letette jogarát és koronáját. Ha 
minden tudós, minden tudós ugyanígy cselekedne - milyen nagy lenne akkor a bölcsességük, mennyi 
eddig ismeretlen tanítás tárulna fel előttük a tudásom titkos kincséből! 

62 Ti, az anyagban alacsonyan állók, már sok olyan tudást kaptatok, amelyet sem a tanultak, sem a 
tudósok nem tártak fel nektek. 

63 A "test feltámadásának" misztériumát a szellem újjászületéséről szóló kinyilatkoztatás tisztázta. 
Ma már tudjátok, hogy a szeretet és az igazságosság e törvényének az a jelentése, hogy a szellem 
tökéletesíti önmagát, hogy soha nem veszik el, mert mindig talál egy nyitott ajtót, mint az Atya által 
felajánlott lehetőséget az üdvösségére. 

64 Az én ítéletem minden szellemről e törvény alapján tökéletes és kérlelhetetlen. 
65 Egyedül én tudom, hogyan ítélhetlek meg, mert minden sors érthetetlen az emberek számára. 

Ezért senki sem kerül kiszolgáltatottá vagy elárulttá mások számára. 
66 Miután a lelkek elvesztették magukat bűneikben, annyi küzdelem és viszontagság és hosszú 

vándorlás után, tapasztalataik miatt bölcsességgel telve, a fájdalomtól megtisztulva, érdemeik által 
felemelkedve, a hosszú zarándoklatban elfáradva, mégis egyszerűek és vidámak, mint a gyermekek. 

67 Emberek, gondoljatok az előttetek álló időre, és hallgassatok az Én Igémre, mert ez az "Út". 
Ismerd meg és teljesítsd feladatodat, és türelemmel viseld szenvedéseidet, mert nincs tövisektől 
mentes út a tökéletesség csúcsának eléréséhez. 

68 Szavam fénye egyesíti majd az embereket ebben a Harmadik Korszakban. Igazságom minden 
elmében fel fog ragyogni, eltüntetve a hitvallások és szekták közötti különbségeket. 

69 Míg ma egyesek szeretnek Engem Jehovában és megtagadják Krisztust, mások szeretnek Engem 
Krisztusban és nem ismerik Jehovát; míg egyesek elismerik létezésemet Szent Szellemként, mások 
veszekednek és megosztottak Háromságom felett. 

70 És most megkérem ezt az emberiséget és azokat, akik spirituálisan vezetik: Miért távolodtok el 
egymástól, amikor mindannyian az igaz Istent valljátok? Ha szeretsz Engem Jehovában, akkor az 
igazságban vagy. Ha Krisztuson keresztül szeretsz Engem - Ő az Út, az Igazság és az Élet. Ha úgy 
szeretsz Engem, mint a Szentlélek, akkor közeledsz a Fényhez. Csak egy Istenetek van, csak egy 
Atyátok. Istenben nem három isteni személy létezik, hanem egyetlen isteni Szellem, aki a fejlődés 
három különböző szakaszában nyilatkoztatta ki magát az emberiségnek. Amikor behatoltak ebbe a 
mélységbe, gyermeki mivoltukban azt hitték, hogy három személyt látnak, holott csak egy Isteni 
Szellem létezik. Ezért amikor a Jehova nevet halljátok, gondoljatok Istenre, mint Atyára és Bíróra. 
Amikor Krisztusra gondolsz, ismerd fel benne Istent mint Mestert, mint Szeretetet; és amikor a 
Szentlélek eredetét próbálod megfejteni, tudd, hogy Ő nem más, mint Isten, amikor kinyilatkoztatja 
mérhetetlen bölcsességét a fejlettebb tanítványoknak. 

71 Ha az első idők emberiségét olyan szellemileg fejlettnek találtam volna, mint amilyen ma, akkor 
Atyaként, Mesterként és Szentlélekként nyilatkoztattam volna ki magam neki; akkor az emberek nem 
láttak volna három istenséget ott, ahol csak egy van. De nem voltak képesek helyesen értelmezni 
tanításaimat, és összezavarodtak volna, és távol maradtak volna az Én utamtól, továbbra is elérhető és 
kis isteneket teremtve elképzeléseik szerint. 

72 Amint az emberek felismerik és elfogadják ezt az igazságot, sajnálni fogják, hogy rosszul ítélték 
meg egymást egy olyan hiba miatt, amelyet egy kis szeretettel elkerülhettek volna. 

73 Tanuld meg a törvényt, szeresd a jót, hagyd, hogy a szeretet és az irgalom tetté váljon, add meg a 
szellemednek a szent szabadságot, hogy felemelkedjen otthonába, és szeretni fogsz Engem. Tökéletes 
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példát akarsz arra, hogyan viselkedj és hogyan légy, hogy elérj Engem? - Vegyétek Jézust 
példaképeteknek, szeressetek Engem Őbenne, keressetek Engem rajta keresztül, jöjjetek Hozzám az Ő 
isteni útján; de ne szeressetek Engem az Ő testi formájában vagy az Ő képmásában, és még csak ne is 
helyettesítsétek tanításainak gyakorlását rítusokkal vagy külső formákkal, különben örökre 
megmaradtok különbözőségeitekben, ellenségeskedésetekben és fanatizmusotokban. 

74 Szeressetek Engem Jézusban, de az Ő Lelkében, az Ő tanításában, és beteljesítitek az örök 
törvényt; mert Krisztusban az igazságosság, a szeretet és a bölcsesség egyesült eggyé, amivel 
megismertettem az emberiséggel Lelkem létezését és mindenhatóságát. 

75 Ha Krisztus a Szeretet, el tudjátok-e hinni, hogy Ő független Jehovától, hiszen én vagyok a 
Szeretet? 

76 Ha a Szentlélek a Bölcsesség, akkor hiszed-e, hogy ez a Lélek Krisztustól függetlenül létezik, hiszen 
én vagyok a Bölcsesség? Úgy gondolod, hogy az "Ige" és a Szentlélek két különböző dolog? 

77 Elég, ha csak valamit tudunk abból az Igéből, amelyet Jézus tanított az emberiségnek, hogy 
megértsük, hogy csak egy Isten létezett, és örökké csak egy lesz. Ezért mondtam rajta keresztül: "Aki 
ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát, mert Ő bennem van, és én Őbenne vagyok". Később, amikor 
bejelentette, hogy egy másik időben visszajön az emberekhez, nemcsak azt mondta: visszajövök, 
hanem megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, a Vigasztaló Lelkét, az Igazság Lelkét. 

78 Miért kellene Krisztusnak a Szentlélek nélkül jönnie? Nem tudna-e igazságot, világosságot és 
vigasztalást hozni magával a Lelkében? 

79 Milyen kevéssé hatoltak be az emberek az Igazságomba, és mennyire összezavarodtak abban a 
kevésben, amibe behatoltak! Azt hiszik, hogy eljutottak a legmélyebb igazságokhoz; de mindaddig, 
amíg az igazságot arra használják, hogy megtévesszenek, gyilkoljanak, elpusztítsák a békét, és 
félreítéljék egymást, ami mind az ellenkezője annak, amit az Én Igém tanít, az emberek nem 
mondhatják, hogy az igazság útján járnak. 

80 Mindannyiótoknak üzenetemet küldöm ebben az időben, egy olyan üzenetet, amelyet Jézus 
száján keresztül ígértem meg az emberiségnek, amikor az emberek között élt. 

81 Tudom, hogy eleinte ezt a tanítást nem fogják nagyra becsülni, mert egyszerű teremtményeken 
és bűnösökön keresztül adták át, amilyenek az Én Igém közvetítői is. De az ebben a 
kinyilatkoztatásban foglalt igazság érvényesülni fog, és ez a tanítás meghallgatásra talál, mert 
lényegében jelen van a Szentlélek, a Vigasztaló és a megígért igazság. 

82 Az én békém legyen veletek! 
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2. Utasítás  
1 Íme, újra itt vagyok közöttetek ebben az órában, amikor a lelketek hallgat rám és hálát ad nekem. 

2 Minden új év kezdetén az emberiség új reményt merít, bár vannak, akik félelmet éreznek. Miért 

félsz az élettől és az időtől? Ők mindig ugyanazok maradnak; ti vagytok azok, akik elhaladtok mellettük. 

Ma még gyerekek vagytok, holnap már felnőttek; ma még a földön vagytok, holnap már nem vagytok; ma 

még megszülettek, holnap már meghaltok. 

3 Az idők beteljesedését éltek. Szellemetek már nem az anyagi életnek van alárendelve; belépett az 

örökkévalóságba. Isteniségem atomjai vagytok. Örökkévaló vagyok. Mindig is az voltam. Az Isteni Szellem 

soha nem öregszik. Én vagyok a változatlan és romolhatatlan, a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega. 

Tőlem jöttetek ki, és ezért vissza fogtok térni hozzám. 

4 Bizonyára minden új év egy rejtély az emberek számára, de őszintén mondom nektek, ez egy új 

lépés, amit meg kell tennetek a fejlődésetek útján. 

5 Ne féljetek a jövőtől, mert nem ismeritek; ne lássátok sötétségbe burkolózva. Emlékezzetek arra, 

hogy én vagyok az idő és az örökkévalóság; emlékezzetek arra, hogy én a jövőben vagyok. 

6 Ti, az én népem, tudtok valamit arról, hogy mi vár rátok a jövőben, mert kinyilatkoztatom nektek, 

és vannak köztetek próféták, akik az én akaratom szerint látják a jövőt, és tanúságot tesznek róla nektek. 

7 Nincs jogotok kételkedni; nem vagytok vakok, akiknek félniük kell, hogy megbotlanak az úton. 

8 Minden ember számára utakat készítettem, hogy békét találjanak. Utakat jelöltem ki számukra, 

hogy megtaláljanak Engem minden igazságomban. 

9 Ó emberiség, olyan közel vagyok hozzád, és te nem érzel Engem! 

10 Megadtam nektek a béke titkát, amely az egymás iránti szeretet. 

11 Eljön majd az óra, amikor az emberek annyira vágynak majd a békére, hogy minden eszközzel 

keresni fogják azt: a vallásokban, a tudományban és a különböző tanokban. A hívők és azok, akik 

ateistáknak és szabadgondolkodóknak nevezik magukat, mindannyian ugyanarra a pontra tartanak, hogy 

ezt a békét keressék, és amikor elérik, szemtől szembe kerülnek Velem. 

12 Figyeljetek, ti, akik ebben a pillanatban az Én Igémet hallgatjátok, de hamarosan már nem 

fogjátok hallani. Nem ebben az évben ér véget ez a kinyilatkoztatás, hanem csak abban az időben, 

amelyet az Én Akaratom meghatározott, nevezetesen 1950-ben. 

13 Azok, akik már régóta hallgatnak Engem, emlékezzenek arra, amit mondtam nektek: az Én Igém le 

fog szállni a hegy tetejéről, és ti ott lesztek a lábánál, hogy befogadjátok. 

14 Az első "szócső" óta, akinek elméjét ehhez a megnyilvánuláshoz használtam, azt mondtam 

nektek, hogy ez az isteni megnyilvánulás, amely 1866-ban kezdődött, 1950-ben ér véget, és hogy azután 

az év után sem maradtok árván, mert Jelenlétemet még erősebben fogjátok érezni, ha tudjátok, hogyan 

kell felkészülni. 

15 Ma van 1941 első napja, tehát még tíz évig fogjátok hallani az Igémet, ami elég idő ahhoz, hogy 

sok testvéretek megismerje ezt a tanítást, hogy sokan, akik eddig nem hittek, hitre jussanak, és sokan, 

akik eddig nem voltak engedelmesek, elinduljanak és végrehajtsák parancsaimat. 

16 Alázatos és szelíd szavam öröm lesz a szenvedőnek, és mint harmat és illat minden léleknek. Ez az 

Ige, amelyet oly sokan elutasítottak, és amelyet oly sokan meggyaláztak saját örömükre, mindenki 

számára simogatásnak fog tűnni. 

17 Ne gondoljátok, hogy csak a ti országotok lesz az egyetlen, amely részesül lelki 

jótéteményeimben. Nem, kezdettől fogva én tartom az örökséget e föld minden nemzetének. 

18 Az én igazságom ismét be fog hatolni minden lakásba, ahogyan egykor Jézus is belépett az Isten 

imádatára szentelt templomokba, és szavával meghökkentette a papokat, a véneket és a törvény tanítóit. 

19 Ki fog Engem példaképül venni ebben a korban? Kik azok, akik nem félnek az emberiségtől? - 

Azok, akik cselekedeteik által tanúskodnak az igazságról. Bizony mondom nektek: Aki az igazat mondja, 

mint maga a Mester, az nem fél a haláltól. 
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20 Már régen itt az ideje, hogy ez a szó felhangozzon a templomokban és a templomokban, és 

visszhangja elérje a föld hatalmasait. De szükséges, hogy a hordozói megtisztítsák és tökéletesítsék 

magukat, hogy méltó hírnökei lehessenek. Nézd meg, hogy telt el az idő anélkül, hogy ezt a készítményt a 

magadévá tetted volna. 

21 Nem kérek tőled áldozatot; csak azt akarom, hogy a tetteid spontánok legyenek, és a szereteted 

igaz legyen. Mindazonáltal ne feledkezzünk meg Ábrahám engedelmességének és engedelmességének 

példájáról, amikor az Atya Izsák, a szeretett fiú életét kérte tőle. 

A jelen kor emberei közül, azok közül, akik szeretnek Engem, ki adná Nekem az engedelmesség, a 

szeretet és a hit ilyen bizonyítékát? 

22 Apostolaim hirdették Igazságomat, és amikor az emberek elítélték őket, nem menekültek a halál 

elől. 

23 Aki az igazságban él, annak semmitől sem kell félnie. 

24 A ti utatok, népem, tele van gyönyörű példákkal. 

25 A hatodik gyertyatartó fénye világosságot hoz a mostani idők embereinek; de a már eltelt öt 

pecsét is otthagyta fényét a szellemekben. 

26 Amikor megérkeztetek ehhez a ragyogó fényhez, egyesek lélekben*, mások testben, 

megkérdeztétek, hogy mi a feladatotok. Akkor hallottátok azt a hangot, amely így szólt hozzátok: Én 

vagyok a Bárány, aki feláldozta magát a ti szeretetetekért, és azért jöttem, hogy megvilágosítsam a 

szellemeteket, hogy szeressétek egymást és hozzám jöjjetek. 
* mint anyagi test nélküli szellem. 

27 Ebben az időben a Lélekben jövök. Fényem tűznyelvekként száll le az emberekre, hogy minden 

nyelven beszélhessenek törvényemről. 

28 Száznegyvennégyezer inkarnálódott és diszinkarnálódott szellem fogja egyengetni az utat ez idő 

alatt. Ők lesznek az előfutárok, próféták és hírnökök. Ők azok, akiket én megjelöltem, és akik megelőzik a 

seregeket. 

29 Ezeknek a megjelölteknek feltárult annak a törzsnek a neve, amelyhez az első korszakban 

tartoztak, hogy tudják, hogy akkoriban szövetséget kötöttek Istenükkel, és hosszú ideig az Úr útján jártak. 

De a jelen korban minden törzsi név eltűnt, mert nem az Úr az, aki határokat húz, hogy elválassza az 

embereket. 

30 1950-ben, amikor sugárzásom utoljára száll alá a hanghordozón keresztül, mindenki felkészül az 

eljövendő időkre. De amíg ez az idő el nem jön, én továbbra is tanítani foglak titeket. Előtte azonban 

helyezd rám a bánatodat, és pihenj meg. Aztán, amikor fájdalmad alábbhagyott és könnyeid felszáradtak, 

emeld fel újra a lelkedet, hogy tanításom benne legyen. 

31 Nem akarom, hogy bármelyik tanítványom éhes vagy szomjas legyen; azt akarom, hogy 

jóllakottan lesztek, mert ettetek és ittatok szeretetem kenyeréből és borából. Csak így tudtok olyan 

cselekedeteket végezni az emberiség körében, amelyek méltóak Hozzám. Ne felejtsétek el, hogy minden 

egyes nappal közeledik távozásom pillanata, és hogy aki nem használja ki a tanítás ezen időszakát, az 

később árvának fogja érezni magát. 

32 Nem véletlenül jutottatok el ehhez a megnyilvánuláshoz. Az én hangom hívott titeket az 

utatokon, és vezetett titeket erre a helyre. Most már tudjátok, hogy azért jöttetek ide, hogy 

megismerjétek azt a feladatot, amelyet a földön kell teljesítenetek. 

Az Én Igémben megtanultátok, hogy mi az eredetetek és a célotok. Kinyilatkoztatták nektek, hogy egy 

olyan néphez tartoztok, amely három korszakban kapta a Lélek mannáját. 

33 Ha szellemileg megvizsgálod mindazt, ami Izrael népében az első két alkalommal történt, rájössz, 

hogy ugyanez történt veled is a jelenben. 

34 Ennek a népnek az élete, történelme tanulság, példázat az egész emberiség számára. Ez egy 

tankönyv, amelynek törvényét a Sínai-hegyen kinyilatkoztattam nektek. 

35 Ma az a könyv megnyílik a szellemed előtt, és látod, hogy új tanítások csíráznak ki belőle, mert 

csak most tanulod meg megérteni azt, amit akkoriban nem értettél. 
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36 Szellemed lüktethet a túlvilág kapujában a bölcsesség utáni vágytól, szellemi képességed lehetővé 

teszi, hogy közeledj a Mesterhez, hogy Ő átadja neked az új tanításokat, amelyeket az Ő titkos kincstára 

rejt. 

37 Népem, amikor látom, hogy a világ útjain jártok, magatokkal rángatva a fáradság és a 

tökéletlenség láncait, szeretetemet küldöm nektek, hogy segítselek benneteket a fejlődés útján. 

38 Sivatagban vándoroltok, és a közepén pálmafákat növesztettem, hogy árnyékot és felüdülést 

találjatok. 

39 Szíved terméketlen sziklájából kimeríthetetlen forrást fakasztottam, hogy igyál, és soha többé ne 

szomjazz. 

40 Ma nem adok nektek szántóföldeket a világon, hogy megműveljétek őket. A szívekben 

megtaláljátok a mezőtöket. Néhányan még csak most kezdték el a művelést, mások már befejezték a 

vetést. 

41 Az apák nem használhatják azt a kifogást, hogy családi kötelezettségeik teljesítése érdekében 

nem gondolhatnak arra, hogy másokkal is jót tegyenek. 

42 Ne mondják nekem az emberek, hogy képtelennek érzik magukat törvényem tanítására. 

Mindannyiótoknak azt mondom, hogy életutatokon bőséges lehetőségek vannak arra, hogy szétszórjátok 

magvaimat anélkül, hogy időtöket vesztegetnétek és elhanyagolnátok kötelességeiteket. 

43 Szolgáljatok engem, és én is szolgálni foglak titeket. 

44 Ne csalódjatok, ha szeretetet vetettek fiaitok vagy testvéreitek szívébe, és hálátlanságot arattok. 

Tudjátok, hogy Jézus mit vetett a világban, és mit aratott. De Ő azt mondta nektek, hogy az aratás nem 

ezen a földön lesz, hanem csak a mennyben, amikor eljön az idő. 

Nektek is, tanítványaim, a Mester türelmét kellene példaként vennetek. Ne keressetek jutalmat vagy 

jutalmat ezen a földön, inkább várjátok meg a túlvilági boldogságotok óráját. 

45 Ne feledjétek, hogy azért jöttem le, hogy megítéljem cselekedeteiteket, és felfedjem érdemeiket 

és hibáikat. Kegyelmemet kiárasztom minden lélekre, próbatételnek teszlek ki benneteket, és kérlek 

benneteket: Miért nincs aratásod, amit ma megmutathatnál Nekem, hiszen az idők végezetével tértél 

vissza a földre, amikor az idők kezdetétől fogva birtokoltad Törvényemet, és megbíztalak, hogy vigyázz a 

nemzetekre*, hogy megtérítsd őket az Én Tanításomra? 
* Ez magában foglalja: a lelki segítőkészséget a közbenjárás, a példaadás és az isteni igazság hirdetése 

formájában. 

46 Ebben a korszakban szellemben jöttem és követelem tőletek azoknak a parancsolatoknak a 

teljesítését, amelyeket a Második Korszakban hagytam rátok, amikor közöttetek laktam. Keresem a 

lelkedben szavaim visszhangját, és az utadban a lépteim nyomát, de nem találom őket. Gyakoroltátok és 

tanítottátok a szeretetet? - Mindennek ellenére jóváteheted a vétkeidet, és bepótolhatod az elmulasztott 

időt, mert új lehetőséget adok neked. Nemcsak magatokért kell dolgoznotok, hanem testvéreitekért is, 

akiknek a béke eljövendő napjaiban tökéletesebb módon kell egyesülniük Velem. 

47 Bennem egy fáradhatatlan Mestered és egy tökéletes Atyád van, aki szeret és megdorgál téged. 

Mit tennétek, ha csak a törvényem szigorú teljesítéséért adnék nektek juttatásokat? 

48 Amikor így beszélek hozzátok, akkor belülről sírva fakadsz vétkeid miatt, és kellemes áldozatot 

keresel: elém helyezed az áldott gyermekeket, és kérsz Engem, hogy bocsássam meg bűneidet 

ártatlanságukért. Erre válaszolok neked: Ha tudjátok, hogyan ápoljátok a szívüket és hogyan tartsátok 

őket erényben, elfogadom az ajánlatotokat. 

49 Nem fogok szigorúan ítélkezni felettetek; előtte megfelelő időben felkészítelek benneteket 

szellemetek felemelésére, hogy dolgozhassatok és táplálhassátok magatokat az Igémmel. Eközben nagy 

látogatások tanúi lesztek, amelyekben az elemek elszabadulnak; sok népet súlyos forgószelek fognak 

ostorozni, és csak Mária alakjában Isten anyai szeretetének közbenjárása által nyerhetnek bocsánatot. 

50 Az isteni jeleket és bizonyítékokat keresve látni fogjátok, hogy tömegek jönnek erre a nemzetre, 

és Én befogadom őket, kitörlöm elméjükből Szavam minden hamis értelmezését, és megmutatom nekik 

az igazságot. Akkor meghajolnak szeretetem előtt. 
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51 Ott van nektek Mária, a ti gyengéd Édesanyátok, aki várja engedelmességeteket. Ő tudja, hogy 

Lelkemet elszomorítják az emberek tökéletlenségei, és közeledik hozzátok, hogy jóságot oltalmazzon 

belétek, küzdve azért, hogy elvezessen benneteket a tökéletes béke eléréséhez. 

52 Miközben az emberiség megtisztul és sír ez idő alatt, az Én Igém által felkészültök arra, hogy 

vigaszt és békét hozzatok a szívekbe. A szenvedés olyan lesz, mint egy olvasztótégely, amelyben a szellem 

megtisztul, hogy méltóvá váljon arra, hogy hozzám jöjjön. Mindenki megkapta az erőmet, és a 

legnagyobb megpróbáltatásokban is előbbre jutnak. 

53 Elfogadom a te egyéves teljesítésedet (a feladatokkal), ahogyan minden teremtményemét is 

elfogadtam. Megáldom jó szándékaitokat, és bennetek hagyok minden magot, amelyet nem ápoltatok 

jól, hogy a tökéletességig gyümölcsözővé tegyétek. Tudjátok meg, mi tetszik Nekem, hogy mindig az Én 

Törvényem szerint élhessetek. 

54 Ne szegjétek meg a törvényt; ne mondjátok ki a nevemet, hacsak nem vagytok felkészülve. 

Tegyétek magatokat méltóvá, hogy elismerjenek benneteket, és példátok arra hívja testvéreiteket, hogy 

kövessenek Engem, és hogy azt mondhassam nekik: Üdvözöllek benneteket, tanítványok, akik alázatosan 

jöttök e találkozóhelyekre, mint a juhok, akik a pásztoruk hangja által vezetve jönnek a nyájhoz. 

55 Aki ezen az ösvényen jár, jóakaratba öltözve, soha nem fogja magát fáradtnak érezni. 

56 Ha ezen az úton visszahatások lesznek, fegyvereket adtam nektek a védelmetekre: nem gyilkos 

fegyvereket, amelyekkel bántani tudjátok testvéreiteket, hanem imát, amely által erősek és 

legyőzhetetlenek vagytok. 

57 Én vagyok a célotok, és ezért mindannyian vissza fogtok térni Hozzám, amikor teljesítitek 

törvényemet. De neked is meg kell tenned a magad részét, hogy fejlődj a fejlődésed útján. 

58 Tegyétek magatokévá az Én Igémet, mert ez a ti örökségetek. Ismerd meg a benne rejlő erőt. Aki 

birtokában van, képes lesz megmenteni egy országot a vizitáció közepette. 

59 Meg van írva: "Megremeg a föld egyik végétől a másikig", és szükséges, hogy a sötétség napjaiban 

legyenek olyan emberek, akik tele vannak hittel, hogy fáklyaként világítsák meg mások útját. 

60 Nem akarom, hogy ez a nép, amelyet a jelenben felébresztettem, ismét álomba merüljön, mert 

különben az emberiség fájdalmas fájdalmai és fájdalmai felrázzák őket. És amikor aztán fejest ugrik, hogy 

vigaszt nyújtson a szomszédainak, rá fog jönni, hogy azok már nem a földön, hanem már a túlvilágon 

vannak. 

61 Ki az közületek, aki az emberek zavarodottságának, félelmének és fájdalmának hangját hallva 

hátat akar fordítani nekik és eltűnni az útból anélkül, hogy bízna a 

erőt, amit a Tanításom gyakorlása ad nektek, hogy tegyetek valamit értük? Nem hisztek a szavamnak, 

amikor azt mondtam nektek, hogy a megpróbáltatás órájában Én leszek az, aki ajkatokon keresztül szólni 

fog, és kinyilatkoztatom az Ő hatalmát a műveitekben? 

62 Aki kételkedik, ugyanolyan erőtlen és segítségre szorul, mint az, akinek nincs mit adnia annak, aki 

kéri. 

63 Ez a Harmadik Idő, amikor szellemetek megérzi, hogy az Atyától meg kell kapnia a 

nélkülözhetetlen ajándékokat és erőket, hogy felülemelkedjen az anyagelvűség és a romlottság uralmán. 

De bizony mondom nektek, ezek az ajándékok kezdettől fogva a lelketekben pihentek. 

64 Néhányan betegségtől legyengülve jöttek hozzám, mások pedig azért, hogy bizonyítékot 

követeljenek tőlem, hogy higgyenek jelenlétemben. Az előbbiek felismerték, hogy megtisztulásuk 

szükséges volt ahhoz, hogy megtisztulva jöhessenek Hozzám. Ezek úton vannak, hogy kövessenek Engem. 

65 Az utóbbiak ismét elmentek, miután megkapták, amit kerestek, anélkül, hogy jelentőséget 

tulajdonítottak volna az Én Szavamnak, és anélkül, hogy gyanították volna, hol és Kivel voltak. 

66 Megint mások, akik azzal a bizonyossággal jöttek, hogy csak anyagi javakat találnak ezen az úton, 

csalódtak a szellemi táplálék eme lakomája láttán, és jobb utakat keresve ismét távoztak. Ezek számára 

hosszú időbe telik, mire rájönnek, hogy a szellem országa nem e világból való. 
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67 De én mindent megkapok. Nem volt még olyan, aki úgy kopogtatott volna az ajtómon, hogy az ne 

nyílt volna meg előtte. Azért mondom ezt nektek, mert valaki szintén bebocsátást fog kérni az ajtótokon, 

és én leszek az, aki alázatosan kopogtatni fog, ahogyan a rászoruló ember szokott. 

68 Azt mondjátok Nekem: "Mester, hogyan lehetséges az, hogy úgy jelensz meg az ajtónk előtt, mint 

a rászoruló?" De én azt mondom nektek: Ne csodálkozzatok, és ne gondoljátok lehetetlennek, el fogok 

jönni a szegények, a betegek, a legyőzöttek és a gyászolók szívébe rejtve, hogy kopogtassak 

irgalmasságotok ajtaján. Íme, én mondom nektek: Legyetek makacsok elmétekben és szellemetekben, 

hogy hasznot húzhassatok abból a tanításból, amit hoztam nektek. 

69 Ez az az idő, amikor megtanuljátok gyakorolni, magyarázni és megélni tanításomat, amelyet ma 

kaptok ezekben a gyülekezeti termekben; és holnap elindultok, hogy terjesszétek azt az emberiség 

körében. 

70 Szavamban minden gyermekemhez szólok, függetlenül attól, hogy jelen vannak-e ezen a 

megnyilvánuláson vagy sem, hogy már a földön voltak-e, vagy még el fognak jönni. Mindenkinek el kell 

fogadnia, ami őt érinti. 

71 Ebben az időben ez a tanítás lesz az a fény, amely az emberiséget az igazság útjára vezeti; mert az 

emberek elzárkóztak e fény elől. De bizony mondom nektek, a vak nem vezetheti a vakot anélkül, hogy 

ne botlana meg, vagy ne esne a szakadékba. 

72 Az Igazság Szelleme ott van minden egyes tanításomban. Használjátok ki megnyilvánulásaimnak 

ezt az időszakát, vigyázzatok féltékenyen Szavamra, és soha ne fosszátok meg magatokat ettől az 

örökségtől. 

73 Szeretetem legyőzi szíved keménységét. Mint abban a Második Korszakban, az üdvösség kapuja 

nyitva áll. Jöjjetek és lépjetek rajta keresztül arra az útra, amely a szellemeteket az Ígéret Földjére vezeti. 

74 A fa egyetlen levele sem mozog az Én akaratom nélkül. - Ha megismertettem magam veletek, az 

azért volt, mert ez volt az Én Akaratom, és ennek mélyén nagyon nagy szándékok nyugszanak 

mindannyiótokkal és az egész világegyetemmel. 

75 Az emberek jelenleg nagy szenvedéseken keresztül tisztítják magukat; de ebből a ma még oly 

bűnös emberiségből holnap olyan nemzedékek fognak kikerülni, akik lélektől lélekig közösségben lesznek 

Istenségemmel. 

76 Azok, akik átélik ezt az időt, csodálkozni fognak munkám nagyságán és Szavam beteljesedésén. 

Akkor látni fogják, hogy a gyermekek hogyan tanítanak, oktatnak és tesznek tanúságot rólam igazi 

szellemiséggel, hogy a fiatalok és a felnőttek hogyan hagyják maguk mögött a világ örömeit és 

szórakozásait, hogy Tanításom gyakorlásának szenteljék magukat, kijelentve, hogy az az idő, amelyben 

élnek, az, amelyet a próféták meghirdettek. 

77 De azok, akik ma hallják az Igémet, és lomhák vagy hitetlenek, szégyellni fogják magukat e példák 

láttán. 

78 Ezek nem egy bűnös és tökéletlen emberi hanghordozón keresztül fogják hallani az Én Igémet, 

hanem az Úr hangját fogják hallani a lelkiismeretükben. 

79 Nektek, hallgatóimnak, az volt a sorsotok, hogy meghallgassatok Engem a megértésnek ezen az 

útján, amely bár nagyon magas, mégsem a legtökéletesebb. Tíz év még mindig a rendelkezésedre áll. 

Használjátok őket, hogy holnap ne kelljen sírnotok az elvesztegetett idő miatt, hiszen számotokra, 

népem, később a nagyobb szellemi fejlődés időszaka fog beköszönteni. 

80 Ha most nem tartjátok meg Szavamat, akkor később, amikor ez a megnyilvánulás már nem 

létezik, fájdalommal a szívetekben fogtok eljönni ezekre az imahelyekre, hogy megkérjétek Atyátokat, 

hogy beszéljen hozzátok, és hogy Ő szeretné magát újra közölni az emberi elmén keresztül; de nem 

fogjátok újra hallani Őt. Akkor majd a korábbi Igeközvetítőimre fogtok nézni, akik hallgatni fognak e 

megnyilvánulásról, és csak azt fogják mondani nektek, hogy emelkedjetek fel szellemileg. 

81 Az az akaratom, hogy ne szentségtelenítsétek meg a megállapodásomat. Nem akarom, hogy 

amikor megérkeztek hozzám, azt kelljen mondanom nektek: "Távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket", 

és akkor a jóvátétel súlyos terhe maradjon a lelketekben. 
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82 Olyan szellemi tanításokról beszélek nektek, amelyek a ti tudásotokon belül vannak, és mégis van, 

aki kételkedik a szavamban. Mi lenne, ha az Isteni Megnyilvánulásokról beszélnék nektek, vagy az 

örökkévalóságot írnám le nektek? Akkor azt mondanátok Nekem: "Miről beszélsz nekünk, Atyám, nem 

értünk belőle semmit? 

83 Rátok bízom új prófétáimat, akik tenni fognak valamit. 

betekintést nyerhetünk a túlvilágra. Ők tanúskodni fognak ezekről a szellemi tanításokról, és 

bejelentenek nektek olyan eseményeket, amelyek még csak ezután következnek. 

84 Itt van az Én tanításom, tanítványok, nem hosszabbítom meg, hogy ne fáradjatok el, és ne kelljen 

megismételnem egy másik alkalommal. De ha hasznot akartok húzni tanításaimból, újítsátok meg 

magatokat, és vessetek véget minden gonoszságnak és bűnnek. 

85 Akkor megtapasztaljátok majd, hogy az önzés, a képmutatás, a hiúság és az anyagiasság 

észrevétlenül elhagyja szíveteket, és helyette elkezditek gyakorolni az igazi felebaráti szeretetet, amely 

nem vár jutalmat. 

86 Meg fogsz sértődni és csodálkozni rajta, a 

Nem fogjátok viszonozni a pofont, ahogyan azt a múltban tettétek. Akkor a Mestereteknek adott 

hálaadással telve felálltok, és azt mondjátok Nekem: "Uram, csak Te tanítasz meg minket ezekre a 

leckékre, és teszel erőssé ezekben a próbákban." 

87 Én vagyok a szőlőtő és ti vagytok az ágak; ezért hozzátok ugyanazt a gyümölcsöt, amit én hoztam 

nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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3. Utasítás  
1 Íme, itt van az örök élet kenyere; sokáig nem ettetek belőle. 

2 Hosszú ideig vártatok Rám, és amikor már alig gondoltatok rá, fény ragyogott az égbolton. Amikor 

megkérdeztétek, honnan származik és mit jelent, azt mondták nektek: Illés az, aki azért jön, hogy 

felkészítse az emberiséget, és méltóvá tegye a Mesterrel való egyesülésre. 

3 Mint a pásztor, aki összegyűjti a juhait, megszámlálja őket, sietve keresi az elkóboroltakat, hogy 

megmutassa gazdájának a teljes számot, úgy szeretett téged Illés, vezetett téged, és éreztette veled az 

istálló melegét. 

4 Amikor láttam, hogy így készültök, felajánlottam nektek az Én Kenyeremet, amiből örökké 

táplálkozni fogtok. 

5 Aki igazából evett ebből a kenyérből, az élvezte és lakomázott az én békémből. 

6 Ez a táplálék, amely az Én isteni Igém, egy emberi lény szájából jön, mint annak újabb 

megnyilvánulása, hogy Isten igazságban lakozik az ember lelkiismeretében. 

7 Miért tagadnám meg tőletek azt a boldogságot, hogy magatokban érezhessetek Engem? 

8 Aki békét és tisztaságot ápol a szívében, az érez Engem benne, bár minden lélekben ott vagyok, 

bármennyire is vétkeztek. Aki volt, az soha nem fog elpusztulni, és aki él, az Engem hordoz magában, 

mert Én vagyok az Élet. 

9 Isten és teremtményei között olyan kötelékek vannak, amelyek soha nem szakadhatnak meg. De 

ha az emberek úgy érzik, hogy elszakadtak a mennyei Atyjuktól, az a spiritualizáció vagy a hit hiánya miatt 

van. 

10 Sem a halál, sem a szeretet hiánya nem tudja elpusztítani a köteléket, amely hozzám köt 

benneteket. 

11 Senki sem menekülhet a jelenlétem elől. Nincs olyan lakás vagy hely, ahol elrejtőzhetnél előlem, 

mert én veled vagyok, bárhová mész, és te bennem vagy, bárhol is vagy. 

12 Ne elégedjetek meg azzal, hogy ezt tudjátok. Éreznetek kell Engem, hogy megismerhessem 

magam a műveimben. 

13 Gondoljatok bele: Ha én bennetek vagyok, hová hoztatok Engem, amikor vétkeztek? 

14 Azért mondom ezt neked, mert el kell távolítanom a hamut, ami a szívedben van, amíg nem 

találom benne a fény szikráját. 

15 Erőt adok nektek, hogy elviseljétek a próbát. 

16 Látom, hogy a rokonaitok széttépik a szíveteket és megpróbáltatásoknak tesznek ki benneteket. 

Egyeseknek az apjuk, másoknak pedig a fiaik akadályozták meg őket leginkább abban, hogy Engem 

kövessenek. 

17 Sokan sírva jöttek erre a gyűlésre, mert tudták, hogy el kell hagyniuk az ellenséges otthonaikat, 

hogy meghallgassanak Engem, mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy meghallgassanak Engem. 

18 Mennyi könny, mennyi ima, mennyi türelem abban a reményben, hogy azok felismerik ezt az 

igazságot! 

19 Vannak olyanok, akik a szabadságot keresve, hogy Szavaimat hallgathassák, arra kényszerültek, 

hogy megváljanak otthonuktól; vannak olyanok, akiknek el kellett hagyniuk közelebbi otthonukat, hogy 

ne bélyegezzék meg őket a szülők és a barátok; vannak, akik elvesztették állásukat, akiket kigúnyoltak és 

varázslóknak neveztek; és vannak olyanok, akiktől megtagadták a kenyeret. 

20 Hogyan ne fogadnálak gyengédséggel, hogyan ne önteném gyógyító balzsamomat a sebeidbe, 

amikor így szenvedsz, hogy kövess engem! 

De soha ne panaszkodjatok senkire, ne vádoljatok senkit a testvéreitek közül. Bízzátok ügyeteket Rám, 

aki igazat mond nektek: azok, akik a legtöbbet bántottak benneteket, azok lesznek azok, akik a 

legbánatosabban és legalázatosabban jönnek hozzám a gyógyulás és megbocsátás iránti vágyukban. Ezek 

majd azt mondják Nekem: "Uram, bocsáss meg nekem, hogy megbántottam a gyermekem szívét." Egy 

másik azt fogja mondani: "Uram, elutasító voltam a házastársammal szemben, mert ő Téged követett. 
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Azzal büntettem, hogy elválasztottam magam az ágyától, és egy másik szobában aludtam; mert sötét 

szívvel ítéltem el őt." 

Bocsánatot fognak kérni Tőlem, be fogják vallani hibáikat, és rájönnek, hogy sokszor részesültek 

előnyökben azokon keresztül, akiket rosszul ítéltek meg. Akkor azt fogom mondani nekik: Amíg ti azon 

gondolkodtatok, hogyan lehet a lehető legnehezebbé tenni ezeknek a munkásaimnak az életét, addig ők 

csendben és magányosan "vigyáztak" rátok. 

De bizony mondom nektek, tanítványok, elnyertétek a bocsánatomat. De szívből is megbocsátasz 

nekik? 

21 Jézus már akkor megtanított benneteket a szeretetből fakadó tökéletes megbocsátásra. Ma 

lélekben jövök, de a tanításom ugyanaz. 

22 Örüljetek, hogy a Mester által a tökéletes példa birtokában vagytok. Bizony mondom nektek, sem 

Jézus előtt, sem utána nem volt olyan példátok, mint amilyet Ő adott nektek. 

23 Vajon a Mester tökéletes lenne, ha a tanítvány felülmúlná őt bölcsességben? - Nem. 

24 Lelked nagyon nagy lesz, de soha nem lesz nagyobb, mint Uradé. Minél nagyobb a szellemi 

felemelkedésetek, annál magasabbra és nagyobbra fogjátok látni Isteneteket. 

25 A gőgös a végén mindig elbukik, saját művei miatt, mert abban a hitben, hogy önmagáért harcol, 

valójában önmaga ellen harcol. 

26 A büszkeség sok rossznak és szenvedésnek az oka Isten teremtményei között. 

27 Mennyi nyomorúságot és mennyi sötétséget hagyott maga után az első engedetlen, mióta 

fellázadt Törvényem ellen! Azóta a gonosz láthatatlan hatalomként létezik. Csak azért hagytam, hogy ez 

az erő fennmaradjon, hogy próbára tegyelek benneteket, és rajtatok keresztül akarom kiirtani. 

28 De ezért ne hibáztassatok egy bizonyos lényt, aki ezt az erőt megszemélyesíti, a hibáitokért és 

bukásotokért. Ne feledd, hogy minden kísértéssel szemben ott van a lelkedben az erény, amely harcol a 

gonosz ellen. 

29 Értsd meg és tanulmányozd alaposan a kort, amelyben élsz. A Második Korszakban bejelentettem 

nektek, hogy vissza fogok térni, és elmondtam nektek, mik lesznek eljövetelem jelei. Szeretném, ha az 

emberiség felismerné, hogy ezek a jelek már megjelentek. 

30 Ha azt mondtam nektek, hogy újra el fogok jönni, az azért volt, mert sokkal több mondanivalóm 

volt számotokra, amit akkor még nem tudtam nektek felfedni, mert nem értettétek volna meg. 

31 Ma Lélekben jövök, és valóban azt mondom nektek: Egyesek azt gondolják, hogy az első időkben 

közelebb voltam hozzátok, mint ma. Tévednek, mert minden egyes eljövetelemmel egyre közelebb 

kerültem hozzád. 

Emlékezzetek, hogy az Első Korszakban egy hegyen telepedtem le, és onnan küldtem le hozzátok kőbe 

vésett Törvényemet. A Második Korszakban elhagytam a hegyek magasságát és leereszkedtem a 

völgyeitekbe, emberré váltam, hogy köztetek éljek. És a jelenben, hogy még közelebb legyek hozzád, a 

szívedet tettem lakhelyemmé, hogy ott ismertté tegyem magam, és hogy belülről szóljak az emberekhez. 

32 Néhányan kételkednek, bár hallják ezeket a tanításokat; és e kételkedők közül néhányan hinni 

fognak, mások pedig megmaradnak a hitetlenségükben. De eljön az 1950-es esztendő, és milyen 

hidegséget fognak akkor érezni lelkükben, milyen hurrikánszerű viharok fogják sújtani őket, mert akkor 

nagy szenvedések és látogatások fognak bekövetkezni az emberiség körében! 

33 Az 1950-ben bekövetkezett távozásom után a föld megremeg, és az emberek jajkiáltása felszáll az 

égbe.* Mindez hasonlítani fog a sötétséghez és az orkánhoz, amely Jeruzsálemet elsötétítette az Isten 

Fiának halála napján. 
* Lásd a függelék 3. megjegyzését 

34 Sokak számára ez a feltámadás ideje lesz. A sötétségbe esett lelkek felemelkednek a fény életébe. 

35 Ez az idő meg volt jövendölve. Meg van írva, hogy újra eljönnék. De íme, amikor tanításomat 

emberi szájból hallották, sokan kételkedtek és megtagadtak Engem. Mások a legcsekélyebb jelentőséget 

sem tulajdonították megnyilvánulásomnak. 
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36 Az emberek érzéketlensége és megkeményedése miatt az Igém iránt, azokat a cselekedeteket 

kellett véghezvinnem, amelyeket ti csodáknak neveztek, hogy egyeseket hitre ébresszek, és mások 

figyelmét felkeltsem. 

37 Ma az egyik, holnap a másik, fokozatosan összegyűltek az Igém köré; ezeket jelképesen 

megjelöltem a homlokukon. Ez az az isteni jel, amelyet lelkükben hordoznak, és később "munkásoknak 

neveztem őket a földjeimen". 

38 Ezeknek nem lesz szükségük a tudomány könyveire, sem filozófiákra és hitbeli tanításokra, hogy 

tanítsanak. Szentlelkem fénye fogja megvilágítani elméjüket, és egyetlen könyvük az Én Igém lesz. 

39 Boldogok azok, akik bíztak bennem és velem maradtak, mert nagy felüdülést tapasztaltak 

tanításaim isteni koncertjén keresztül. 

40 Isten gyermekei vagytok, ami méltóvá tesz benneteket erre a kegyelemre, mert érdemeitek még 

mindig csekélyek. Nem néztem a szégyenfoltjaidat, mert volt egy köpeny, amely eltakarta őket. De kié ez 

az irgalmas köpeny? - Mária, a te szerető Édesanyád, aki fáradhatatlanul vigyáz minden gyermekére. 

41 Nektek megadatott, hogy ebben a Harmadik Időben éljetek a földön, amely a tökéletesség ideje 

lesz, és amelyet Illés nyitott meg azzal, hogy Lelkét egy emberi elme közvetítésével nyilvánította ki, 

jelezve nektek az Én megnyilvánulásomat, amely ugyanebben a formában történik. 

42 De az emberi közvetítők általi előkészítés ideje a végéhez közeledik. Hamarosan az Én Igémet nem 

fogják többé hallani ezekben a gyülekezeti termekben, és azok, akik nem tudták, hogyan tartsák meg a 

szívükben, árvának fogják érezni magukat. Néhányan, akik azt hiszik, hogy Uruk messze van, később a 

vallások után fognak futni, hogy megtaláljanak Engem. 

43 Másrészt azok, akik elfogadták isteni elveimet, a Harmadik Korszak erős emberei lesznek, mert 

világosan látják majd az előttük álló utat. 

44 Én ezt a korszakot a Fény Korának neveztem el; most nézzétek, gyermekeim, hogy a nemzetek 

mennyire buzgón akarnak kegyetlen és testvérgyilkos háborúkat vívni. 

45 Ti, akiket Én a fény gyermekeinek neveztem el - imádkozzatok testvéreitekért, akik "vigyáznak" a 

nemzetekre, hogy ez a fény elérje lelküket, és holnap a Törvényem útját járják. 
46 Mikor lesznek az emberek Krisztus igazi tanítványai? Jézuson keresztül mindig engedelmességre, 

alázatra és szeretetre tanítottalak benneteket. Ez az út. 

47 Nagy tömegek érkezését jelentettem be nektek, akik a föld más tájairól érkeznek majd. Látszólag 

anyagi okok fogják őket a nemzetetekbe hozni, de lényegében azért, hogy befogadhassák az Ige Jó Hírét, 

amelyet ebben az időben adtam nektek. 

48 De gondoljatok komolyan erre a feladatra: mit fogtok átadni, tanítani vagy tanúságot tenni, ha 

nem készítitek fel magatokat vagy gyermekeiteket? 

49 Emlékezzetek felelősségetekre, hogy növeljétek buzgóságotokat, hogy behatoljatok Szavamba, és 

hogy amikor eljön az óra, hogy kopogtassanak ajtótokon, készen álljatok arra, hogy gondolataitokon, 

szavaitokon és cselekedeteiteken keresztül felajánljátok az isteni táplálékot. 

50 Legyen hitetek azáltal, hogy átadjátok magatokat Nekem, és Én a szátokon keresztül fogok 

beszélni. 

51 Tudjátok meg azt is, hogy azoknak a családapáknak, akik tudják, hogyan kell felemelkedni és 

szellemivé tenni az életüket, olyan gyermekek születnek, akik egészséget és erőt hoznak a testükbe, és a 

bölcsesség üzenetét a szellemükbe. 

52 Ebben az imaházban, ahol összegyűltök, hogy meghallgassatok Engem, vigasztalást találtok 

szenvedésetekre és bátorságot, hogy ellenálljatok a látogatásoknak, amelyeknek el kell jönniük. De a ti 

szellemetek is megmutatja Nekem, hogy milyen gabonát hoz be apránként a munkájával. 

53 Bizony mondom nektek, a lélek soha nem fárad el, miközben a földjeimen dolgozik; ezért nem 

lesz számára nyugalom a sírban. Még az anyagának bomlása után is tovább fog dolgozni a magasabb 

fejlődéséért és a tökéletességéért. 

54 Ha Szavam megvilágította lelki küzdelmetek útját a földön, akkor a túlvilágon még fényesebb 

fénnyel fogtok találkozni, amikor folytatjátok utatokat Teremtőtök felé. 
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55 Isteni fényem beragyogja az egész világegyetemet. 

56 Engedelmeskedjetek törvényemnek, de engedelmességetek abból fakadjon, hogy megértitek az 

Atya irántatok érzett határtalan szeretetét. Hallgassatok rám és imádkozzatok, de ne menjetek ki a 

világba, amíg nem érzitek magatokat erősnek, különben nem fogtok tudni ellenállni a hurrikánoknak és a 

forgószélnek. 

57 Megmutatom nektek az utat, és előkészítem nektek az utat, hogy soha ne hagyjátok el azt. Bizony 

mondom nektek: Aki jóságot vet az Én nevemben, ami irgalom, szeretet és béke, az az Én utamat járja, és 

üdvösséget talál. 

58 Az egyetlen vezeklés, amit kérek tőletek, hogy legyőzzétek az önzést, hogy őszintén és jóakarattal 

szolgálhassátok felebarátotokat. 

59 Tanulmányozzátok figyelmesen ezt az Igét, amelyet sok hanghordozó közvetítésével adok át 

nektek, mivel mindegyiküknek megvan a maga ajándéka. Ne nézzétek le azt, aki nektek ügyetlennek 

tűnik; mert hányan fognak vágyakozni arra, hogy e megnyilvánulás végeztével, 1950 végén újra halljanak 

Engem, még azon keresztül is, aki nem elégítette ki őket. 

60 De megadom nektek azt a kegyelmet, hogy Szavam írásban megmarad azokon keresztül, akiket 

erre a feladatra kijelöltem és felkészítettem, hogy holnap ne érezzétek magatokat árvának, aki 

elvesztette örökségét. 

Aztán amikor a tömegek és "az utolsók" eljönnek hozzátok, akkor mutassátok be nekik tanításaim 

könyvét, mint a leghűségesebb és legigazabb tanúbizonyságát annak, amit én mondtam nektek. Mert 

még sok minden hiányzik ahhoz, hogy igazi könyv és példa legyél az életedben és a szavaidban. 

61 Ez a könyv sok alvó szellemet fog felébreszteni, és rejtett ajándékaik kibontakoznak. Olvasása 

inspirálni és felkészíteni fogja az eljövendő generációkat, lépésről lépésre vezetve őket az Istenségemmel 

való lelki egyesüléshez. 

62 Munkásaim, frissítsétek fel magatokat azzal a gondolattal, hogy bűnösöket választottalak ki, hogy 

eszközeimmé változtassalak benneteket, és megmentsek másokat, akik elveszettek. 

Meg tudsz-e valaha is fáradni vagy belefáradni abba, hogy békét, megkönnyebbülést vagy örömet 

hozz azok számára, akik e javak hiányától szenvednek? 

Soha ne keressétek a pusztaságot vagy a kamrátok magányát, hogy a panaszok ne jussanak el 

hozzátok. Ismerjétek fel, hogy ez minden lélek számára döntő időszak, és szembe kell néznetek a 

fájdalommal. 

Hamarosan, akaratom szerint, "fákat" fogtok ültetni különböző területeken - így neveztem el a 

találkozóhelyeket és az imaházakat az Igémben. Készüljetek fel erre, és engedjétek, hogy a szellemi világ 

átfogó módon megnyilvánuljon közöttetek, hogy tanításaimat helyesen értelmezhessétek. 

63 Rövid az az idő, ami arra maradt, hogy meghallgassátok Istenségem e hírnökeit. Az 1950-es év 

már nincs messze, és milyen előrelépést tudtok mutatni nekem a Munkámban? Vegyétek észre, hogy 

felrázlak benneteket a legmélyebb letargiából, hogy ne legyetek olyanok, mint a példabeszédbeli szüzek, 

akik kialudtak a lámpásaik. Ha alszol, amikor meghallod Urad utolsó szavát, akkor durva ébredés vár rád. 

64 Figyeljetek azokra, akik a túrázástól fáradtan érkeznek. Néhányan tiszta lelkiismerettel, mások 

pedig lelkiismeret-furdalással jönnek. 

65 Mindannyian azért jöttetek ide, mert vonzott benneteket az a hír, hogy jelenleg az emberiséghez 

beszélek; és ahogy ezt a szót hallgatjátok, halljátok, hogy az Atya azt mondja nektek: Itt vagyok az 

emberek között, hogy tanításaimat hallassák velük, és hogy beteljesítsek egy ígéretet. 

66 Itt egy új lehetőség, hogy meghallgassátok a Mestert és befogadjátok a tanításait. Mindenkit 

emlékeztetek az adottságaira, és hagyom, hogy felismerje a feladatát. Aki szilárdnak és erősnek mutatja 

magát az Én utamon, az hamarosan megismeri az Én országomat. 

67 Senki sem lesz képes elragadni a fényt attól, aki buzgón vigyáz rá, és aki erényével ragyogtatja azt. 

68 Átmenetiek vagytok ebben a földi létben, és mint e spirituális tanítás tanulóinak, ezt meg kell 

értenetek. Tökéletes szeretettel fogadlak benneteket, és ezzel a szeretettel ítéllek meg benneteket. 

Mennyire különbözik Urad ítélete az emberekétől! 
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69 Az általam megjelölt száznegyvennégyezer ember egy része ezeken a hanghordozókon keresztül 

hallja majd Szavamat egy szellemi feladat teljesítése érdekében, egy másik része spirituális úton, az 

intuíció ajándékától támogatva kapja majd parancsaimat, egy másik része pedig, aki a túlvilágon van, 

spirituális úton teljesíti majd küldetését az emberiség számára. 

70 Az én fényemnek mindenütt világítania kell a földön. 

71 Néhányan azt kérdezik a Mestertől, hogy mikor lesznek ezek az események. Bizony mondom 

nektek, hogy sok múlik az akaratotokon és a kitartásotokon is. 

72 Azokat, akik nem ébrednek fel, amíg a testükben vannak, elviszem a földről, hogy a szellemük 

megszabadulhasson mindentől, ami megköti vagy megakadályozza, hogy felismerje Munkámat. 

73 Sokszor mondtam már nektek: ne várjatok jobb időkre, hogy dolgozzatok, mert nem tudhatjátok, 

hogy az elkövetkezők nem lesznek-e még nehezebbek. 

74 Teljesítsétek a feladatotokat, hogy később ne kelljen számon kérnem rajtatok az emberiség által 

elkövetett sok hibát. 

75 Néhányan azt mondják nekem: "Atyám, várj még egy kicsit". 

Figyeljetek arra, amit erről mondok nektek: sokáig tudok várni a Fiú visszatérésére, mert én vagyok az 

Örökkévalóság; de ne feledjétek, hogy azért küldtelek titeket, hogy ezt megnyerjétek magatoknak. 

76 Mások azt mondják nekem: "Uram, jobb lenne, ha elvinnél ebből a világból, mert nem bírom 

tovább!". 

77 Mikor fogtok harmóniában élni a sorsotokkal, mikor értitek meg, hogy sok szenvedésetek 

engesztelés, amellyel megszabadultok a tökéletlenségek súlyos terhétől? Csak a megértés és az önátadás 

hozhat nektek békét. 

78 Milyen lassan vándoroltál a szellem ismeretének útján! 

79 Sok évszázadnyi kinyilatkoztatást és tapasztalatot éltetek át, és még mindig törékeny 

csecsemőként találkozom veletek, amikor látom, hogy képtelenek vagytok válaszolni egy kérdésre, vagy 

amikor képtelennek mutatkoztok arra, hogy előrehaladjatok az életetek útjában álló próbatételekben. 

80 Azt akarom, hogy mindannyian a tanítványaimmá váljatok, hogy mindannyian felhagyjatok azzal, 

ami megakadályozott benneteket abban, hogy szembenézzetek az igazsággal. 

81 Mindig spirituális módon gondolkodjatok, hogy ne legyen nehéz megértenetek az Igémet. Felejtsd 

el, hogy te voltál az, aki nem tudtad elképzelni, hogy Isten láthatatlan, és hogy amikor Rám gondoltál, 

azonnal egy gigantikus méretű emberi lény alakját képzelted el, egy Lényt, akinek volt alakja, de nem 

lehetett látni, és mindig a titokzatosság vastag fátyla mögé rejtőzött. 

82 Amikor Jézusban emberré lettem, nem azért tettem, hogy megértessem veletek, hogy Istennek 

emberi alakja van, hanem hogy láthatóvá és hallhatóvá tegyek Engem azok számára, akik vakok és 

süketek voltak minden isteni dologra. 

Bizony mondom nektek, ha Jézus teste Jehova alakja lett volna, nem vérezne és nem halt volna meg. 

Tökéletes test volt, mégis emberi és finom, hogy az emberiség láthassa és hallhassa rajta keresztül 

Mennyei Atyjuk hangját. 

83 Valahányszor az Isteni felfogásotok távol állt a valóságtól, segítségetekre siettem, hogy 

leromboljam a fantáziákat és a valótlanságot, és rávegyelek benneteket, hogy az igaz útra lépjetek. 

84 Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az én tanításom nem a halálról szól. Amikor gyakran 

beszélek nektek a szellemi királyság létezéséről, akkor azért teszem, mert ott az élet és az örök boldogság 

ígéret a szellemetek számára, és nem azért, hogy vágyakozzatok a halál után és megutáljátok ezt az 

életet. 

85 Szavam ebben a pillanatban a szellemi életről szól hozzátok, és ez azért van, mert fejlődésetekben 

már eljutottatok az élet könyvének ahhoz a fejezetéhez, amely a szellemnek a még ki nem nyilatkoztatott 

titkait mutatja be. 

86 Mivel az ember birtokában van a szellemnek, természetes, hogy az feltárja előtte lényének 

bizonyos jellemzőit; de már mondtam nektek: Amíg az anyag befolyása nem engedelmeskedik a szellem 
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uralmának és késztetéseinek, az ember nagyon kevéssé lesz képes behatolni önmagába, hogy meglássa 

belső fényét és meghallja szellemi hangját. 

87 Amikor sikerül egy pillanatra összegyűjtened és elgondolkodnod, öntudatlanul kapcsolatba 

kerülsz a szellemivel, és érzed az örökkévalóságot, és azt, hogy valami ebből az örökkévalóságból él és 

mozog a lényedben. Ugyanez történt, amikor az ember az első időkben felfedezte, hogy egy lényt hordoz 

magában, egy olyan entitást, amely nem e világból való, hanem egy másik síkhoz tartozik. Ez egyáltalán 

nem ijesztette meg, hanem éppen ellenkezőleg, reménnyel töltötte el, mert látta, hogy élete nem 

korlátozódik a rövid földi létre. Sejtette, hogy amikor leválik a testéről, szelleme egy olyan világba 

emelkedik, ahol olyan boldogságot tapasztalhat, amilyet ezen a világon nem talált, és amely magas 

eszményének igazságos kielégülése. 

88 Azért jöttem a földre, hogy tanításommal megerősítsem mindezeket az inspirációkat; és a 

bölcsesség, a szeretet és az igazságosság világáról álmodozóknak, ahol nincsenek könnyek, nincs 

nyomorúság és nincs viszály, szenteltem a Hegyi beszédemet, hogy kitartsanak reményükben. 

89 Milyen kedvességgel és szeretettel tanították a kereszténység első mesterei az emberiséget. 

Szavuk erejét műveik igazságtartalmában alapozták meg, amelyek által megtérítettek és lelkesítésre 

hívtak. 

90 Mestereknek nevezem őket, mert az Én példám szerint tanítottak. Ha valaki később a hit 

kényszere alatt akart tanítani anélkül, hogy megértette volna tanításom értelmét, az nem volt mester. Ha 

arra használta a hatalmat, hogy megfossza testvéreit a gondolkodás, a hit és az ítélkezés szabadságától, 

akkor nem Én voltam a példaképe, hanem gyakorlatilag megakadályozta, hogy a szellemek 

megpróbáljanak behatolni kinyilatkoztatásaim értelmébe. 

91 Azt mondom neked: Amikor nevemet és tanításomat arra használták, hogy leigázzák az 

embereket, vagy félelmet keltsenek bennük, és e félelem által az embereket arra kényszerítették, hogy 

higgyenek, a cél nem szellemi volt, hanem földi hatalomra törekedtek. Mennyire más volt a Mester 

szándéka, amikor nektek adta az Ő szavát és példáját, amit ebben a mondatban foglalhattok össze: "Az 

én országom nem e világból való." 

92 Szálljatok be a csónakomba, mert az soha nem fog felborulni. De ne kételkedjetek, mint Péter, 

amikor azt hitte, hogy a Mester alszik, mert különben már nem az Én hangom, hanem a fájdalom szólna 

hozzátok: Ó, ti kishitűek! 

Az én békém legyen veletek! 
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4. Utasítás  
1 Minden alkalommal, amikor halljátok az Igémet, úgy érzitek, hogy a fájdalmatokat Velem 

hagyjátok. De miért van az, hogy minden alkalommal, amikor visszatérsz Hozzám, a szíved újra és újra 

tele van 

Tele keserűséggel? 

2 Itt az ideje, hogy megtanuljátok megtartani a békémet. 

3 Ez az idő a felkészülésé, és mindenütt, falvakban, városokban és körzetekben "fák" nőnek, hogy a 

vándoroknak lelki árnyékot adjanak. 

4 Ezek a vándorok azok a tömegek, akik időről időre eljönnek erre a megnyilvánulásra; amikor 

meghallják az Igémet, amely elmondja nekik, hogy máskor már találtak árnyékot az Élet Fájának lombjai 

alatt, mélyen ráébrednek, hogy nem tudták, hogyan használják ki az időt, hogy közelebb jussanak az 

Ígéret Földjéhez. 

5 Ki fog Közületek újra elutasítani Engem, mint a múltban, amikor úgy érzi, hogy új lehetőség előtt 

áll az üdvösségre? Ki fogja elkerülni a feladatát és figyelmen kívül hagyni lelkiismerete hangját? Ki fog 

továbbra is anyagias álmainak hódolni, miután ez a hang felébresztette? 

6 A lelked megremegett, amikor nyugtalanságod ellenére hallottad, hogy az Atya azt mondja, hogy 

szeret téged, hogy megbocsát neked, és segít megújulni, hogy eljuss hozzá. 

7 Meghajoltatok az isteni szeretet előtt, és örömmel indultatok el, hogy felkeressétek a betegeket, 

hogy a Mester jelenlétébe siessenek, és nála találjanak gyógyulást szenvedéseikből. 

8 Itt van a fa, amely szellemi gyümölcseit kínálja az embereknek. 

9 Én vagyok az Örök Élet fája. Emlékezzünk Krisztusra a kereszten. Olyan volt, mint egy fa, amelynek 

karjait, mint ágait szeretettel tárta szét, hogy árnyékot adjon az emberiségnek. A szavai, amelyek lassan 

ereszkedtek le a tömegre, és a Vére, amely cseppenként hullott, olyan volt, mint a gyümölcs, amely az 

isteni fáról hullott le. 

10 Közeledik az 1950-es év, amikor utoljára fogjátok hallani ezt az igét, amely mennyei gyümölcsöt 

jelent számotokra. Akkor a fa, a gyümölcs és az árnyék a lelketekben lesz. 

11 Azok, akik abban az időben még materialista gondolkodásúak és fanatizáltak az Igém által, 

megpróbálnak majd visszatartani Engem, és megkérnek Engem, hogy még egy ideig ebben a formában 

beszéljek hozzájuk; de ez nem lesz lehetséges, mert már ismertettem veletek az akaratomat, és az le van 

írva. 

12 Azok a "fülemülék", akik átadták Igémet, el fognak hallgatni erre a megnyilvánulásra, és 

engedelmességüket az Ige és az ihlet ajándékával jutalmazom. 

13 Még nem tudjátok, hogy mit tartogatok számotokra azokra az időkre vonatkozó magasrendű 

tanácsaimban. Már ma elmondom nektek, hogy azokban az áldott időkben mindannyiótoktól elvárom, 

hogy teljesítsétek akaratomat, és hogy engedelmesek és szelídek legyetek, mint a juhok. 

14 Azonban nem az az akaratom, hogy megítéljétek egymást. Az Én tökéletes igazságosságom lesz 

az, amely minden egyes gyermekemet megítéli. 

15 Hallgassatok meg, népem, ne hagyjátok, hogy csak úgy a semmibe beszéljek. Még van időd 

gondolkodni és tanulni. 

16 Senki ne állítsa, hogy az ő akarata szerint cselekedhet, bár az embernek átmenetileg lehetősége 

lesz rá; mert az Úr igazsága el fogja érni őt, és akkor csak az fog történni, ami neki rendeltetett. 

17 Készüljetek fel, a harmadik korszak prófétái, hogy figyelmeztethessétek a tömegeket, és hogy ne 

tévesszék meg őket a hamis Krisztusok és a hamis hirdetések. 

18 Ne kételkedjetek az Én szavaimban csak azért, mert egy tanulatlan és egyszerű hanghordozón 

keresztül közvetítem őket nektek. 

19 Keljetek fel és hirdessétek ezeket a tanításokat mindenkinek, mert már nagyon kevés idő van 

hátra. 

20 Egyetlen fényszó is elég lesz ahhoz, hogy a testvéreitek ébren maradjanak. 
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21 A hibák jó tulajdonságokkal való helyettesítése lesz a jövő spiritualistáinak nemes törekvése, 

azoknak, akik az emberi élet romjai fölé egy magasabb királyságot fognak építeni. 

22 A jövő nemzedékei lesznek azok, akik a magasabb erkölcs, a mélyebb tudás és a nagyobb 

spiritualitás világát felépítik. De ti, a jelen emberei is sokat tehetnétek. Egy kis jóakarattal el fogod 

távolítani a romokat, a tévelygésekkel és gyalázatosságokkal teli múlt törmelékét, és csak egy hosszú és 

fájdalmas tapasztalat fényét hagyod meg. Megáldalak benneteket, és hagyom, hogy meglássátok a béke 

országának fénysugarait, amelyet együtt fogtok építeni, ha igyekeztek jó életmódot folytatni, hogy 

elméteket az erények foglalkoztassák, és ajkatok megbízható eszköze legyen a szellemetekben csírázó 

igazságnak és ihletnek. 

23 Bár a lábad a földet érinti, nem szabad hagynod, hogy a törekvéseidet a föld tartsa meg. Tegyétek 

a célokat egyre magasabbra, anélkül, hogy elfelejtenétek, hogy Istennek adjátok azt, ami Istené, és a 

világnak azt, ami az övé. 

24 Az Én Igém mindenkinek szól, de nem mindenki fogadja ugyanúgy. Sokan közömbösen hallgatják, 

de vannak olyanok is, akik nem tudnának tovább élni az Én hallásom öröme nélkül. Ezek között láttam azt 

is, aki úgy jön el, hogy nem vett magához semmilyen anyagi táplálékot, és aki az Igémet hallgatva 

megfeledkezett szükségleteiről és nélkülözéseiről, és amikor elhagyta a gyülekezeti termet, úgy érezte, 

hogy annyira megtelt erővel és reménnyel, békével és vigasztalással, hogy zúgolódni kezdett: "Bizony, 

nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Istentől származó szóval". 

25 Csak én látom, mit rejt minden szív, anélkül, hogy bárki is tudná. Találok szomorú, szomjas, beteg 

vagy fáradt juhokat; szeretet és otthon nélküli teremtményeket, akik mégis, amikor Engem hallanak, azt 

mondják: "Boldog vagyok, amikor az Isteni Mestert hallgatom, mert akkor minden gondom elpárolog, és 

szívemet elönti a fény és az öröm". 

26 Mások azonban letargiába süllyednek, és nem engedik, hogy a szívük meglágyuljon, mint az első 

napokban, amikor hallották Uruk hangját. 

De hogyan folytassuk a tanítást mindaddig, amíg egyesek hallgatnak, mások pedig nem, amíg egyesek 

éreznek Engem, mások pedig érzéketlenek maradnak? 

27 Tanítványok, menjetek magatokba, halljatok és érezzetek Engem, mint korábban. Emlékezz, 

hogyan vallottad meg, hogy ez az Ige az életed és a sorsod fénye. Ne felejtsétek el, amit ma mondok 

nektek: amire szükségetek van, azt a kellő időben meg fogjátok kapni. 

28 Öntsetek újra olajat a lámpáitokba, hogy a hit és a tudás lángja újra világítson. 

29 Ne aludjatok, ébredjetek és imádkozzatok, mert a Mester meglephet benneteket, amikor belép az 

otthonotokba, ahogyan a szellemi lelkesedés azon napjaiban tette, amikor minden lépésnél éreztétek 

jelenlétemet. 

Akkor látni fogjátok, hogy életeteket újból megvilágítja az a fény, amely megszűnt megvilágítani 

benneteket anélkül, hogy tudatosult volna bennetek, és ez visszaadja nektek a bőséggel és bölcsességgel 

teli jövő bizalmát. 

30 Bízd rám minden gondolatodat; ajánld fel Nekem a szívedet; minden keserűség és szenvedés 

olyan lesz, mint a virágok, amelyeket én kapok; a fájdalom, a keserűség és a csalódás virágai, de végül 

virágok, mert a megtisztulásról tanúskodnak, és olyan illatot árasztanak, amely felemel Hozzám. 

31 Merüljetek el a csendben, ó szellemek, akik befogadjátok az Én fényemet, miközben szívetek 

siratja nekem bánatát. Hagyjátok nálam könnyeiteket, és vegyétek el gyógyító balzsamomat értük. 

32 Az Atya, a Legfelsőbb Lény, rád szegezte tekintetét. Ne mutassátok magatokat legyőzöttnek vagy 

erőtlennek előtte, mert amikor megteremtett benneteket, az Ő erejét adta nektek. 

33 Ha súlyosak a szenvedéseid, az Ő kegyelme nagyobb. Tegyél érdemeket a hitből és a szeretetből, 

és ne kételkedj abban, hogy Ő örökre be fog vinni téged az Ő jóságának és bölcsességének országába. 

34 Emberek, bízzatok Bennem, és amikor erőtök elhagy, adjátok át Nekem keresztetek terhét, 

miközben új erőtökből merítetek. 

35 Értsétek meg, hogy ez a világ egy tisztító forrás, és hogy szellemetek úgy fog ragyogni, mint a fény 

az űrben, amikor elhagyja azt, hogy visszatérjen igazi otthonába. Emlékezzetek, hogy azt mondtam 
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nektek: "Aki engem keres, az megtalál engem; aki keres, az megtalál." - Kerestetek Engem, és most 

előttem álltok. 

36 De vannak olyanok is, akik keresnek Engem, és mégsem találnak meg, mert ott keresnek, ahol Én 

nem lehetek. Ezek aztán még a létezésemben is kételkedni kezdenek, anélkül, hogy tudnák, hogy nagyon 

közel vannak Hozzám, hogy Én bennük vagyok. 

37 Nem találnak Engem a saját szívükben, mert olyanok, mint a zárt templomok. A bennük lévő béke 

és fény rejtve maradt. 

De ott van az igazi szentély, ahol lakom, és várom, hogy belépjetek, hogy mély kinyilatkoztatásokról 

beszéljek nektek, és elmagyarázzam nektek sok misztérium "miértjét". Amikor beléptél, tudod, honnan 

jöttél, és hová vezet a sorsod, és csodálkozol, hogy megtaláltál Engem ott, ahol korábban semmit sem 

láttál. 

Aki azonban nem ismeri ezt a szentélyt, az az anyagban építi fel a templomát, oltárt állít benne, és 

olyan istent helyez rá, akit a kezével készített. Csak idővel, miután meggyőződött kultuszának 

tökéletlenségéről, ébred fel és indul el a szellemi Isten, az igazság Istene, az egyetlen Isten keresésére, 

mert az általa kitalált Isten nem adhatott neki semmit, hiszen nem volt élete. 

38 Isten az, aki életet adott az embernek, aki megteremtette őt; és nem az ember az, aki isteneket 

teremthet és életet adhat nekik. 

39 Ahogy apránként hallod ezt a szót, egyre közelebb kerülsz a megértéshez. Amikor ez a 

megvilágosodás teljesen betölti a lelkedet, azt fogod mondani Nekem: "Uram, megtörtént a csoda. 

40 Így meg fogjátok érteni, hogy mik azok a munkák, amelyeket a szellemben végzek ebben az 

időben. 

41 Szellemiségeteknek nem lesz szüksége az Első és a Második Idők csodáira és bizonyítékaira ahhoz, 

hogy higgyetek Bennem. 

42 Ma látni fogjátok, hogy a mennyei manna szellemi formában száll le. Látni fogjátok a bűnbánat 

vizét, amely a nagy bűnösök szívének szikláiból fakad. Látni fogod, hogy a hitben és erényben halottak 

életre kelnek, az erkölcsi gyengeségekben szenvedők megtisztulnak, és az igazságra vakok kinyitják 

szemüket, hogy meglássák ragyogásomat. 

43 Ha a Második Korszakban emberi lényként való születésem csoda volt, és szellemi feltámadásom 

fizikai halálom után egy másik csoda - bizony mondom nektek -, akkor ebben a Korszakban emberi elme 

által történő megnyilvánulásom szellemi csoda. 

44 Próféciáim ebben az időben fognak beteljesedni az utolsóig. Itt hagyom nektek az Én három 

testamentumomat, amelyek egyet alkotnak. 

45 Azoknak, akik eddig úgy ismerték az Atyát, mint szeretetet, áldozatot és megbocsátást, ezúttal 

tökéletesen meg kell ismerniük Őt, hogy az Ő igazságosságától való félelem helyett szeressék és imádják 

Őt. 

46 Ha az Első Korszakban ragaszkodtatok a törvényhez, akkor az attól való félelmetekben tettétek, 

hogy az isteni igazságosság megfenyít benneteket; ezért elküldtem nektek az Igémet, hogy megtudjátok, 

hogy Isten a szeretet. 

47 Ma az Én világosságom jön hozzátok, hogy ne tévedjetek el, és törvényemhez hűségesen elérjétek 

az ösvény végét. 

48 Sokáig szolgáltad a világot, és az rosszul jutalmazott téged. De mikor mondták nektek, hogy az 

ember legyen a világ szolgája? Nem tudjátok, vagy nem emlékeztek arra, hogy azt mondták nektek: 

"Alakítsátok meg a földet"? Hányszor kellett már elém járulnotok, mint a tékozló fiúnak! 

49 Az a vágyam, hogy érdemekkel, erényekkel és alázattal telve jöjjetek hozzám. 

50 Lelki leprával találtalak téged, és meggyógyítottalak puszta akaratomból. Azt akarom, hogy 

ugyanígy gyógyítsátok meg testvéreiteket, anélkül, hogy undort éreznétek a bűneik miatt. Akkor a 

cselekedeteid lesznek azok, amelyek arról tanúskodnak, hogy szeretsz Engem, és nem a szád, amely ezt 

hirdeti anélkül, hogy a szíved érezné. 
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51 Nem szabad úgy viselkednetek, mint a farizeusok, akik a zsinagógában azzal dicsekedtek, hogy 

méltók vagytok Isten előtt, és akik a nyílt utcán jótékonykodtak. 

52 Tartsátok meg tanításaimat, hogy alaposan tanulmányozzátok őket, mert közeleg a nap, amikor 

már nem a hanghordozó elméjén keresztül halljátok majd ezt az Igét, és akkor azok, akik tanultak és 

megértették, erősek lesznek, mint a legyőzhetetlen katonák. 

53 Ha felkészültek vagytok, akkor általam inspirálva fogtok beszélni, és ilyen egyszerű módon 

tanítjátok az emberiséget. Míg néhány új tanítványomnak fel kell majd keresnie az embereket, másoknak 

meg kell várniuk, hogy a testvéreik eljöjjenek, és tőlük hallják majd a tanításomat. 

54 Emberek, magyarázzátok el az Én Igémet és tanításomat a gyermekeknek is. Ne feledjétek, hogy 

tanításom nem áll meg a kor vagy a nemek között, mert az a szellemnek szól. 

55 Adjátok át tanításaimat a gyermekeknek, egyszerűsítsétek le őket, és hozzátok őket az elméjük 

számára elérhető közelségbe. De soha ne felejtsétek el, hogy tanításaimat legjobban életetek erényein 

keresztül lehet elmagyarázni, melyekben látni fogják a szeretet, a türelem, az alázat és a lelkesítés 

cselekedeteiteket. Ez lesz a tanítás legjobb formája. 

56 Mesélj nekik Jézusról, mesélj nekik Máriáról és mindazokról a férfiakról és nőkről, akik a 

világosság üzenetét hozták a világnak. Így fogjátok megmutatni nekik az utat hozzám. 

57 Mondd meg nekik, hogy a nyugalom napján a lelked belép a szentélyembe, hogy dicsőítsen 

Engem. Hat napon át emberi kötelességeidnek és hajlamaidnak szenteled magad, majd egy napot 

pihensz, és néhány pillanatot szentelsz az elmélkedésnek és az imádatnak Uradnak. 

58 Ott találsz majd Engem, aki vár rád, mindig várva imádatodat, amely az a nyelv, amelyen 

aggályaidról, szeretetedről beszélsz Nekem, vagy hálát adsz Nekem. 

59 Beléptetek az Én szentélyembe, amelyet az Isteni Szavam hallgatására buzgó tömegek alkottak. 

Bizony mondom nektek, tanítások özönével árasztottalak el benneteket. Ez az Ige termékeny mag lesz a 

lelketekben, hogy munkásaimmá alakíthassátok magatokat. 

60 Hálás szívvel jöttök, mert mielőtt azt mondtam volna nektek, hogy terjesszétek a tevékeny 

szeretetet, csodát tettem veletek, visszaadva nektek az egészséget, a békét vagy más elveszett jót. 

61 Ma, háládban, azt mondod Nekem: "Mester, mit tehetnék, hogy megháláljam ezt a sok 

szeretetet?" Aztán megmutatom nektek a hatalmas "mezőket", hogy megtisztíthassátok őket a csalántól 

és a szikláktól, és elvethessétek a szeretet, a béke és az irgalom magvait. 

62 Mielőtt kiküldelek benneteket, megtöltelek benneteket erővel és hittel, hogy a harcban ne 

tántorodjatok el, és ne veszítsétek el a bátorságotokat. Gyakran látni fogjátok, hogy a búzátok felcsírázik 

és növekszik a tövisek és a tövisek között, és ott kell gondoznotok azt az aratás idejéig, és akkor 

szétválasztjátok a búzát a kévéktől. 

63 Minél több szenvedésedbe kerül a földek megművelése, annál nagyobb lesz a szereteted irántuk, 

és annál nagyobb lesz az elégedettséged, amikor látod őket virágozni. 

64 Igazság szerint azt mondom nektek: Ez a szellemi búza, amelyet az Én útmutatásaim alapján 

művelsz, örök élet kenyere lesz utódaid számára a hetedik nemzedéken túl. 

65 Ne fáradjatok bele, hogy hallgassatok Engem, ó tanítványok, ti, akik az örömben egyesültetek. A 

lelketekhez beszélek az emberek tisztátalan ajkain keresztül, amelyeken keresztül kinyilvánítom magam. 

De bizony mondom nektek, az Én Igémet nem szennyezi be ez a tisztátalanság, hanem tisztán jut el a 

lelketekbe. 

66 Tanulmányozzátok tanításomat, hogy megértsétek, mi a szántóföld, a mag, a víz és a szántóföldi 

eszközök, és hogy tudjátok, mi a tökéletes módja a talaj előkészítésének, vetésének, öntözésének és 

gondozásának. 

67 Az a gazda, aki így dolgozik, tudni fogja megkülönböztetni a jó gyümölcsöt a rossztól. 

68 Nézzétek meg, hányan indultak el, azt gondolván, hogy máris vethetnek, és e búza helyett idegen 

magot vetettek, amely töviseket adott nekik, amikor megérett. 

69 Azt akarom, hogy a harmadik korszak munkása a helyén legyen. Ezért küldöm ki a hívást a nagy 

tömegeknek, hogy közülük induljanak el azok, akiknek ebben az időben követniük kell Engem. 
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70 Így fokozatosan, ahogy egyik leckét adom nektek a másik után, közeledik az idő, amikor teljes 

mértékben átveszitek a feladatotokat. 

71 Vándorlásaid során olyan földekre fogsz bukkanni, amelyeket máskor vetettek, és amelyek már 

csak öntözésre és gondozásra várnak. Ezek azok a lelkek, akikben ott van a hitnek az a magja, amelyet a 

próféták és apostolaim ideje óta kaptak. 

72 Egyesek az Első Korszak magját hordozzák, mások az Első és a Második Korszak magját, és ti 

beléjük helyezitek azt a magot, amit ebben a Harmadik Korszakban adtam nektek, mivel ti a Három 

Korszak magját birtokoljátok, ezért nevezlek titeket Trinitáriusoknak. 

73 Ez az élet és a munka vár rád. Miért félsz a küzdelemtől, amikor mindent megadok neked? Miért 

látok könnyeket néhány munkásom szemében, amikor a küzdelem legnehezebb része még el sem 

kezdődött? 

Szeretném, ha hinnétek, hogy közel vagyok hozzátok, hogy szellemi ajándékaitok valóságosak, hogy 

megadom nektek mindazt, amit kérni fogtok tőlem a próbák pillanataiban, a szellemi tökéletességetek 

szempontjából kritikus pillanatokban. Nem kívánom többé látni, hogy elgyengülsz. 

74 A legtöbben a lelkükről megfeledkezve jönnek, hogy kenyeret, gyógyulást vagy munkát kérjenek a 

testükért, és mindegyikükben csodát teszek, mert ezek is tanúságtételek lesznek, amelyek holnap hitet és 

reményt gyújtanak testvéreitek szívében. 

De ne kérj tőlem ilyen keveset. Ami neked oly soknak tűnik, annak hamarosan vége lesz. Inkább 

kérjetek tőlem örökkévaló javakat, lelki javakat. Akkor majd adok nektek, ami a világhoz tartozik, mint 

kiegészítés. 

75 Többet tudok adni nektek, mint amennyit kérhettek tőlem. Ezért ne nyugodjatok bele ilyen 

kevésbe. 

76 A szíveket a kimeríthetetlen szeretet forrásává tudom változtatni, az elmét meg tudom tölteni 

ihlettel, az ajkakat pedig a szóval. Megadhatom nektek a gyógyítás ajándékát és a hatalmat, hogy 

feloldjátok a sötétséget és legyőzzétek a gonoszt. 

77 Aki ilyesmire törekszik, megtapasztalja, hogyan távoznak belőle azok az erők, amelyek 

öntudatlanul a lelkében voltak. Ki zárja be ajtaját az előtt, aki kopogtat, noha olyan nagyszerű 

adottságokkal rendelkezik? Milyen utak tűnhetnek göröngyösnek és hosszúnak annak, aki élvezi az 

erőmet? Milyen időjárás tűnhet számára kegyetlennek, amikor még az elemek felett is hatalma van? 

78 Ó tanítványok, a ti legfőbb feladatotok a szeretet tevékenysége lesz! Gyakran titokban, dicsekvés 

nélkül, anélkül, hogy a bal kéz megtudná, mit tett a jobb kéz. De lesznek alkalmak, amikor a szeretet 

tevékenységét látniuk kell embertársaitoknak, hogy megtanuljanak részt venni benne. 

79 Ne aggódjatok a jutalom miatt! Én vagyok az Atya, aki igazságosan jutalmazza gyermekei 

cselekedeteit, anélkül, hogy egyről is megfeledkezne. 

80 Mondtam nektek, hogy ha igaz szeretettel adtok egy pohár vizet, az nem marad jutalom nélkül. 

81 Boldogok azok, akik azt mondják Nekem, amikor hozzám érkeznek: "Uram, semmit sem várok 

jutalomként a munkáimért; a létezés és a tudat, hogy a gyermeked vagyok, elég nekem, és máris az én 

gyermekem. 

Boldogsággal teli lélek." 

Én mondom neked: Sírva jöttök, mert elvesztettétek az utatokat, az egészségeteket és a munkátok 

kulcsát. Csak akkor fogtok emlékezni mennyei Atyátokra. 

82 Nos, itt vagyok köztetek. A Mesterrel vagytok, és az ok, amiért idejöttetek, lényegtelen. 

83 Hallgassatok a tanításaimra! Néhányat a tanítványoknak szánnak, de vannak olyanok is, 

amelyeket a "kisgyermekeknek" szánnak. 

84 Ne szégyelljetek olyan testvérek között lenni, akik előrehaladottak tanításaimban, és akik elől 

igyekeztek elrejteni tudatlanságotokat. Ugyanúgy jöttek, mint te. 

85 Ti, akik apránként jöttök ide, tanuljátok meg az isteni leckét, hogy legyen mit felajánlanotok 

azoknak, akik utánatok jönnek. 
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86 Senkit sem lep meg, hogy új tanítványaimat a salak között kerestem, megújítva őket Igémmel, 

hogy később a megújulás, az élet és a fény üzenetével küldjem őket az emberiségnek testvéreik számára. 

87 E nép bűnei, tökéletlenségei és szennyezettségei alatt Lelkem fénye ebben az időben nyilatkozott 

meg. Ezért jöttem, küzdve, hogy legyőzzem ezeket a sötétségeket, amíg a fényt fel nem ragyogtatom. 

88 Áldottak mindazok, akik szemet hunytak az ilyen nagy emberi tökéletlenség felett, és 

felülemelkedtek az ilyen nagy nyomorúságon, akik tudták, hogyan találják meg Jelenlétemet új 

megnyilvánulásomban. 

89 Ez a tanulatlan és bűnös nép egyre inkább csiszolódni és tisztulni fog, mert az ő feladatuk, hogy 

szellemi munkám nemzedékről nemzedékre tökéletesebben táruljon fel. 

90 Ne legyél többé az, aki tegnap voltál. Hagyjátok el az elavult szektákat, a rossz szokásokat, és 

törekedjetek a szellemetek jobbítására. 

91 Éppen abban az időben leplek meg benneteket, amelyet Jézus és a próféták új eljövetelemként 

hirdettek meg. 

Most, hogy ígéretem beteljesedik, a bűnt a romlottság legmagasabb fokán látjátok, látjátok az emberi 

becsvágyat és gyűlöletet háborúkban megnyilvánulni, ami az emberek lelkét ebben az időben beborító 

sötétség következménye. 

92 De íme, amikor a sötétség a legáthatolhatatlanabb volt, egy isteni sugár szállt alá, hogy 

szétszakítsa azt, és emberi szóvá válva azt mondja az embereknek: "Szeressétek egymást". 

93 Figyeljetek és imádkozzatok, és ne ítélkezzetek, hogy ne kelljen újra mondanom nektek: "Aki 

közületek bűntelen, az vesse rá az első követ". 

Az én békém legyen veletek! 
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5. Utasítás  
1 Az isteni Lélek számára ez az öröm pillanata, mert Izrael népe összegyűlt az Új Szövetség ládája 

előtt. 

2 Újra eljöttem, hogy hátrahagyjam nektek a nyomomat, és ti követtétek azt. Tápláltalak és 

kegyelmemmel ékesítettelek. 

3 Ez az a nap, amelyre Illés felkészült, és amelyre buzgón reménykedett; eljött a pillanat, amikor a 

lelke örvendezik. A tiszta Illés megmutatja a juhait, mert előzőleg megfürdette őket a kegyelem 

forrásában, ami a bűnbánat, a megújulás és a felemelkedés. Azok száma, akiket a Pásztor ma megmutat 

Nekem, kicsi, ez aligha a kezdet népem formálódásában, de azt akarom, hogy az "elsők" egyesüljenek, 

hogy jó példát adhassanak az "utolsóknak". 

4 Nem akarom, hogy lehajtott fejjel és szégyenkezve jöjjetek hozzám, mint a tékozló fiú. Azt 

akarom, hogy úgy tekintsetek Atyátok házára, mint a saját otthonotokra. 

5 Megszólal a harang, eljött az óra, közeledik a tömeg. Az alvó juhok fel fognak ébredni, mert Illés 

közeledik, hogy felkészítse a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek lelkét, hogy befogadják Szavam fényét, 

és felkészítse őket a Lelkemmel való egyesülésre. 

6 A tömegek hallgattak hívásomra, és eljöttek Szavamra vágyva, ami számukra olyan, mintha 

elérnék az Ígéret Földjét. Alig várják, hogy hallják hangomat, amely békét és vigasztalást jelent, és azért 

jönnek, mert a nyomorúságok, a félelmek és a fájdalmak szomorúvá teszik útjukat. Ők azok, akik 

felajánlás helyett kérvényeket hoznak. Egyesek a betegségüket mutatják be Nekem, mások a 

munkanélküliségüket, megint mások a szegénységüket és a könnyeiket. Minden további ajándékot meg 

fogok adni nekik, és megértetem velük, hogy a szellem előbbre való, mint a test. Ma még mindig az Én kis 

gyermekeim, de ezen előnyök eredményeként követni fognak Engem, amíg végül tanítványaimmá nem 

válnak. 

7 Azért adom nektek az erőmet, hogy ne győzzön le benneteket a kísértések, amelyek ezen az úton 

leselkednek rátok. Azt akarom, hogy szeretet, segítőkészség és harmónia uralkodjon köztetek. Az az 

akaratom, hogy az emberiség a hatodik pecsét idején a lelkével keressen Engem. 

8 Magamhoz akarlak emelni benneteket. Ha a Második Korszakban emberré lettem és életemet 

adtam értetek, most, hogy az emberi elmén keresztül kommunikálok, Isteni Lényemet adom nektek. De 

nem hagyom, hogy aludjatok a beteljesülésetekben, miközben a hátamon cipelem a keresztet. Utasítalak 

benneteket, hogy a vállatokon hordozzátok a mindenkit megillető részt. Az ösvényt felismeritek, vér és 

áldozat nyomai jelzik. Ha egy virágokkal borított, élvezetekkel teli ösvényre vágysz, az nem fog elvezetni a 

hegy tetejére, ahol életutad meg fogja találni a koronát. 

9 Azért neveztelek benneteket "Mária-népnek", mert tudjátok, hogyan kell szeretni és elismerni az 

Isteni Anyát, és úgy jönni hozzá, mint a gyermek, aki gyengédséget kér, vagy mint a bűnös, aki 

közbenjárást kér. 

10 Mária jelenléte a világban az emberiség iránti szeretetem bizonyítéka. Az ő tisztasága egy 

mennyei csoda, amely megmutatkozik neked. Tőlem jött le a földre, hogy asszonnyá váljon, és hogy 

méhében kicsírázzon az isteni mag, Jézus teste, akin keresztül az "Ige" beszélni fog. Ebben a jelen időben 

újból kinyilatkoztatja magát. 

11 Mária szeretete olyan lesz számodra, mint egy mennyei bárka. Úgy gyűltök majd köréje, mint a 

gyerekek az édesanyjuk köré. Hallgassátok édes szavát, és ne hagyjátok, hogy megkeményedettnek 

találja szíveteket; menjetek magatokba, és érezzétek a bűnbánatot, hogy fénye áthasson benneteket, és 

érezzétek gyengédségét. Ha így felkészültetek, esküdjetek meg Istenetek, Mária és Illés előtt, hogy egy 

testet és egy akaratot alkottok; esküdjetek meg az Új Szövetség ládájánál, hogy fáradhatatlanul küzdötök 

azért, hogy kiirtjátok szívetekből az önzést, a gyűlöletet és a fanatizmust. Bizony mondom nektek, ha 

teljesítitek az ígéreteteket, a tisztulási idő, amit a fájdalomban tapasztaltok, el fog múlni. 
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12 Népem, ha még a sziklák is érzik az Én Igém ítéletét, akkor ti hogyan ne éreznétek? Ha a föld 

megremeg és a vizek megmozdulnak az Én hangomra, hogyan ne remeghetne meg a ti lelketek, hiszen ez 

a teremtés legmagasabb teremtménye? 

13 A Mester fáradhatatlanul jön, hogy tanítson, és a legszebb tanításokkal közvetítse számotokra 

jóságát. 

14 Próbáljátok meg felismerni az Új Szövetség ládájában rejlő jelentést, mert közeledik a harc ideje. 

Ha Jézus így szólt a keresztről: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", és nektek 

megbocsátották tudatlanságotokat, akkor ma az az Akaratom, hogy szemléljétek Fényemet, hogy többé 

ne szegjétek meg a Törvényt. 

15 Közel van az idő, amikor azok, akiket ti külföldieknek neveztek, eljönnek, hogy keressék az Igémet, 

és amikor az új generációk nagyobb szellemiséggel fognak növekedni. Hamarosan különböző színű és 

nyelvű embereket fogtok látni közöttetek, akik szeretettel hallgatnak majd Rám, és tanítványaimmá 

válnak, mert Szavamnak a világ végéig kell visszhangoznia. Aztán, amikor már megtanították őket, 

visszatérnek hazájukba, és magukkal viszik ezt az üzenetet. 

16 Tanítványok, ti, akik elragadtatással hallgattok Igémre, mert szellemetek sikeresen felemelkedett: 

ahová szellemileg beléptetek, az a szentély, a Szentlélek temploma. Alázatosan felkészültetek, 

testvéreknek tekintitek magatokat, szeretitek magatokat az Én Istenségemben, és elnyertétek ezt a 

kegyelmet. 

17 Legyetek ennek az Ügynek az apostolai, hogy dolgozzatok mindannak a helyreállításán, amit Én 

alapítottam, és amit ti meggyaláztatok. Ne legyetek gyengék, mert aki az isteni jelet viseli, az 

legyőzhetetlen lesz. Ha örökre meg akarjátok tartani ezt a kegyelmet, ne tévedjetek a mocsár ösvényeire. 

Ne menjetek többé a sötét erdőbe, mert különben az Isteni Pásztor úgy talál titeket, mint elveszett 

bárányokat. 

18 Dolgozzatok mindannyian ennek a szentélynek az építésén, mert egyetlen érdem sem marad 

ismeretlen előttem. Szavam tanítani fog téged, lelkiismereted vezetni fog, és megérzésed megmondja, 

hogy melyik pillanatban és melyik helyen kell kifejezned Szavamat, és jót cselekedned. 

19 Keresse meg a vetésre szánt "mezőket", és művelje meg őket a sziklák eltávolításával. Tegyétek 

termékennyé a terméketlen földeket, mert nagy gyümölcsöt várok a munkátoktól. Így lesz öröm mind 

abban, aki adja, mind abban, aki kapja. Katonáimnak hívlak benneteket, és megáldalak benneteket. 

20 A hatodik pecsét angyala által tartott trombita megszólalt, és a fogadalmad, amelyet lelkileg 

tettél előttem, megmarad az Élet Könyvében. 

21 Dolgozz, mert a jutalom vár rád, ha befejezted a munkádat. 

22 Ti vagytok a munkások, akik megkapták magvaimat a Három Időkben. De ti is azok vagytok, akik 

letargiába estek, amikor látták a búzával aranyozott földjeiket, és akik hagyják, hogy a féreg megrágja a 

növények gyökerét, és megsüketíti a gyümölcsüket. 

23 Emlékezzetek az első időkben történt viszályaitokra, hűtlenségeitekre, bukásaitokra. Ezért talállak 

benneteket most szétszórtnak és gyengének. Emlékezzetek arra, hogy bejelentettem nektek, hogy újra 

eljövök, hogy újból összegyűjtselek benneteket; és íme, itt vagyok. Mesterként nem azért jöttem, hogy a 

foltjaidat vagy a sértéseidet nézzem. Azért jöttem, hogy megbocsássak nektek, hogy felszenteljelek 

benneteket, és hogy újra átadjam nektek bölcsességemet. 

24 Ez az új szövetség, amelyet az Istenségemmel kötötök. Ez a kinyilatkoztatás az Új Szövetség 

ládája. Ha azt akarod, hogy soha többé ne tévedj el, menj és vigasztald a szomorúakat, "kend meg" a 

betegeket,* mentsd meg az elveszetteket, vezesd a vakokat, és adj enni annak, aki igazságosságra, 

megértésre és békére éhezik. Adjatok utat azoknak, akik testben vagy lélekben betegek, hadd jöjjenek 

hozzám, és én gyógyító balzsamot adok nekik; de nem mondom nekik, hogy a bűneik okozzák 

fájdalmukat. 
* Nemcsak a gyógymód alkalmazását jelenti, hanem elsősorban a kézrátételt imával együtt. 
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25 Amikor eljutottam a szegények hajlékába, eljutok a hatalmasok lakhelyére is. Bizony mondom 

nektek, mindkettőben testvérgyilkos ellenségeskedéssel találkoztam, és ezeken a földeken elvetem a 

béke magját. 

26 Azért adom nektek ezt a tanítást, amely magában foglalja a törvényt és az igazságosságot, hogy a 

Mestereteket követve békét teremtsetek ott, ahol ellenségeskedés van, és szeretetet ott, ahol önzés 

uralkodik. Testvéreitek életében legyetek olyanok, mint a csillagok, amelyek megvilágítják az útjukat. 

27 Soha ne hamisítsátok meg a tanításaimat. Mutassátok be Munkámat úgy, mint egy könyvet, 

amely csak tisztaságot tartalmaz, és amikor befejeztétek az utatokat, én fogadni foglak benneteket. Nem 

fogom nézni a foltokat a lelketekben, és megajándékozlak benneteket Isteni Csókommal, ami a 

legnagyobb jutalom lesz, amikor megérkeztek az Ígéret Földjére. Mert egy marék magot adtam nektek 

ebben az időben, hogy megtanuljatok vetni a termékeny földeken, és ott szaporítsátok el. 

28 Azt tanítottam nektek, hogy ne arassátok le a gyümölcsöt idő előtt, hanem hagyjátok a növényen, 

amíg be nem érik. 

29 Nem tudjátok, hány évszázadba telt, amíg újra elhívtalak benneteket, és munkások lettetek a 

földjeimen. A világ utcáin bolyongtál, amíg szeretetem ki nem keresett téged a nagy tömegből. 

30 Ma feldíszítettelek és megismertettem veled örökségedet. 

31 Senki sem vágyik arra, hogy újra olyan legyen, mint a tékozló fiú, mert minden visszatérés 

fájdalmasabb lesz. 

32 Ne engedjétek, hogy az önzés újból belépjen a szívetekbe, és ne tartsátok meg ezt az örökséget 

csak magatoknak. 

33 Ne éljetek szellemileg elkülönülten és csak látszólagosan egyesülve; mert az embereket 

becsaphatjátok, de Engem nem hazudhattok. 

34 Ha tudjátok, hogyan kell imádkozni, nem fogtok eltévedni, mert Illésen, a Szellemi Pásztoron 

kívül, aki gondoskodik rólatok és vezet benneteket, ott vannak a testvéreitek is, azok, akiket én 

helyeztem elétek a földön, hogy tanácsot adjanak és javítsanak benneteket. 

35 Törekedjetek minden közösség egyesítésére, hogy ez legyen a béke, az egység és a jóakarat 

zászlaja. Soha nem lesznek testvérgyilkos fegyverek a kezetekben. A fegyverek, amelyeket nektek adtam, 

szeretetből vannak. 

36 Jelenleg azt tanuljátok, hogyan "kenjétek" meg a betegeket, és hogyan élesztitek fel a kegyelmi 

életre azt, aki már halott. Fokozatosan ti is megtanuljátok a harcot és tanításom terjesztését; de vannak 

olyanok, akik még ezen az úton is a gazdagságot, a külső fényességet és a kitüntetéseket keresik, mert 

nem tudják, hogy milyen fájdalommal tisztulnak meg ezek a foltok. 

37 Milyen nagy az az ajándék, amelyet az Igeközvetítőre bíztak! Micsoda bölcsesség, szeretet és 

vigasztalás árad az elméjén és ajkán keresztül! Ő a "közvetítő" Isten és az emberek között, hogy 

meghallgassanak Engem. Nem szabad, hogy hiúság vagy büszkeség fészkeljen bennük, mert ha ez lenne a 

helyzet, akkor kísértésbe esnének. Példájuknak a szelídség, az egyszerűség és a segítőkészség példáját 

kell mutatnia, hogy élvezhessék az isteni sugallat teljességét. Lesznek azonban közöttük olyanok, akik 

királyoknak érzik magukat, keresik a szolgáikat, és hízelgőkkel veszik körül magukat. De vajon képesek 

lesznek-e az emberek hinni nekik? Vajon képesek lesznek-e "halottakat" feltámasztani a kegyelem 

életébe, és vigaszt nyújtani a szomorú szíveknek? - Nem, csak gúnyolódást fognak kiváltani, ami nem 

nekik, hanem az Én tanításomnak szól majd. 

38 Az Ön feladata a tanítás. De ha nem tanulsz Tőlem, mit tudsz tanítani? 

39 Mindannyiótokat egyformán szeretlek; mind azt, aki szeret Engem és szorgalmasan 

engedelmeskedik Törvényemnek, mind azt, aki meghamisítja vagy megszegi azt. Az utóbbiakat 

megrontom, megjavítom, és végül jó munkásaim lesznek. 

40 Segítek neked, hogy teljesítsd azt a fogadalmat, amelyet az Új Szövetség ládája előtt tettél, és ez 

akkor lesz, amikor befejezted a feladatot, amelyet magaddal hoztál a világra. 

41 Mindig érezhetővé teszem magam benned, hogy éberen élj, és elméd és szíved mindig fogékony 

maradjon a lelki útmutatásokra. 
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42 A tömegek az idő múlásával közelednek majd, és az "utolsók" tekintete egyre áthatóbb lesz, hogy 

megítéljék az Igém természetét és a ti felszereléseteket. 

43 Tisztuljatok meg! Megújulás nélkül nem teremhetsz jó gyümölcsöt. Szentlelkem világossága van a 

lelkiismeretedben, hogy cselekedeteid az Igazságom tanúságtételei legyenek. 

44 Használjátok az éveket, évszázadokat, korszakokat, hogy közelebb kerüljetek hozzám. 

45 Azért mondom ezt nektek, mert látom, hogy közömbösek vagytok tanításom iránt; másrészt, 

amikor érzitek a halál közeledtét, sírva fakadtok, mert be akarjátok tölteni és vissza akarjátok szerezni az 

elveszett időt. 

46 Ne féljetek megmászni a hegyet. Tudjátok, hogy várlak benneteket a magaslaton. 

47 Jézusban megmásztam a Golgotát, tudván, hogy a csúcsán a kereszt vár rám, és bátor maradtam; 

ne felejtsétek el ezt a tanításomat! 

48 Arra használlak, hogy kinyilatkoztassam magam az emberiségnek; a te szádon keresztül mondom 

mennyei Igémet. De ha az emberek kételkednek benne, amikor hallják, az nem a tartalma miatt lesz, 

hanem a te tökéletlenségeid miatt. 

49 Megtanítalak benneteket, hogy ima és gondolat segítségével, lélekben el tudjátok magatokat 

vinni minden olyan helyre, ahová segítséget akartok küldeni. Fizikailag is el kell mennetek, hogy 

elvigyétek tanításomat a különböző területekre. 

50 Az egész lényedet kell felhasználnom. 

51 Ahhoz, hogy megalakítsam ezt a népet, meg kellett puhítanom a kőszíveket, amelyek mögé 

elrejtettétek a szellemeteket, és az Én szeretetből fakadó Igém volt az, ami legyőzött benneteket. Később 

fegyvereket adtam nektek - ezek az Én tanításaim -, hogy küzdelmetekben legyőzzétek az akadályokat, és 

megértettem veletek, hogy szükséges tanításomat tisztán gyakorolni és törvényemet változatlanul 

tanítani, hogy Izrael fiainak nevezhessétek magatokat. 

52 Amit kérdezel Tőlem, és amire válaszolsz Nekem, az csendben, a szíved legbelsőbb részében 

történik. Vége azoknak az éveknek, amikor megengedtem, hogy minden tanítványom fizikailag kiálljon a 

testvérek elé, hogy megvitassák az Igémet és válaszoljanak a kérdéseimre. 

53 Hogyan engedhetitek meg az időnek, hogy kitörölje az emlékeket, és kivegye Szavamat az 

emlékezetetekből. 

54 Tanításom úgy simít el benneteket, mint egy finom véső, ahogy az élet a maga viszontagságaival 

és megpróbáltatásaival felkészít benneteket. 

55 Életetek keserű és nehéz pillanataiban azzal a gondolattal vigasztalódjatok, hogy bölcs és 

tökéletes törvényem mindent megítél. 

56 Azért voltam a fájdalmatokban, hogy azon keresztül keressetek Engem. Azért sújtottalak titeket 

szegénységgel, hogy megtanuljatok kérni, alázatosnak lenni és megérteni másokat. 

57 Még a mindennapi kenyeret is visszatartottam tőletek, hogy megmutassam nektek, hogy aki 

bizakodó marad, az olyan, mint a madarak, akik nem aggódnak a holnap miatt; ők a felkelő hajnalt 

jelenlétem jelképének látják, és ébredés után az első dolog, amit tesznek, hogy hálaadó imaként és 

bizalmuk bizonyítékaként felküldik trilláikat. 

58 Érezhetővé tettem magam a legkedvesebb szeretteitekben, hogy próbára tegyelek benneteket, 

hogy a szellem erősödjön, és ezzel az erővel támogathassa a testét ennek az életnek a nagy 

megpróbáltatásaiban. 

59 Nagy az emberiség engedetlensége, és minden ember sziklát hordoz a szívében; de Én 

mindenkinek el fogok jönni az Igém szellemi simogatásával. 

60 A hatalmas tömegek között bőven akadnak olyanok, akiket nem rázna meg, ha látnák Jézust a 

fához szegezve és újból elvérezve. Még kevésbé hatja meg őket a fájdalom kiáltása és a vérfolyamok, 

amelyek szomszédaikból törnek elő az emberiség megpróbáltatásának ezekben az óráiban. 

61 Már semmi sem érinti meg az embereket. Mindent felületesen látnak, és semmire sem 

gondolnak. 
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62 Szükséges, hogy Szavam fénye elérje a lelkeket, hogy felébredjenek az igazságra, a szeretetre és 

az irgalomra. Akkor meg fogják érteni a sok szenvedés okát. 

63 Mindannyiótoknak meg kell értenetek, hogy mindannyiótoknak helyet készítettem az 

örökkévalóságban, és ez a hely nem ebben a világban van. 

64 Életutadon az Atya egyik parancsolatát teljesíted, azt, amely azt mondja: "Növekedjetek és 

sokasodjatok". De most itt az ideje, hogy a lelketek felkészüljön a hozzám való visszatérésre. 

65 Sok tanítást fogok nektek adni, és megírva hagyom őket ebben az időben, mert hamarosan már 

nem fogtok Engem ebben a formában hallani. Ezután felszerelitek magatokat, és az Én fényem 

közvetlenül a szellemetekbe fog érkezni. Ez lesz az az idő, amikor a Szentlélek igazi tanítványaiként 

elindulhattok. 

66 Azt hittétek, hogy a prófétálás, a szó és az ihletettség ajándéka az igazak és a szentek kiváltsága 

volt; ebben az időben ezt a tévedést elvettem tőletek, amikor azt mondtam a páriáknak: Ti is lehettek az 

Én prófétáim, küldötteim és tanítványaim. 

67 Amikor az emberiség megvet benneteket anyagi szűkösségetek miatt, meghívlak benneteket az 

asztalomhoz, hogy érezzétek, hogy szeretlek benneteket. - Mivel fogjátok viszonozni az irántatok érzett 

szeretetemet, népem? Hűségeddel vagy hálátlanságoddal? 

68 Ne elégedjetek meg az első sikerrel, törekedjetek egyre többre és többre, mert várom a vonatot, 

amely fel van szerelve, hogy elküldjem őket a széles földre ezzel az örömhírrel. 

69 Félsz elhagyni apádat, feleségedet vagy gyermekeidet? Aggódsz amiatt, hogy itt hagyod a földön 

azt, ami a tiéd? Aki az Én tanítványom akar lenni, annak emlékeznie kell a Második Korszak apostolaimra, 

majd példát kell vennie róluk. 

70 Boldog az, akit a testi halál meglep tanításom hirdetésében, mert nagyon nagy lesz a világosság a 

lelkében. 

71 Mindig készüljetek fel, mert még az angyalok sem ismerik ezt az órát. 

72 Ez az isteni könyv, amely az Én Igém, tökéletessé teszi a szellemeket. Előtte nem lesz sem 

öregember, sem felnőtt, sem gyermek, hanem csak tanítványok. 

73 Olvassátok el ezt a könyvet és értsétek meg, mert nagyszerű leckéket fog nektek adni. Ti vagytok 

azok, akik nem fáradtak bele, hogy hallgassák az Igémet, amelyet azoknak a közvetítésével adtam nektek, 

akiket "fülemüléknek" neveztem. 

74 Hányszor éreztétek magatokat gyengének az utatokon, és pusztán azzal, hogy emlékeztek néhány 

szavamra, visszanyertétek az erőtöket. 

75 Ma, amikor próbatétel előtt álltok, spirituális imával keressétek a közvetlen kapcsolatot 

Istenségemmel, és küzdjetek magatokban, hogy megtisztítsátok elméteket, hogy megkaphassátok a 

kegyelmet, amelyért az Atyától esedeztek. 

76 Hogy mit vallotok meg Nekem, azt csak Én tudom. És az a bizalmasod, aki Bennem van, soha nem 

fogja nyilvánosságra hozni a bűneidet, még kevésbé fog megvádolni téged. Újra megtanítalak 

megbocsátani. 

77 Vegyétek a látogatásokat leckének, és használjátok fel tanításaimat. Az idő gyorsan telik. Azok, 

akik gyermekként jöttek ide, ma már fiatalok; azok, akik fiatalon kezdték ezt a pályát, már felnőttek, és 

azok, akik középkorban kezdték, mára öregemberekké váltak. 

78 Aki képes volt belsőleg összegyűjteni magát, hogy meghallgassa az Igémet, az magába szívta azt. 

Aki azonban hallgatás közben olyan dolgokra tereli gondolatait, amelyek nem az Én munkámhoz 

tartoznak, annak a lelke tanítás nélkül maradt, és a szíve üres volt, amikor távozott. 

79 Ismerjétek fel, hogy nem csak azért hívtalak el benneteket, hogy kegyelmet adjak nektek, hanem 

hogy ily módon kötelezettséget vállaljatok Mesteretekkel és testvéreitekkel együtt, hogy átadjatok 

valamit abból a sok mindenből, amit kaptatok. 

80 Nem fogom hagyni, hogy megismerjétek a munkámat, amíg megfertőzöttek vagytok. Mit tudnál 

így adni a testvéreidnek? 
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81 Készüljetek fel, mert együtt kell majd megvédenetek azt, amit rátok bíztam. Nem érzel-e hálát 

Atyád iránt, aki legfőbb bíróként lehetőséget ad neked, hogy a szeretet gyakorlásával lemossad foltjaidat, 

ahelyett, hogy fájdalommal tennéd ezt? 

82 Ha ezt bűnbánatnak nevezitek, akkor azt mondom nektek, hogy ez az egyetlen bűnbánat, amit 

elfogadok tőletek. Eljön majd számotokra az a nap, amikor a haszontalan és a rossz elutasítása, hogy 

áldozat helyett a jót és a megengedettet tegyétek, igazi örömötökre válik, nemcsak lelkileg, hanem 

emberileg is. 

83 Éppen az utak kikövezésén dolgozom, hogy küldötteim utazhassanak rajtuk a különböző 

tartományokba és nemzetekbe. 

84 Az ebben az időben adott szavam az elmúlt években meghozta gyümölcsét, mivel a 

találkozóhelyek megszaporodtak, és a tömegek megnőttek. 

85 Túlságosan kínosnak érzed, hogy egy ilyen kényes küldetés végrehajtásához közeledj. De az igazat 

megvallva mondom nektek, számtalan tanításom és inspirációm fogja ajkatokra helyezni az Ige 

ajándékát. Ahhoz azonban, hogy elérjétek ennek az ígéretnek a beteljesülését, szükséges, hogy bízzatok 

Bennem és magatokban. Aki rendelkezik ezzel a bizalommal, és teljesíti Törvényemet, ne dicsekedjék 

ajándékaival, mert különben szavaiból hiányzik a lényeges. 

86 Miért jutott el az Én Igém mindenféle ember szívébe? - Alázatossága, tisztasága és egyszerűsége 

miatt. 

87 Népem, tanítsátok meg a gyermekeket imádkozni az emberiségért; ártatlan és tiszta imádságuk 

úgy fog hozzám szállni, mint a virágok illata, és utat talál az ilyen szenvedő szívekhez is. 

88 Készítsd fel a gyerekeket, mutasd meg nekik, hogyan kell elsajátítani a lesből támadást, akkor 

holnap már egy lépéssel előtted járnak. Mert nem lennétek olyan szégyenlősek, hogy erről a munkáról 

beszéljetek, ha értenétek az Igémet, ha már felismernétek minden egyes gondolat lényegét, amely a 

különböző szóközvetítőkön keresztül ölt testet, akik által Én magamat ismertetem, és ha tudnátok, hogy 

mit ér egyetlen tanításom is. Képesnek éreznéd magad arra, hogy eljuss egy csatatérre, hogy azok az 

emberek hallhassák az egyik tanításom tartalmát. 

89 Bizony mondom nektek, sírni látjátok őket, némelyiküket lelkiismeret-furdalásból, másokat pedig 

reménykedve. Miért maradsz olykor ennyire érintetlen? - Ó, ti kemény szívek, akik hozzászoktatok 

Szavam simogatásához! Elaludtatok, elégedetten, hogy elnyertétek a békét és a vigaszt, és nem 

gondoltatok arra, hogy sokan vannak, akiknek még egy morzsája sincs ebből a kenyérből, amit ti 

elpazaroltok. 

90 Nem örülnél annak a hatásnak, amelyet a Mester vigasztaló szava sok szívben kiváltana. 

91 Ó, kisgyermekek! Mikor fogsz végre lélekben növekedni? Mikor állsz készen arra, hogy úrrá legyél 

a tested gyengeségein? Én vagyok az, aki átkel a sivatagon, hirdetem Isteni Igémet és keresem az 

elveszett vándorokat. De azt akarom, hogy az emberek megtanulják továbbadni, amit tőlem kapnak. 

Ezért azt mondom nektek, népem, hogy készüljetek fel a szeretet terjesztésére, és arra, hogy ezek a 

tanítások eljussanak a föld végére. Dolgozzatok azon, hogy minden nemzetet elérjenek azáltal, hogy 

különböző módokon keresitek fel az embereket. 

92 Ez a legjobb víz, amit felajánlhattok azoknak, akik szomjazzák a szeretetet és az igazságot. 

93 Még nem láttatok hozzá a munkához, mert elrejtitek a szellemi kincseket, amelyeket rátok 

bíztam, miközben más nemzetek népei elpusztulnak, mert nem tudták befogadni ezt az üzenetet. Olyan 

emberek tömegei, akik irány nélkül járnak, vándorok, akiknek nincs víz és fény. 

94 Ha nem indulsz el, népem, mire lesz jó a tudásod? Milyen hasznos és jó dolgot szándékozol tenni 

a jövőbeli életedért, ami a szellemi világban vár rád? 

95 Könyörüljetek magatokon! Senki sem tudja, mikor jön el a pillanat, amikor szelleme elválik az 

anyagtól. Senki sem tudja, hogy a következő napon a szeme még mindig kinyílik-e a fényre. Mindannyian 

mindannyian a teremtett világ egyetlen Tulajdonosához tartoztok, és nem tudjátok, mikor hívnak el 

benneteket. 
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96 Gondoljatok arra, hogy még a hajszálaitok sem a tiétek, sem a por, amelyen taposva jártok; hogy 

ti magatok sem vagytok a tiétek, hogy nincs szükségetek romlandó javakra, hiszen még a ti országotok 

sem e világból való. 

97 Lelkesítsétek magatokat, és mindent igazságosan és mértékkel fogtok birtokolni, amíg 

szükségetek van rá. Aztán, amikor eljön a pillanat, hogy lemondjatok erről az életről, fénnyel telve fogtok 

felemelkedni, hogy birtokba vegyétek azt, ami a tiétek a másik világban. 

98 Az egész szellemi munkámnak a korszakok során az volt a célja, hogy a boldogság és a fény 

országát megalapítsam minden gyermekem számára az örökkévalóságban. 

Az én békém legyen veletek! 
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6. Utasítás  
1 Boldogok vagytok, akik halljátok a Mester tanítását, mert az én tanításom az a mag, amelyet 

továbbadtok az eljövendő nemzedékeknek. Te vagy az elsőszülött fiú, aki példájával előkészíti az utat a 

fiatalabb testvéreknek. 

2 Ez a Harmadik Idő, amikor Isteni Lelkem kiárad minden testre és minden szellemre, beteljesedve 

a prófécia szerint, amit adtam nektek, hogy minden szem meglát Engem. 

3 Igazság szerint mondom nektek: ha szellemtől szellemig összekapcsolódtok az Én Istenségemmel, 

látni fogtok Engem, mert fejlesztem a szellemi látásotokat. 

4 Ti vagytok Királyságom örökösei. Az Atya azért adta nektek az élet fájának gyümölcsét, hogy 

megelégedjetek vele, és később megműveljétek a magját. 

5 Az Úr birtokolta a földeket, és az Ő gyermekeinek adta őket, akik ti vagytok, "munkásoknak 

nevezve titeket az Ő birtokán". 

6 Azok, akik megértették a feladatukat és tudták, hogyan kell megművelni a földeket, felfrissültek 

és elégedettségüket mutatják Nekem; azok, akik elképzelték az illatos virágokkal díszített utat és azt 

hitték, hogy a fának nincs szüksége gondoskodásra és figyelemre ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, ma 

kimerültnek mutatkoznak. Annyi nyomorúságot, bűnt és fájdalmat találtak életútjukon, hogy képtelennek 

érezték magukat arra, hogy testvéreik keresztjét könnyítsék. Alighogy elkezdték a napi munkát, máris 

kimerültek. A betegek gyógyításának feladatának szentelték magukat, és maguk is betegek lettek. 

7 De a Mester még mindig a tanítványai között van, hogy új tanításokat adjon nekik, és segítsen 

nekik felemelkedni. Azt mondom neked: Kérjetek Engem, és én megadom nektek, mert én vagyok a ti 

Atyátok. 

8 Szeretettel és türelemmel teli tanításom szelíd juhokká fog változtatni benneteket, akik 

készségesen követik pásztoruk hangját. 

9 Ne felejtsétek el, hogy az Új Szövetség ládájánál megesküdtetek, hogy teljesítitek törvényem 

parancsait. 

10 Igen, tanítványok, a ti feladatotok a béke és az egyesülés; nektek kell majd újjáépítenetek 

Templomomat, mert rajtatok keresztül az emberiségre hagyom Szavamat, próféciáimat és parancsaimat. 

11 Én is azt mondom nektek: Miért merészeltek az Én Akaratom ellen cselekedni vagy elferdíteni azt, 

amikor az Atya örökösei vagytok? Nem gondolod, hogy ezzel növeled a vezeklés terhét? - Itt van a 

betegségek és a sorscsapások oka! 

12 Ha "elsővé" tettelek, ne legyél "utolsó". Vegye át a helyét, és tartsa meg ezt a kegyelmet az út 

végéig. 

13 Ne váljatok szét, alkossatok egy családot, csak így lehettek erősek. 

14 Ne legyetek büszkék, ne feledjétek, hogy a földetek kicsi, és a magotok még mindig korlátozott. 

Legyetek mindig alázatosak, és nagyok lesztek az Atya előtt. 

15 Akik tegnap gyengék voltak, azok lesznek a holnap erősek, annak a holnapnak, amelyre 

vágyakoznotok kell, amely olyan lesz, mint egy új nap hajnala, amelynek napja megvilágítja a 

szellemeteket. Akkor egymás segítői lesztek, hogy segítsetek hordozni a kereszt terhét. 

16 Ne tekintsétek munkámat tehernek, és ne mondjátok, hogy az Atya és embertársaitok 

szeretetének gyönyörű feladatának teljesítése nehéz a lelketek számára. Ami igazán nehéz, az a saját és 

mások gonoszságának keresztje, amiért sírni, vérezni, sőt meghalni kell. A hálátlanság, a megértés 

hiánya, az önzés és a rágalmazás teherként fog rád nehezedni, ha menedéket adsz nekik. 

17 Az engedetlen ember számára törvényem teljesítése nehéznek és nehéznek tűnhet, mert az 

tökéletes, és nem kedvez sem a gonoszságnak, sem a hamisságnak. Az engedelmes ember számára 

azonban a törvény a védelem, a támasz és az üdvösség. 

18 Mindenre figyelmeztetlek benneteket, és felkészítelek benneteket, hogy tudjátok, hogyan 

terjesszétek tanításaimat igazi őszinteséggel. 
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19 Megvilágosítom Hanghordozóimat, hogy emberi Igévé változott, mégis mennyei esszenciával teli 

Sugárzásom leszálljon rájuk, hogy táplálja, megtisztítsa és meggyógyítsa a sokaságot. Hamarosan megnő 

a hanghordozóim száma; férfiak és nők fognak sokat beszélni, és rajtuk keresztül nagy tanításokat fogok 

kinyilatkoztatni nektek. 

20 Beszélek hozzád és vigyázok rád. Ne aludjatok úgy, mint a második korszak tanítványai, miközben 

Jézus az olajfák kertjében imádkozott, mert különben az ellenségek meglepnek benneteket. 

21 Imádkozzatok egységesen Mesteretekkel, hogy imátok bátorságot adjon nektek, és hogy ne 

essetek kétségbe a riasztó jelzésekre. 

22 Néhányan még akkor is kételkednek jelenlétemben, amikor értelmükön keresztül kapják 

megnyilvánulásomat. Ez azért van, mert az életét, a szavait, sőt a gondolatait is megítélve méltatlannak 

és tisztátalannak tartja magát, és azt hiszi, hogy jelenlétem benne lehetetlen. Bizony mondom nektek, 

tisztátalanok és bűnösök mindannyian, akik által közlöm Magamat; de látom kitartó erőfeszítéseiket, 

hogy egyre méltóbbá tegyék magukat Isteni Szavam továbbadására, és hatalmam és világosságom velük 

van. 

23 Ez a nép, amelynek a jelen korban úgy kellene kinéznie, mint egy teljes ifjúságban lévő embernek, 

úgy érkezett az Atya jelenlétébe, mint egy öregember. Hosszú zarándoklatától lelkileg megfáradva, 

terheinek súlyától meghajolva, elszáradva és csalódottan érkezik. De hogy segítsek neki az úton, 

kinyitottam egy könyvet, az Élet Könyvét, amelyben felfedezheti az örök béke, az örök fiatalság, az 

egészség és az öröm titkát. 

24 Az én földjeimen visszanyeritek elvesztett erőtöket, ó, munkásaim! 

25 Szavam mindig a jóságot és az erényt tanácsolja nektek: hogy ne beszéljetek rosszat 

embertársaitokról, és ezáltal ne hozzatok szégyent rájuk; hogy ne nézzétek megvetéssel azokat, akik 

olyan betegségekben szenvednek, amelyeket ti fertőzőnek neveztek; hogy ne kedvezzetek a háborúknak; 

hogy ne űzzetek szégyenletes foglalkozást, amely rombolja az erkölcsöket és kedvez a rosszaságoknak; 

hogy ne átkozzatok meg semmi teremtett dolgot, ne vegyetek el semmi idegen dolgot a tulajdonos 

engedélye nélkül, és ne terjesszetek babonát. Látogassátok meg a betegeket, bocsássatok meg azoknak, 

akik megbántottak benneteket, védjétek az erényt és legyetek jó példák; és szeressetek engem és 

embertársaitokat, hiszen ebben a két parancsolatban összegződik az egész törvény. 

26 Tanuld meg a leckémet, és tanítsd meg a tetteiddel. Ha nem tanultok, hogyan fogjátok hirdetni a 

tanításomat? És ha nem érzitek, amit tanultatok, hogyan fogtok jó apostolokként tanítani? 

27 Mondjátok meg, emberek: Mit kutattatok eddig igazán alaposan és mit ültettetek át a 

gyakorlatba? Szavam világos és egyszerű, de ti még nem értettétek meg, hogyan kell értelmezni. De én 

megvilágosítalak benneteket, és a fény ösvényén vezetlek benneteket. Ne hagyjátok el ezt az utat, és ne 

forduljatok vissza; de ne is menjetek túlságosan elhamarkodottan. 

28 Az irántatok való szeretetből jöttem, hogy tanítsalak benneteket, és vágyom rá, hogy hozzám 

jöjjetek, és az angyalokhoz hasonlóan elküldjétek éneketeket: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a 

földön békesség a jóakaratú embereknek". 

29 Szeretném hallani tőled a bűnbánat szavát is, az őszinte vallomásodat, hogy apaként 

vigasztaljalak és tanácsot adjak neked, és hogy a legjobb barátod legyek. 

30 Ma még nem tudjátok mindazt, amit ebben az időszakban fogok kinyilatkoztatni nektek. Lépésről 

lépésre megtanítom neked. Tanításom, amelyet az emberiségnek csak egy része ismer, akkor fogja 

kibontakoztatni ragyogását, amikor eljön az ideje. 

31 Nem hívtam fel a tudósokat vagy filozófusokat, hogy használják az intellektusukat. Az 

alázatosokat választottam ki, hogy az Én Igém hanghordozóivá tegyem őket, amely által az Én Lelkem 

adja nektek ezt az igehirdetést, és Ő örül, amikor látja, hogy felismertek Engem. 

32 Szeretetem forrása túlcsordul: befogadsz-e Engem? Én az Én Igém lényegében vagyok. 

Egyesítsétek éneketeket az angyalok énekével, és dicsérjetek Engem. Mindent, amit a lelki fejlődésetek 

érdekében kértek, megadok nektek. 
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33 Halljátok az Atya szavát, tekintetem behatol a szívetekbe, és némelyikükben meglátom a szikla 

keménységét és a márvány hidegségét; de én a sziklákból vizet fakasztok, és szeretetem és 

gyengédségem megadja nektek a lelketeknek szükséges meleget. 

34 Anyagból formáltam a testedet, és isteni leheletemet adtam neked. Felruháztalak benneteket 

lelkiismerettel, hogy Lényem ismeretében éljetek, és időről időre bölcsességgel teli tanításokat adtam 

nektek, amelyek felemelik a szellemeteket. A Második Korszakban elvetettem bennetek a szeretet 

magját, és ma azért jöttem, hogy tápláljam azt. Az idők végén mindannyian Velem lesztek, ahogyan én is 

veletek voltam. 

35 Azért "simítottalak" el benneteket az úton, mert arra vágyom, hogy tiszták és erényesek legyetek, 

hogy jó tanítványaimmá válhassatok. 

36 Éljetek éberen és imádságban, és minden szenvedés elviselhető lesz; nem fogtok kísértésbe esni, 

és érezni fogjátok, hogy - közel hozzátok - az Én Lelkem, mint Atya megvéd benneteket. Legyetek erősek 

a megpróbáltatásokban. Emlékezzünk arra, hogy a második korszakban, amikor Jézus megkapta a 

keserűség poharát, és előre látta a rá váró fájdalmat, azt mondta: "Ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a 

poharat, de ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg". Ti, akik szintén szenvedtek és tűrtök a földön - 

nem akartok úgy tenni, mint Ő? Nem követitek Őt? 

37 Miért van az, hogy ma, amikor a Vigasztaló Lelkeként beszélek hozzátok, kevesebb félelmet 

éreztek, mint amikor az Első alkalommal Bíróként, a Második alkalommal pedig Mesterként szóltam 

hozzátok, annak ellenére, hogy mindhárom alkalommal ugyanolyan Lélekként szóltam hozzátok? Talán 

azért, mert szelíd kedvességgel beszélek hozzád? 

38 A Második Korszakban tanítottalak benneteket, és ma is ugyanazt az ételt kínálom nektek az 

Igémből; mert ti az én tanítványaim vagytok, és azt akarom, hogy belőlem táplálkozzatok. Ébredjetek fel 

a kegyelem életére, és használjátok ki ezt a mostani időt, amelyben tanítalak benneteket. Később, amikor 

megkapjátok mindazt, amit számotokra tartogatok, számot fogok kérni tőletek a mostani és minden 

időkben végzett cselekedeteitekről. Mert amikor a földre jöttem, hogy emberré váljak, ti beszélgettetek 

velem, és megkaptátok tanításaimat, ahogyan ma is. De amíg abban az időben néhányan hittek, mások 

kételkedtek, és a kegyelemnek ez az ideje, a szellemetek fejlődésének ez a lehetősége elmúlt. De az Atya 

új tanításokat és próbatételeket ad gyermekeinek a szellemi fejlődésük érdekében; és ebben az időben 

adok nektek egy másik tanítást, hogy jobban szemügyre vehessétek az ígéret földjét. 

39 Különböző hanghordozók közvetítésével beszéltem hozzátok, és mivel emberi lényekként 

tökéletlenek, kételkedtetek. De bizony mondom nektek, felhasználom őket, mert ismerem őket, és 

évszázadokon át készítettem fel őket, hogy ebben az időben bemutassam őket nektek, mint Szavam 

tolmácsolóit. 

40 Azért kerestelek fel titeket, mert nagyon nagy az irántatok érzett szeretetem. Minden egyes 

teremtmény számára megterveztem egy olyan engesztelő sorsot, amelyben az Atya szerető 

igazságossága tükröződik. Tévelygéseitek ellenére felfedem előttetek a feladatotokat az emberiség 

körében; de szükséges, hogy alaposan átgondoljátok és bebizonyítsátok, hogy méltók vagytok rá. Ne 

feledjétek, hogy nemcsak szavakban nyilvánulok meg nektek, hanem álmokon és látomásokon keresztül 

inspirációban és kinyilatkoztatásban is. 

41 Népem: Még nem tökéletesedtél, de velem leszel, amikor megtisztultál érdemeid által. Ha ma 

még tudatlanoknak hiszed magad, én felvilágosítalak, és beszélni fogsz az emberekhez, és elámítod őket. 

Amikor felkészültök, az lesz a vágyatok, hogy együttműködjetek Velem az emberiség megváltásának 

munkájában. 

42 Megtanítalak benneteket az igazságra, és megmutatom nektek az utat, hogy felkészüljetek, és 

imáitokkal és cselekedeteimmel utánozzatok Engem, emlékezve az Én példámra a Második Korszakban. 

Életetek minden cselekedetének szeretetet és igazságot kell tartalmaznia, hogy azokon keresztül 

tanúságot tegyetek rólam. Ne feledjétek, hogy nem mindenki szeret Engem, aki kimondja a nevemet, és 

nem mindenki imád Engem, aki kimondja a nevemet. Csak azok tesznek rólam tanúságot, akik teljesítik 

törvényemet. 
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43 Most adok nektek egy újabb lehetőséget, hogy feljussatok a tökéletességetek létráján; és 

tudjátok, mi a felemelkedés titka? - Szeretet, őszinteség, a szív tisztasága és jó cselekedetek. Ezért 

mondtam nektek: Tisztítsátok meg az edényt kívül-belül. Vigyázzatok, mint példabeszédem bölcs szüzei; 

tartsátok égve lámpásaitokat; beszéljetek meggyőződéssel tanításomról, és ne féljetek, és ne 

szégyelljétek, hogy tanítványaim vagytok. Mert ha ma megtagadsz Engem, holnap fájdalmat fogsz érezni, 

amikor meggyőződsz az igazságomról. 

44 Ha nem ismertek fel Engem a szavamról, ismerjetek fel a csodákról, amelyeket köztetek tettem. 

Amit a Hanghordozó közvetítésével ígértem nektek, azt teljesítettem életetek útján. Miért tagadják sokan 

Isteni Szellemként való megnyilvánulásaimat, noha ti a Szentlélek idejében éltek? 

45 Ha bizonyítékot kérnétek tőlem ezekre a kinyilatkoztatásokra, megadnám nektek. De ha próbára 

tennélek, mit tennél? - Gyengének és kicsinek éreznéd magad. 

46 Azt akarom látni bennetek, hogy a második korszakban hozzám forduló betegek hitét vallják, a 

béna, a vak és a gyógyíthatatlan asszony hitét. Azt akarom érezni, hogy szeretve vagyok, mint az Atya, 

kívánatos vagyok, mint a Doktor, és meghallgatnak, mint a Mester. 

47 Ezúttal nem azért jöttem, hogy feláldozzanak, mint a Második Korszakban. Lelkem csak fényben, 

lényegében minden gyermekemre kiárad, hogy megmentse őket. Amint magasabbra jutottatok 

fejlődésetek útján, a jónak, a békének egyetlen Szellemét fogjátok alkotni, hogy közbenjárjatok minden 

testvéretekért. 

48 Egyesítsétek szereteteteket lelki Édesanyátok közbenjárásával, mert az igazság jogara már nagyon 

közel került az emberekhez. 

49 Tegyétek a szeretet cselekedeteit, és adjatok testvéreiteknek, ahogy én adtam nektek. 

50 Gondolkodjatok el szavaimon, és érezzétek felelősséget a feladatotokért. - Miért felejtitek el 

néha, hogy szeretettel telve jöttem, hogy megbocsássam a vétkeiteket, és hogy lehetőséget adjak nektek 

egy új élet kezdetére? Miért estek bele a napi rutinba, holott azért dolgozom rajtatok, hogy a fejlődés 

útján haladhassatok előre, amelyen új és tágas horizontokat és a szellem számára vég nélküli ösztönzést 

fedeztek fel? 

51 Ne csak abban a pillanatban mozduljatok meg, amikor meghalljátok az Igémet. Ne sírjatok a 

vétkeitek felett anélkül, hogy mélyen átéreznétek, és ne hozzatok hamis elhatározásokat a javításra, 

amelyeket nagyon hamar meg fogtok szegni. Figyelj és légy erős, hogy szilárd maradj elhatározásaidban, 

és amikor megfogadod, hogy megjavítod magad, tedd azt szilárdan, és aztán gyere hozzám örömmel 

telve, hogy azt mondd: "Atyám, teljesítettem parancsaidat, engedelmeskedtem Neked, és dicsőséget 

szereztem nevednek." Ez az, amiért a te nevednek dicsőséget szereztem. 

52 Ez az a meghirdetett idő, amikor beszélnem kellett az emberiséghez, és azt akarom, hogy 

próféciáim beteljesedéseként köteteket állítsatok össze ebből a nektek adott szóból, és később 

kivonatokat és elemzéseket készítsetek belőlük, és hozzátok azokat testvéreitek tudomására. Magatokra 

akarjátok vállalni ezt a feladatot? Időt adok nektek, hogy teljesítsétek az általam rátok bízott feladatokat 

a Munkámban és azon kívül is. Munka, béke és öröm lesz a lelketekben. Cselekedjetek anélkül, hogy 

elbizakodottá válnátok, anélkül, hogy elszigetelnétek magatokat az önzés körébe. Legyetek támaszai és 

példaképei anyagi és szellemi testvéreiteknek és nővéreiteknek. Küldetésetek nem korlátozódik arra, 

hogy a megtestesült lényekért dolgozzatok, hanem segítenetek kell azoknak is, akik már nem testesültek 

meg, ezeknek a szeretetre és segítségre szoruló teremtményeknek, akikre nagyon kevesen gondolnak. Ne 

elégedjetek meg azzal, hogy most hisztek és elismeritek megnyilvánulásomat; szükséges, hogy 

alkalmazzátok a tanítást, amelyben én tanítalak benneteket. 

53 Ne engedjétek, hogy a gyerekek az oktatás hiánya miatt letérjenek az útról. Gondoljatok arra, 

hogy fejlett elméjük megbotolhat a rossz út kövein, még akkor is, ha nagy feladatok elvégzésére 

készültek. 

54 Egy példázat 
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Egy virágzó kert közepén egy tiszteletreméltó öregember állt, aki örömmel nézte a munkáját. Egy 

forrás, amelyből kristálytiszta víz csordogált, öntözte a gondozott kertet. Az öregember meg akarta 

osztani a gyümölcseit másokkal, ezért meghívta a járókelőket, hogy élvezzék az áruját. 

55 És így egy beteg ember, egy leprás, odament hozzá. Az öregember szeretettel nézett rá, 

üdvözölte, és megkérdezte, mit akar. A vándor így szólt hozzá: "Ne gyere a közelembe, mert leprás 

vagyok. De az öregember, anélkül, hogy undort érzett volna, rábírta, hogy belépjen, szállást adott neki a 

házában, és megetette, anélkül, hogy megkérdezte volna, mi a baja oka. A leprás megtisztította testét az 

öregember gondozása alatt, és hálásan mondta neki: "Veled maradok, mert visszanyertem az 

egészségemet. Segítek neked megművelni a földjeidet". 

56 Ezután egy nő jött oda, akinek az arcára volt írva a kétségbeesés, és az öreg megkérdezte tőle: 

"Mi bajod van?". És sírva válaszolt: "Nem tudom elrejteni a botlásomat. Felbontottam a házasságomat, és 

elüldöztek az otthonomból; a kisgyermekeim elhagyatottan maradtak." Az öregember így szólt hozzá: 

"Ne kövess el több házasságtörést, szeresd és tiszteld a házastársadat, és amíg hazatérsz, igyál ebből a 

kristálytiszta vízből, és tisztítsd meg magad." De az asszony így válaszolt: "Nem mehetek vissza, de a 

hívásod az én otthonomba is jusson el, és én a szolgálatodban maradok." 

57 Teltek a napok, és az egyedül maradt kicsik keresték a jó öregembert, mert tudták, hogy 

jótéteményeket osztogat; ő pedig így szólt hozzájuk: "Mit kerestek?". Ők így válaszoltak: "Egyedül 

maradtunk otthon, a szüleink elhagytak minket, és azért jöttünk hozzátok, hogy kenyeret és menedéket 

keressünk, mert tudjuk, hogy nálatok megtaláljuk." Az öregember így szólt hozzájuk: "Gyertek be, a 

szüleitek velem vannak, pihenjetek és egyesüljetek velük". 

58 Az áldott társaságban mindenki visszanyerte a békét, megbocsátás és megbékélés uralkodott, és 

visszatértek a mindennapi élethez. A megújult apa, aki megtisztult a leprájától, ismét a tető alá hozta a 

feleségét, és melegséget adott a kisgyermekeinek. A bűnbánó és tiszta asszony méh volt a férj számára és 

bölcső a gyermekeik számára. A kicsik, akik már azt hitték, hogy örökre elvesztették szüleiket, 

megköszönték az öregnek, hogy visszaadta őket, és lehetővé tette, hogy otthonuk helyreálljon.  

(a példabeszéd vége) 

59 Az igazat megvallva, megmondom nektek: Ha a legnagyobb nehézségeidben is Engem keresel, 

mindig megtalálod a megoldást rájuk. 

60 Én vagyok a példázat öregembere. Gyere hozzám. Senkit sem fordítok el, inkább arra használom a 

megpróbáltatásaitokat, hogy megtisztítsalak benneteket, és közelebb hozzalak Hozzám. Jöjjön mindenki, 

nyerje vissza a békét és az egészséget. Igyon a kristálytiszta forrásból és legyen egészséges. Mert Én 

vagyok az Élet Könyve, és bemutattam nektek egy másik oldalt, hogy tanulmányozhassátok, és 

megerősödjetek Tanításomban. Tovább akarsz menni ezen az úton? - Tanuljátok meg törvényemet, és 

teljesítsétek minden egyes parancsolatomat. Ne okozzatok Atyátoknak keserűséget, ne okozzatok nekem 

szenvedést. Ne feledjétek, hogy az Én áldozatom folyamatos; kétségeitek és a megértés hiánya által 

minden pillanatban keresztre feszítetek Engem. 

61 Nektek férfiaknak adtam egy örökséget, egy birtokot, egy nőt, akit rátok bíztam, hogy szeressetek 

és gondoskodjatok róla. És mégis, a társad eljött hozzám, és siránkozott és sírt előttem a te értetlenséged 

miatt. Azt mondtam nektek, hogy erősek vagytok, hogy az Én képmásomra és hasonlatosságomra 

teremtettelek benneteket. Én azonban nem azt mondtam, hogy alázd meg a nőt, és tedd a rabszolgáddá. 

Erőssé tettelek, hogy Engem képviselhess otthonodban: erényben, tehetségben erősnek, és földi 

életedben társadul adtam neked a nőt, hogy a kölcsönös szeretetben erőt találj, hogy szembenézhess a 

megpróbáltatásokkal és a változó sorsokkal. 

62 Ma meghívlak benneteket Királyságomba, hogy megmentselek benneteket; de dolgoznotok kell, 

és érdemeket kell szereznetek, hogy magasabbra emelkedjetek a fény ösvényén, amelyet kijelöltem 

nektek. Várlak benneteket türelmetlenül; jöjjetek, és úgy fogadlak benneteket, mint engedelmes 

gyermekeket, és lakoma lesz a mennyekben. 

63 Miért érzel fáradtságot a lelkedben, noha minden pillanatban erőt adok neked? Ne távolodjatok 

el Tőlem, még akkor sem, ha az emberiség fáradtságot vagy hidegséget hagyott bennetek. Én vagyok a 
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Feltámadás és az Élet; ha bízol bennem, visszanyered az erőt és az örömöt. Ha támogatásra van 

szükséged, támaszkodj Illésre, a te Pásztorodra, és ő támogatni fog. Ha vigaszra és gyengédségre vágysz, 

keress menedéket Máriánál, mennyei Édesanyádnál, és érezd simogatását és gyógyító erejét. Értsd meg a 

szeretetét; átérzi a fájdalmadat, és melletted áll a szenvedésedben. Milyen nagy a szenvedése, amikor 

eltévedtek, és úgy jártok, mint a vakok, miután megláttátok ezt a fényt. 

64 A fájdalom elárasztotta az emberiség szívét. Ma beteljesedik a prófécia, amely így szól: "Az apák 

kitagadják fiaikat, a fiúk pedig apáikat. Testvérek között vallanak és gyűlölik egymást." Azt is látjátok, 

hogy az otthonok a viszály és a viszálykodás helyei. De én visszatartalak benneteket ezen az úton, és azt 

mondom nektek, hogy dobjátok el a pusztítás fegyvereit, és ne öljétek egymást, meneküljetek a káosz 

elől, jöjjetek hozzám, és kövessetek Engem a helyreállítás munkájában. 

65 Megkérdezem: Nem kaptatok vigaszt és erőt az Igémben? Nem voltatok mélyen meghatódva a 

jelenlétemben? - Igen, tanítványok, ha a "test" nem is vallja be, a szellem felismer Engem, hálát ad 

Nekem, és felfedezi szeretetem lényegét e Szó mélyén. Nem azt ígértem-e nektek a Második Korszakban, 

hogy az Igazság Szellemeként fogok visszatérni? Nézzétek, hogyan teljesítettem mindazt, amit 

felajánlottam nektek. 

66 Tanuljatok, tanítványok, hogy tanítsátok azokat, akik utánatok jönnek. Filozófusok és tudósok 

fognak keresni téged, és én a te közvetítéseddel fogok beszélni hozzájuk, újra bebizonyítva nekik, hogy a 

szegényeket és az egyszerűeket használtam fel. Keljetek fel, munkások, és vessétek be a földeket, 

amelyeket előkészítettem nektek, mert nagyon hamarosan eljövök, mint intéző és bíró, hogy számon 

kérjem rajtatok az általam nektek adott magok aratását. 

67 Kegyelmemmel ruházlak fel benneteket, hogy alázatos urai lehessetek testvéreiteknek, és 

meggyógyíthassátok a betegeket. Fogadjátok azokat, akik fényt keresve jönnek ide, és legyetek fény 

mindenki számára. Adjatok tanácsot és térítsétek meg a bűnösöket, de ne dicsekedjetek azzal, hogy az én 

tanítványaim vagytok. Ha érzitek testvéreitek fájdalmát, és tudjátok, hogyan kell őket megvigasztalni, ha 

igazából szeretitek őket, és önzetlenül segítetek, anélkül, hogy ezt nyilvánosságra hoznátok, akkor 

nevezhetitek magatokat tanítványaimnak. 

Az én békém legyen veletek! 
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7. Utasítás  
1 Azoknak, akik még nem értik megnyilvánulásomat, azt mondom: Ez az ember, akin keresztül 

megnyilvánulok, olyan ember, mint ti, és ez a szék, amelyet a gyülekezeti terem sarkában láttok, amelyen 

Igém hanghordozója pihen, nem az Úr trónja. 

2 A trón, amelyet veletek keresek, a szívetek, és abban fogok letelepedni, ha tudja, hogyan imádjon 

Engem bálványimádás és fanatizmus nélkül. 

3 Annyira gyengék vagytok és annyira hajlamosak a bálványimádásra, hogy anélkül, hogy 

észrevennétek, imádtok Engem azokban a testekben, amelyeken keresztül kommunikálok, és úgy 

tekintetek ezekre a helyekre, mintha szentek lennének. De amikor már nem leszek többé ebben a 

formában, meg fogjátok érteni, hogy ezek a szócsövek nem a legmagasztosabb eszközök voltak 

megnyilvánulásomhoz. Amikor az Isteni Sugár, ahelyett, hogy az emberi elmére szállna le, a megfelelően 

előkészített szellemedbe telepszik, akkor valóban elérted a tökéletes egyesülést; mert ebben nem lesz 

tévedés vagy homály, ami a Mestered fényével keveredne. 

4 Az embernek az örökkévalóságtól fogva az volt a rendeltetése, hogy sokféle formában egyesüljön 

Szellememmel, és ez, amely most az emberi elme révén a tiétek, egyike ezeknek. 

5 Ha tökéletlenséget találtok ebben a szóban, azt annak az elmének tulajdonítsátok, amelyen 

keresztül közlöm Magamat, szem előtt tartva, hogy ezeket a szóvivőket az egyszerű, tudatlan és 

műveletlen emberek közül választottam ki, hogy az általuk történő igehirdetésem lenyűgözzön 

benneteket. Ha azonban behatoltok tanításom mélyebb értelmébe, ne váljatok hanghordozóim bíráivá, 

mert egyedül Én vagyok felelős az ítélkezésükért, Aki minden pillanatban a lelkiismereten keresztül szól 

hozzájuk. Ezért ne mérjetek a mércével, mert ezzel a mércével fognak megmérni benneteket. 

6 Azok, akiket elhívtam, hogy az Én munkásaim legyenek, érzik, hogy a szívük arra készteti őket, 

hogy figyeljenek Rám, és továbbra is belépjenek az imádság és a tevékeny szeretet e helyére. 

7 Azoknak, akik sejtik, hogy e Harmadik Korszak kiválasztottjai közé tartoznak, és azoknak, akik már 

az Én munkásaim soraiban állnak, azt mondom: Tartsátok meg parancsolataimat, gondolkodjatok 

Elhívatásaimon és szerezzetek tisztánlátást Szavaimról, hogy erős katonák legyetek, akiket nem győznek 

le a megpróbáltatások. 

8 Mindannyiótoknak tudnotok kell, hogy az 1950-es év végével megszűnök ebben a formában 

beszélni hozzátok, és hogy ennek meg kell történnie, hogy teljes teljességben érezhessetek Engem 

magatok között, miközben lélektől lélekig tökéletes imádatot nyújtotok Nekem. 

9 Ezekkel a tanításokkal, amelyeket adok nektek, közelebb viszlek benneteket ahhoz az időhöz, 

amelyet bejelentek nektek, hogy fokozatosan megértsétek a változást, amely 1950 után fog végbemenni 

bennetek. 

10 Abban az időben erősnek és felkészültnek kell lennetek, ha alá akarjátok vetni magatokat az 

akaratomnak, és előre akartok lépni a spirituális fejlődésetekben. 

11 Ébernek kell lennetek, mert minden pillanatban kísértés fog támadni benneteket, hogy egyeseket 

arra csábítson, hogy a végtelenségig folytassák a fejlődés egy olyan szakaszát, amelynek végét Én 

jeleztem, másokat pedig arra, hogy felkészületlenségből és túlzott hiúságból azt mondják, hogy ők az Én 

Isteni Szavamat a szellemiben hallják. De már ma figyelmeztetlek benneteket, és szeretném, ha tudnátok, 

hogy akkor nem emberi szavakkal beszélek, hanem inspirációkkal, ötletekkel és gondolatokkal. 

12 Azért, hogy emberi szavakkal adjam át nektek tanításaimat, az emberi elmén keresztül közöltem 

magamat; de a szellem és a szellem egyesülésében sem ti nem fogtok hozzám, sem Atyátok nem fog 

hozzátok anyagi szavakkal beszélni. 

13 Ha nem készültök fel, homályos hangok jutnak el a füleitekig, és összezavarnak benneteket, 

később pedig a testvéreiteket is összezavarjátok velük. Éberré teszlek benneteket, hogy amint ezek a 

hirdetések véget érnek, ne próbáljátok meg újra befogadni őket, mert nem a fény szellemei lesznek azok, 

akik ismertté teszik magukat, hanem zavarodott lények, akik le akarják rombolni azt, amit korábban 

felépítettetek. 
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14 Másrészt, aki tudja, hogyan kell felkészülni, aki ahelyett, hogy kitűnni akarna, arra törekszik, hogy 

hasznos legyen, aki ahelyett, hogy siettetné az eseményeket, türelemmel vár, az tisztán hallja majd 

tanításomat, amely a benne rejlő ajándékokon keresztül jut el a szelleméhez, amelyek az ihlet, az intuíció, 

az előrelátás, az ima, a spirituális látás és a prófétai álmok ajándékai. 

15 Felkészítelek titeket, népem, hogy ne szentségtelenítsétek meg törvényemet tudatlanságból. 

Megnyitom a szemeteket az igazság fénye előtt, hogy megértsétek a rátok nehezedő hatalmas 

felelősséget, és ugyanakkor megértsétek, milyen végtelenül kényes feladatot bíztam rátok ebben a 

Munkában. 

16 Azt akarom, hogy engedelmességetek méltóvá tegyen benneteket az Én védelmemre, és ne 

tegyétek ki magatokat tévedéseitekkel, a megértésetek hiányával és engedetlenségetekkel annak a 

veszélynek, hogy az emberek igazságossága állítja meg lépteiteket a földön. 

17 Bizony mondom nektek, aki nem teljesíti a lelkiismeretében létező Törvényemet, az nem fog 

hozzám jönni; de azt is mondom nektek, hogy szomorú lenne, ha nagy erőfeszítéseket tennétek a vetés 

érdekében, és amikor eljön az aratás ideje, csalódnátok az aratásban, mert rájönnétek, hogy minden 

cselekedetetek a testetekért volt, és semmi sem a szellemetek tökéletesítésére irányult. 

18 Népem, ne sírjatok, amikor halljátok, hogy így beszélek; ne gondoljátok, hogy igazságtalan 

vagyok, amikor követelek tőletek, és ne tulajdonítsátok ezeket a szavakat a hanghordozó 

keményszívűségének. Tudom, hogy okom van arra, hogy figyelmeztesselek és éberen tartsalak 

benneteket. 

19 Azért hagylak az emberiség között, hogy megmentsetek sokakat, akik sötétségben járnak, mert 

nem látják az igazság világosságát. De hiszitek-e, hogy egy vak ember vezethet más vakokat, ha nem 

szerzitek meg a felszerelést, amivel rendelkeznetek kell ahhoz, hogy méltók legyetek arra, hogy 

tanítványaimnak nevezzétek magatokat? 

20 Igazság szerint azt mondom nektek, hogy csak az beszélhet erényről, aki azt a maga módján 

gyakorolta, és képes érezni. 

21 Figyeljetek és imádkozzatok, népem, hogy felébredjen bennetek a felelősségérzet, és hogy 

minden lépésnél meghalljátok a lelkiismeret hangját; hogy érezzétek, hogy a világosság idejébe léptetek, 

amikor szellemeteknek fel kell ébrednie, és figyelnetek kell parancsolataimra. Az eljövendő nemzedékek 

szerencsésnek fognak titeket tartani, amikor megtudják, hogy titeket választottak ki, hogy egy új 

emberiség alapfalát képezzétek, hogy a Harmadik Korszak tanításom hírnökei legyetek. 

22 Mindannyian éreztétek a fájdalmat ez idő alatt, és a szívetek, a legérzékenyebb húrjain 

megérintve, visszatért hozzám, miután a fájdalom alábbhagyott, és elhatározta, hogy követ Engem. 

Egyetlen szavam is elég volt ahhoz, hogy felismerjétek, hogy Én vagyok az, aki ebben a formában szól 

hozzátok. A gyengédség és a szeretet iránti éhség, amit mutattál Nekem, csökkent, és csak arra vágysz, 

hogy megtartsd kegyelmemet. De sokan nem fogják tudni értelmezni megnyilvánulásaimat, amelyeket 

jelenleg különböző formákban adok az emberiségnek, és nem fogják megérteni Szavamat, és ez a 

tudatlanság olyan lesz, mint egy szemkötő a szemük előtt, amely megakadályozza őket abban, hogy 

meglássák igazságomat. 

23 Ha meg akartok találni Engem, keressetek Engem a csendben, belső templomotok alázatában, és 

ott közösségben lesztek Lelkemmel, és úgy fogjátok érezni, hogy szeretlek és imádlak benneteket. 

24 Ne alkossatok rólam képet, és ne próbáljatok meg semmilyen tárgyban megnézni Engem. Ne 

építsd hivalkodóan a találkozóhelyet, amelyet az imádatomnak szentelsz; bárhol is vagy, felemelheted a 

lelkedet. Ha össze akartok jönni, egy egyszerű szoba is elegendő lesz ahhoz, hogy összegyűljetek, és ha a 

szívedben felállítottad az igazi szentélyt számomra, akkor tanítsd meg testvéreidet is, hogy felállítsák azt. 

25 Megmutatjátok nekem a szegénységeteket, és azt mondjátok, hogy nincsenek földi javaitok; de 

ne feledjétek, hogy én békét, szeretetet, lelki felemelkedést adtam nektek, amelyek nagyobb kincset 

jelentenek. Legyetek az erős, a bölcs Izrael, és ha úgy érzitek, hogy Lelkem inspirál benneteket, 

beszéljetek rólam testvéreiteknek, gyógyítsátok a betegeket, erősítsétek a gyengéket, védjétek a 
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védteleneket; ezekben a tevékenységekben megtapasztaljátok majd a lelketekben nyugvó gazdagságot, 

és boldognak fogjátok érezni magatokat. 

26 Az "utolsók" nagy lépéseket tesznek majd előre ezen az úton, és nektek ma kell előkészítenetek 

számukra az utat. Amikor eljön ez az idő, köszönjétek meg Nekem, és tegyetek bizonyságot 

testvéreiteknek arról, hogy Szavam beteljesedett. Ne állítsatok meg senkit a spirituális fejlődésében, 

mert az az akaratom, hogy ez az emberiség rövid idő alatt fejlődjön. 

27 Fogadom a nagy vagy kicsi teljesítésedet. Én adom nektek az erőmet, és megvigasztallak titeket 

szenvedéseitekben; könnyeitek a legjobb öntözés, amit magotoknak adtok. Ahogyan egy anyát a bánat 

emészt és csendben ontja könnyeit gyermekei értetlensége miatt, úgy kell figyelnetek és szenvednetek 

azokért, akiket rátok bíztam, hogy azt mondhassam nektek: Boldogok az én szolgáim. Boldogok a 

tökéletes magvetés vetői. 

28 Fogadlak benneteket, vándorok. Fogadlak benneteket, vetők. Fokozatosan eltávolodtok a 

haszontalan szokásoktól, hogy kövessétek az Uratokat, tudva, hogy küzdelmetek jutalma nem a földön 

lesz. Átadjátok magatokat az élet viszontagságainak. Légy áldott. - Nem kértetek tőlem finom ételt, 

megelégedtetek egy kemény, száraz kenyérrel. Legyetek áldottak, mert tanúbizonyságot tettetek arról, 

hogy nem földi dolgokat kerestek, hanem megmutattátok, hogy egyre inkább a Názáreti Jézus nyomát 

követitek. 

29 A megpróbáltatások nem ijesztettek meg benneteket, és az igazat megvallva mondom nektek: 

Mindegyikőtökre keresztet vetettem; minden fájdalmatok, minden, amit az emberek elragadtak tőletek, 

a hiányotok, a szenvedés, amit mindannyian és mindenki a szívében hordoztok, ez a ti keresztetek. 

Türelemmel viselted, és szelídséged jutalomra méltó.  

30 Aki csak azt keresi, ami a világhoz tartozik, az nem tartja velem. A földi javakat anyagi munkával 

éritek el, de a szellemi javakat csak előkészítéssel és szellemi kiteljesedéssel érhetitek el. 

31 Én vagyok a Mesteretek, és azt mondom nektek: Ha már türelemmel viseled a keresztedet, ne 

hagyd félúton. Aki egész akar lenni, az életútja végéig hordozza a keresztjét. Aki nem engedelmeskedik 

neki, annak még nehezebb lesz a keresztje, és elviselhetetlennek tűnik majd számára. 

32 Ha azt akarjátok, hogy a Tanításomban való kiteljesedésetek érdemdús legyen, akkor türelemmel 

viseljétek szenvedéseiteket; és annak esetében, aki azt mondja Nekem: "Mester, én nem viselek 

magammal keresztet", azt látom, hogy csak az önátadás hiányának terhét viseli; de ez nem az Én 

Akaratom. 

33 Mit tudsz mutatni nekem? Mi az a mag, amelyet tápláltál? Melyek azok a földek, amelyeket 

megműveltél és gyümölcsözővé tettél a kiteljesedéseddel? Még nem jött el az idő, amikor a magok 

tökéletesek lesznek, de nem fogom elkeseríteni önöket. Azért tanítalak benneteket, hogy elérjétek a 

legnagyobb emelkedettséget. Ne felejtsétek el, hogy a vetésetek szerint lesz az aratás. Ha a búza, amit 

vetsz, süket, semmit sem fogsz aratni. Ha keveset vetsz, keveset fogsz aratni. Ezért szenteljétek 

magatokat a vetésnek, és a jövőre nézve jutalmat fogtok kapni. Az érett gyümölcs az Én magtáramban 

lesz. A "hét szem kukoricát" meghagyom nektek, hogy műveljétek. Követelni fogom az első gyümölcsét, a 

második gyümölcsét, és így tovább az utolsóig, és amikor mind jóízű lesz, a termés tökéletes lesz. De mik 

ezek a kukoricaszemek, amelyekről beszélek nektek, szeretett tanítványok? - Ezek a szellem hét erénye. 

34 Erősítsétek meg magatokat! A balzsam veled volt, és én adtam fényemet a lelkednek. Emberek 

jönnek majd, hogy felkutassanak, de én a te közvetítéseddel fogom nekik bizonyítani. Jaj annak, aki nincs 

felkészülve, mert kételkedni fognak benne és a Mesterben. Erőssé teszlek a próbatétel pillanatára, de 

miért lepődsz meg, amikor eljön? Nem prófétai volt-e az Én szavam? Ezért mondom nektek: készüljetek, 

népem, mert utatokon találkozni fogtok az éhes farkassal, aki báránybőrbe bújva akar elkapni 

benneteket. De ha éberek vagytok, leleplezitek és a szeretet fegyverével legyőzitek. 

35 Az emberek keresni fogják a hibáidat, hogy megronthassanak. Ahogyan a Mestert a Második 

Korszakban szondáztatták, ugyanezt fogják tenni veletek is. De én felébresztelek, felkészítelek és intuíciót 

adok neked. 
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36 Közeli és távoli vidékeken egyaránt továbbadjátok majd az Igémet. Új munkásokat fogok 

felvértezni, hogy a fa ne maradjon egyedül 1950 után. 

37 Ne féljetek az emberektől, mert bizony mondom nektek: A te szádon keresztül fogok beszélni, 

rajtad keresztül teszek bizonyságot Igémről, és ennek visszhangja eljut a föld végéig, a nagyokhoz, a 

kicsikhez, az uralkodókhoz, a tudósokhoz és a teológusokhoz. 

38 Az emberiség a Szentlélek hírnökeit fogja látni bennetek. A tökéletlenséget tökéletességgé fogod 

változtatni. Szavad legyen szeretetteljes, gyengédséggel teli, akkor a betegek egészséget kapnak általa, és 

aki letért az útról, megbánja tévedéseit, és visszatér hozzám. 

39 Ma tanítványaim vagytok, holnap pedig mesterré váltok, hogy jó példát mutassatok az 

emberiségnek. Látni foglak titeket a Szeretet és Bölcsesség Forrásához jönni, örömmel teli szívvel, és azt 

fogom mondani nektek: gyertek és oltsátok szomjatokat; és akkor, amikor ittatok és felemeltétek 

magatokat Hozzám, látni fogjátok, hogy megmutatom nektek a világ útjait, ahol a szomjas tömegek 

várják az eljöveteleteket. 

40 Az Atya a világosság és a béke gyermekeinek nevez titeket, de ezt a nevet cselekedeteitekkel kell 

igazolnotok. Csak így fogtok tudni rólam beszélni. Jaj annak, aki tele van hiúsággal, mert úgy érzi, hogy 

elhalmozták ajándékokkal, vagy aki hagyja, hogy az önzés vegye birtokba a szívét; mert a bukása nem fog 

sokáig tartani, és nagyon fájdalmas lesz. 

41 A gyümölcsnek, amelyet azért adtam nektek, hogy megosszátok testvéreitekkel és nővéreitekkel, 

olyan íze van, amelyet nem téveszthettek meg, és nem változtathattok rajta, ha nem akarjátok, hogy a 

munkátok terméketlen legyen. Nem az az Én akaratom, hogy azt hirdessétek, hogy szerettek Engem. Azt 

akarom, hogy cselekedeteiddel fokozatosan hagyd a szeretet, az irgalom és a hit nyomát. 

42 Amikor felkelsz és azt hirdeted, hogy ti vagytok az Én kiválasztottjaim, azok, akik közelebb állnak 

hozzám és jobban szolgálnak Engem, akkor próbára teszlek benneteket, ahogyan azt a Galileai-tengeren 

tettem az apostolaimmal. Akkor tudni fogjátok, hogy igazából szerettek-e Engem, és hogy szilárd-e a 

hitetek. Aki követni akar Engem, annak alázatosnak kell lennie. 

43 A Törvényemnek való engedelmesség alázatot jelent lelketekben; aki engedelmes, azt beburkolja 

kegyelmem, míg aki a saját akarata szerint jár, azt gondolván, hogy öröksége vele van, valójában 

megfosztotta magát ajándékaitól. 

44 Napról napra tanítalak benneteket, felkészítelek benneteket a harcra, mert hamarosan nem fogok 

többé ebben a formában szólni hozzátok, és szükség van arra, hogy erősek legyetek, hogy átmenjetek a 

próbákon. Maradjatok Velem, tanuljatok meg Engem a szívetekben hordozni, és a megpróbáltatások 

óráiban látni fogjátok, hogy csodákat teszek közvetítésetek által. 

45 Értsétek meg, mindannyian, amit mondani akartam nektek, hogy ne gondoljátok, hogy lehetetlen 

magatokban hordozni tanításomat. 

46 Értelmezd helyesen szavaimat, hogy újabb lépést tehess a lelki tökéletességed útján. 

47 Képesek lennétek-e mindent elhagyni, hogy kövessetek Engem, mint azok, akik szorosan követtek 

Engem a Második Korszakban? Vagy megpróbálod utánozni a példabeszédemben szereplő tékozló fiút, 

aki elhagyta apja otthonát, hogy más földekre menjen, és elpazarolja a neki adott örökséget? 

48 Elgondolkodó maradsz, és nem mersz válaszolni Nekem; de ne félj, mert ha elhívtalak, az azért 

van, mert tudom, hogy szeretsz Engem, és az út végéig követni fogsz Engem. 

49 Ha az életed elvesztésétől vagy a véráldozatok szenvedésétől félsz, akkor már ma megmondom 

neked, hogy nem fogsz találkozni ezekkel a megpróbáltatásokkal a szellemi harcodban. A földet már a 

második korszak óta termékennyé tette a Mester és tanítványai vére. 

50 A ti érdemetek az lesz, hogy teljesítitek a lelki törvényt anélkül, hogy elhanyagolnátok az anyagi 

élettel kapcsolatos kötelességeiteket. 

51 Nem követelek meg mindenkitől ugyanolyan lemondást, és nem mindenki képes ugyanolyan 

áldozatra. Azokban az időkben tanítványaimnak teljesen át kellett adniuk magukat a rájuk bízott 

Munkának, és ehhez el kellett hagyniuk szüleiket, gyermekeiket, házastársukat és mindent, amijük volt a 
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világon. Másrészt, amikor a tömegeket tanítottam, megmutattam nekik, hogy "Istennek kell adni, ami 

Istené, és a császárnak, ami a császáré", hogy beteljesítsük a Teremtő által adott életet. 

52 Ez az emberiség materializálódott és ugyanakkor kevéssé fejlődött; ezért azt mondtam a 

sokaságnak: "Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden Istentől származó szóval". 

53 Ti is anyagias emberiség vagytok, de ugyanakkor fejlettek, jobban meg tudjátok adni a 

szellemeteknek, amire szüksége van, és az emberi életeteknek, amire szüksége van. 

54 Nem vagytok újak a Tanításomban, mert ha azok lennétek, akkor már odaadtam volna nektek a 

Törvényt kőbe vésve, ahogyan azt az Első Korszakban tettem. Mivel azonban a spiritualizációról beszélek 

nektek, és feltárom nektek azokat a titkokat, amelyeket azokban az időkben nem mutattak meg az 

embereknek, ez annak a jele, hogy már a múltban is tanítványaim voltatok. Látod, ezért mondom néha, 

hogy ők és te egyformák vagytok. 

55 Egy példázat 

Egy távoli országban élt egy apa az egyik fiával, akit nagyon szeretett. 

56 A fiú megbetegedett, és amikor az apa látta, hogy az élete veszélyben van, elvitte őt egy hegyre, 

ahol egy öregember volt, aki irányította annak az országnak a sorsát, és amikor a lábához ért, így szólt az 

öregemberhez: "A fiam beteg, és a legnagyobb kívánságom az, hogy meggyógyuljon, mert ha meghalna, 

én is meghalnék a fájdalomtól." Az apa így szólt az öregemberhez. 

57 "A fiad meggyógyul, és élettel és erővel telve tér haza" - válaszolta az öregember, és miközben 

ezeket a szavakat mondta, megérintette a beteg férfit, aki meggyógyult. 

58 Hazatérve az apa látta, hogy fia fürge és jó egészségnek örvend. Telt-múlt az idő, és a fiú erősnek 

érezte magát, és elbizakodott lett; eltévelyedett, és mérgező gyümölcsöket fogyasztott, amelyek 

megbetegítették a testét és az elméjét. Rosszul ítélte meg az apját, és a szívében csak gyűlölet és 

pusztítás érzései éltek. 

59 Amikor az apja látta, hogy eltévedt a gonoszság e mélységében, elment a hegyre, és így szólt az 

öreghez: "Tiszteletreméltó öregember, a fiam eltévedt, ami a mélységbe vezette." A fiú nem tudta, hogy 

mit tegyen. 

60 "Miért sírsz?" - kérdezte az öregember. 

61 "Sírok a fiam romlottságának láttán. Reméltem, hogy a lelke el fog távozni ebből a világból, de ez 

a pillanat nem jön el, és nem tudom tovább elviselni a gonoszságát." 

Az öregember így válaszolt neki: "Te kérted, hogy éljen, és ő életben maradt. Itt volt az ideje, hogy 
földi életútja véget érjen. De most vedd észre, hogy meg kell tanulnod helyesen kérni, és alá kell vetned 
magad az akaratomnak."  

(a példabeszéd vége) 
 
62 Szeretett Izrael: Mindig igazságos vagyok a döntéseimben. Miért akarsz néha beleavatkozni az Én 

magasrendű tanácsaimba? Nem tudjátok, hogy azok, akik a szellemi világba távoznak, belépnek az igazi 

életbe? Ne álljatok ellen nekik, ellenkezőleg, segítsétek őket, hogy beleegyezésetekkel távozhassanak, és 

hogy e világból a másik világba való lépésük tele legyen nyugalommal és lelki megértéssel. 

63 Keressetek Engem, mint Atyát, ismerjétek meg szeretetemet, bölcsességemet és 

igazságosságomat; jöjjetek hozzám az imádság, a hit és a jó cselekedetek lépteivel. 

Az én békém legyen veletek! 
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8. Utasítás  
1 Szentlelkem Fénye leszáll rátok; de miért ábrázoltok Engem galamb alakjában? Ezeket a képeket 

és szimbólumokat nem szabad többé imádniuk az új tanítványaimnak. 

2 Értsétek meg tanításomat, emberek: Abban a Második Korszakban, Jézus megkeresztelésekor 

Szentlelkem galamb alakjában nyilvánult meg, mert ez a madár repülésében a Lélek vajúdására hasonlít, 

fehérsége a tisztaságról beszél, szelíd és enyhe tekintete pedig az ártatlanságot tükrözi. - Hogyan lehetne 

az isteni dolgokat érthetővé tenni a műveletlen emberek számára, ha nem használnánk az általuk a 

világban ismert lények alakjait? 

3 Krisztust, aki ebben a pillanatban szól hozzátok, egy bárány ábrázolta, és még János is így látott 

Engem prófétai látomásában. Mindez annak köszönhető, hogy ha minden egyes művemben Engem 

keresel, mindig megtalálod az Élet Szerzőjének képét az egész teremtésben. 

4 Jézuson keresztül történt kinyilatkoztatásomban bejelentettem nektek a Szentlélek eljövetelét, és 

az emberek azt hitték, hogy ez egy általuk fel nem ismert Istenség, aki Istenben van, anélkül, hogy 

képesek lettek volna megérteni, hogy amikor a Szentlélekről beszéltem, akkor az egyetlen Istenről 

beszéltem nektek, aki előkészíti azt az időt, amikor az emberi értelem által szellemileg közölnie kell 

magát az emberekkel. 

5 Ezekkel a tanításokkal a fény és az igazság kardját bízom rátok, hogy azzal harcolhassatok a 

csatában, amelyet oly sokszor bejelentettem nektek; de még egyszer mondom nektek, hogy ezek a 

fegyverek, amelyeket rátok bízok, a szeretetből és az igazságosságból, a megbocsátásból és a testvéreitek 

iránti irgalomból állnak. 

6 Már csak néhány év van hátra, hogy tanításomat ebben a formában adjam át nektek. Tartsátok 

meg tanításaimat, mert 1950 végén ezek a megnyilvánulások véget érnek, és szükséges, hogy erősek 

legyetek az alázatban és az engedelmességben, hogy túlélhessétek az összes próbát. 

7 Ne gondoljátok, hogy csak a szellemi birodalomban fogtok harcolni; nem, népem, az eljövendő 

harc minden birodalomban zajlik majd, hogy ami eltévedt, visszatérjen az útjára, ami megállt, újból 

fejlődni kezdjen, és ami elszíneződött, elérje a megtisztulást. 

8 Akkor látni fogjátok, hogy maguk az emberi intézmények alapjaikban megrendülnek, a természet 

elemei erőszakos mozgásba lendülnek, pusztítást végeznek és próbára teszik az emberiség hitét. 

9 Mindez 1950 szerint fog történni, és ha hűségesek maradtok ehhez a törvényhez, akkor minden 

viszontagságot jó egészségben fogtok túlélni; de ha engedetlenek lesztek azzal, hogy elfordultok attól, 

amit parancsoltam nektek, már ma megmondom nektek: ki lesztek szolgáltatva a megpróbáltatásoknak 

és az elszabadult elemeknek, és azok többé nem fognak engedelmeskedni parancsaitoknak. 

10 Nem akarom ezt a fájdalmat népemnek, akiket oly hosszú időn keresztül tanítottam; a békéjüket 

akarom, hogy a megpróbáltatások óráiban képesek legyenek a fény és a vigasztalás szavát vinni a 

meggyötörteknek. 

11 Ki ne vágyna arra, hogy ilyenkor megvilágosodjon a Szentlélek által? 

12 Bizony, bizony, mondom nektek, ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, a megnyilvánulások, 

amelyeket 1950 után látni fogtok, nagyszerűek lesznek. 

13 Amikor a második korszakban utoljára láthatóvá tettem magam tanítványaim számára a felhők 

között, szomorúság töltötte el őket, amikor eltűntem a szemük elől, mert abban a pillanatban 

elhagyatottnak érezték magukat; de azután hallották az Úr angyali küldöttjének hangját, aki ezt mondta 

nekik: "Galileai férfiak, mit kerestek?". Ezt a Jézust, akit ma láttatok felemelkedni a mennyekbe, ugyanígy 

fogjátok látni leszállni." 

14 Akkor megértették, hogy amikor a Mester visszatér az emberekhez, azt szellemileg fogja 

megtenni. 

15 Néhány nappal keresztre feszítésem után, amikor tanítványaim Mária köré gyűltek, éreztettem 

velük Jelenlétemet, amelyet egy galamb lelki látomása jelképezett. Abban az áldott órában senki sem 

mert megmozdulni, és senki sem szólt egy szót sem. Valóságos elragadtatás volt e szellemi kép 
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szemlélése, és a szívek tele voltak erővel és bizalommal, mert tudták, hogy a Mester, aki látszólag elment 

tőlük, szellemben mindig jelen lesz velük. 

16 Tanítványok, elmélkedjetek mélyen ezeken a tanításokon, és hagyjátok, hogy kegyelmem úgy 

legyen bennetek hatékony, mint azokban az időkben. 

17 Ma sugárzó fényben szállok le hozzátok, ahogyan a második korszakban megjelentem 

tanítványaimnak, amikor lélekben velük voltam mennybemenetelem előtt, hogy megerősítsem őket és 

megszabadítsam őket a megdöbbenésüktől, amit a látott események miatt éreztek. Ugyanabban a 

dicsőségben jelenek meg nektek, hogy elmondjam nektek: Áldozatom örökké ismétlődik, újra és újra 

feltámadok a halálból, és kiárasztom rátok Fényemet, hogy elkezdjétek a napi munkát, és véghezvigyétek 

mindazt, amit tanítottam nektek. 

18 Dolgozzatok magatokon, hogy lássátok a szellemi javakat leszállni országomból, amelyeket meg 

akarok adni nektek. 

19 A lakoma előkészítve, a bárányt feláldozták, és a gazdag ételek készen állnak. Gyűljetek körém, 

tanítványok, és tápláljátok magatokat. Kinyitom a Bölcsesség Könyvét, hogy elolvashassátok a mai 

napnak megfelelő leckét. Jöjjetek hozzám, és vegyétek el az általam felkínált ételt, mert rövid a kegyelem 

ideje, amelyet nektek adok. 

20 Miért csodálkoztok az Én Igémen, amelyet emberi szócsövön keresztül adok át nektek, hiszen 

mindig is embereket használtam arra, hogy beszéljenek hozzátok és vezessenek benneteket? Amikor a 

Második Korszakban eljöttem hozzátok, emberré lettem, hogy a Műveim láttán a nyomdokaimba 

léphessetek. Láttatok Engem megszületni, növekedni, küzdeni és szenvedni. Szükséges volt, hogy az 

emberiség megismerje szeretetemet és hatalmamat, hogy példám kitörölhetetlen legyen minden 

gyermekemben. Ezért van az, hogy amikor ezekre az eseményekre emlékeztek, sírtok és bűntudatotok 

van, mert az emberiség nem ismert meg teljesen és nem szeretett engem. Még most, a Harmadik 

Korszakban is adok nektek egy másik utasítást, amely elmagyarázza nektek múltbeli munkámat, és 

felkészít benneteket az új időre, amelyben élni fogtok. 

21 Azt akarom, hogy holnap, amikor már nem hallotok Engem ebben a formában, éljetek példám 

szerint, és maradjatok az emberiség mesterei. Kik lesznek azok, akik a káosz közepette elindulnak 

megmenteni az emberiséget? Ki fog Engem képviselni a Harmadik Korszakban és tanúságot tenni Rólam? 

Kik lesznek azok, akik megállítják a pusztítás elemeinek előrenyomulását, amikor azok elszabadulnak a 

világban? Ki fogja követni apostolaimat és terjeszteni tanításomat? - Ti vagytok azok, akiket felkészítek 

Igémmel, a gyógyítás és az erő ajándékaival, hogy orvosok, hírnökök és vigasztalók legyetek, mert az 

emberiség sokat fog sírni távozásom előtt és után. Az eljövendő idők a pohár legégetőbb élesztőit fogják 

kínálni, és azokban a napokban Lelkem olyan rezgéseket fog előhívni minden elmében, amelyek minden 

teremtményt megvilágosítanak, hogy megszüntessék az uralkodó zűrzavart. Azokban a napokban a 

szenvedés egyesíteni fog minden szellemet, és ezek keresni fogják a fényt és az utat, amely Hozzám 

vezet. 

22 Követni fogjátok az Én Akaratomat, hogy vezessétek azokat, akik Engem keresnek? - Elmondod 

Nekem, hogy ez a szándékod, és segítséget kérsz Tőlem, hogy legyőzz minden akadályt, ami az utadba áll. 

Igen, gyermekeim, megmondtam nektek, hogy kész vagyok segíteni nektek, mert e nélkül az erő nélkül 

semmit sem tudnátok tenni. Gyengék, szegények és tudatlanok vagytok, de én az igazi nagyság 

országának örököseivé teszlek benneteket, és semmit sem tartok vissza titkos kincstáramban; mindazt, 

ami gyermekeimként hozzátok tartozik, nektek adom, és megbízlak benneteket, hogy osszátok szét ezt a 

gazdagságot testvéreitek között. 

23 Az egyesülésről, a harmóniáról és a megértésről beszélek nektek, mert azt akarom, hogy Izrael 

háza az üdvösség ládája legyen, a béke és a vigasztalás forrása minden megfáradt vándor számára. 

Erősnek neveztelek titeket, és azzá is lesztek a belétek helyezett erények ereje által. Ne feledjétek, hogy 

minden küzdelmetekben előttetek járok, és nyomot hagyok rajtatok. Értsétek meg, hogy nem lehet sem 

béke, sem öröm a lelketekben mindaddig, amíg nem vagytok egyesülve. Azt akarom, hogy 
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megszabaduljatok minden szenvedéstől, mert már közel vagytok a vezeklésetek végéhez, az Ígéret 

Földjének kapujában álltok, ahová győztesen és üdvösségben fogtok belépni, mert ez az Én akaratom. 

24 Nem akarom, hogy fanatizálódjatok az Igém által, vagy hogy egy új bálványimádásnak adjatok 

formát. Nem követelem meg az életetek feláldozását, sem azt, hogy felajánljátok a virágaitokat és a 

kertetek gyümölcseit, mert ezek az Én munkám, és nincs érdemetek abban, hogy Nekem adjátok őket. 

Nem az az akaratom, hogy saját kezűleg készítsetek képeket, és utána imádjátok őket, sem az, hogy egy 

második Bábel tornyát építsétek, tele hiúsággal és gőggel. Amit ajándékként kívánok tőletek, az egy olyan 

szentély, amely felém nyúlik, és amely a szeretet műveiből, a szívetekből fakadó imákból és szavakból 

alakul ki, és amelyet az Én nevemben adományoztok az igazságra éhes lelkeknek. Ezt a "szolgálatot" 

kérem tőletek. 

25 Az evolúció törvényének vagytok alávetve, ez az oka az újjászületéseteknek. Csak az Én 

szellememnek nem kell fejlődnie: Én változatlan vagyok. 

26 Kezdettől fogva megmutattam nektek a létrát, amelyen a szellemeknek fel kell jutniuk, hogy 

elérjenek Hozzám. Ma még nem tudjátok, hogy a létezés melyik szintjén vagytok, de amikor levetitek a 

burokotokat, tudni fogjátok, hogy milyen szinten álltok. Ne álljatok meg, mert akadályok lennétek azok 

számára, akik utánatok jönnek. 

27 Legyetek egységesek lélekben, még akkor is, ha különböző szinteken éltek, és egy napon 

egyesülni fogtok a hetedik szinten, a legmagasabb szinten, és élvezni fogjátok szeretetemet. 

28 Ti emberek, akik az Én képemre és hasonlatosságomra vagytok formálva, hallgassatok rám. Ne 

induljatok el holnap, hogy erről a Tanról beszéljetek, ha nincs nálatok jó mag, ha nem tudjátok, mi az 

alázatos alávetettség, és az ellenkezőjét teszitek annak, amit Törvényem parancsol. Azért adok nektek ma 

tanácsot, hogy holnap ne botladozzatok meg az úton. 

29 Vigyázz arra az asszonyra, akit neked adok feleségül, ápold őt, és benne teremjen gyümölcsöt a te 

magod. Nem akarom, hogy az igazságról és az igazságosságról beszéljetek, miközben lombtalanítjátok a 

rózsákat, majd elhagyjátok őket, mert megszentségtelenítitek a Törvényemet. Tiszteld azt, ami a tiéd, és 

azt is, ami másoké. Legyetek igazságosak és segítsétek elő a békét a földön. Eljön majd az idő, amikor 

készen álltok majd arra, hogy a feltétel nélküli engedelmességről, a szeretetről és a megbocsátásról 

beszéljetek. 

30 Boldog, aki megalázza magát a földön, mert én megbocsátok neki. Boldog az, akit rágalmaznak, 

mert én tanúskodni fogok az ő ártatlanságáról. Boldog, aki bizonyságot tesz rólam, mert megáldom őt. És 

aki tévesen ítélkezik tanításom gyakorlása miatt, azt el fogom ismerni. 

31 Ki az köztetek, aki nem érezte jelenlétemet, és nem táplálkozott Szavamból? "Kérjetek, és 

megadatik nektek." - Ha korábban a csillagokban és az anyagi dolgokban kerestetek Engem, ma a 

szellemetekkel keressetek Engem a Végtelenben. Közeledjetek hozzám szeretetből, engedelmességből, 

és békétek lesz. 

32 Szeressetek Engem, és ne bálványozzátok ezeket a hanghordozókat, akik által Én magamat 

ismertté teszem. Szeressétek Szavamat és műveimet, ezek túlmutatnak az embereken. Ezek a szócsövek 

csak az Én eszközeim, és nem felsőbbrendűek nálatok, hanem egyenrangúak veletek. 

33 Oltsd szomjadat kimeríthetetlen forrásomban, hogy ne szomjazz többé. Nem akarom, hogy 

gyermekeim továbbra is éhezzenek vagy szomjazzanak. Ezért közeledek hozzátok, és elhozom nektek az 

örök élet kenyerét, hogy egy pillanatig se érezzétek hiányát a szellemi javaknak. Én viszont szomjazom a 

te szeretetedre, a te békédre, és te megtagadtad tőlem a te megértésed vizét. A mai napig nem 

oltottátok a Törvényem elismerése iránti égető szomjatokat, amellyel gyermekként tartoztok Nekem. Én 

azonban továbbra is várni fogok rátok, mert türelmem kimeríthetetlen. Jöjj hozzám, és megígérem 

neked, hogy nem fogsz hiányt szenvedni a védelmemben, mert ha ma tudod, hogyan kell Engem szeretni, 

egy nap el fogsz jönni hozzám, és végre megértesz Engem. 

34 Éljetek és vegyetek mindabból, amit a földi jólétetekre teremtettem, hogy a béke ne távozzon el 

tőletek. Ne lankadjatok a küzdelemben, hogy elérjétek a lelki üdvösséget. 
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35 Ha a lélek felkészült, nincs számára éjszaka, nincs fáradtság és nincs alvás; a tevékenységben nyer 

erőt, és minden próbatétel értékes alkalom arra, hogy bizonyítsa erejét és kitartását. Más lelkek, bár 

gyengék, tudják, hogyan keressenek Engem a megpróbáltatás órájában; hitük és bizalmuk átsegíti őket. - 

Azt akarom, hogy alázatosak és engedelmesek legyetek, hogy a lelkiismeretetek vezessen benneteket, 

amely a szellemeteket irányító isteni szikra. 

36 Mit akarsz kérdezni Tőlem, és kiért sírsz? Azt mondod Nekem, hogy egyedül Én tudom megadni 

neked, amire szükséged van. Boldogok vagytok tehát, akik keresnek Engem, és alázatosan kérnek Engem 

szeretett szeretteikért és azokért, akiket gyengéden szeretnek, és akiknek lelki fejlődéséért aggódnak, 

anélkül, hogy vérrokonságban lennének veletek. Kérsz Engem azokért, akik börtönben vannak és 

büntetésüket töltik, és azokért, akiket ártatlanul bebörtönöztek. Imádkozol a betegekért, akik 

otthonuktól távol szenvednek. Ez a vágy azért merül fel benned, mert szeretni kezdesz, és ebben az 

érzésben egyre inkább megtalálod a legmagasabb boldogságot. Engedd, hogy a szeretet inspiráljon téged 

minden műved megvalósítására, akkor azok spirituális tartalommal bírnak majd. 

37 Amikor imádkozol, keress Engem a Végtelenben, minden földi dolgon túl. Lépj kapcsolatba 

Velem, és amikor visszatérsz a világodba, minden kétség eloszlik, nem lesznek akadályok az utadban, és 

úgy fogod érezni, hogy tele vagy bölcsességemmel. 

38 Azért adtam nektek ezt az időt, hogy felhasználjátok tanításom tanulmányozására, hogy 

elmerüljetek az Igémben, elfordulva a világ örömeitől. Ma nagyon közel vagyok hozzád, fényem 

beragyogta a lelkedet; Lényem táplál téged, és példám örökké jelen van számodra. Ne gondoljátok, hogy 

csak a Második Korszakban adtam nektek bizonyítékot a szeretetről; Jelenlétem örökké veletek van. Csak 

azt kérem tőletek, hogy készüljetek fel arra, hogy érezzetek Engem minden Művemben. Az emberiséget 

ma sújtó megpróbáltatásokban láthatjátok igazságosságom igazságosságát. 

39 Mindannyian el fogjátok érni a célt a feladatotok teljesítésével; ezért jöttem, hogy átadjam 

nektek kimeríthetetlen tanításaimat, hogy feljuthassatok fejlődésetek létráján. Nem az én vérem fog 

megmenteni titeket, hanem az én világosságom a lelketekben fog megváltani titeket. 

40 A Második Korszakban, távozásom után, apostolaimon keresztül adtam át nektek Tanításomat; 

most hanghordozóim közvetítésével adom át nektek, és ebben felajánlom nektek az Isteni Bölcsességet, 

amely táplálja és vigasztalja szellemeteket. 

41 Arra kérlek, hogy alakítsd át szívedet lelki virággá, hogy felajánlhasd Máriának, akit Anyaként 

keresel, és akit szeretsz, mert az ő méhéből származik az áldott gyümölcs, amely elhozta neked az örök 

élet kenyerét: Jézust. 

42 Mária Mennyei Kertem virága, akinek lényege mindig is az Én Lelkemben volt. 

43 Látjátok itt ezeket a virágokat, amelyek alázatba rejtik szépségüket? Hasonlóképpen Mária is az 

volt és az is: a szépség kimeríthetetlen forrása azok számára, akik képesek tisztasággal és tisztelettel 

szemlélni őt, és a jóság és gyengédség kincse minden lény számára. 

44 Anyaként adtam őt Jézusnak; ő volt a nőben megtestesült isteni gyengédség. Ő az, akit mint 

szószólót keresel, akit szenvedéseidben vigasztalásért hívsz, és ez az isteni szeretet köpenyként terül szét 

az emberiségen. 

45 Ő az, akit az Úr angyala "áldottnak nevezett minden asszony között". Ő ugyanaz, aki elhagyta 

Krisztust a kereszten, mint minden ember lelki anyja. 

46 Mária végigjárta a világot, elrejtve isteni lényegét; tudta, hogy ki ő és ki a Fia, és ahelyett, hogy 

ezzel a kegyelemmel dicsekedett volna, csak a Magasságos szolgájának, az Úr tanácsának eszközének 

vallotta magát. 

47 Mária csendben járt a világban, de békével töltötte meg a szíveket, közbenjárt a rászorulókért, 

imádkozott mindenkiért, és végül az emberek tudatlansága és gonoszsága miatt a megbocsátás és a 

könyörület könnyeit ontotta. Miért ne fordulhatnál Máriához, ha az Úrhoz akarsz jönni, hiszen általa 

kaptad meg Jézust? Nem egyesült-e anya és fia a Megváltó halálának magasztos órájában? Nem 

keveredett-e a Fiú vére az Anya könnyeivel abban a pillanatban? 
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48 Így nem meglepő, hogy most őt keresitek, hogy vezessen benneteket és közelebb vigyen a 

Mesterhez. 

49 Boldogok azok, akik tudják, hogyan fedezzék fel az alázat és a tisztaság e virágát a mennyei 

kertben; de még egyszer mondom nektek, hogy csak a tiszta szem lesz képes megtalálni. 

50 Ma elém tárjátok szenvedéseiteket, hogy enyhítsem őket, és igazából azt mondom nektek, hogy 

ez az Én feladatom, hogy ezért jöttem, mert Én vagyok az Isteni Orvos. De mielőtt gyógyító balzsamom 

kifejtené hatását sebeitekben, mielőtt simogatásom elérne titeket, koncentráljatok magatokra, és 

vizsgáljátok meg fájdalmatokat, vizsgáljátok meg, gondolkodjatok rajta alaposan, amíg csak szükséges, 

hogy ebből a szemlélődésből levonjátok a tanulságot, amit ez a vizsgálat tartalmaz, valamint a tudást, 

amit rejt, és amit meg kell ismernetek. Ez a tudás lesz a tapasztalat, lesz a hit, lesz az igazság arcába való 

bepillantás, lesz a magyarázat sok félreértett próbatételre és leckére. 

51 Fedezd fel a fájdalmat, mintha valami kézzelfogható dolog lenne, és felfedezed benne a 

tapasztalat gyönyörű magját, létezésed nagy leckéjét, mert a fájdalom lett életed tanítója. 

52 Aki a fájdalmat tanítónak tekinti, és szelíden hallgat a megújulásra, bűnbánatra és javításra való 

felszólításaira, az később megismeri a boldogságot, a békét és az egészséget. 

53 Vizsgáljátok meg magatokat alaposan, és meg fogjátok tapasztalni, milyen sok hasznotok 

származik belőle. Felismered a hiányosságaidat és tökéletlenségeidet, kijavítod őket, és így nem leszel 

többé mások bírája. 

54 Azt kéritek, hogy gyógyítsalak meg benneteket; de valóban azt mondom nektek, hogy senki sem 

lehet jobban az orvosotok, mint ti magatok. 

55 Mit ér az, hogy meggyógyítalak és megszüntetem a fájdalmadat, ha nem teszed le a hibáidat, 

bűneidet, bűneidet és tökéletlenségeidet? Nem a fájdalom a gonoszságod forrása, hanem a bűneid. Íme, 

ez a fájdalom eredete! Harcolj tehát a bűn ellen, távolítsd el magadtól, és jól leszel. De ez a ti feladatotok; 

én csak tanítalak és segítek nektek. 

56 Ha a lelkiismereteden keresztül felfedezed a gondjaid okát, és mindent megteszel, hogy megküzdj 

ellenük, akkor teljes mértékben éreznéd az isteni erőt, amely segítene, hogy győztes legyél a 

küzdelemben, és elnyerd a lelki szabadságodat. 

57 Milyen nagy lesz az elégedettséged, amikor úgy érzed, hogy a saját érdemeid révén sikerült 

megszabadulnod a fájdalomtól, és békét nyertél. Akkor azt fogod mondani: "Atyám, a Te igéd volt az én 

gyógyulásom, a Te tanításod volt az én üdvösségem". 

58 Ne éljetek tovább a feltételezések világában. Nem szabad tudatlannak lennetek az igazságról, sem 

emberként, de még kevésbé szellemként. Hogyan fogsz győzni az anyagi harcban a lelki élet ismerete 

nélkül? Hogyan leszel nagyszerű, egészséges, bölcs és erős, ha makacsul becsukod a szemed az örök fény 

előtt? 

59 Ne élj tovább a félhomályban! Ébredjetek fel, és gyertek a nap teljes fényébe! Ne legyetek többé 

kisgyermekek, és növekedjetek lelkileg! 

60 Nem mondhatjátok, hogy békében vagytok, amikor más nemzetekkel hasonlítjátok össze 

magatokat; de amikor csüggedtek, merítsetek erőt Munkámból; amikor az anyagiasság tanításai akarnak 

uralkodni rajtatok, merítsetek fényt Szavamból. Valóban mondom nektek, ha nem úgy készültök fel, 

ahogyan tanítalak benneteket, sokan közületek zűrzavarban lesznek, sokan hátat fordítanak Nekem, és 

sok mai hívő holnap az ellenségeim lesznek, és felállnak, hogy megtagadják ezt az Igazságot. Már előre 

megbocsátok nektek, de előre tudatosítom bennetek és ébren tartalak benneteket. 

61 Még egyszer mondom nektek, hogy alaposan vizsgáljátok meg magatokat; így egy kicsit 

testvéribbek lesztek másokkal, könyörületesebbek és megértőbbek lesztek felebarátotokkal. Ma még 

mindig visszataszítóan hat rád mások sok cselekedete, mert elfelejted a saját hibáidat. De amikor 

megismeritek a hibáitokat és a hibáitokat, meg fogjátok érteni a szeretetet, amellyel megbocsátok nektek 

és várok benneteket. Akkor csak annyit mondhatsz: "Ha Atyám megbocsátott nekem, miután ennyire 

megbántottam Őt, akkor az én kötelességem megbocsátani a testvéreimnek is." 

62 Az ember nem tudja, hogyan nézzen magába, hogyan vizsgálja meg tetteit és gondolatait. 
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63 Szükségetek van a szellemi felkészülésre, de ha az Igém szerint cselekszel, akkor izgalmat fogsz 

okozni testvéreid életében, mert a szellem minden ajándékával és erejével megnyilvánul benned. 

64 Bizony mondom nektek, a spiritualizmus története fényes betűkkel lesz beírva az emberi 

történelembe. 

65 Izrael nem azzal tette magát halhatatlanná, hogy felszabadította magát az egyiptomi igából? 

Vajon a keresztények nem a szeretet által tették-e magukat halhatatlanná diadalmenetükön? 

Hasonlóképpen a spiritualisták is halhatatlanná teszik magukat a szellem szabadságáért folytatott 

harcukban. 

Az én békém legyen veletek! 
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9. Utasítás  
1 Ezen a napon emlékeztek Jeruzsálembe való bevonulásomra; emlékeztek azokra az időkre, amikor 

Jézusként éltem közöttetek. Ma újra erősnek érzitek magatokat új csodáim láttán, és nyilvánosan 

tanúságot tesztek arról, hogy ez a Mester ugyanaz, aki a Második Korszakban szólt hozzátok; de azt 

mondom nektek, hogy ne felejtsétek el, amit Jézussal tettetek, nehogy megismételjétek azt ebben az 

időben. Tudtam, hogy örvendezésetek után a papok szavainak hatására elgyengülnétek, és a hosiánus 

énekeitek hamarosan átváltanának "feszítsd meg Őt" énekbe. 

2 Ó, gyermekeim, ti, akik nem ismertétek fel hirdetéseimet az idők során, és nem maradtatok 

ébren, várva próféciáim beteljesülését! 

3 Én voltam az áldozati bárány azon a húsvéti ünnepségen, amelyet népem ünnepelt. Csak később, 

amikor az idő lejárt, ismertétek fel tanításom természetét és áldozatom okát, és akkor sírtatok és 

megbántátok, hogy nem ismertetek fel Engem. 

4 Ma a tanítások és nagyszerű szellemi megnyilvánulások új időszakában vagytok, és a Mester 

keresi a szellemetekben azt a magot, amelyet egy másik időben elültetett bennetek. Azt mondjátok 

Nekem: "Miért nem érezzük a jelenlétedet, amikor olyan közel vagy hozzánk?" Én pedig azt válaszolom 

nektek, hogy anyagiasodtatok, hogy a tudományokkal és mindazzal foglalkoztok, ami a világhoz tartozik, 

megfeledkezve a szellemetekről. 

Félve mondjátok nekem, hogy eltévedtetek, én pedig azt mondom nektek, hogy azért jöttem, hogy 

tanításaim fényével megmutassam nektek az utat, amely elvezet benneteket a béke világában való 

létezéshez. Hallgassatok rám, és az Én Igém új életre ébreszt benneteket, eloszlanak a kételyeitek és 

félelmeitek. Lelked, amely nehéz terhet cipel, békére lel, ha érzi megbocsátásomat. 

5 Miért nem bízod rám az ügyedet? Miért szolgáltattok igazságot magatoknak azzal, hogy 

átveszitek az Én bírói helyemet? Nem tudjátok, hogy a megpróbáltatások és az adósságok törlesztésének 

időszakát éltek? Ismerjétek fel, hogy mindannyian megsértitek a Törvényemet, és hogy én nem 

ítélkeztem felettetek, és nem is vádoltalak meg titeket nyilvánosan. 

6 Ha szabad akaratot adtam nektek, az nem azért van, hogy megítéljétek egymást, hanem azért, 

hogy a lelkiismeret fényétől támogatva tökéletesítsétek szellemeteket a jó gyakorlásában. 

7 "Munkásokká" teszlek benneteket, és nektek adom Szeretetmagvomat, hogy elvethessétek a 

betegekben, a szenvedőkben, a gonosztevőkben; és ha valaki méltatlannak érzi magát arra, hogy 

megkapja azt, jöjjön hozzám, én tudom, hogyan tegyem méltóvá, hogy ne érezze magát megvetve. 

Hívjátok Mennyei Édesanyátokat, az ő isteni szeretete segít nektek ebben a küzdelemben, és 

mindannyiótokat hozzám vezet. 

8 Azt akarom, hogy ti, az általam tanított emberek, vállaljátok magatokra, hogy vezetitek az 1950 

után érkező új tömegeket, hogy növeljétek népemet, és vigyázzatok, hogy az Örök Élet Kenyerével 

táplálkozzanak, ahogyan én tettem veletek. 

9 Ne engedjétek, hogy Szavamat elferdítsék; legyetek éberek, hogy annak szellemi jelentése mindig 

megmaradjon, és biztosítsátok, hogy értelmezésetek helyes legyen. Mutassátok be az igazságomat, és az 

életet, egészséget és hitet fog hozni testvéreiteknek. Ha az Én Igém a belőlem feltörő fény, akkor 

fáklyaként kell megmutatkoznia mindazokban, akik ismerik. Azért ajánlom nektek ezt a fényt, mert nem 

akarom, hogy sötétségben éljetek. 

10 Tökéletesítsétek szellemeteket bölcsességemmel, erősítsétek meg magatokat, hogy 

harcolhassatok szellemi felemelkedésetekért. - Ti, akik minden érzelemtől mentesek vagytok, érezzétek 

simogatásomat, hogy a körülöttetek lévő lények önzése ne hagyjon kárt a szívetekben. - Azt kérdezed 

tőlem: "Miért nincs igaz szerelem az emberek között? Miért nem gyakorolják az emberek az igazi 

szeretetet?" És én válaszolok neked: Mert kiszárítottátok a kristálytiszta víz forrását, amelyet a szívetekbe 

helyeztem, mert eltávolodtatok törvényem teljesítésétől. 
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11 Megosztottátok magatokat, és nem akartok tudni testvéreitek szükségleteiről; idegeneknek 

tekintitek magatokat, még ha egy fedél alatt is éltek. Ezért lepődtél meg, amikor hallottad Szavamat, 

mert abban kinyilvánítom szeretetemet, türelmemet és megbocsátásomat minden gyermekem számára. 

12 Senkinek sem kedvezek, és arra kérlek benneteket, hogy egyesüljetek, szeressétek egymást és 

bocsássatok meg egymásnak. Már elég időt adtam nektek, hogy elgondolkodjatok és új életet kezdjetek. 

Megbocsátottam múltbeli hibáitokat, és lehetőséget adok nektek, hogy jó tanítványaimmá váljatok. 

13 Az Élet Könyve megnyílik előttetek, hogy megvilágosítson minden elmét. Tanulmányozzátok 

minden egyes leckéjét, ne lássatok mindenütt titkokat; ma minden világos az elme számára. Nézz be a 

titkos kamrákba, és tudj meg mindent, amit megadok neked. Nem akarok többé érthetetlen Atya lenni 

számodra. Nincs okotok arra, hogy így lássatok Engem, mert minden kinyilatkoztatásom a ti 

felfogóképességeteken belül volt, és mindent a kellő időben kinyilatkoztattam nektek. 

14 Ne idegeskedj feleslegesen; minden, amire úgy gondolod, hogy szükséged van, nálad van. 

Fényemet a lelkedbe helyeztem, és rád bíztam azt, ami a tested megőrzéséhez szükséges. Minden elem 

téged szolgál, mindent a te felfrissülésedre teremtettem, és minden hasznos, ha mértékkel használod. 

Szenvedéseitek és gondjaitok oka egy másik: a szellem nem talál békét ebben az üres létben, amelyet ti 

teremtettetek a földön, és nyugtalansága közli veletek. Ha valódi javulást célzó fogadalmakat tennétek, 

mennyi jót tennétek magatoknak, és hogyan szereznétek vissza az elveszített békét. 

15 Tanítványok, készüljetek fel arra, hogy a szeretetről, a megbocsátásról és az igazságosságról 

beszéljetek az emberiségnek. Felejtsetek el mindent, ami a világhoz tartozik, hogy a béke és a tökéletes 

szeretet régióiba emeljétek magatokat. 

16 Hallgattatok hívásomra, és azért kerestek Engem, hogy megtanuljátok a leckémet; egyesek a 

mindennapi kenyeret kérik, mások orvosként és tanácsadóként keresnek Engem. De vannak, akik csak 

azért jönnek, hogy kutassák az Igémet, és valami hibát akarnak felfedezni benne; de én azt mondom 

nekik: Ezt a gyenge pontot, amit keresel, nem fogod megtalálni a tanításomban. Ha viszont magatokba 

néztek, ott találjátok meg a tökéletlenséget. - Azok, akik így cselekedtek, nem ismerték fel jelenlétemet, 

mert csak az emberi műveket képesek értelmezni, de Isten üzeneteit még nem képesek megérteni. 

Mindenkit megvilágosítok és megbocsátom a hitetlenségüket. 

17 Nem engedem, hogy egyetlen gyermekem is eltévedjen, vagy akár csak eltévedjen. Az élősködő 

növényeket gyümölcsöt termő növényekké alakítom át, mert minden teremtmény azért jött létre, hogy 

elérje a tökéletesség célját. 

18 Azt akarom, hogy élvezzétek a velem végzett munkámat. Már korábban is részeseivé tettelek 

titeket tulajdonságaimnak, mert részesei vagytok Nekem. Mivel minden az enyém, én is az én Művem 

tulajdonosaivá teszlek benneteket. 

19 Nektek, szellemeknek mindannyiótoknak van egy Isteni Atyátok Bennem, és ha az anyagi életben 

emberi szülőket adtam nektek, az azért volt, hogy életet adjanak a testeteknek, és képviseljék veletek 

Mennyei Atyátokat. Azt mondtam nektek: "Szeressétek Istent minden teremtett dolog felett", és 

hozzátettem: "Tiszteld apádat és anyádat". Ezért ne hanyagoljátok el a kötelességeiteket. Ha nem 

ismerted el hálásan szüleid szeretetét, és még mindig a világon vannak, áldd meg őket, és ismerd el 

érdemeiket. 

20 Azt akarom, hogy hívők legyetek, hogy higgyetek a lelki életben. Ha láttátok testvéreiteket a 

túlvilágra távozni, ne gondoljátok, hogy távol vannak tőletek, és ne gondoljátok, hogy örökre 

elvesztettétek őket. Ha szeretnétek újra egyesülni velük, dolgozzatok, szerezzetek érdemeket, és amikor 

a másik világba érkeztek, ott várnak majd rátok, hogy megtanítsanak a lelki völgyben élni. 

21 Népem, hiszitek-e, hogy a ti Istenetek az, aki ezt a szót adja? - Miért kételkedtél hát Bennem, 

amikor a fájdalom ágyában hívtál Engem, és a gyógyító balzsam nem gyógyította meg a betegségedet 

azon nyomban? Ne feledjétek, hogy sokféleképpen próbára teszlek benneteket, mert azt akarom, hogy 

erősek legyetek: mert ha tanítványaim vagytok, sok próbát kell kiállnotok, hogy higgyetek bennetek. 

22 Ábrahám, Izsák és Jákob utódai vagytok, akik nagyszerű példákat adtak nektek a hitben és az 

engedelmességben; bár ugyanaz a szellem van bennetek, mégsem sikerül olyanok lennetek, mint ők.- 
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Mindig is próbára tettem tanítványaimat. Hányszor tettem próbára Pétert, és csak egy alkalommal ingott 

meg. De ne ítéljétek meg őt rosszul ezért a tettéért, mert amikor meggyulladt a hite, olyan volt, mint egy 

fáklya az emberiség között, prédikált és tanúságot tett az igazságról. 

23 Ne ítéljétek el Tamást; gondoljatok arra, hányszor tudtátok kézzel megfogni műveimet, és még 

akkor is kételkedtetek. Ne nézzetek megvetéssel Iskarióti Júdásra, arra a szeretett tanítványra, aki 

harminc érméért eladta a Mesterét; mert soha nem volt nagyobb bűnbánat, mint az övé. Mindegyikükkel 

éltem, hogy olyan tanításokat hagyjak rátok, amelyek példaként szolgálnak, és amelyek örökre 

megmaradnak az emberiség emlékezetében. Kishitűségük után megbánták, megváltoztak, és fenntartás 

nélkül átadták magukat küldetésük teljesítésének. Igazi apostolok voltak, és példát hagytak minden 

nemzedék számára. 

24 Jöjjetek a Szellemi Völgybe, hogy megértsétek Szavamat. Miközben tanításomat hallgatjátok, 

távolodjatok el a világ gondjaitól, és hagyjátok, hogy fényem megvilágítsa szellemeteket. Bátorítom a 

hiteteket, és mindig vezetlek benneteket, hogy felkészüljetek az örök élet élvezésére. 

25 "Figyeljetek és imádkozzatok" - mondom nektek újra és újra; de nem azt akarom, hogy 

megszokjátok ezt a kedves tanácsot, hanem hogy gondolkodjatok rajta és cselekedjetek aszerint. 

26 Azért mondom, hogy imádkozzatok, mert akik nem imádkoznak, azok felesleges, anyagi és néha 

őrült gondolatoknak adják át magukat, amelyek - anélkül, hogy észrevennék - bátorítják és táplálják a 

testvérháborúkat. De amikor imádkozol, gondolkodásod, mintha a fény kardja lenne, szétszakítja a 

sötétség fátylát és a kísértés csapdáit, amelyek ma sok lényt bebörtönöznek; szellemi erővel telíti 

környezetedet, és ellensúlyozza a gonosz erőket. 

27 Ne essetek kétségbe a küzdelemben, és ne essetek kétségbe, ha még nem láttok sikert. Vegyétek 

tudomásul, hogy a ti feladatotok, hogy a végsőkig harcoljatok; de ne feledjétek, hogy az emberiség 

megújításának és spiritualizálásának csak egy nagyon kis része fog rátok hárulni. 

28 Holnap elhagyod a posztodat, és mások jönnek majd, hogy folytassák a munkádat. Egy lépéssel 

tovább viszik a munkát, és így az Én Igém nemzedékről nemzedékre beteljesedik. 

29 Végül minden ág egyesül a fával, minden nemzet egy néppé egyesül, és béke fog uralkodni a 

földön. 

30 Imádkozzatok, tanítványok, és tökéletesítsétek magatokat emelkedettségetekben, hogy a tanítás 

és a szeretet szavai visszhangra találjanak testvéreitek szívében. 

31 Igazság szerint azt mondom nektek: Ha ez a nép, amellett, hogy megérti a sorsát, már most 

teljesítené a feladatát, az emberiség imáin keresztül kegyelmet kapna. De még mindig hiányzik belőletek 

a szeretet, hogy felebarátaitokat igazi testvéreknek érezzétek, hogy elfelejtsétek a faji, nyelvi és hitbeli 

különbségeket, és hogy kitöröljétek szívetekből a harag minden nyomát azokkal szemben, akik bántottak 

benneteket. 

32 Ha sikerül érzelmeidet ilyen nagy emberi nyomorúság fölé emelned, akkor a legőszintébb és 

legőszintébb könyörgés fog benned felemelkedni testvéreidért, és a szeretetnek ez a rezgése, érzelmeid 

tisztasága lesz a legerősebb kard, amely elpusztítja az emberek háborúi és szenvedélyei által teremtett 

sötétségeket. 

33 A fájdalom készített fel titeket, Izrael, a rabságban megtisztítottátok magatokat; ezért ti vagytok 

alkalmasak arra, hogy gondoskodjatok a szenvedőkről. 

34 Figyeljetek, népem, legyetek olyanok, mint a madarak, amelyek az új napot hirdetik, és 

felébresztik az alvókat, hogy elsőként fogadják a fényt, és akkor elmondom nekik: Ő, aki igazán szeret 

benneteket, ebben a pillanatban üdvözöl benneteket. 

35 Mindazok, akik közelednek, hogy meghallgassanak Engem, érezni fogják Szavam simogatását, úgy 

fogják érezni, hogy szeretetem felkeni őket, és lelki javakkal árasztom el őket. 

36 Boldog vagyok, mert láttam, hogy mindent elhagytatok, hogy az én asztalomnál lehessetek, és ez 

azért van, mert tudjátok, hogy az én Igém a ti kenyeretek és boldogságotok a földön. 

37 Ez az utasítás a szívedbe hatol, ahol a jobbító szándék és a nemes érzések megszülettek. 
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38 Ha sokat szenvedtél és addig sírtál, amíg kész voltál megnyitni előttem szíved ajtaját, bizony 

mondom neked, aki sokat szenvedett, az egyúttal meg is vezekelt a vétkeiért, és bocsánatot nyer. 

39 Szenvedő szívek, csillapítsátok fájdalmatok és jöjjetek hozzám. Világosodjatok meg 

lelkiismeretetek fényével, és járjatok örömmel tanításaim útján. 

40 Legyetek egészségesek Bennem, felejtsétek el bánatotokat és szeressetek. Akinek szeretete van, 

annak mindene van; aki azt mondja "szeretet", az mindent mond. 

41 De amikor megértitek, hogy minden, ami belőlem származik, tökéletes, harmonikus és gyönyörű, 

akkor megkérdezitek magatokat: "Akkor miért élnek Isten gyermekei pusztítva és rombolva a világban? 

Milyen erő mozgatja őket, hogy tévesen ítéljenek és pusztítsanak, noha az Atya tiszta forrásából 

erednek? Mik ezek az erők, és Isten korlátlan hatalmával miért nem állította meg a békét romboló 

emberek előrenyomulását? Miért engedi meg a gonoszságot az emberek között?" 

42 Figyeljetek, tanítványok: Az ember szellemi adományként rendelkezik szabad akarattal és 

lelkiismerettel; mindenki erényekkel felruházva jön a világra, és élni is tud velük. Lelkükben ott van a 

lelkiismeret fénye; de a test fejlődésével egyidejűleg a szenvedélyek, a gonosz hajlamok is fejlődnek vele 

együtt, és ezek harcban állnak az erényekkel. Isten megengedi, hogy ez megtörténjen, mert küzdelem 

nélkül nincs érdem, és ezért ez szükséges ahhoz, hogy feljussatok a szellemi ösvényre. Mi lenne Isten 

gyermekeinek érdeme, ha nem küzdenének? Mit tennél, ha boldogsággal telve élnél, amire vágysz a 

világban? Várhatsz-e lelki fejlődést, ha kényelemmel és gazdagsággal vagy körülvéve? - Megállnátok, 

mert ahol nincs küzdelem, ott nincs érdem. 

43 De ne értsétek félre, mert amikor küzdelemről beszélek, akkor arra gondolok, amit a 

gyengeségeitek és szenvedélyeitek legyőzése érdekében fejlesztetek. Ezek a küzdelmek az egyetlenek, 

amelyekkel lehetővé teszem az embereknek, hogy úrrá legyenek önzésükön és anyagi vágyaikon, hogy a 

lelkiismeret által megvilágosított szellem elfoglalhassa igazi helyét. 

44 Jóváhagyom ezt a belső küzdelmet, de azt nem, amit az emberek önérdekükben, becsvágytól és 

rosszindulattól elvakultan folytatnak. 

45 A testvérgyilkos háborúk lármája és gyalázkodása eltörölte az emberi szív érzékenységét, 

megakadályozta minden magasabb rendű érzés, például a szeretet és az együttérzés megnyilvánulását. 

46 Nem azt akarom mondani, hogy mindenki ilyen, nem, mert még mindig vannak olyan emberek, 

akikben gyengédség, együttérzés és szeretet van a felebarátjuk iránt, akik akár áldozatot is hoznak azért, 

hogy megkíméljék őket a gonosztól, vagy megszabadítsák őket valamilyen megpróbáltatástól. Ha egyesek 

megadják nektek ezt a segítséget, mit nem tesz meg értetek, akik az Ő gyermekei vagytok, mennyei 

Atyátok? Akkor hogyan gondolhatod, hogy Ő fájdalmat és pusztulást küldene neked? 

47 Ugyanaz a Mester vagyok, aki a Második Korszakban beszélt nektek a Mennyei Királyságba vezető 

útról; ugyanaz a Krisztus vagyok, aki évszázadokon keresztül hirdeti az igazságot, az örök tanításokat, 

amelyek változatlanok, mert az Én Lelkemből származó kinyilatkoztatások. 

48 Ismerjétek meg Bennem az Atyát, mert bizony mondom nektek, Krisztus egy az Atyával az 

örökkévalóságtól fogva, mielőtt a világok léteztek volna. A második korszakban ez a Krisztus, aki egy 

Istennel, emberré lett a földön Jézus áldott testében, és így lett Isten Fia, de csak az emberségével 

kapcsolatban; mert még egyszer mondom nektek, hogy csak egy Isten létezik. 

49 Néha azt gondoljátok, hogy túl sokat beszélek hozzátok a szellemből, és elfelejtem emberi 

szükségleteiteket és gondjaitokat. Erre azt mondom: "Keressétek Isten országát és az Ő igazságát, és a 

többi ráadásul megadatik nektek. Akkor eljön hozzátok a béke, a nyugalom, a megértés, a megbocsátás 

és a szeretet, és az anyagi szférában minden bőségesen meglesz. 

50 Ismerem és megértem minden szükségletedet, és vállalom, hogy akaratom szerint enyhítem 

minden gondodat, és ha időnként csalódottnak érezted magad, mert nem adtam meg azonnal, amit 

kértél, az Atya nem kevésbé szeret téged emiatt; ez azért történt, mert ez annyira hasznos neked. 

51 Sok kisgyermekem a sors igazságtalanságának tulajdonítja szenvedését, és azt hiszi, hogy Atyja 

elfelejtette őket. Most megkérdezem: Mire szolgált nektek az Én Igém? Azt hiszed, hogy az Úrnak, az élet 
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szerzőjének nincs hatalma arra, hogy orvosolja a bajaidat, vagy hogy nem tud segíteni neked semmi 

olyan anyagi dologban, ami nem segít a lelki felemelkedésedben? 

52 Csak azt adom meg neked, ami a te javadat szolgálja. Hány olyan kérésed van, amely csak 

hátrányt vagy szerencsétlenséget okozna neked, ha teljesülne. 

53 Az az ember, aki bízik Istenben, és megáldja előtte a sorsát, soha nem átkozza azt, és nem 

követeli azt, ami nem adatik meg neki. 

54 Amikor szegény vagy beteg, és a szíve szenved, akkor is bizalommal reméli az Ő Urának akaratát. 

55 Néha azt mondjátok Nekem: "Uram, ha mindenem meglenne, ha semmiben sem szenvednék 

hiányt, együttműködnék a Te lelki munkádban, és gyakorolnám a szeretetet." De tudjátok, hogy mint 

emberek, szeszélyesek vagytok, és hogy a mai nap minden elhatározása, mivel semmit sem birtokolsz, 

megváltozna, ha megadnék neked mindent, amire vágysz. 

56 Csak Isten szeretete a gyermekei iránt változatlan. 

57 Előre tudom, hogy elpusztulnátok, ha bőséges ajándékokat adnék nektek, mert ismerem a 

döntéseiteket és gyengeségeiteket. 

58 Tudom, hogy amikor az embernek bőséges anyagi javai vannak, eltávolodik Istentől, mert még 

nem képes és nem is kész arra, hogy megértse Urát. 

59 Vedd észre, hogy mennyire szeretlek, és egyáltalán ne feledkezz meg rólad; csak nem akarom, 

hogy elpusztulj. 

60 Fordulj el a világ hiúságaitól, gyere hozzám meggyőződésből, szeretetből, nem fájdalomból. 

61 Ne essetek el a hittől, amikor szűkölködtök, mert ha a lelki fejlődésetek szempontjából hasznos 

lenne, ha megszabadulnátok a szegénységtől, akkor mindent bőségesen megadnék nektek. 

62 Ne feledjétek, hogy az Atya a legnagyobb igazságossággal és tökéletességgel irányítja gyermekei 

sorsát. 

63 Ezek a megpróbáltatások, fájdalmak és keserűségek időszaka, amikor az emberiség a sok 

kölcsönös gyűlölet és rosszindulat következményeit szenvedi el. 

64 Nézzétek meg a csatatereket, ahol csak a fegyverek dübörgését és a sebesültek gyötrelmes 

kiáltásait halljátok, a megcsonkított holttestek hegyeit, amelyek korábban erős fiatalok testei voltak. El 

tudod képzelni őket, amint utoljára ölelik át édesanyjukat, házastársukat vagy fiukat? Ki tudná felmérni e 

búcsú fájdalmát, aki nem ivott ebből a pohárból? 

65 Gyötrődött szülők, feleségek és gyermekek ezrei és ezrei látták, ahogy szeretteik elindultak a 

háború, a gyűlölet és a bosszú mezejére, néhány ember kapzsisága és arroganciája által kényszerítve, 

akiknek nincs fényük és nincs szeretetük felebarátaik iránt. 

66 A fiatal és életerős férfiak e légiói nem tudtak hazatérni, mert a mezőkön maradtak széttépve; de 

íme, a Föld, a Földanya, amely irgalmasabb, mint a nemzeteket uraló és embertársaik életének urának 

képzelő férfiak, megnyitotta méhét, hogy befogadja és szeretettel betakarja őket. 

67 Nézzétek a karavánokat, minden korosztályból, nőkből és gyermekekből, akik a pusztítás elől 

menekülnek, fáradtan keresve menedéket és békét. Lábuk már zúzódott és vérzik, szívük már nem bírja a 

fájdalmat; de lényük mélyén még mindig ott van a remény szikrája. 

68 Imádkozzatok, emberek, imádkozzatok értük, és az Én gyengédségem, gondolataitokkal 

egyesülve, le fog szállni rájuk, hogy megvédje őket, és szeretetem köpenyével borítsa be őket. 

69 Gondolkodjatok el a testvérgyilkos háborúk okán, valamint az általuk okozott pusztításon, és 

rájöttök, hogy nem vagytok olyan nyomorultak, mint gondoljátok. Akkor megszűnnek majd a 

panaszaitok, és nem mondjátok többé Nekem: "Uram, én vagyok a legszerencsétlenebb a földön; azért 

van ez, mert elfelejtettél engem?". 

70 Nézd meg, hogy a háború mindent elpusztít! 

71 Nézzétek ezeket az idős szülőket, akik szeretett szeretteik visszatérését várják; éhség lüktet a 

kapujuk előtt, és a magány a társuk. 
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72 Azok, akiknek volt elég erejük járni, elmenekültek; a rokkantaknak maradniuk kellett, és 

elfogadni, ami velük történt. Komor gondolataik csak akkor világosodtak fel, amikor imájukban 

könyörögtek Hozzám: "Uram, ne hagyj el engem". 

73 Csak én ismerem a fájdalmat, amelyet az emberek gonoszsága által elhagyott anyák elrejtenek. 

74 Én vagyok az egyetlen, aki életük csendjében és magányában elmondja nekik, hogy nincsenek 

elhagyatva az én országomban. 

75 Imádkozzatok, népem, és gondoljatok arra az arroganciára és becsvágyra, amely olyan emberek 

agyában csírázik, akik romlást, kétségbeesést és halált okoztak másoknak, akik nem hibásak. 

76 Miután elgondolkodtatok szavaimon, még mindig azt gondoljátok, népem, hogy ti vagytok a 

legboldogtalanabbak a földön? Te így válaszolsz Nekem: "Nem, Mester, tévedtünk, mert 

megfeledkeztünk a többiekről, és csak magunkra gondoltunk, azt gondoltuk, hogy a mindennapi 

kenyérért való küzdelem a legkeserűbb pohár, amit csak meg lehet inni.". 

77 Erre azt mondom nektek, hogy gazdagnak kell éreznetek magatokat, mert halljátok az isteni Igét, 

amely táplál és erősít benneteket, és még mindig élvezitek egy kis békét. 

78 Még számíthattok néhány nyugodt napra, de még a földnek ezt a szegletét is megrázza majd a 

fájdalom; így nem marad olyan hely ezen a világon, amely ne lenne megtisztítva. 

79 Mindaz, amit János apostolom mondott nektek, most szóról szóra és eseményről eseményre 

beteljesedik. 

80 Mindezek a jelek, megpróbáltatások és bajok, melyeket az emberiség elszenved, a 

legkézzelfoghatóbb bizonyítékai annak, hogy egy korszak a végéhez közeledik, hogy átadja helyét egy új 

korszaknak. Nem ez az első alkalom, hogy ilyen események történnek veletek, de ha megértenétek 

Engem és felkészültetek volna, akkor nyugodtan, megdöbbenés nélkül fogadnátok ezt az átmeneti lépést. 

81 Mostanra közeledtek az évszázad közepéhez, és már sok mindent megtapasztaltatok. Milyen 

meglepetések, események és megpróbáltatások várnak rád az előtted álló fél évszázadban? 

82 Én csak azt mondom nektek, amit a Második Korszak apostolaimnak sokszor mondtam: 

"Vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!". 

Az én békém legyen veletek! 
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10. Utasítás  
1 Válaszoljatok lelkiismeretetek kérdéseire ebben az áldott órában, mert itt az ítélet ideje. 

2 Bírátok előtt álltok, mert szükséges, hogy egy pillanatra megérintselek benneteket 

igazságosságommal; de bizony mondom nektek, ítéletem szeretetteljes és igazságos. 

3 Nagyszerű bizonyítékokat adok nektek mindvégig, hogy köztetek lakom. Miért nem hisztek 

nekem? Azt akarjátok, hogy az emberi gonoszság önkényére bízzalak benneteket? - Ne tévedjetek a világ 

útjaira. Jöjjetek hozzám, én vagyok az út, amely elvezet benneteket az igazi boldogsághoz. 

4 Nemzeteteket a béke és nem a háború küldetésével bíztam meg; értsétek meg, hogy Isteni 

Szavam visszhangzik benne, amelyben kinyilatkoztattam nektek, hogy az Új Jeruzsálem a Szellemi 

Völgyben van; és abba (az Új Jeruzsálembe) minden szellemnek be kell lépnie a szellemi magasabb 

fejlődés útján, és lakosává kell válnia. 

5 A mai napig még mindig kevés maggal mutogatjátok nekem a magtárakat, és ez azért van, mert 

nem használjátok a földeket, amelyeket fokozatosan biztosítok nektek. A testvéreid a szemed láttára 

halnak meg, te pedig érintetlen maradsz. 

6 Nem gondoljátok, hogy így elrejtitek a Törvényemet? Nagyon jól tudjátok, hogy ti vagytok azok, 

akik régen szövetséget kötöttetek Velem, olyan szövetséget, amely beírva maradt az Élet Könyvébe. 

7 A szívetek bevallja, hogy még mindig olyanok vagytok, mint a csüggedt katonák. 

8 Hallgassatok rám, emberek, mert eljönnek a megpróbáltatások, és fel fognak ébreszteni 

benneteket, és megadják nektek a hiányzó acélt. 

9 Szükséges, hogy hitetek és tudásotok nagy legyen, hogy megértsétek, hogy ebben az életben 

gondolataitok és imáitok révén a béke őrzőinek kell lennetek. 

10 Egy új év kezdődik számotokra, amelyről számot fogtok adni nekem. Ezt az időt felkészülésetekre 

és küzdelmetekre adom nektek. 

11 Ha felkészültök, nem fogtok sírni, és nem érzitek majd a szívetekben a fájdalmat. De ne 

támadjátok meg igazságosságomat engedetlenséggel, mert akkor biztosan meg kell innotok a keserűség 

poharát. 

12 Legyetek munkásaim, mert a földek várják a szeretet magját. Illés, a fáradhatatlan Pásztor, már 

előkészítette az utakat és a mezőket, hogy megragadjátok a szerszámokat, és elkezdjétek megművelni a 

földeket. 

13 A munka nagyon kényes, de nem lesz sem nehéz, sem fárasztó. Igazságosságom fehéren izzó 

napja előtt Mária anyai köpenye mindig olyan lesz, mint egy jótékony felhő, amely mennyei védelmet 

nyújt nektek, míg hangom, mint a madarak trillázása és károgása, gyönyörködtet benneteket, hogy 

munkátok kellemes legyen. 

14 Szeretett tanítványok, Hangom fáradhatatlanul szólt hozzátok a Harmadik Korszakban, Szavam 

úgy jelent meg, mint egy ragyogó világítótorony, amely mutatja az utat az eltévedt hajótörötteknek. 

15 Tanításommal szellemi erőt adtam nektek, nemcsak ahhoz, hogy elviseljétek e világ 

viszontagságait, hanem ahhoz is, hogy teljesítsétek a szellemi feladatot, amelyre ebben az időben 

vállalkoztatok. 

16 Nem mindenki fog tárt karokkal fogadni benneteket, amikor tanításomat terjesztitek; néhányan 

csapdákat állítanak, hogy elpusztítsanak benneteket. 

17 A harc ki fog törni, mert ahogyan vannak, akiknek hatalmuk van a jóra, úgy vannak, akiknek 

hatalmuk van a rosszra. 

18 Megtisztítalak és felkészítelek benneteket szellemileg és fizikailag, hogy megértsétek az Atya 

sugallatát, és később ugyanolyan tisztaságban vigyétek el testvéreiteknek, ahogyan én átadtam nektek. 

19 Bizonyítani fogjátok, hogy ez a tanítás nem elmélet, hogy nem a könyvekből származik, hogy 

igazságában a Szentlélek üzenetét tartalmazza. 
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20 Felkészítelek benneteket, mert a földi élet minden nap változni fog, és ami ma "béke", az holnap 

háború lesz; ami ma "világosságnak" tűnik az embereknek, az holnap tévútra viszi őket. Az emberiség 

számos fegyverét készíti elő a csatára; ti is készenlétben tartjátok a tiédet. 

21 Az imában és tanításom gyakorlásában az emberek megtalálják a fényt. Azáltal, hogy törvényem 

szerint cselekszenek, új katonáim erőt találnak, és amikor eljönnek a fájdalom napjai, egyesülni fogtok, 

hogy bátorítsátok magatokat és imádkozzatok mindenkiért. 

22 Törvényem lesz a megváltás ládája ebben az időben. Az igazat megvallva, megmondom nektek: 

amikor a gonoszság, a fájdalom és a nyomorúság özönvizei elszabadulnak, más nemzetek népei hosszú 

vonatokban érkeznek majd erre a földre, vonzva szellemisége, vendégszeretete és békéje által; és amikor 

megismerik ezt a kinyilatkoztatást, és hisznek abban, amit Szentlélekként mondtam új eljövetelemkor, 

őket is "izraelitáknak fogom nevezni a Lélek szerint". E tömegek között lesznek hírnökeim, akiket 

visszaküldök majd a nemzetükhöz, hogy elvigyék az Igém isteni üzenetét a testvéreiknek. Mégsem fog 

mindenki eljönni erre a nemzetre, hogy megismerje a tanítást, amit hoztam nektek, mert sokan fogják azt 

szellemileg befogadni. 

23 Akkor látni fogjátok, hogy a nagy apostolokhoz hasonlóan hányan, akik soha nem hallottak 

Engem, felemelkednek majd hittel, szeretettel és buzgalommal telve, figyelmen kívül hagyva a félelmeket 

és előítéleteket, amelyeket ti nem tudtatok legyőzni, és belépnek oda, ahol ajtó nyílik, hogy tanúságot 

tegyenek az Én Igémről. Nem fognak félni a szektáktól és vallásoktól, mert ahelyett, hogy ellenségnek 

tekintenék őket, testvérekként fognak rájuk tekinteni. 

24 Ne tekintsetek senkire idegenként ezen az úton, fogadjátok nyitott szívvel testvéreiteket, és 

adjátok át nekik az általam adott útmutatást. 

25 Később, amikor hírnökeim szétszóródtak a világban, mindannyian úgy fogják érezni, hogy 

küldetésükben egyesültek. 

26 A "munkás" megműveli a földet, barázdát húz, és beleteszi a magot, hittel és vágyakozással, hogy 

gazdag termést arasson. De a Mester azt mondja nektek: mindig emlékezzetek arra, hogy a megfelelő 

talajt válasszátok, hogy a mag ne vesszen el. Mindig olyan gyümölcsöket fogsz aratni, amelyek 

megfelelnek annak a szeretetnek, amellyel gondoztad őket. 

27 Mindannyian képesek lesztek majd "munkások lenni a földjeimen", de ezt a feladatot előzetesen 

érezni és megérteni kell. 

28 Ez a munka az, hogy eltávolítsuk a sötét kötést a tudatlanokról és a fanatikusokról, hogy 

megtanítsuk őket arra, hogy Én vagyok az Egyetlen Isten, akit mindenkinek szolgálnia kell. Arra készítelek 

fel benneteket, hogy példaként mutassátok meg magatokat másoknak, mivel képesek voltatok kinyitni a 

szemeteket a fényre, és alázatosan bevallani, hogy tudatlanok voltatok. 

29 Rajtatok keresztül fogom elvetni magvaimat, és később learatni törvényem beteljesedésének 

gyümölcseit. Testvéreitek megkérdezik majd tőletek, hogyan kaptátok ezt a tanítást, milyen 

természetűek voltak az Én kijelentéseim, és miért követitek ezt az utat; és minden kérdésre abszolút 

igazat kell válaszolnotok. Mert ha nem tudjátok, hogyan védekezzetek az igazsággal, nem lesztek erősek, 

és vesztesként álltok majd; akkor a mag nem lesz képes kicsírázni. 

30 Nem akarom, hogy a csata végén ne tudjatok aratni, miután elfordultatok a világ kísértéseitől, 

hogy meghallgassatok Engem, és tanítványaimnak neveztek el benneteket. Nem lenne igazságos, ha 

csalódást és keserűséget aratnátok csak azért, mert nem tanultátok meg időben megvédeni Munkámat 

azáltal, hogy tanulmányozzátok és megismeritek azt, hogy képesek legyetek szembenézni a 

megpróbáltatásokkal. 

31 Az én tanításom egyetlen tanítás, amelyet bölcsen, sokféle formában közöltem, hogy 

megértsétek, és amelyhez nincs mit hozzátennetek. És bár ez a törvény, nem akarom rátok kényszeríteni, 

mert akkor képmutatásba esnétek; teljesítést mutatnátok, miközben cselekedeteitekkel megszegnétek 

törvényemet. 

32 Azért helyeztem a lelkiismeretet a lényetekbe, hogy az vezessen benneteket minden utatokon, 

mivel a lelkiismeret képes megkülönböztetni a jót a rossztól, és az igazat az igazságtalantól. Ezzel a 
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világossággal nem lehet megtéveszteni, és nem lehet tudatlannak nevezni benneteket. Hogyan 

csaphatná be a spiritiszta a szomszédját, vagy hogyan próbálhatná becsapni önmagát, ha ismeri az 

igazságot? 

33 A második korszakban egy gazdag ifjú odament Jézushoz, és azt mondta neki: "Mester, hiszem, 

hogy megérdemlem az általad ígért országot, mert a te tanításod szerint cselekszem." Jézus megkérdezte 

tőle: "Betartod-e a törvényt?" Az ifjú így válaszolt: "Igen, Uram, böjtölök, jól bánok a testvéreimmel, nem 

teszek rosszat senkinek, és a vagyonom egy részét a templom támogatására adom." Ekkor Jézus így szólt 

hozzá: "Ha követni akarsz engem, add oda a szegényeknek, amid van, és kövess engem." - De a 

fiatalembernek annyi volt a birtokában, hogy nem akart lemondani a gazdagságáról, és inkább elszakadt 

az Úrtól. Azt hitte, hogy beteljesedik, és becsapta magát. 

34 Hányszor mondtam nektek: Gyakoroljátok a tevékeny felebaráti szeretetet, legyen ez az erény 

nyilvánvaló, de ne a látszat kedvéért viseljétek, mert akkor már nem lesz önzetlen segítség, és 

becsapjátok magatokat. 

35 Tanítványok, ha nem akartok tévedésbe esni Tanításom gyakorlásában, vizsgáljátok meg 

tetteiteket a lelkiismeretetek segítségével; ha az vádol benneteket, vizsgáljátok meg magatokat alulról 

felfelé, találjátok meg a hibát és javítsátok ki. A lelkiismereted egy tükör, amelyben láthatod, hogy 

őszinte vagy-e vagy sem. 

36 A spiritualistát a cselekedeteiről kell felismerni, amelyeket, hogy valódiak legyenek, a 

lelkiismeretnek kell diktálnia. Aki így cselekszik, az lélekben jogosnak fogja érezni magát, hogy 

tanítványomnak nevezze magát. 

37 Ki lesz képes becsapni Engem? - Senki. De nem az alapján ítélek meg benneteket, amit tesztek, 

hanem a szándék alapján, amellyel teszitek. Benne vagyok a lelkiismeretedben és azon túl. Azt hiszed, 

hogy nem ismerhetem a tetteidet és azok szándékát? 

38 Készüljetek fel a harcra, hogy népemet ne értsék félre rossz cselekedeteitek miatt, mert gyakran 

rajtatok múlik, hogy elismerik-e vagy sem Tanításomat. De kérdezem: Mi lesz képes elhomályosítani az 

Én Igémet, hiszen ez maga az Igazság, hiszen ez a tisztaság és a tökéletesség? - Semmi. De a kiteljesedés 

hiánya miatt könnyen lehet, hogy elszalasztja azokat a lehetőségeket, amelyekkel érdemeket szerezhet 

és felemelheti a lelkét. 

39 Ha valaki nem ismeri az igazságomat, az azért van, mert nem jött el inni a bölcsesség forrásából, 

amely az Én Igém, és amely kristályvizet áraszt minden szomjas számára. 

40 Az igazság, amelyet az elsőknek, a pátriárkáknak, a prófétáknak és az igazaknak kinyilatkoztattam, 

ugyanaz, amit ma nektek is bemutatok, mert tanításom, amelyet kaptok, minden idők törvénye. Én csak 

az utat tanítom nektek, hogy folytathassátok életetek útját a cél felé. 

41 Tanítványok, itt van az Én Igém, amelyben mindig megtaláljátok az Én igazságomat; ha azonban 

téves vagy bonyolult értelmezéseket adtok, ha megváltoztatjátok tanításomat, vagy zavarosan adjátok át 

azt a (szellemileg) rászorulóknak, rossz termést fogtok aratni. 

42 Vigyázzatok, hogyan adjátok tovább tanításomat, és hogyan beszéltek róla, mert nagyon nagy 

örökségért vagytok felelősek. 

43 Én vagyok a mag tulajdonosa, ti vagytok a munkások, csíráztassátok ki, virágoztassátok ki és 

teremjetek gyümölcsöt, ahogyan tanítottalak benneteket. 

44 Azonban ne érezzék magukat szolgáknak vagy rabszolgáknak. Szabadon szeretheted és 

dolgozhatsz a Munkámon belül. Én vagyok a fény, amely megvilágítja az utakat, és ti vagytok a járókelők, 

akik az utat választják. 

45 Ha valaki úgy jár, mint egy vak ember, és nem látja ezt a fényt, ha valaki lomha, és ezért nem 

találja meg, ha valaki letér az útról, ne engem hibáztasson, mert bárhol is vagytok, különböző formákban 

szólok hozzátok. Ismerjétek fel, hogy aki meg akar találni Engem, annak erőfeszítéseket kell tennie. 

46 Szavam úgy hatol be a szívedbe, mint a búza a termékeny talajba, és amikor befogadod, 

virágzásba kell hoznod és szaporítanod kell. 
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47 Tanulmányozzátok ezt az igét, hogy megismerjétek a tartalmát, és cselekedjetek aszerint, hogy 

felismerjétek az értékét; és ne tartsátok meg a tanulmányozással szerzett tudást csak magatoknak, 

tegyétek ismertté az emberiséggel. Örömmel fogjátok látni, hogy testvéreitek jól fogadják, és látni 

fogjátok, hogy szeretetre és hitre ébrednek. 

48 Ezután az emberek tanításomat keresve fognak hozzátok jönni, és anélkül, hogy hallották volna a 

"szócsöveken" keresztül közvetített Igémet, tudni fogják, hogy ismét eljöttem, és biztosak lesznek abban, 

hogy ebben a formában szóltam az emberiséghez. 

49 Eljön a pillanat, amikor Szavam minden nemzethez eljut, és az ekkor adott parancsaim életet és 

erőt nyernek az idők folyamán. Mindenki, aki felkészül, érezni fogja jelenlétemet a lelkében, és végül az 

ember engedelmeskedni fog törvényemnek. A szabad akaratot helyesen fogja érteni, és igaz 

cselekedeteket fog végezni Isteni Törvényem keretein belül. 

50 Ismét meghagyom nektek a nyomot, hogy követhessetek Engem. Amikor elindultok, hogy 

megkeressétek az embereket, hogy elvigyétek az örömhírt, ne könyörögjetek, hogy meghallgassanak 

benneteket. 

Vigyétek méltósággal a feladatotokat, és akik hisznek nektek, azok lesznek azok, akiket kiválasztottam, 

hogy tanítványaimmá tegyem őket. - Pletykák fognak keringeni arról, hogy a Mester visszatért, hogy új 

apostolokat hívjon, és ti tanúságot fogtok tenni ezekről a megnyilvánulásokról, felfedve nekik, hogy ti is 

visszatértetek a földre, ti, akik velem voltatok a Második Korszakban, és hallottátok az Igémet Galileában 

és Júdeában. De ha kételkednek benned, mondd meg nekik, hogy gondolkodjanak el szavaimon és az 

apostolaimnak adott próféciákon, akkor tudni fogják, hogy ez az igazság. 

51 Nektek, akik hallotok Engem, a hanghordozók közvetítésével adom át Szavamat; később más 

nemzedékek is eljönnek majd, akik tanulmányozni fogják mindazt, amit mondtam, és ami nyomtatásban 

megmarad, és vastag köteteket fog megtölteni. 

52 Én vagyok az Élet, és minden pillanatban megelevenítelek benneteket; de meg kell küzdenem az 

elképzeléseitekkel és gondolataitokkal. Műveid fájdalmat és halált hoznak neked, és nem tudod, hogyan 

keress Engem, hogy megerősödj a jóban. Miért nem jössz hozzám? Ki hívott Engem és nem érezte 

jelenlétemet? Mennyire szeretlek és mindig is szerettelek! Már mielőtt megteremtettelek volna, 

szerettelek bennem, és attól a pillanattól kezdve, hogy Lelkemtől megszülettél, megkaptad ajándékaimat 

és parancsaimat minden időkre. 

53 A föld, amelyen ma jártok, nem az örök otthonotok, nem az ígéret földje; ezért mindig más, 

magasabb élet után vágyakoztok, más, magasabb rendű életre törekszetek. 

A tökéletesség, mert örök örökségként jut el hozzátok; ez a magasztos állapot, amelyet szellemetek nagy 

küzdelmek után ér el. Ne elégedjetek meg a földi javakkal, mert tudjátok, hogy a tökéletes, lelki élet 

megismerésére rendeltettetek, annak minden kegyelmével és szépségével együtt. 

54 Ne várjátok el testvéreitektől, hogy csak az Én Isteni Munkám által újuljanak meg, anélkül, hogy 

megküzdöttek volna érte. A ti feladatotok az, hogy egy olyan új emberiség alapjait építsétek, amely 

szereti és engedelmeskedik Törvényemnek. Ehhez az ima a legjobb fegyveretek. 

55 Minden ember elméjéhez és szívéhez beszélek; táplálom őket, és eljön az idő, amikor képesek 

lesznek lélekről lélekre kapcsolódni Velem, és akkor nem lesznek titkok az Atya és a Fiú között. 

Készüljetek fel arra az időre, amikor már nem az emberi elmén keresztül fogom magamat megismertetni. 

56 Írjátok le az Én Szavamat az eljövendő nemzedékek számára, és vigyázzatok, nehogy nem 

megfelelően hajtsátok végre parancsaimat. Nem akarom, hogy új tanítványaim, azok, akik csak a 

Szentíráson keresztül ismerik meg az Igémet, a felkészültségetek hiánya miatt találjanak hiányosságokat a 

tanításomban. Az az akaratom, hogy Munkám minden tartalma és igazsága szerepeljen ezeken az 

oldalakon. Ebben a könyvben, amelyet rátok bíztam, egyesítettem a háromszor kinyilatkoztatott Igémet, 

és mindazt, ami eddig rejtve vagy titokzatosságba burkolózott, meg fogjátok érteni, ha szellemtől 

szellemig egyesítitek magatokat Istenségemmel. 

57 Bizony mondom nektek, ha azt hiszitek, hogy megnyilvánulásom ebben az időben nem egy 

esemény, és hogy a ti eltűnésetekkel Munkám véget ér, akkor fogalmatok sincs annak terjedelméről, és 
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nem láttátok a Hatodik Pecsét fényét, amely megvilágít és felélénkít minden teremtett dolgot, és a 

szellem tökéletességének új szakaszát jelzi. 

58 Ha meglátnátok szellemetek alázatosságát, amikor meghalljátok az Én Igémet, akkor "anyagotok" 

egyesülne vele, hogy egy akaratot alkossanak; de a test burokja akadályozza szellemi fejlődéseteket. 

Lássátok ebben a küzdelmet és benne a szellemi felemelkedésetekhez szükséges érdemeket. 

59 Amikor az élet megpróbáltatásai miatt lehangoltnak érzed magad, ragaszkodj Hozzám, és erős 

leszel, és senki sem fogja elpusztítani a békédet, és senki sem foszt meg az örökségedtől. 

60 Azt akarom látni, hogy mindig égsz a szeretetedben, hogy ne legyél olyan, mint a sírok, amelyek 

csak addig forróak, amíg a nap leküldi sugarait, és estére ismét lehűlnek, amikor elrejtőzik. 

61 Ne csak akkor mozduljatok meg, amikor halljátok az Igémet, hanem szeressetek Engem, és 

szeressétek egymást mindig, ahogyan Én is szeretlek benneteket. 

62 Hálás szívekben hallottam ezt az imát: "Uram, fáradhatatlanul megadsz nekünk annyi 

jótéteményt". De én azt mondom nektek: Én vagyok a ti Atyátok, és látom, hogy szükségetek van rá. 

Hogyan ne mozdulhatna meg az Én Lelkem a ti imádságotokban? Megvigasztaltalak hálószobád 

magányában, és megvilágosítottalak, hogy lelki imád hasznos legyen. 

63 Emlékkönyvet hagyok tanítványaim szívében, hogy 1950 után, amikor már nem az emberi elmén 

keresztül hallják Szavamat, ők legyenek azok, akik elviszik üzenetemet az emberiségnek. 

64 Hány tanítást hallottatok és tanultatok ezekben a feltűnésmentes imaházakban, ahol az Én Igém 

ismertté teszi magát, bár nincsenek bennük szertartások, oltárok vagy képek; itt már nem éreztétek 

ürességet a szívetekben. 

65 Boldogok vagytok, akik szelídséggel és alázattal hallgattok rám, mert holnap megdöbbentitek a 

tömegeket szavatok mély értelmével. 

66 Tanítványok, itt az ideje, hogy felismerjétek Munkám nagyságát és tisztaságát, hogy amikor a 

jövőben hirdetni fogjátok, cselekedeteitek összhangban legyenek Tanításommal. 

67 A tömegek közelednek ehhez a néphez; készüljetek fel; nem akarom, hogy meglepjenek 

benneteket azzal, hogy tisztességtelenül cselekszenek, mert azt mondhatják: "Ezek az Úr új tanítványai?". 

68 Miután annyit beszéltem hozzátok, nem akarom, hogy üresnek találják a magtáratokat a jó 

cselekedetekből. 

69 Holnap meg fognak vizsgálni és próbára fognak tenni benneteket olyan emberek, akik arra 

vágynak, hogy gyengülni lássanak benneteket, hogy megvádoljanak benneteket és megtagadják az 

Igazságomat. 

70 Ne várjátok, hogy a könyvekbe írt Igém önmagában elvégezze az emberiség megtérésének 

csodáját; szükséges, hogy Ügyem nagy katonái felemelkedjenek, hogy megpecsételjék és megerősítsék 

Igazságomat a hitükkel, bátorságukkal és szeretetükkel, mint fegyverekkel. 

71 Nem lesz szükség arra, hogy megkérdezzétek, szabad-e az út vagy sem, és nem is kell tömegeket 

keresnetek, mert magamra vállalom, hogy a rászorulókat az utatokba helyezem. 

72 Szükséges, hogy olyan emberek emelkedjenek fel az emberiség körében, akik felismerik 

Törvényem nagyságát, és elérik annak elismerését. 

73 Ti, akik ebben az időben meghallgattatok Engem - legyetek nagyok az alázatosság, az Én Szavam, 

az erényetek és Törvényem jó teljesítése által! De ne gondoljátok, hogy ti lesztek a legnagyobbak az 

emberiség között, mert hallottatok Engem. Hányan vannak, akik távol vannak a tanításaimtól, azon a 

napon, amikor meghallgatnak téged, a te tanúságtételed elég lesz ahhoz, hogy a tiednél nagyobb tetteket 

vigyél véghez. 

Nagyon fogtok örülni ennek, mert ezek a cselekedetek a beteljesedésetek gyümölcsei lesznek. 

74 Most megerősítelek benneteket, és bezárom a sebeket, amelyeket az emberiség okozott nektek, 

hogy a szükséges acéllal rendelkezzetek, amikor a csata elkezdődik. 

75 Legyetek tudatában annak, hogy a Hatodik Pecsét fénye megvilágít benneteket, a Hatodik 

Gyertyatartó megvilágítja az emberiséget; de bár mindenkit megvilágít ez a fény, egyesek tudatosítják, 

hogy értelmes időben élnek, míg mások figyelmen kívül hagynak minden tanítást. 
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76 Ha mindannyian egyenlőnek teremtettek, miért nem rendelkeztek mindannyian hittel? - Szabad 

akaratod és szellemed eltérő fejlődése miatt. Ezért, míg egyesek abban reménykednek, hogy egy 

magasabb fény és egy magasabb erő fogja őket vezetni, mások abban bíznak, amit saját erejüknek 

hisznek, és amikor ezek hiányoznak, elveszettnek érzik magukat. 

77 Réges-régen jött ki belőlem a szellemetek, de nem mindenki haladt egyformán a szellemi fejlődés 

útján. 

78 Minden sors különböző, még ha ugyanahhoz a célhoz vezet is. Egyesek számára fenntartva 

vannak ezek a próbák, mások számára azok. Az egyik lény az egyik irányba megy, a másik a másikba. Nem 

mindannyian ugyanabban a pillanatban jöttetek létre, és nem is fogtok mindannyian ugyanabban az 

időben visszatérni. Egyesek elöl, mások hátul járnak, de a cél mindannyiótokat vár. Senki sem tudja, hogy 

ki van közel hozzá, és ki vándorol távol tőle, mert még túl kicsik vagytok ahhoz, hogy birtokában legyetek 

ennek a tudásnak; emberek vagytok, és hiúságotok lenne a vesztetek. 

79 Az Atya azt mondja nektek, hogy mindannyian tartsatok ki, és azoknak, akiknek van hitük, azt 

mondja, hogy világítsák meg azoknak az útját, akik a sötétségben járnak. 

80 Gondolkodjatok el mélyen az életutatokon, és látni fogjátok, hogy néha erőteljesen, néha lassan 

haladtatok; máskor elestetek, majd újra felemelkedtetek, míg végül sikerült egy biztosabb és szilárdabb 

lépést tennetek. 

81 Egyedül én ismerem a fejlődéseteket, bár el kell mondanom nektek, hogy az igazán felsőbbrendű 

szellem anélkül, hogy elbizakodott lenne, ismeri a fejlődését. 

82 Az intuíció adománya révén tudhatod, hogy a járásod túlzottan lassú-e, vagy lélegzetelállító 

lépésben vagy, hogy megálltál-e, vagy véleményed szerint szilárd talajt nyertél. 

83 A lelkiismereteden keresztül tudhatod meg, hogy az út, amelyen jársz, megengedett-e, vagy 

eltévesztetted azt. 

84 Ahhoz, hogy jótékony nyomot hagyjatok a világban való járásotokról az utánatok jövőknek, 

szükséges, hogy beteljesítsétek Törvényemet; ezzel nagyszerű műveket fogtok hátrahagyni, és 

emlékezetetek és példátok kitörölhetetlen lesz. 

85 tanítványok, én vagyok a pacsirta, akinek szárnyai alatt úgy éltek, mint a fiatal madarak. Azt is 

mondom nektek, hogy a Hatodik Pecsét az egyetlen, amelyik nyitva van és megvilágosít benneteket 

ebben az időben. 

86 Ismerjétek fel, hogy sok munkásom, akik a spiritizmus első tanítványai voltak, abba a súlyos 

tévedésbe esett, hogy azt hiszik, hogy a pecsétek gyülekezési helyek, hogy a pecsétek feloldódtak ebben 

a nemzetben, és hogy ők a tulajdonosaik. 

87 Szüntelenül éreztetem velük igazságosságomat, mert ebben az időben olyanok, mint az 

elsőszülöttek, akiket elhívtam és meghívtam az asztalomhoz, akiknek fenntartottam szeretetszavamat. 

Úgy járják a világ utcáit, hogy hordozzák ajándékaikat és megbízásaikat, anélkül, hogy tudni akarnák, mit 

hordoznak. Azt hiszik, hogy teljesítik törvényemet, és elítélik testvéreiket. 

88 Nem tudják, hová mennek, és nem sejtik Munkám nagyságát, és amikor az emberi elme fölé 

hívtam őket, hogy hallgassanak Engem, és megkérdeztem tőlük: "Hiszitek-e jelenlétemet ebben a 

formában?", sokan közülük megtagadtak Engem. 

89 Azt mondtam nekik: Mutassátok meg nekem a követőitek sokaságát, soroljátok fel nekem a 

csodákat, amelyeket tettetek; de nagyon kevés gyümölcsöt mutattak nekem. Rámutattam nekik a nagy 

tömegekre, amelyek összegyűlnek ott, ahol az Én Igémet hallják, a hatalmamról szóló bizonyságtételek 

számtalanaságára, és emlékeztettem őket: "A fát a gyümölcséről ismerik meg". - Ez a Hatodik Pecsét, 

amelynek fénye alatt mindannyiótoknak követnie kell Engem. Ma a Hatodik Gyertyatartó, amely az Isteni 

Ige, megvilágosít benneteket. 

90 Íme, népem között vannak a kétkedés gyermekei a hit gyermekei mellett, azok, akik megtagadnak 

Engem, és azok, akik követnek Engem: Az egyik az anyagiasság felé hajlik, a másik pedig a spiritualitás 

elérésére törekszik. Ez a fő oka a mostani viszálykodásotoknak. 

91 De az Én tanításom fényes, mint a napfény. 
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92 Isten Báránya feloldotta a pecséteket, és csak ez lesz képes újból lepecsételni azokat. 

93 Az Új Jeruzsálem nem ebben a nemzetben van, sem máshol; ez a város szellemi, még akkor is, ha 

ettől a pillanattól kezdve lakhatjátok majd. 

94 Nem Illés oldotta fel a pecséteket; ő volt az előfutára annak, hogy a hatodik pecsétet a kellő 

időben feloldják és kinyilatkoztassák. Illés képviseli a Hatodik Pecsétet, és az ő küldetése nagyon 

magasrendű; kinyilatkoztatta nektek, hogy a kinyilatkoztatás új időszaka kezdődik számotokra. 

95 Ázsia hét temploma, amelyek szentélyek voltak, ahol apostolaim hangja üzenetként felhangzott a 

nemzetek minden nemzedékének, gyönyörű képe a Hét Pecsét Könyvének. 

96 Roque Rojas azzal a küldetéssel jött a világra, hogy ő legyen az első kommunikációs szerv, 

amelyen keresztül Elias hívta a Harmadik Korszak első munkásait, és azok között, akik elsőként kaptak 

megbízásokat, egy szűz emelkedett ki, aki rendelkezett a szükséges lelkiséggel és odaadással, hogy benne 

megtörténhessen az emberi elmén keresztül történő megnyilvánulásom csodája. Azóta, és ezen a 

közvetítésen keresztül, az Én Igém jelezte ennek a megnyilvánulásnak az időszakát, amely Illés 

megnyilvánulásával kezdődött, és amely 1866-tól 1950-ig fog tartani. 

97 A megértés számos szerve készült el, hogy rendelkezzetek kimeríthetetlen Igémmel, amely a 

bölcsesség és a kinyilatkoztatások forrása egészen megnyilvánulásom utolsó pillanatáig. 

98 Később eljön a spiritualizáció ideje, és bár már nem fogjátok hallani az Igémet, közelebb fogtok 

érezni Engem magatokhoz. 

99 Függetlenül attól, hogy egyesek jól, mások pedig rosszul vannak felkészülve, továbbra is le fogok 

jönni, hogy megismertessem magam. Egyesek jó szándéka és mások felkészületlensége miatt Lelkem 

ebben a formában lesz jelen 1950-ig; mert semmi sem lesz képes megakadályozni Akaratom 

beteljesülését. 

100 De azok, akik valami idegent adnak ehhez az ételhez, és olyan vizet adnak a tömegeknek inni, ami 

nem kristálytiszta és tiszta, azok számot fognak adni nekem. 

101 Az az akaratom, hogy térjetek vissza azokra a helyekre, ahol semmilyen feladatot nem végeztetek 

el. 

102 Az utak kikövezve, a földek a vetésre várnak. Készüljetek fel, és jöjjön el a küzdelem órája. Akkor 

testvérekként fogjátok egymást átölelni, elindultok, és hagyjátok, hogy az Én Akaratom beteljesedjen 

bennetek. 

103 Ne felejtsétek el, hogy az Én Munkám tiszta, és szeretni fogjátok mindvégig. 

104 Aktív jótékonyságot kell gyakorolnotok egész életutatok során; ez a feladatotok. Sok lelki 

ajándékotok van, hogy különböző módokon önzetlenül segítsetek. Ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, 

akkor el fogjátok érni azt, amit ti lehetetlennek neveztek. 

105 A szeretet tevékenysége, amelyet egy érmével végzel - bár ez is a szeretet tevékenysége - mégis a 

kevésbé emelkedett lesz. 

106 Szeretetet, megbocsátást és békét kell vinnetek testvéreitek szívébe. 

107 Nem akarom többé, hogy a farizeusok és a képmutatók védve legyenek a Törvényemben. Olyan 

tanítványokat akarok, akik átérzik embertársaik fájdalmát. Megbocsátok mindazoknak, akik megbánják, 

függetlenül attól, hogy milyen szektát vagy vallást vallanak, és világosan megmutatom nekik az igaz utat. 

108 Boldogok azok, akik idegen földekre viszik tanításaimat, mert Törvényem és őrangyalaim 

megvédik őket. Elmondtam nektek, hogy egy-egy felkészült gyermekemen keresztül hatalmas területet 

lehet megmenteni. Tegyétek magatokat méltóvá erre a kegyelemre, és én sok mindent megadok nektek. 

109 Sokféleképpen beszélek hozzátok, hogy Szavam megerősítsen benneteket, és ne legyetek 

gyengék, amikor a legnagyobb szükségetek van a hitre. 

110 Szeressétek egymást, amikor együtt vagytok, szeressétek egymást, amikor távol vagytok 

egymástól, akkor az Atya áldása leszáll erre a testvériségre. 

Az én békém legyen veletek! 
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11. Utasítás  
1 Emberiség, keressétek a boldogságot mennyei Atyátok szeretetében; mert bizony mondom 

nektek, az Istennel való egyesülés boldogságot fog érezni a szellemetekben. 

2 Amikor az ember a lelki ösvényre lép, végre megtalálja a boldogsághoz vezető utat. Tanítványok, 

ragadjátok meg a csodát, hogy a Mennyek Országa a lelketekben van és érezhető! 

3 Ismét leckéket adok nektek a szeretet tanításán keresztül, mert bár az élet leckéinek megtanulása 

folyamatban van, ami egy iskola számotokra, még nem fogtátok fel mindazt, amit az élet feltár 

számotokra az utatokon. 

4 Ó, szeretett gyermekeim, ti, akik úgy jajgattok, mint az elveszett bárányok, és félelemmel teli 

hangon kiáltotok Pásztorotok után! Ha becsukjátok a szemeteket a titeket körülvevő valóság előtt, akkor 

végül azt gondoljátok, hogy én vagyok az oka minden földi nyomorúságotoknak; mások azt hiszik, hogy 

közömbös vagyok az ő javaik és bajaik iránt. 

5 Milyen hálátlanok vagytok, amikor így gondolkodtok Atyátokról, és milyen igazságtalanok, amikor 

tökéletes igazságosságomat ítélik meg! 

6 Azt hiszed, nem hallom, amikor azt mondod, hogy csak keserűségből táplálkozol, hogy a világ, 

amelyben élsz, boldogság nélküli világ, és hogy az életednek nincs létjogosultsága? 

7 Csak akkor érzel Engem, amikor azt gondolod, hogy megfenyítelek, hogy megtagadok tőled 

minden kegyelmet, és elfelejted Atyád gyengédségét és jóságát; panaszkodsz az életedre ahelyett, hogy 

áldanád az Ő jótéteményeit. 

8 Ez azért van, mert becsukod a szemed az igazság előtt, és csak szenvedést és könnyeket látsz a 

környezetedben, és kétségbeesésbe zuhansz, mert azt hiszed, hogy minden jutalom nélkül marad. 

9 Mennyire más lenne az életed, ha e lázadás, a megértés hiánya helyett az első gondolatod 

minden nap az lenne, hogy megáldod Atyádat, és az első szavaid a hálaadás lennének a sok 

jótéteményért, amit az Ő szeretete ad neked! De már nem vagytok képesek érezni ezeket az erényeket, 

mert a test megzavarta a szellemeteket, és elfelejtettétek tanításomat; ezért beszélek nektek ezekről az 

érzésekről, amelyeket száműztetek a szívetekből. 

10 A sorsnak megvan az a kegyelme, amit Isten beletett. Az emberi sors tele van isteni jósággal. 

11 Ezt a jóságot gyakran azért nem találjuk meg, mert nem tudjuk, hogyan keressük. 

12 Ha kemény és keserű utat választasz az általam minden lélek számára kijelölt sorson belül, 

igyekszem azt megpuhítani, de soha nem növelni a keserűségét. 

13 Az embereknek szükségük van egymásra a világban, senki sem túl sok és senki sem túl kevés. 

Minden életnek szüksége van egymásra, hogy létezésük kiteljesedjen és harmóniában legyen. 

14 A szegényeknek szükségük van a gazdagokra, a gazdagoknak pedig a szegényekre. A gonosznak 

szüksége van a jóra, az utóbbinak pedig az előbbire. A tudatlanoknak szükségük van a tudósokra, a 

tudósoknak pedig a tudatlanokra. A kicsiknek szükségük van az idősebbekre, és azoknak viszont 

szükségük van a gyerekekre. 

15 Mindegyikőtöket Isten bölcsessége helyezte el ebben a világban a helyetekre és közel ahhoz, 

akivel együtt kell lennetek. Minden személynek ki van jelölve az a kör, amelyben élnie kell, és amelyben 

vannak inkarnálódott és diszinkarnálódott szellemek, akikkel együtt kell élnie. 

16 Így, ki-ki a maga módján, fokozatosan találkozni fogtok mindazokkal, akiknek az a feladatuk, hogy 

megtanítsanak benneteket a szeretetre, amely felemel benneteket; másoktól fájdalmat fogtok szenvedni, 

amely megtisztít benneteket. Néhányan szenvedést hoznak neked, mert szükséged van rá, míg mások a 

szeretetüket adják neked, hogy kompenzálják a keserűségedet; de mindegyiknek üzenete van számodra, 

egy tanítás, amit meg kell értened és hasznosítanod kell. 

17 Még egyszer mondom nektek, hogy nem ismertétek fel azt az üzenetet, amelyet minden lény 

tartogat számotokra, annak ellenére, hogy részt vesztek a tanításomban. 

18 Keressétek minden testvéretekben a jó oldalát, amit felajánl nektek, hogy tanuljatok tőle, és a 

rossz oldalát is, hogy segítsetek neki felemelkedni; így kölcsönös segítséggel fogtok járni az élet útján. 
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19 Állj meg és gondolkodj el egy pillanatra, mert sok olyan dolgot hagytál elmenni, ami jót tehetne 

neked. Ne hagyjátok elmenni ezeket a lehetőségeket, mert ezek olyan leckék, amelyeket elengedtek. 

20 Minden emberi lény egy lecke, a szeretet vagy a szeretetlenség várakozása, amely végül megadja 

nektek az édes vagy keserű igazságot; és így fogtok leckéről leckére járni, hol tanulva, hol tanítva, mert 

nektek is át kell adnotok testvéreiteknek azt az üzenetet, amelyet a földre hoztatok. 

21 Igazság szerint, mondom nektek, ha az emberiség megértené ezeket a tanításokat, nem sírna 

annyit a földön. 

22 Ne felejtsétek el, hogy minden inkarnálódott és diszinkarnálódott szellem*, amely bármilyen 

formában keresztezi életetek útját, segíteni fog nektek a sorsotokban. 
* Megtestesült szellem: még mindig a húsvér testében lakik; megtestesült szellem: már nem lakik az anyagi 

testében. 

23 Hány Fényszellemet küldtem értetek a világba, és ti nem álltatok meg, hogy áldjátok az irántatok 

érzett szeretetemet! 

24 Sok szellemet küldtem nektek, amelyekre nem figyeltetek, anélkül, hogy felismertétek volna, 

hogy a sorsotok részei; de mivel nem értettétek, hogyan fogadjátok be őket, üres kézzel maradtatok, és 

később a sajnálkozás könnyeit kellett hullatnotok. 

25 Emberiség, a ti sorsotok az, hogy harmóniában legyetek minden teremtett dologgal. Ez a 

harmónia, amelyről beszélek nektek, a legnagyobb minden törvény közül, mert ebben találjátok meg a 

tökéletes közösséget Istennel és az Ő műveivel. 

26 Tanulmányozd a téged körülvevő szellemeket és azokat, akik az életed során keresztezik az 

utadat, hogy értékelni tudd az erényeiket, magadba szívd az üzenetet, amit hoznak neked, vagy megadd 

nekik azt, amit kapniuk kell tőled. 

27 Miért veted meg a szomszédaidat, akiket a sors az utadba állított? Bezártad a szíved ajtaját 

előttük anélkül, hogy megtapasztaltad volna a tanítást, amit hoztak neked. 

28 Gyakran távol tartottátok magatoktól azt, aki a béke és a vigasztalás üzenetét hozta a lelketekbe, 

és aztán panaszkodtok, amikor ti vagytok azok, akik keserűséggel töltöttétek meg a poharukat. 

29 Az élet váratlan változásokat és meglepetéseket hoz, és mit fogsz tenni, ha holnap vágyakozva 

kell keresned azt, akit ma gőgösen elutasítottál? 

30 Tartsd szem előtt, hogy lehetséges, hogy holnap meg kell keresned azt, akit ma elutasítottál és 

megvetettél, tele vágyakozással, de gyakran már késő lesz. 

31 Ha gyerekek vagytok, értsétek meg és értékeljétek szüleitek jóságát. Ha szülők vagytok, legyetek 

megértőek a gyermekeitekkel. Ha házastársak vagytok, ismerjétek meg egymást és szeressétek egymást; 

de ha még nem vagytok azok, és várjátok azt, aki csatlakozik a sorsotokhoz, készüljetek fel arra, hogy 

befogadjátok, hogy megértsétek őt. 

32 Ne okozzatok több keserűséget magatoknak tévelygésekkel és komolytalanságokkal, és mivel 

nem tanultatok meg olvasni az élet könyvében, legalább azok szellemi nemességében olvassatok, akik 

közvetlenül körülvesznek benneteket. 

33 Emberiség, értsétek meg Szavamat, tanuljatok Tőlem, és lássátok, hogy senkit sem fordítok el 

Tőlem azok közül, akik közelednek Hozzám, mert tudom, hogy mindannyian az Én gyermekeim vagytok, 

hogy mindannyian rászorulnak Rám. 

34 Tanuljátok meg ezt a tanítást, hogy megértsétek, hogyan válhattok mesterré; de előbb tanuljatok 

meg testvérekké válni. 

35 Mindannyiótoknak fel kell ismernetek, hogy sorsotok az élet nagy leckéinek megtanulása; mert 

csak így érhetitek el tökéletességetek csúcsát, csak így válhattok naggyá. Ellenkező esetben mindig 

elégedetlenséget, panaszokat és értetlenséget, káromlást és szemrehányásokat fogtok hordozni 

magatokban az Uratokkal szemben. 

36 Hagyd, hogy tanításaim legyenek a tanácsadóid az utadon, és érezni fogod magadban az erőt, 

amely soha nem hagy kétségbeesni, és lépésről lépésre a megértés legmagasabb csúcsára vezet. 
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37 Vigasztaljátok azokat, akiket sírni láttok. Isten elvezetett benneteket hozzájuk, mert ott van a 

feladatotok. 

38 Értsétek meg tanításomat, hogy ne kövessetek el további hibákat az életetekben; mert minden 

sérelem, amit testvéreiteknek okoztok, akár szavakkal, akár cselekedetekkel, kitörölhetetlen emlék lesz a 

lelkiismeretetekben, ami kibékíthetetlenül szemrehányást fog tenni nektek. 

39 Ismét elmondom nektek, hogy mindannyiótokra szükség van ahhoz, hogy az isteni terv 

beteljesedhessen, és hogy az emberek közötti nagy szellemi nyomorúság véget érjen. 

40 Amíg létezik önzés, addig fájdalom is lesz. Változtassátok közömbösségeteket, önzéseteket és 

megvetéseteket szeretetre, együttérzésre, és megtapasztaljátok, milyen hamar eljön hozzátok a béke. 

41 Gondolkodjatok mélyen minden tanításomon! 

42 Ismerjétek meg magatokat! Végignéztem minden idők embereinek létezését, és tudom, mi volt az 

oka minden fájdalmuknak és boldogtalanságuknak. 

43 A legkorábbi idők óta láttam, hogy az emberek irigységből, anyagiasságból, hataloméhségből 

kioltják saját életüket; mindig elhanyagolták a szellemüket, azt hitték, hogy ők csak anyag, és amikor 

eljött az óra, hogy maguk mögött hagyják az emberi formát a földön, csak az maradt, amit az anyagi 

életükben létrehoztak, anélkül, hogy a szellem számára bármilyen boldogságot arattak volna; mert nem 

keresték, nem gondoltak rá, nem törődtek a szellem erényeivel, sem a tudással. Megelégedtek azzal, 

hogy úgy éljenek, hogy nem keresték az Istenhez vezető utat. 

44 Amíg ti, akik nem szeretitek az életet, mert kegyetlennek nevezitek, nem ismeritek el a 

lelkiismeret fontosságát az emberben, és nem engeditek, hogy az vezéreljen benneteket, addig nem 

találtok semmi igazi értéket. 

45 A lelkiismeret az, amely a szellemet az anyag és annak szenvedélyei fölé, egy magasabb életre 

emeli. A lelkiség éreztetni fogja veled Isten nagy szeretetét, ha sikerül azt tettekre váltanod. Akkor 

megérted az élet értelmét, meglátod a szépségét és felfedezed a bölcsességét. Akkor tudni fogjátok, 

miért neveztem életnek. 

46 Ki meri majd elutasítani ezt a tanítást azzal, hogy azt mondja, hogy nem igaz, miután megismerte 

és megértette? 

47 Ha megérted, hogy az igazi értéked a lelkiismeretedben rejlik, akkor harmóniában fogsz élni 

mindennel, amit Atyád teremtett. 

48 Akkor a lelkiismeret megszépíti a szegény emberi életet; de előtte az embernek el kell fordulnia 

minden szenvedélytől, amely elválasztja őt Istentől, hogy az igazságosság és a bölcsesség útját kövesse. 

Akkor kezdődik számotokra az igazi élet, az az élet, amelyre ma közömbösen tekintetek, mert nem 

tudjátok, mit vetettek meg, és nincs fogalmatok a tökéletességéről. 

49 Emberiség, szellemileg tétlenek maradtatok az idők során, mert azt hittétek, hogy az igazi 

boldogság és az igazi béke az emberi léthez tartozik, anélkül, hogy megértettétek volna, hogy ezek a 

Szellemi Élet részei, ami az igazi élet. 

50 Keressétek azokat, akik szeretnek benneteket, és azokat, akik utálnak benneteket; szeressétek azt 

az életet, amelyet kegyetlennek neveztek, anélkül, hogy tudnátok, hogy olyan számotokra, mint egy 

nyitott könyv, tele bölcsességgel. Hagyjátok, hogy mások örömei és szenvedései egyaránt megérintsenek 

benneteket. Minden emberben lássatok egy Mestert, és érezzétek magatokat a jó, nem pedig a rossz élő 

szimbólumának, mert az életben végzett cselekedeteitek szerint lesz az a szimbólum, amelyet 

megtestesítetek. 

51 Az emberek úgy képzelték el a poklot, mint az örök kínok helyét, ahová szerintük mindazok 

kerülnek, akik megszegték parancsolataimat. És ahogyan ezt a poklot a súlyos vétkek számára 

teremtették, úgy képzeltek el egy másik helyet a kisebb vétkek számára, és ugyanígy egy másikat azok 

számára, akik sem jót, sem rosszat nem tettek. 

52 Aki azt mondja, hogy a túlvilágon az ember nem örül és nem szenved, az nem mond igazat; senki 

sem szenvedés nélküli, és senki sem mentes az örömtől. A szenvedések és az örömök mindig keveredni 

fognak, amíg a lélek nem éri el a legmagasabb békét. 
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53 Figyeljetek, gyermekeim: a pokol a megtestesültekben és a diszinkarnáltakban, e világ és a 

"Szellemi Völgy" lakóiban van; a pokol a súlyos szenvedések, a szörnyű lelkiismeret-furdalás, a 

kétségbeesés, a fájdalom és a súlyos bűnöket elkövetők keserűségének szimbóluma. De megszabadulnak 

ezektől a következményektől a szeretetre irányuló szellemük fejlődésével. 

54 A mennyország viszont, amely az igazi boldogságot és békét jelképezi, azoké, akik elfordultak a 

világ szenvedélyeitől, hogy Istennel közösségben éljenek. 

55 Kérdezd meg a lelkiismeretedet, és megtudod, hogy a pokolban élsz-e, hogy vezekelsz-e a 

bűneidért, vagy pedig a mennyei béke járja át a szívedet. 

56 Amit az emberek mennyországnak vagy pokolnak neveznek, azok nem konkrét helyek, hanem a 

cselekedeteid lényege, amit a szellemed arat, amikor eléri a "szellemi völgyet". Mindenki megtapasztalja 

a maga poklát, a maga vezeklő világában él, vagy élvezi azt a boldogságot, amelyet az isteni szellemmel 

való emelkedettség és harmónia ad. 

57 Én vagyok a ti Atyátok, és ti az Én nagyon szeretett gyermekeim vagytok. Gyere, emelkedj fel 

minden teremtett dolog fölé, és gyere hozzám. 

58 Szeretett tanítványok, ezek az idők az emberiség számára az ítélet ideje. Letelt a határidő, 

ameddig el kell kezdenie a tartozásai kifizetését. Most aratjátok le a múltbeli vetések aratását, a 

munkáitok eredményét vagy következményeit. 

59 Az embernek van egy ideje, hogy elvégezze a munkáját, és van egy másik, hogy feleljön azért, 

amit tett; ez utóbbi az az idő, amelyben te élsz. Ezért szenvedtek és sírtok mindannyian. Ahogyan nektek 

is van egy vetés és egy aratás ideje, úgy Istennek is van egy, amit azért adott nektek, hogy betöltsétek a 

törvényét, és egy másik, hogy kinyilvánítsa igazságosságát. 

60 Most az isteni ítélet idejét éltek. A fájdalom sírásra késztet, az emberiség megtisztul a saját 

könnyeiben, mert senki sem menekül meg az engeszteléstől (a bűneiért). 

61 Ezek az igazságos idők, amikor el kell gondolkodnotok sorsotokon, hogy a szemlélődés és a 

spiritualizáció révén meghalljátok a lelkiismeret hangját, amely nem vezet félre és nem csal meg, hanem 

a béke útjára vezet benneteket. 

62 A szellem számára a legnehezebb dolog az anyagon keresztül elérni a spiritualizációt; az ember 

számára a legnehezebb dolog a lényegben való felismerés. Ne hagyd kihasználatlanul az életedet, tanulj 

meg minden leckét. A ti feladatotok az, hogy bölcsességre tegyetek szert, hogy tanítsátok azokat, akik 

körülvesznek benneteket, és hogy szellemben tökéletesítsétek magatokat. 

63 Népem, ha tudjátok, hogy szellemi sorsotok nagy, akkor lépjetek a szeretet útjára, és gyújtsátok 

meg hitetek fényét bölcsességem isteni lángján. 

64 Gyertek hozzám, emberiség, Én vagyok a Remény, Én vagyok az Ígért Vigasztaló, aki elhozta 

nektek a Béke Üzenetét a káosz idején. Mivel sokat sírtál és szenvedtél, vigasztalásom és szeretetem az 

irgalom forrásaként ömlik beléd. 

65 Bizony mondom nektek, hogy sokszor megszegtétek törvényemet; de az is igaz, hogy 

szeretetemben meg fogjátok tisztítani magatokat. Mit tennél, ha most, ahelyett, hogy megvigasztalnálak, 

csak mint bíró jönnék hozzád? 

66 Én vagyok a Szeretet Mestere, aki azért jött, hogy segítsek nektek a keresztetekkel. Én vagyok az 

útitársad, aki vezeti lépteidet, és melletted állok magányodban és keserűségedben. Én vagyok a jó barát, 

akire vártál. Én vagyok az a táplálék, amelyre a lelketeknek szüksége van, mert az Én szeretetem az a 

táplálék, amely életet ad nektek. 

67 Minden időben szükségetek volt Rám, de leginkább ezekben az időkben, amikor az emberiség a 

fájdalom poharát a végsőkig kiüríti. Ezért vagyok veletek, mert én vagyok a ti Megváltótok. - Sírsz, és én 

áldom sírásodat, mert a bűnösök könnye az az áldott harmat, amellyel a szívek megtermékenyülnek. 

68 Lelked eltávolodott az anyagtól, hogy meghallja Szavamat a szellemi világban, és szavak nélkül 

szólt hozzám. 
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69 A magasabban fejlett szellem tudja, hogy az emberi szó elszegényíti és lekicsinyíti a szellemi 

gondolat kifejezését; ezért elhallgatja az anyagi ajkakat, hogy felemelkedjen és kifejezze azon a nyelven, 

amelyet egyedül Isten ismer, azt a titkot, amelyet lénye legbensőbb részében rejtve hordoz. 

70 Tedd félre a fájdalmadat, emelkedj felül a könnyeiden, és hallgass továbbra is rám. Ismerjétek fel, 

hogy az emberiség számára eljött a Harmadik Idő, és érezzétek a felelősséget, hogy felkészüljetek. Valld 

meg nekem és emeld fel a lelkedet. Meghallgatom imádságodat, és megadom neked kegyelmemet és 

megbocsátásomat. 

71 Lelki énekekkel dicsértek Engem, amikor látjátok, hogy leereszkedem a "hegyek magasából" az 

otthonotokba, és amikor meghalljátok az Igémet, a lelketek megremeg, és azt mondjátok Nekem: "Uram, 

tudjuk, hogy velünk vagy". - De nem mindenki érezte meg eljövetelemet, és szükséges, hogy szavaimat és 

bizonyítékaimat folyamatosan ismételjétek, hogy tudatosítsátok bennetek, hogy ismét eljöttem az 

emberiséghez. Otthont, templomot kerestem az emberben, ahol lakhatok, és még nem találtam meg; de 

addig nem hagyom abba a sziklák csiszolását, amíg át nem alakítom őket olyan szívekké, amelyek érzik 

Jelenlétemet, és vele együtt Igazságosságomat és Szeretetemet. 

72 Ha úgy érzed, hogy az értetlenség sivatagában bolyongsz, légy bátor és lépj előre. De ha akaratom 

szerint sivatagokon és hegyeken kell átkelnetek, hogy más földekre vigyétek az örömhírt, akkor álljatok 

munkába, mert ha elfogy a víz, akkor a sziklából fogok vizet fakasztani, hogy oltsa szomjamat, és ha nincs 

elég erőtök a hosszú útra, akkor újraélesztelek benneteket. 

73 A munka, amelyet rád bízok, kényes. Ne hagyjátok, hogy aljas kezek elrabolják ezt a kincset, hogy 

később azt mondhassák, hogy ez az ő ihletésük gyümölcse, és ezzel magasztalják fel magukat és alázzák 

meg a gyanútlanokat. 

74 Amikor eljöttök hozzám, számon fogom kérni rajtatok és számon fogom kérni mindazt, amit 

adtam nektek; de sokan közületek azt fogják mondani nekem: "Uram, elvesztettem az örökségemet". 

Akkor megparancsolom nektek, hogy keressétek meg, és addig nem térhettek vissza hozzám, amíg vissza 

nem szereztétek, és nem teljesítettétek minden parancsolatomat. - Ha nem így szólnék hozzátok, 

elaludnátok, és nem lennétek képesek megmenteni magatokat. 

75 Szavam lényege, amelyet ma megőrzöl, holnap bölcs szavakban fog áradni ajkadról az emberiség 

javára. Ha kitartóan haladsz ezen az úton, egészséges és egészséges örömöket találsz, amelyek táplálják a 

lelkedet. 

76 Higgyetek a mustármag nagyságában, és látni fogjátok, hogy nagy csodák történnek. Ma is, mint a 

Második Korszakban, azt mondom nektek: parancsoljátok meg egy "hegynek", hogy változtassa meg a 

helyzetét, és engedelmeskedni fog nektek; állítsátok meg az elemek tombolását, és látni fogjátok, hogy 

megvalósul; mondjátok meg egy betegnek az Én Nevemben, hogy gyógyuljon meg, és látni fogja, hogy 

megszabadul a betegségtől. De amikor egy csoda adatik meg nektek, ne legyetek közömbösek, vegyétek 

észre és értékeljétek az isteni munkát a szellemetekben. 

77 Sok csapás éri majd az emberiséget; a természetben felfordulások lesznek, az elemek 

megszakítják kötelékeiket: Tűz pusztít majd el egész vidékeket, a folyók vizei kitörnek a partjaikról, a 

tengerek megváltoznak; lesznek olyan területek, amelyeket a víztömegek eltemetnek, és új földek 

emelkednek ki. Sok teremtmény elveszíti az életét, és még az embernél alacsonyabb rendűek is 

elpusztulnak. Minden felfordulás és zűrzavar lesz, és ha most nem készültök fel, gyengék lesztek a 

megpróbáltatásokban, és nem tudtok majd erőt adni másoknak, és így nem tudtok majd jó példát hagyni 

az eljövendő nemzedékeknek, akik lélektől lélekig egyesülnek Velem. Ha nem egyengetitek az útjukat, 

akkor a tudomány útján fognak Engem keresni, nem pedig a spiritualizáció útján, és ez nem az Én 

akaratom. 

78 Az 1950-es év után megtapasztaljátok e nagy megpróbáltatások kezdetét. Figyeljetek és 

imádkozzatok; ismerjetek meg Engem, emberek. Cselekedjetek az Én Igém szerint, amely minden erényt 

magában foglal, és üdvözüljetek. Bizony mondom nektek, aki hallja az Igémet és cselekszik az alapján, az 

üdvözül és bejut az örök életbe. Az a templom, amelyről azt mondtam tanítványaimnak, hogy három nap 
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alatt felépítem, az az, amelyet ma a ti lelketekben építek. Ez a templom elpusztíthatatlan; alapjait 

atyáitokra bíztam, és befejezését gyermekeitek fogják megtapasztalni. 

79 Senki sem szentségtelenítheti meg ezt a templomot, és nem engedheti meg, hogy bálványimádás, 

kapzsiság, önzés vagy képmutatás lépjen be ide; mert a sötétség és a lelkiismeretfurdalás lesz az egyetlen 

jutalom, amit elérnek. De ha féltékenyen őrzitek ezt a belső szentélyt, amelyet a lelketekben hordoztok, 

és amely az a lakás, amelyben Atyátok lakni akar, akkor látni fogjátok, hogy férfiak, nők és gyermekek 

karavánjai jönnek majd messziről és közelről, akik szellemi segítségre vágyva kopogtatnak e lakás 

kapuján. 

80 Sokan farkasként fognak jönni, és megpróbálnak majd túljárni az eszeden; de az imádatod 

őszinteségét és igaz voltát, valamint a cselekedeteidet látva szelíd bárányokká fognak változni. 

81 Gondolkodjatok, és engedjétek, hogy hálószobátok csendjében kikérdezzelek benneteket; ezek a 

kérdések ugyanazok lesznek, amelyeket az emberek fel fognak tenni nektek, és azt akarom, hogy 

mostantól kezdve felkészüljetek arra, hogy bűnös választ adjatok nekik. 

82 Abban az időben, amikor tanításomat és parancsaimat adtam nektek, erővel töltöttelek fel 

benneteket, hogy lankadás nélkül harcoljatok. Szeretett gyermekeim, nem lehetséges számotokra, hogy a 

keresztetek súlyával felérjetek a hegy magaslatára anélkül, hogy előbb ne járnátok a szenvedés útját.* 
* Utalás Jézus életének végére: mielőtt elérte volna a Golgota magasságát, ahol keresztre feszítették, keresztjét 

Jeruzsálem utcáin keresztül kellett vinnie. 

83 Mikor jelenik meg a földön az az ember, aki teljesíti minden tanításomat, ahogyan azt Törvényem 

megköveteli: a nagy és fényes lélekkel, magas érzelmekkel és ragyogó értelemmel rendelkező ember? 

84 Ha azt gondoljátok, hogy az "ember" szó egy teremtményt jelent - gyengét, kicsinyet és arra 

ítéltetetteket, hogy örökké a gonoszság elragadja őket -, akkor nagy tévedésben vagytok. Az embernek 

megvolt a szenvedés anyagi és szellemi olvasztótégelye, hogy küzdelmének, tapasztalatainak és 

fejlődésének gyümölcse az legyen, hogy igazi emberré váljon. Azt hiszed, hogy a te magod képtelen ilyen 

gyümölcsöt teremni? Izrael, ne kételkedj az Én Szavamban. Emlékezzetek arra, hogy megígértem 

Ábrahámnak és Jákobnak, hogy az ő utódaik áldás és vigasztalás lesznek a föld minden népének. 

Az én békém legyen veletek! 
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12. Utasítás  
1 Legyetek áldottak ezen a szent emléknapon, amikor az emberek a Messiás emlékét tisztelik. 

2 Nemcsak reményeket, hanem gyönyörű valóságokat is hozok nektek. 

3 A szenvedés vihara, amelyet életedben elszenvedsz, rövid életű lesz; mindez el fog múlni, és 

megszűnik a sírás és a szenvedés. 

4 Az emberi lény földi létezése csak egy pillanat az örökkévalóságban, az élet lehelete, amely egy 

időre megeleveníti az embert, majd azonnal újra távozik, hogy később visszatérjen, és egy új testet 

lélegeztessen. 

5 Örüljetek, hogy egyetlen fájdalom sem tart örökké; szenvedéseitek időlegesek, és hamarosan 

elmúlnak. 

6 A vezeklés és a megtisztulás ideje múlandó annak, aki szellemiséggel szemléli a 

megpróbáltatásokat; aki viszont teljesen elmerül az anyagelvűségben, annak hosszú ideig fog tartani az, 

ami valójában nagyon hamar véget ér. 

7 Ahogy szíved dobbanásai múlnak, úgy múlik el a végtelenben az emberek élete. 

8 Nincs ok a félelemre, mert ahogy egy sóhaj kiszökik valakiből, ahogy egy könnycsepp elered, vagy 

ahogy egy szó elhangzik, úgy múlnak el az ember szenvedései. 

9 Isten végtelen gyengédségében minden fájdalmad és bánatod a semmibe kell, hogy feloldódjon. 

10 Ha a fájdalom megsebez téged, az nem azért van, mert tőlem jön hozzád, hanem azért, mert már 

korábban is kerested, és az igazságosság törvényének teljesülnie kell. 

11 Mégis, senki sincs tehetetlenül magára hagyva, mindannyiótoknak van valaki, aki bátorít és 

védelmez titeket, sok szerettetek van az anyag fátyla mögött. De ti nem ismeritek őket, és nem tudjátok, 

hogy milyen módon mutatnak nektek szeretetet a túlvilágról. Ők azok a szellemek, akik a fény országában 

laknak, akik segítenek és vigasztalják a kis testvéreket, a gyengéket, az elesetteket, a betegeket. 

12 A megvilágosodottak az Úr magas rangú küldöttei, akik fontos és nehéz feladatok teljesítése 

során rendet tesznek és gondoskodnak mindarról, amire utasítást kaptak. 

13 Azért hívom őket megvilágosodottnak, mert ők azok, akik megengedték, hogy a szeretet magja 

virágozzék a lelkükben. Ők a megvilágosodottak, akiket még nem ismertek, mert hiányzik belőletek a 

spirituális érzékenység. 

14 Ahhoz, hogy jelenlétemet érezhessétek, szükséges volt, hogy gondolataimat egy emberi testen 

keresztül hangoztassam; de őszintén mondom nektek, a világegyetem tele van spirituális rezgésekkel, 

amelyeket ti is hallhatnátok, ha spirituális felkészültségetek és képességetek lehetővé tenné ezt 

számotokra. 

15 Azért kellett ebben a formában szólnom hozzátok, hogy hallhatóvá tegyem magamat, mert meg 

akarlak szabadítani benneteket a tudatlanság láncaitól, el akarom törni azokat a kötelékeket, amelyek 

akadályoznak benneteket, és segíteni akarok, hogy valóban megértsétek tanításomat. 

16 Aki a világ gyengeségeihez van kötve, az nem lesz képes Engem a teljességben érezni. Senki sem 

érheti el a tökéletességet, akinek a szíve megkeményedett. 

17 Éreztetnem kell magam a szívetekben, hogy megértsetek Engem, és gyakran kell ismételgetnem 

tanításaimat, és keresnem kell azt a pillanatot, amikor felkészültök arra, hogy befogadjatok Engem. 

18 Meg kell értenetek, hogy azért jöttem, hogy elszakítsam a láncokat, amelyek a fájdalom 

rabszolgáivá tettek benneteket, hogy megszabadítsalak benneteket a szenvedéstől, amelyet magatoknak 

teremtettetek, és amelyet még jobban elnyújtottatok, mert ismételgetitek hibáitokat és 

tökéletlenségeiteket. De ha megmerevedtek a gonoszságban, akkor is állandóan megmentelek 

benneteket Szeretetemben; és még ha a bűn barlangjaiban vagy szenvedélyeitek legmélyebb 

szakadékában találjátok is magatokat, ott keresni fogom az elveszetteket, hogy bevigyem őket a 

világosság országába. De alázatosnak és igazságosnak* kell lenned, hogy magvam kivirágozhasson 

benned. 
* A Biblia és ezen Isteni Tanítások értelmében az "igaz" szó azt jelenti: Isten törvényét - a szeretet új 

parancsolatában - tettekkel teljesíteni és Isten igazságossága előtt megállni. 
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19 Igazság szerint azt mondom nektek: Bár látom, hogy megszabadítottátok magatokat a romlástól 

és a haszontalantól, hogy erőfeszítéseket tettetek a gonosz utaktól való elfordulásban, mégsem 

mondhatom, hogy már képesek vagytok egy nép vezetésére; mert még sok minden hiányzik a 

spiritualizáció eléréséhez. 

20 Azért is jöttem, hogy eszményeket ébresszek fel bennetek, hogy megszabadulhassatok a 

tudatlanságtól; mert ezzel a lánccal, amely az anyagelvűséghez köt, nem jelenhettek meg 

apostolaimként, és nem adhattok példát az igaz szeretetről. 

21 Én vagyok az Igazság Napja, aki feloszlatja a tudatlanság ködét; lépjetek ki a sötétségből, és 

fogadjátok be Isten inspirációjának megvilágosító és melegítő sugarait. 

22 Ha már megértettél Engem, akkor teljes mértékben éreznéd, hogy bölcsességként, életként 

érkezem a lelkedbe, és ha elméd és szíved megtartaná fényszavaimat, akkor hamarosan a 

megvilágosodottak közé tartoznál. 

23 Ó áldott reggel, tele imákkal, énekekkel és áldásokkal! Ha az emberek legalább néhány pillanatra 

belemerülnének ennek a jelentésnek a nagyságába - mennyi békét és mennyi fényt aratnának a lelkük 

számára! 

24 Nézzétek, népem, nézzétek az eget, nézzétek meg közelről, és meg fogjátok tapasztalni, hogy 

minden egyes csillagban egy ígéret van, egy világ, amely vár rátok; ezek az élet világai, amelyeket Isten 

gyermekeinek ígértek, és amelyekben mindannyian lakni fogtok. Mert mindannyian meg fogjátok ismerni 

országomat, amely nem csak bizonyos lények számára készült; egyetemes otthonként jött létre, 

amelyben az Úr minden gyermeke egyesülni fog. 

25 Azonban mindig tiszta gondolkodásúnak kell lennetek, mentesnek a (sötét) felhőktől, mindig 

ébernek kell lennetek, hogy érezzétek, hogy inspirációm eljut hozzátok. 

26 Amikor egy napon egy, az Én Bölcsességem által megvilágosodott ember uralkodik a Földön, 

minden harmónia lesz; de ti a mai napig nem fogadtátok el Tanításomat, nem akartatok a Föld vagy 

egyetlen nemzet vezetői lenni, és ezért vannak a háborúk. 

27 Most hallgass meg valami számodra fontosat, ami megvigasztal a fájdalmadban: 

28 A jövőben megvilágosodott szellemeket fogok küldeni nektek, akik uralkodóként jönnek majd a 

Földre, és nem fognak több háborút megengedni, mert tudják, hogy ez a bolygó minden emberért van, és 

hogy a nemzetek közötti viszály, amely az emberiség kezdeteire nyúlik vissza, az emberek közötti irigység, 

neheztelés, bizalmatlanság, megosztottság és gyűlölet tagadhatatlan bizonyítéka. 

29 Ez a reggel, amelyet megvilágított Jézusban való világra jövetelem emléke, még fényesebbé vált a 

ti felemelésetek által. 

30 Ne hagyjátok ki az imádságot, még ha olyan rövid is, hogy nem tart tovább öt percnél; de közben, 

lelkiismeretetek fényében, vessétek magatokat alapos vizsgálat alá, hogy szemmel tartsátok tetteiteket, 

és tudjátok, miben kell javulnotok. 

31 Ha az imádságban való emelkedettségedben elveszíted az idő fogalmát, az a spiritualizáció jele 

lesz, mert képes voltál kilépni az időből, még ha csak néhány pillanatra is, abból az időből, amelyre az 

anyagias rabszolgák csak az élvezetekért vagy a pénzük gyarapításáért vágynak. 

32 Azok, akik naponta megvizsgálják magukat, javítani fogják gondolkodásmódjukat, életmódjukat, 

beszédüket és érzéseiket. 

33 Az emberi lény spirituális fejlődése, átalakulása, megújulása és felemelkedése az oka annak, hogy 

az Én Igém megnyilvánul ebben a világban. 

34 Azt akarom, hogy elérjétek a tökéletességet, hogy ki tudjátok dolgozni a boldogságotokat és a 

békéteket. 

35 Ha e napi lelkiismeretvizsgálat ellenére nem a jóság útján jársz, akkor felelős leszel a 

tévedéseidért, a bukásaidért és a hibáidért. 

36 Ha néhány tanításomat nem adjátok vissza kellőképpen, mert a szavak kevéssé gördülékeny 

közvetítőjén keresztül hangzott el, forduljatok az Ige szellemi oldalához, anélkül, hogy a kifejezés 

szegénységén rágódnátok, és tanításom igazságában megtaláljátok tanításaim isteni lényegét. 
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37 Sokaknak, akik hallják az Igémet, úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb tanítás, amit ma a földön 

kaphat az ember; másoknak azt a benyomást kelti, hogy nem tartalmaz semmilyen igazságot. De nem ez 

az első alkalom, hogy kinyilatkoztatásaimat az emberek elutasítják. 

38 Sok mester és hírnök jött erre a világra, és amikor elkezdték elvetni az igazság és a szeretet 

magját, megöltétek őket, mert az emberiség sötétsége nem tudott elviselni ennyi fényt. 

39 A próféták, pátriárkák és látnokok mártírok lettek, az emberi gonoszság áldozatai, mert az 

emberek nem tudták felfogni az ajkukról elhangzó igazságot, sem e szívek jóságát. 

40 Minden megvilágosodott megismerte a szenvedés keresztjét, minden gyötrelemmel és 

keserűséggel együtt, amit az emberek tudnak a testvéreiknek okozni. 

41 Ezek a szenvedések minden mester számára szükségesek, tüskék, amelyeken át kell mennie, és 

keserűségek, amelyeket meg kell ismernie, hogy szellemének nagysága láthatóvá váljon ezek közepette. 

42 Még nem ismeritek ezt az utat, de meg kell ismernetek és be kell járnotok, ha az általam inspirált 

és a szeretet által adott erővel teli munkába mentek. 

43 Számodra a szeretet egy gyönyörű szó, de a mai napig nem hatoltál bele a valódi jelentésébe. 

44 Aki a Mester, az tudja, mi a sorsa, és megáldja azt, és tudja, mi a testvérei sorsa. 

45 És mi a sorsod? - Ugyanaz, amit egykor a Mesterek Mestere példázott, és ami minden küldöttnek 

megadatott: megmenteni, szeretni és megváltani a bűnösöket. 

46 Az a sorsod, hogy megvilágosodott és próféta legyél; egy nap az leszel; és akkor megismered majd 

azoknak a szenvedését, akik megmutatták neked az utat. Ugyanakkor megismerheti a szeretetet és a 

bátorságot, amely elkísérte őket életük útján. 

47 Mindannyiuknak belső harcban kellett győzedelmeskedniük a szenvedés és a megpróbáltatás 

legnehezebb órájában; és amikor a lelkiismeretük megkérdezte tőlük, hogy le akarnak-e mondani 

küldetésükről, vagy maradnak-e a nép között, amelyik a halált adta nekik, határozottan azt válaszolták, 

hogy népükkel akarnak maradni, mert ez a feladatuk, még ha testvéreik ezt nem is értik ugyanúgy. 

Rendületlenül kitartottak azok mellett, akiket szerettek, amíg csak egy leheletnyi életük volt hátra. 

Tudták, hogy az emberiségben lévő sötétségeket fel kell oldani, de őszintén mondom nektek, nem önző 

érdekek vezérelték őket, bár jutalmukat az Én Királyságomban tartják meg számukra. 

48 Én vagyok a Könyv mindenki számára, és itt vagyok nektek Én, mint bizonyíték. Még mindig veled 

vagyok, mert szeretlek, és szükséged van Rám. - A boldogság meghódításához két út áll rendelkezésedre, 

amelyet szabad akaratodból követhetsz: a szeretet és a fájdalom útja; de őszintén mondom neked, hogy 

bármelyik utat is választod, én leszek a segítőd. Ha megismeritek a megtisztult lélek magasrendű érzéseit, 

ti is azt fogjátok mondani: a bűnösökkel maradok. 

49 Azokat kérem, akik szeretettel dolgoztak a Munkámban: Mit éreztél, amikor a jóért, mások javára 

dolgoztál? 

50 Azt mondjátok nekem: "Mester, egy folyékonyság vett körül bennünket ebben, és egy erő hajtott 

minket, hogy fáradtság és fáradtság nélkül folytassuk." 

51 Belefáradtál már abba, hogy Engem hallgass? - Nem, Mester - mondod Nekem. Én sem fáradtam 

bele, hogy veled legyek a teremtésed kezdetétől fogva. 

52 Tanításaimat, isteni tanácsaimat, törvényeimet és szabályaimat adom nektek az örökkévalóságra, 

és néha, szavaim gyakorlása során, ti is tanításokat adtatok jótékonyságotok által, amikor mások javára 

dolgoztatok. 

53 Ha bármelyikőtöket nem érinti meg tanításom, az olyan, mint a szikla; de mindannyian 

figyelmesen hallgassátok Szavamat, mert senki sem maradhat érzéketlen ehhez a Fényhez. 

54 Valaki megkérdezi Tőlem: "Mester, miért vannak olyanok, akik nagy küldetéseket hoznak a földre, 

mások pedig nem?" És azt válaszoltam nektek, hogy azok, akiknek ma csak egy kis küldetésük van, holnap 

a nagy megvilágosodottak lesznek. 

55 Éljetek mindig éberen, mert utatokon lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy Hozzám tartoznak; 

de ne higgyetek nekik az első pillanatban, higgyetek annak érdekében, amit alázattal, bölcsességgel és 

szeretettel vallanak. 
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56 Mások azt fogják mondani nektek, hogy kapcsolatban állnak Velem, miközben ők az elsők, akiket 

megtévesztettek. Ezért mindig figyelned kell a feladatodra és a pozíciódra, amelyet betöltesz. Meg kell 

nyitnotok a szemeteket és a fületeket, és sok mindent meg kell bocsátanotok. 

57 Sok mindent kell tudnotok, hogy elmondhassátok nekik, melyik az igazi út, és hogyan 

szabadulhatnak meg a rabságtól, a tudatlanságtól. Értsétek meg, hogy kötelességetek cselekedetekkel 

bizonyítani az általatok hirdetett igazságot. 

58 Ez a bolygó át fog alakulni, mert az emberek spiritualizálódni fognak, és akkor tökéletes 

istentiszteletet fognak nyújtani Istennek. 

59 Eljött a csend pillanata, a Velem való közösségetek pillanata, hogy ahogy a tenger hullámai 

egymásba folynak, úgy egyesüljetek Isteni Lelkemmel. Csend - nemcsak az ajkakon, hanem az ember 

belső templomában is, mert a lelked az, ami hozzám beszél, és a pillanat ünnepélyes. 

60 Csendesedjetek el és hallgassatok meg Engem, ti sok ösvényen vándorlók, akik sok út porát 

hozzátok magatokkal; engedjétek, hogy Én legyek a fény sorsotok útján. 

61 Különböző vallásokból hallottátok ezt a szót, amely által megtanultátok, hogy az egyetlen szellemi 

törvény, az egyetlen igaz tanítás, amely az embereket irányítja, ez lesz: "Szeressétek egymást". De ezt a 

tanítást azok fogják terjeszteni, akik e tanítások által megvilágosodtak, nem pedig azok, akik megszegik a 

törvényt, sem pedig az örök pokol gonosz prédikátorai. 

62 Új küldötteim ajkán nem lesz sem hazugság, sem káromlás, nem egy igazságtalan, kegyetlen, 

irgalmatlan Isten tanítását fogják tanítani, aki képtelen megmenteni minden gyermekét, hanem az igaz 

szeretet és a tökéletes igazságosság Istenét. 

63 Még csak azt sem mondom nektek, hogy ez a szellemi tanítás lesz a világvallás; mert én soha nem 

vallást, hanem törvényt adtam át. Arra szorítkozom, hogy elmondjam nektek, hogy az a törvény, amely 

győzedelmeskedni fog és tartósan érvényes lesz a földön, hogy megvilágítsa az emberek létét, a szeretet 

törvénye lesz, amelyet elmagyaráztam nektek a Tanításomban, hogy teljes mértékben megismerjétek. 

64 Az emberiség még sok hamis szeretet- és jótékonysági cselekedetet fog végezni, amíg meg nem 

tanul szeretni és valódi szeretetteljes tevékenységet gyakorolni, és sokaknak még mindig vallásról 

vallásra kell vándorolniuk, amíg szellemük magasabb tudásra nem emelkedik, és végre megértik, hogy az 

egyetlen törvény, a szellem egyetemes és örök tanítása a szeretet, amelyhez mindenki el fog jutni. 

65 Minden vallás el fog tűnni, és csak Isten templomának fénye marad meg, amely az emberben és 

az emberen kívül ragyog, a templom, amelyben mindannyian az engedelmesség, a szeretet, a hit és a 

jóakarat egyetlen imádatát fogjátok felajánlani. 

66 A lelkiismereted készen áll arra, hogy minden lépésedre figyelmeztessen, és nyugtalanná tesz, ha 

megszeged törvényemet. Ezután elhatároztad, hogy nem esel többé gonoszságba. 

67 Láttam olyanokat is, akik csendben vigasztalják és gyógyítják a betegeket, akik dicsekvés nélkül 

tudják, hogyan adják ki a helyes szót, amely megment, megdorgál és megerősít. 

68 Ahogyan Engem hallgatsz, a szíved megnemesül, és a lelked az anyag önzése fölé emelkedik, 

másokra gondolva, és szenvedéseiket és megpróbáltatásaikat magáévá téve. Azt kívánjátok, bárcsak ne 

lenne többé háború, mert kezditek szeretni a békét; a háború mégis folytatni fogja a pusztítás és a halál 

útját, mert még mindig nem minden ember gondolkodik és érez úgy, mint ti ebben a pillanatban. De a 

hatalmon lévőknek adott időkorlát nem fog sokáig tartani, hamarosan látni fogjátok, hogy uralmuk és 

hatalmuk hamuvá válik. 

69 Mi ezeknek az embereknek a bűne Isten előtt, és hogyan kell megfizetniük érte? - Csak én tudom; 

de bizony mondom nektek, senki sem menekülhet meg az engesztelés törvénye elől. Ezért azt mondom 

nektek, hogy amíg ők továbbra is pusztítják a világot, amelyet Isten adott nekik, hogy benne éljenek, 

figyeljetek és imádkozzatok testvéreitekért, mert ők nem tudják, mit tesznek. Mert ha tudnák, akkor már 

régen újjáépítették volna könnyeikkel, vérükkel, sőt életükkel mindazt, amit leromboltak. 

70 Imádkozzatok továbbra is a világ békéjéért, ez a kötelességetek; imádkozzatok, hogy az emberek 

megértsék és szeressék egymást. 



U 12 

88 

71 Ha az emberek felismernék, hogy a föld mindenki számára lett teremtve, és ha tudnák, hogyan 

osszák meg testvéreikkel igazságos módon azokat az anyagi és szellemi kincseket, amelyekkel a létük tele 

van, bizony mondom nektek, már itt a földön elkezdenétek érezni a Szellemi Királyság békéjét. 

72 Köztetek voltam, bár ismét elmondom nektek, hogy nem szálltam le az anyagba, hanem csak 

isteni gondolataimat küldtem egy emberi agyba, amelyen keresztül szavakká alakultak át. 

73 Ha valaki azt mondaná, hogy lehetetlen számomra az emberiséggel ezen az úton 

kommunikálnom, mert végtelen vagyok, és ti nem vagytok méltók arra, hogy befogadjatok Engem, akkor 

azt válaszolom: Ahelyett, hogy a kicsinységetekre néznék, kinyilatkoztatom Magamat nektek, mert 

szükségetek van Rám. 

74 Isteni szellemem nem ismer távolságokat és akadályokat, minden formában veletek vagyok, mert 

jelenlétem egyetemes. 

75 Hamarosan nem fogom többé használni ezeket a hanghordozókat, mert az igehirdetésnek ez a 

formája 1950-ben véget ér. - Én vagyok a ti Atyátok, és ti, gyermekeim, tanuljatok meg közvetlenül 

hozzám beszélni. Nem emlékeztek arra, hogyan tanított titeket annak idején az Isteni Mester? Ne 

feledjétek, hogy Jézus nem keresett közvetítőket, hogy beszélhessen az Atyával. 

76 Az Én Szavam, az Én tanító beszédem ma látszólag csak nektek szól, de valójában mindenkinek 

szól, mert bölcsessége és szeretete átfogja az egész világegyetemet, egyesítve minden világot, minden 

megtestesült és nem megtestesült szellemet. Jöjj hozzám, ha szükséged van rám; keress engem, ha 

elveszettnek érzed magad. 

77 Én vagyok a ti Atyátok, aki ismeri szenvedéseiteket, és aki megvigasztal titeket. Belétek oltom a 

szeretetet, amelyre oly nagy szükségetek van, magatoknak és a körülöttetek lévőknek. 

78 Ha valójában felismeritek jelenlétemet a bölcsesség által, amelyet e hanghordozókon keresztül 

tárok fel, akkor ismerjétek fel azt is, hogy eljött az idő, hogy megkezdjétek az építő munkát a spirituális 

ösvényen. 

79 Ó, bárcsak sietnének mindazok, akik elhívást kaptak; bizony mondom nektek, az Úr asztala tele 

lenne tanítványokkal, és mindannyian ugyanazt az ételt ennék! De nem mindenki jött el, aki meghívást 

kapott, mással foglalkoztak, és így az isteni hívást a második helyre szorították. 

80 Boldogok, akik sietve jöttek, mert elnyerték jutalmukat. 

81 Az ember mindig, de ma még inkább, mint a múltban, úgy érzi, hogy ő a cselekedeteinek ura, 

függetlenül minden szellemi törvénytől. Önző lénnyé változott, aki csak magára gondol. Szíve szeretet 

nélküli mások iránt, és ezért az emberiség egy hatalmas sivataghoz hasonlít, száraz és száraz. Össze 

tudnak-e fogni az emberek ebben az államban, meg tudják-e érteni egymást, és tudnak-e segíteni 

egymásnak őszinte és nemes módon? - Nem! Ha az emberiség nem távolítja el a gonosz magot a szívéből, 

akkor továbbra is pusztítani fogja önmagát; egyesek bizalmatlanok lesznek másokkal szemben, és addig 

fognak veszekedni, amíg szeretet nélkül maradnak. 

82 Ez az a szántóföld, ahová a harmadik korszakban elvetem magvaimat, amelyre a munkások népét 

készítem elő, egy olyan népet, amelynek szíve elhagyja az önzést, amely az Igazságomra gondol, és a 

jóság felé fordul. 

83 Mielőtt azonban hozzám jöttetek volna, a boldogságot és a békét kerestétek magatoknak, 

anélkül, hogy arra gondoltatok volna, hogy feladjátok a saját boldogságotokat mások boldogságáért, vagy 

hogy a felebarátotok szükségleteit a vágyaitok elé helyeznétek. 

84 Ha teljesítitek a szeretet törvényét, akkor eléritek egységeteket és harmóniátokat, megszűnik a 

szenvedés, és a nemzetek békéje, amelyet az emberek eddig nem értek el, eljön az emberiség számára. 

85 Milyen könnyű lenne egy kis spiritualizációval az emberek számára, hogy képesek legyenek 

megérteni egymást! 

86 Kérem azokat, akik ezt a tanítást olyan igazságként ismerik el, amely képes megmenteni és 

egyesíteni az emberiséget: Miért nem döntesz úgy, hogy a gyakorlatba is átülteted? Megelégszel azzal, 

hogy egyszerű bölcsességtanításnak vagy egy újabb elméletnek tekinted? 
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87 Az ember úgy akarja megmenteni magát, hogy nem ismeri fel szellemi természetét, és ez a 

legnagyobb hibája. Amíg él és erősnek érzi magát a földön, igyekszik elfelejteni minden olyan gondolatot, 

amely az örökkévalóságra vagy a szellemi életre emlékezteti. Nem veszíti el ezt az intuitív tudást, de nem 

akar tudni róla semmit, és csak amikor a halál közeledik hozzá, és érzi magában a halál kínját, akkor 

fordul elő, hogy egy pillanat alatt jóvá akarja tenni a hibákat és be akarja pótolni az elvesztegetett időt; 

de akkor már késő lesz, mert nem minden jut el a megbánásig. Az igazságosság törvénye, hogy az ember 

azt aratja, amit vetett, még akkor is, ha a bűnbánat segít neki, hogy szeretettel és türelemmel viselje a 

bűnéért való vezeklést, ami valójában a helyreállítás és megújulás műve lesz. 

88 Hallgatjátok, és ugyanakkor megerősítitek, hogy valóban hozzátok beszélek. Hagyod, hogy a 

lelkiismereted beszéljen hozzád, és az azt mondja neked, hogy a hited gyakran csak látszat volt, mert 

nem volt meg a bizonyosságod az örök élet létezéséről a szellem számára. Kétségtelenül az volt a célotok, 

hogy a földi létet teljes mértékben élvezzétek, és csak akkor készüljetek fel a lelki életbe való lépésre, 

amikor eljön az utolsó pillanat. Az ez utáni élet gondolata olyan volt a hit számára, mint egy megerősítés, 

amire vissza tudott támaszkodni, amikor eljött az idő, és képes volt túlélni a távozás félelmetes 

pillanatait. 

89 Kérdezem tőletek: így kell élnie az embernek? Így mutatjátok ki az Atyába vetett hiteteket, és így 

éritek el az igazi szellemi magasabb fejlettséget? 

90 Gondoljatok el mindent, amit ebben a tanításban elmondtam nektek, és végül rájöttök, hogy az 

ember mindig is az önző és anyagi érzelmeivel tévedett. 

91 Felfedezzétek Tanításomat, amely a szeretet és az ebből fakadó összes erény, valamint a szellem 

minden érzékelése és ajándéka révén feltárja az ember előtt a szellemnek a szellemmel való egyesülését; 

és mondjátok meg, hogy nem ez-e az a kulcs, amely az emberiség számára kinyithatja az örök béke és a 

romolhatatlan bölcsesség kapuit. 

92 Abban a három időszakban, amelyre az emberiség fejlődését felosztottam, fényemmel ugyanazt 

az egyenes és keskeny utat jelöltem ki számotokra a szellem felemelkedéséhez, a szeretet, az igazság és 

az igazságosság egyetlen útját. 

93 Tanításról tanításra, kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra vezettelek benneteket, amíg el nem jött 

az az idő, amikor azt mondom nektek, hogy már szellemről szellemre kapcsolódhattok Velem. Az 

emberiség kapcsolódhatott volna így az első korszakban? - Nem, kénytelen volt anyagi istentisztelethez, 

rítusokhoz és szertartásokhoz, hagyományos ünnepekhez és szimbólumokhoz folyamodni, hogy közel 

érezhesse magát az istenihez és a spirituálishoz. Ebből a képtelenségből, hogy megközelítsék a 

spirituálisat, hogy felemelkedjenek az istenihez, hogy felismerjék a mélyebbet és megvilágítsák a 

misztériumokat, keletkeztek a különböző vallások, mindegyik az emberek spirituális elmaradottságának 

vagy spirituális fejlődésének mértékének megfelelően, egyesek jobban elkötelezettek az igazság iránt, 

mint mások, egyesek jobban spiritualizáltak, mint mások, de mind ugyanarra a célra törekszenek. Ez az az 

út, amelyen a szellemek évszázadokon és korszakokon keresztül haladnak, az az út, amelyre a különböző 

vallások mutatnak. Néhányan csak a legnagyobb lassúsággal haladtak előre, mások megálltak, megint 

mások pedig engedtek a megtévesztő tanoknak, és megfertőződtek. 

94 Az emberiség számára új korszak virradt; ez a fény kora, amelynek jelenléte minden ember 

szellemi útjának csúcspontja lesz, hogy felébredjen, elgondolkodjon, megszabaduljon hagyományai, 

fanatizmusa és tévedései súlyos terhétől, majd új életre emelkedjen. 

95 Egyesek előbb, mások később, apránként minden vallás és szekta el fogja érni a láthatatlan 

templomot, a Szentlélek templomát, amely jelen van az Én Művemben, mozdíthatatlan, mint egy oszlop, 

amely a végtelenbe emelkedik, és várja minden nép és nemzedék embereit. 

96 Amikor mindenki belép a szentélyem belsejébe, hogy imádkozzon és elmerüljön, egytől egyig 

eljutnak az igazságom azonos ismeretére. Ezért, amint ez a csúcspont az úton befejeződik, mindenki 

ugyanabban a törvényben egyesülve fog felemelkedni, és ugyanúgy fogja imádni az Atyját. 

97 Miért lepődne meg bárki is az Én új felfedezéseimen? Bizony mondom nektek, már a régi 

pátriárkák is tudtak e korszak eljöveteléről, és más korok látnokai is látták azt, és a próféták is hirdették 
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azt. Ez egy isteni ígéret volt, amelyet az embereknek adtak, jóval azelőtt, hogy Jézus által a világra jöttem 

volna. 

98 Amikor bejelentettem a tanítványaimnak, hogy újra eljövök, és jeleztem, hogy milyen formában 

fogom magamat az embereknek megismertetni, már sok idő telt el azóta, hogy az ígéretet nektek tettem. 

99 Most a szemetek előtt van annak az időszaknak a lefolyása, itt válnak valóra azok a próféciák. Ki 

lepődhet meg ezen? - Csak azok, akik sötétségben aludtak, vagy azok, akik kioltották magukban az 

ígéreteimet. 

100 Itt van az Én fényem, amely mindenkit vár, hogy megállítsa őket az útjukon, mert felfedem 

előttük azt a szellemi kincset, amelyet magukban hordoznak, de még nem voltak képesek felfedezni. Meg 

fogom győzni őket arról, hogy már túlságosan is felfedezték az anyagot, hogy már átadták magukat a 

mulandónak és a múlandónak. Megtanítom őket arra, hogy saját szellemükben keressék a lelkiismeretet, 

amely az az isteni lényeg, amelyet minden emberi lénybe helyeztem. 

101 Igazság szerint azt mondom nektek, hogy soha nem adtátok át mindazt, ami nagyszerű és jó a 

lelketekben, mert nem is tudtok róla. Hogyan fogjátok egymást szeretni azzal a tökéletességgel, amelyre 

tanítottalak benneteket, ha nem ismeritek el egymást testvérekként? Szükséges, hogy felhasználjátok azt 

a lényeget, ami a szellemben van, hogy szeretetetek szeretet legyen, és irgalmasságotok igazi irgalmasság 

legyen, valami több, mint üres szavak, valami több, mint nyomorúságos pénzdarabok, valami több, mint 

az asztalon hagyott száraz kenyérdarab, amelyek az egyetlen eszközök, amelyekkel elhitetik magatokkal, 

hogy szeretetet gyakorolnak és szeretik egymást. 

102 Milyen szép lesz a világotok, amikor az emberek felfedezik elméjükben azt az áldott kincset, 

amellyel Teremtőjük megajándékozta őket teremtésük pillanatától fogva! 

103 Azért adom nektek ezt a tanítást, hogy általa a múltba tekinthessetek, hogy megkeressétek a 

kezdeteteket, hogy megvizsgálhassátok a jeleneteket, és azután a jövőbe tekinthessetek, amely 

bölcsességgel, munkával, küzdelemmel és isteni jutalommal telve vár rátok. 

104 Bűnösök vagytok, de szeretsz Engem, és amikor Rám gondolsz, megpróbálsz a kedvemben járni 

azáltal, hogy szeretetet gyakorolsz a testvéreid iránt. Bűnösök vagytok, tudom, de imádkoztok, amikor 

bánatotok van. Bűnösök vagytok, de készek vagytok megosztani a kenyereteket azzal, aki alamizsnát 

kérve jön az ajtótokhoz. 

105 Minden jóért, amit az Én jó kedvemre való vágyakozásból teszel, fogadd simogatásomat, érezd 

vigasztalásomat, fogadd áldásomat. 

Az én békém legyen veletek! 
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13. Utasítás  
1 Az Atya háza ünnepi hangulatban van, a lakoma készen áll, mert ez a nép, mint a tékozló fiú, 

visszatért az Atya házába. Üljetek le az asztalhoz, és egyetek az ételből, az óra kedvező és kegyes. 

2 Még a Második Korszakban is tanítványaimmal körülvéve ültem az asztalnál. Tudták, hogy Jézus a 

Messiás, akinek eljövetelét megígérték, hogy megmenti népét. Nem láttatok Engem testileg, ahogy ők 

láttak Engem, de ennek az Igének a legbelső lényén keresztül érzitek a Mester jelenlétét, aki megígérte, 

hogy újra eljön és elküldi nektek az Igazság Szellemét, hogy elmagyarázza nektek az összes múltbeli 

tanítást, és hogy megértsétek azt, amit eddig nem értettetek. 

3 De ki az Igazság Lelke, ha nem maga Isten Bölcsessége? Hol fogjátok megtalálni, ha nem ebben a 

szellemi tanításban, amely mindent megmagyaráz és megvilágít számotokra? 

4 Megjövendöltem nektek, hogy akkor fogok visszatérni, amikor az emberiség gonoszságának és 

zűrzavarának csúcsán van; ezért, amikor azt szemléljük, hogy tudományuk és romlottságuk olyan 

gyümölcsöt termett, amely teljes érettségben van, az emberek érzik, hogy valami isteni még nem 

nyilatkozik meg. Ez az előérzet annak a következménye, hogy szellemi jelenlétem minden szellemhez 

szól, és hogy igazságosságom Atyaként megnyilvánul az emberiség körében. 

5 Nem fogtok Engem újra emberi lényként látni; most arra kell felkészülnötök, hogy lélekben 

lássatok Engem; ez az, amit a Második Korszak óta kaptatok, hogy megértsetek. A Mester egy "felhőben" 

emelkedett fel, mivel még utoljára látható volt tanítványai számára, és már bejelentették nektek, hogy 

pontosan ebben a formában fog újra eljönni. 

6 Most ezen az általam előkészített elmén keresztül beszélek hozzád; holnap a hangom visszhangzik 

majd a szívedben és minden lélekben. Mert az Én Szavam olyan, mint egy hangos harangszó, amely 

felébreszti mind a megtestesülteket, mind a megtestesületleneket, és új életre ébreszti őket. Ez egy 

mindenre kiterjedő felhívás. A múlt idők óta mondtam nektek, hogy egyetlen gyermekem sem fog 

elveszni, és hogy ha egy bárány veszélybe kerülne, akkor a kilencvenkilencet a juhnyájban hagyom, hogy 

az elveszett után menjek. 

7 Bizony mondom nektek, ó, új tanítványaim, sikerülni fog nektek megérteni azt, amit a Második 

Korszak tanítványai közül senki sem értett meg. 

8 Hányszor, amikor beszéltem hozzájuk, egymásra néztek, hogy melyikük értette meg, amit Jézus 

mondott; és mivel nem tudták megmagyarázni a Mester szavait (egymásnak), végül megkérték, hogy 

legyen világosabb a tanításában. - Igazság szerint azt mondom nektek, hogy az Én Szavam nem is lehetne 

világosabb, de abban az időben a szellem még nem volt elég fejlett ahhoz, hogy megértse az összes 

kapott tanítást; az időnek el kellett telnie, az emberiségnek szellemileg fejlődnie kellett, hogy a 

spiritualizáció fényétől megvilágítva felfoghassa az isteni kinyilatkoztatások értelmét. 

9 Mindazonáltal, amikor eljött az óra, hogy ezek a tanítványok beszéljenek az emberiségnek az Én 

Tanításomról, ők mindent tudtak, ami szükséges volt ahhoz, hogy tanítsák a testvéreiket; és amit még 

nem tudtak, azt a Szentlélek a szájukon keresztül kinyilatkoztatta, mert ők már fel voltak szerelve erre a 

feladatra. 

10 Ha a Mesterrel együtt töltött idő alatt egyesek az egyik, mások a másik formában értelmezték is a 

tanítását, amikor eljött az idő, hogy harcoljanak és prédikáljanak, mindannyian egy eszményben 

egyesültek, ugyanaz a bölcsesség, ugyanaz a szeretet éltette őket. Mindegyikük a maga útját járta más-

más tartományokon keresztül, de lelkük, gondolataik egységesek voltak a küldetésben, amelyet 

teljesíteniük kellett, és Jézus emléke bátorította őket. 

11 Mindig igyekeztek összejönni, hogy kicseréljék benyomásaikat a küzdelmeikről, a 

megpróbáltatásaikról, és örüljenek az elért győzelmeknek is. Bátorítást, bátorságot és hitet adtak 

egymásnak. 

12 Tudták, hogyan kell elvetni a magot, amelyet rájuk bíztam, mert egyikük nem búzát vetett, a 

másik pedig gyomot, nem, mindannyian egy magot vetettek, és ez a mag a szeretet magja volt, amelyet 
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én tanítottam nekik. Ezért a gyümölcs, amely az emberek szívéből sarjadt, a szeretet gyümölcse volt. 

Értitek, hogy mit mondok, amikor a testvéreitek akkori tetteiről beszélek nektek? 

13 Ne gondolkodjatok azon, hogy nagyobbak vagy kisebbek vagytok-e náluk; én csak azt mondom 

nektek, hogy szeressétek őket úgy, ahogy ők szerettek titeket, amikor utat törtek nektek, megtanítottak 

titeket az Uratok követésére, életüket adták értetek. Legyetek olyanok, mint ők a hitükben, a 

buzgóságukban, a szeretet tevékenységében. 

14 Érezzétek magatokat igazán tanítványaimnak! Tanításomban elhoztam nektek az isteni törvényt, 

amely jelen van a lelkiismeretetekben. - Mi az, amitől félsz más tanításoktól, elméletektől, 

tudományoktól vagy filozófiáktól? Vagy talán félsz azoktól, akik az ősi szentírásokat tanulmányozzák, a 

magukat kereszténynek nevező vallásoktól? Bizony mondom nektek, a tanítás, amit adok nektek, nem 

több, mint a magyarázata, a megerősítése azoknak a kinyilatkoztatásoknak, amelyeket a múltban 

kaptatok. 

15 Nem azért jöttem, hogy zűrzavart hozzak nektek, hogy a világban már meglévő zűrzavarhoz 

hozzáadjam, hanem inkább azért, hogy megszabadítsalak titeket tőle, ahogyan Mózes tette egykor a 

népével, amelyet kiszabadított Egyiptomból, ahol rabszolgák voltak. 

16 Biztonságos földre akarlak vinni benneteket, mint abban az időben, és ezért nyitottam meg 

előttetek Könyvem egy új fejezetét, hogy azon keresztül felismerjétek a keskeny és egyenes utat, amelyet 

az idők során Törvényemmel kijelöltem számotokra. 

17 Teljesítsd be, hogy ne kelljen visszatérned a földre a fájdalom idején, hogy learasd hibáid vagy 

önzésed gyümölcsét. Teljesítsétek küldetéseteket; akkor ti is vissza fogtok térni, de a béke idején, hogy 

felfrissüljetek annak a magnak a gondozásában, amelyet hátrahagytatok, amikor elindultatok. Most már 

nem Mózes fog vezetni benneteket, hogy megszabadítson benneteket, mint az első alkalommal; a 

lelkiismeretetek fog vezetni benneteket. 

18 Látszólag az emberek maguktól fognak elindulni, hogy békét és igazságot keressenek; de bizony 

mondom nektek, Illés szelleme a népek és nemzetek előtt fog megnyilvánulni, és szabadulásra hívja őket. 

19 Az "Ige" szól hozzátok, amely mindig is Istenben volt, ugyanaz, amely Krisztusban volt, és amelyet 

ma a Szentlélek által ismertek meg; mert az "Ige" az Ige, a Törvény, az Üzenet, a Kinyilatkoztatás, a 

Bölcsesség. Ha hallottátok az "Igét" Krisztus szavain keresztül, és most a Szentlélek ihletése által kapjátok 

meg - bizony mondom nektek, ez Isten hangja, amit hallottatok; mert csak egy Isten, csak egy Ige és csak 

egy Szentlélek van. 

20 Vizsgáljátok meg, értsétek meg és készüljetek fel, hogy a nyomorúságok ideje ne érjen titeket 

váratlanul, hogy ne maradjon terméketlen az Én Igém, amelyről holnap tanúságot kell tennetek az 

emberiségnek az Én akaratom szerint. Állhatatosnak kell lennetek, hogy hitetek ne gyengüljön el, mert a 

gyengeség egyetlen pillanata is a kudarcotok okozója lehet. 

21 1950-ben már fel kell szerelni. Ez a dátum felejthetetlen lesz ezeknek az embereknek. 

22 Ki éli meg ezt a dátumot? Ki lesz tanúja a parancsolatoknak és rendeleteknek, valamint az új 

próféciáimnak, amelyeket azon a napon adok nektek? Ti nem tudjátok, de én hozzáteszem: Kik lesznek 

azok, akik valóban felkészültek erre a megpróbáltatásra és a harc igazi útjának követésére? 

23 Nem tudjátok; csak azt mondom nektek, hogy ha nektek hiányoznak is az évek, számomra csak 

néhány rövid pillanat, mert én nem az idő függvényében élek, ti viszont igen. De ha azt hiszitek, hogy sok 

év van még hátra számotokra, és hogy lesz elég időtök felkészülni, még ha el is vesztegetitek őket, akkor 

nagy tévedésben vagytok. Ne legyetek túlságosan magabiztosak, mert az idő gyorsan telik, és semmi sem 

változtathatja meg az akaratomat. Képes lesz megállítani az időt? - Nem, te válaszolj Nekem. Akkor ti sem 

fogjátok tudni megakadályozni, hogy végzéseim beteljesedjenek. 

24 Gondolkodjatok mélyen, készüljetek fel, hogy örömöt érezhessetek ebben a megnyilvánulásban, 

és használjátok ki az időt mindannak gyakorlására, ami spiritualitást ad nektek. Így nem fogtok félni attól 

az órától, amikor nem halljátok többé az Igémet. 

25 Sok megpróbáltatásról beszéltem nektek, és figyelmeztettelek benneteket. Az én Igém, amely 

tele van jó tanításokkal és szeretettel, az az erő és a simogatás, amit az Uratok ad nektek. 
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26 Várlak benneteket a hegy tetején, ahol békét adok nektek. Három korszakban jöttem hozzátok, 

hogy tanítsalak benneteket, és ez a harmadik, amelyben egyesítelek benneteket, hogy átadjam nektek 

utolsó tanításaimat. Az én Mesteri feladatom nem fejeződött be a kereszten. Ma, tanításaim fényében 

sokkal többet fogtok tudni megérteni, mint amire korábban rájöttetek. 

27 De milyen kevesen vannak azok, akik felkészültek arra, hogy befogadjanak Engem. Sokakat látok 

közöttetek, akik eloltották lámpásukat, és sötétségben maradnak, és másokat, akik már elfelejtettek 

Engem. Spirituális fejlődésetek ellenére nem értétek el a tökéletességet, és míg egyesek fejlődtek, mások 

stagnáltak. 

28 Az idők kezdete óta tanítottalak titeket imádkozni, hogy mindig kapcsolatban lehessetek 

Istenségemmel. Megmondtam nektek, hogy teljesítenetek kell az isteni törvényt és az emberi törvényt is. 

Amit az első embereknek adtam, ugyanazt adom ma nektek, hogy teljesítsétek. 

29 Izráel szeretett gyermekei, nem fáradtatok-e el a sok vándorlásban? Nem nyomaszt téged az 

engesztelésed terhe? Nem vált-e már fárasztóvá számodra a sok fájdalom, amit elszenvedtél? Olyan nagy 

a fájdalomhoz való hozzászokásod, hogy már érzéketlenné váltál? Nem érzel többé szeretetet apád vagy 

testvéreid iránt? - Mély szellemi letargiába estél, és közömbös vagy minden magas érzés iránt. Lélektelen 

és embertelen életet éltek, és elfelejtettétek lelki kötelességeiteket; de azt akarom, hogy készítsétek fel 

elméteket, hogy befogadjátok Igémet, és hagyjátok, hogy szíveitekben lakozzam, hogy újra kegyelemben 

élhessetek. 

30 Szeretnélek elvezetni benneteket egy olyan élethez más szinteken, ahol harmóniában lesztek a 

magas szellemekkel, hogy folytathassátok a felemelkedést anélkül, hogy megállítanátok magatokat. Ha 

elindultok, hogy kövessetek Engem, nem lesztek többé közömbösek, nem fogjátok kiüríteni a szenvedés 

poharát; szeretni fogjátok az életet, és egyesültök minden testvéretekkel. 

31 Készüljetek, menjetek testvéreitekhez az Én Nevemben, szárítsátok fel a szenvedők könnyeit, 

adjatok bátorságot a gyengéknek, emeljétek fel az elesetteket és mentsétek meg az elveszetteket. 

Vigyétek a fényt mindenhová. Sokan felismernek Engem emberi életükben, mások pedig akkor, amikor a 

"szellemi völgyben" vannak. Az az akaratom, hogy mindenki felébredjen, hogy elültethessem a Szeretet 

Magját a lelketekben. 

32 Látni fogjátok, hogy egyesek hinni fognak megnyilvánulásomban ebben a Harmadik Korszakban, 

amikor hallják tanításomat a Hanghordozó közvetítésével; mások a ti tanúságtételetek által, és még 

sokan mások (emberek) az Igémből megőrzött Írások által. 

33 Azt akarom, hogy mindannyian erősek legyetek, hogy ne riadjatok vissza az első akadálytól, és ne 

féljetek egyetlen ellenségtől sem. Felkészítelek benneteket arra, hogy csodákat tegyetek, és átalakítsátok 

testvéreiteket az általam adott bizonyítékok által. 

34 Értsetek meg Engem, alapozzátok hiteteket a szikla szilárdságára, hogy azt semmi se tudja 

lerombolni. Ne hagyjátok, hogy ajkatok elhallgasson a dorgálástól való félelem miatt, és ne titkoljátok 

testvéreitek elől, hogy ebben az időben jöttem. Fejleszd a szó ajándékát, és engedd, hogy szívedből 

áradjon a szeretet és a bölcsesség, amelyet rád bíztam. 

35 "Vigyázz" a nemzetedre, ne engedd, hogy háború jöjjön be. Nyissátok meg szívetek kapuit, és 

engedjétek be azt, akit idegennek neveztek, a jóakaratú embert és azt is, aki gonoszságot hordoz a 

szívében, mert az ő lelke megvilágosodik ezen a földön, és olyan lesz, mint egy segítő anya mindenkinek. 

Előkészítem a magtárakat, hogy etetni tudjátok az éhezőket, és boldogság és béke legyen minden 

gyermekem között. 

36 Készüljetek fel lelkileg, hogy megérezzétek a jövőtöket, és elképzeljétek, hogy 1950 után 

apostolaimként maradtok, hogy utánozzátok azokat, akik egy másik időben követtek Engem. Tudták, 

hogy szellemi jelenlétemet akkor is megtartják, ha látják, hogy emberként eltűnök, és hogy továbbra is 

kísérni és megvilágosítani fogom őket. Felfrissültem, amikor láttam a hitüket, az egységüket, az 

ihletettségüket, és nagyon hamar megindította az akkori embereket a szavuk, mert megértették, hogyan 

kell a gyakorlatba átültetni mindazt, amit a Mesterük tanított nekik. 
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37 Tegyétek magatokat fogékonnyá, emberiség, és fogadjátok be Lelkem fényét, amely kiárad 

minden teremtett dologra. Olyan embereket tanítok, akik a béke üzenetét hozzák el nektek. A száján 

keresztül fogok beszélni; ha elutasítjátok, akkor engem utasítottatok el. 

38 Emlékeztesd az emberiséget, hogy minden alkalommal, amikor eljöttem hozzájuk, megleptem 

őket azzal, hogy elvonják figyelmüket a világi dolgok, és pontosan ezért nem érezték jelenlétemet. De 

hogyan értették volna meg, hogy ilyen sokáig várjanak, amikor az Egyiptomból való kivonuláskor 

tanúbizonyságot tettetek türelmetlenségetekről, hiszen még néhány napot sem tudtatok várni Mózes 

visszatérésére? Amikor lejött a Sínai-félszigetről, és elhozta a törvény tábláit, azt találta, hogy a nép a 

bálványimádásnak adta át magát. A gyengeség néhány pillanatában kitörölték szívükből az igaz Isten 

nevét, hogy azt egy aranyborjúval helyettesítsék. 

39 Erre az Úr azt a népet merevnyakúnak nevezte. Ezért nem vagyok meglepve, hogy egy korszak 

után azt látom, hogy az emberek, bár birtokában vannak ígéretemnek, elhanyagolták hitüket, hagyták 

kialudni lámpásukat, és annyi bálványt állítottak a helyembe, amennyit ma imádnak. Lehetséges lenne-e, 

hogy ma felismerjenek Engem, hiszen eljöttem hozzájuk? - Természetes, hogy minden, ami az enyém, 

furcsának tűnik számukra. 

40 Kinyilatkoztattam nektek, hogy visszatérésem "felhőben" lesz. Ma, mivel már köztetek vagyok, és 

ezért beteljesítettem ezt az igét, igazul mondom nektek, hogy a "felhő" az "Én jelenlétemnek felel meg a 

Lélekben". Ugyanabban a formában, amelyben tanítványaim láttak engem felemelkedni, miután 

befejeztem Munkámat a Második Korszakban, ebben az időben lejöttem az emberiséghez. 

41 Emlékezzetek, hogy amikor Mózest az Úr a Sínai-hegyre hívta, felhő borította be az említett 

hegyet, és a harmadik napon a felhő közepéből hallatszott az Úr hangja. Ezt a megnyilvánulást mindenki 

látta, ezt a felhőt láthatta a hegy lábánál összegyűlt sokaság. Az Úr volt az, aki már akkor is megértette 

veletek, hogy az Ő Királysága és lakhelye minden anyagi dolgon túl van. 

42 Bár az Úr abban a felhőben* jelenlétét materializálta, és hatalmának és igazságosságának 

megnyilvánulásaival megrémítette az embereket, ezek a megkeményedett elméjű és szívű emberek csak 

a félelem pillanataiban lettek hűtlenek az Istennel kötött szövetséghez. 
* Vagyis láthatóvá tették a fizikai szemek számára. 

43 Most, hogy "a felhőben" jövök, a szellemetekben telepedek le; ezért megnyilvánulásaim ebben a 

Harmadik Időben láthatatlanok a halandó szemek számára. Csak a magas érzékenységgel rendelkező 

szellem képes meglátni, érezni és megérteni kinyilatkoztatásaimat. 

44 Ez a spirituális érzék, amelyet kifejlesztek bennetek, hogy felismerjétek és szemléljétek mindazt, 

ami életetek kezdetétől mostanáig kinyilatkoztatott nektek, ez lesz az, amely el fogja pusztítani az összes 

hamis értelmezést, amelyet az emberek az Isteniről alkottak. A fény nagyon fokozatosan fog behatolni 

gyermekeim szívébe, ezért mondom nektek, hogy már nincs nagyon messze az az óra, amikor maguktól 

megértik majd annak értelmét, ami az emberek életében történhet. 

45 Néhányan, akik hallják ezt az igét, azt kérdezik: Az Úr azért jött le ebben az időben, hogy csak 

bennünk, akik emberi közvetítéssel hallottuk tanítását, éreztesse magát, vagy az egész emberiség 

körében tette ezt? - Az igazat megvallva, megmondom nektek: A szellemi felhő az egész világra árnyékot 

vet, ahogyan az első alkalommal is tette, amikor a Sínai-hegy lábánál lévő egész népét beborította. 

46 Az új korszak tanítványai, tanulmányozzátok az Én Igémet, mert szükségetek van az Én 

bölcsességemre a küzdelmetekben. 

47 Gondolkodjatok el a könyv lapjain, amelynek pecsétjeit a Bárány feloldotta. Az isteni Ige hangja az 

Élet Könyvéből szólal meg, és eléri azokat, akik a kegyelmi élet számára halottak, hogy felébressze őket az 

új életre. 

48 Az emberi test nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy hallhatóvá tegyem magam az emberek 

számára. Itt Én szólok hozzátok szellemben, az emberi elmén keresztül, anélkül, hogy fizikailag a föld 

porát kellene taposnotok. Ez a megnyilvánulás volt a felkészülés a közvetlen lélek-lélek kapcsolatra 

köztetek és a Teremtőtök között. 
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49 Boldogok azok, akik ebben az időben várják szellemi eljövetelemet, mert látni fognak Engem "a 

felhőben". 

50 Az emberek az Ószövetség tanulmányozásának szentelték magukat, és a próféciák és ígéretek 

vizsgálatán és értelmezésén törték a fejüket. Közülük azok kerültek a legközelebb az igazsághoz, akik 

megtalálták tanításaim szellemi értelmét; mert azok, akik makacsul ragaszkodnak az anyagi 

értelmezéshez, és nem értik, vagy nem akarják megtalálni igehirdetéseim szellemi értelmét, olyan 

zűrzavart és csalódást fognak elszenvedni, mint amilyet a zsidó nép elszenvedett, amikor eljött a Messiás, 

akit másképp képzeltek el, és másra számítottak, mint amilyennek a valóság mutatta. 

51 Ezt a magyarázatot az Élet Könyve Hatodik Pecsétjének megfejtésekor adom nektek. 

52 Annak érdekében, hogy átadhassam nektek ezeket az új kinyilatkoztatásokat, szükséges volt, 

hogy az emberiségnek emberként való megnyilvánulásom és a mostani szellemi megérkezésem között 

eltelt időszakban számos reinkarnáción menjetek keresztül a földön, hogy amikor a múltbeli leckét 

kértem tőletek, szellemetek tudja, hogyan válaszoljon, és amikor új kinyilatkoztatásokat adtam neki, 

képes legyen megérteni azokat. 

53 A Hét Pecsét Könyve az életetek története, a földi fejlődésetek története, annak minden 

küzdelmével, szenvedélyével, konfliktusával, végül a jóság és az igazságosság, a szeretet és a 

spiritualizáció győzelmével az anyagiasság szenvedélyei felett. 

54 Higgyetek az igazságban, hogy minden egy spirituális és örök célt szolgál, így minden leckének a 

megfelelő helyet adjátok, amit megérdemel. 

55 Amíg a Hatodik Pecsét fénye megvilágít benneteket, addig a harc, a lemondás és a megtisztulás 

ideje lesz; de amikor ez az időszak véget ér, egy új időszakba értek, amelyben a Hetedik Pecsét új 

kinyilatkoztatásokat hoz nektek. Milyen elégedetten és boldogan fogadja az új időt annak a lelke, aki 

tisztának és felkészültnek találtatott. Amíg a Hatodik Pecsét megvilágosít benneteket, az anyag és a 

szellem megtisztul. 

56 Közeledik az idő, amikor szellemetek teljes mértékben megnyilvánul a földön. Eddig ez nem volt 

lehetséges, mert a megkeményedés és az anyagelvűség még mindig fogva tartja; de a megtisztulás után 

az emberek hagyni fogják, hogy szellemük megmutatkozzon és erényben bontakozzon ki. Az edény tiszta 

és átlátszó lesz, és látni fogja a tartalmát, és lehetővé teszi annak kiáradását is. 

57 A túlvilágra való távozásuk előtt az emberek e földet a béke világává teszik, egy olyan hellyé, ahol 

a szellem fénye örökké ragyogni fog. 

58 De ti, ne aludjatok abban a hitben, hogy mások lesznek azok, akik megtapasztalják e prófécia 

beteljesedését, és élvezni fogják ezt a békét. Tudod, hogy nem te leszel-e az, aki eljön azokban az 

időkben? - Bizony mondom nektek, nincs mag gyümölcs nélkül, sem cselekedet jutalom nélkül. 

59 Sok szenvedést kell majd elviselniük az embereknek, hogy eljöjjön ez az idő; de ti, akik ezt 

várjátok, ne féljetek, mert küzdelmeitekben vagy magányotokban mindig van egy ragyogó csillag, amely 

megvilágítja utatokat, és ez a csillag Illés. 

60 Ti sokaság, akik halljátok ezt a hangot, kérdezem tőletek: Készek vagytok-e követni Engem ezen az 

úton, engedelmeskedve parancsaimnak? Meglesz-e bennetek a kellő bátorság, hogy beszéljetek erről a 

tanításról a testvéreiteknek? Úgy gondoljátok, hogy már képesek vagytok imádni Engem rítusok és 

szimbólumok nélkül? Nem szégyellitek magatokat spiritualistáknak nevezni a különböző vallások előtt? 

Nem fogtok meginogni, és nem fogjátok megbánni, hogy elkezdtétek ezt a munkát? Nem fogtok 

kételkedni a kritikák és támadások láttán, amelyeket szomszédaitok intéznek ellenetek, és nem váltok 

hitehagyottá, amikor tévesen ítélkeznek rólatok, és elűznek benneteket az otthonukból? 

61 Ne gondoljátok, hogy azért kérdőjelezlek meg benneteket, mert nem tudom, hogyan érzitek 

magatokat holnap, és hogyan viselkedtek a megpróbáltatásokkal szemben. Jól tudjátok, hogy semmi sem 

ismeretlen előttem, de ha felteszem nektek ezeket a kérdéseket, az azért van, hogy elismételjétek őket 

magatokban, és elgondolkodjatok rajtuk, mert a gondolkodáson keresztül juthatsz el a fényhez, a 

döntéshez, az erőhöz és a Bennem való bizalomhoz. 
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62 Ha nem figyelmeztetnélek benneteket, hogy készüljetek fel, hogyan lennétek képesek 

szembenézni a megpróbáltatásokkal és a megpróbáltatásokkal? 

63 Népem, legyetek türelmesek és bölcsek az emberiséggel szemben; ne essetek kétségbe, ne 

feledjétek, hogy éppen a megpróbáltatásokban kell a megbocsátás, a szeretet és az állhatatosság 

legszebb példáit adnotok. 

64 De ne féljetek, mert bár azt mondtam nektek, hogy szellemileg gazdaggá teszlek benneteket, nem 

fogtok hiányt szenvedni azokban a dolgokban sem, amelyek emberi életetekhez elengedhetetlenek. 

Tudjátok meg, hogy aki szellemivé tette magát, az elérte, hogy mindezek birtokában legyen, és ha sikerül 

eggyé válnia minden teremtett dolog Urával, akkor fiúként, még ha nincsenek is földi javai, mindannak 

örökösének, sőt tulajdonosának fogja érezni magát, amit Mennyei Atyja birtokol. 

Az én békém legyen veletek! 
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14. Utasítás  
1 Azért jöttök, hogy a fényt keressétek, és én megadom nektek, mert hisztek és tőlem várjátok. 

Mindenki, aki engem keres, megtalál engem; mindenki, aki bennem reménykedik, megkap. 

2 Könnyebb lenne a Királycsillagnak abbahagyni a ragyogást, mint nekem egyetlen gyermekemet is 

elutasítani, aki Engem keres. 

3 Azért jöttem a segítségetekre, hogy kijavítsam a tévedéseiteket, mert nem akarom, hogy a 

zavarodottságotok tovább folytatódjon. 

4 Az általam meghatározott idő, amíg ezt a tanítást átadom nektek, a végéhez közeledik, és 

szükséges, hogy felkészüljetek, mert a szellemtől-szellemig tartó kapcsolatban, amelyet 1950 után fogtok 

elérni, még nagyobb bölcsességet fogtok találni tanításaimban. 

5 A be nem avatottak "gyermek-tanítványokká", a "gyermek-tanítványok" tanítványokká, a 

tanítványok pedig mesterekké, az emberiség körében a jó cselekedetek élő példáivá válnak. 

6 Ne érezzétek magatokat kicsinek, amikor "gyermek-tanítványoknak" nevezlek benneteket, mert 

az Úr bölcsessége előtt már gyermeknek lenni is sok. 

7 Sok tanítványom és "gyermektanítványom" van, nemcsak itt közöttetek, hanem szétszórva az 

emberiségben, szektákban és vallásokban, mivel mindannyian, fejlődésüknek megfelelően, különböző 

lépcsőfokokat tesznek meg, amelyek a spiritualizáció végtelen létráját alkotják. 

8 De azt is tudnotok kell, hogy nem csak ezen a világon vannak tanítványaim; emlékezzetek, hogy 

azt mondtam nektek: "Az Atya házában végtelen sok lakóhely van". Hatalmas tömegben vannak 

gyermekeim, akik azért élnek, hogy tanuljanak Tőlem. 

9 Tudjátok, hogy azon a területen értitek meg jobban tanításomat, ahol ezért nagyobb fejlődést 

értek el. 

10 Jönnek azok, akik szomorúságtól és csalódástól szenvedve hagyták el ezt a világot; azok, akik 

igazságra és tudásra szomjaznak, azok, akik szeretetre éheznek, a megalázottak. 

11 Ott várja őket a Mesterük, hogy nagyobb tanításokat adjon nekik, mint amilyeneket az emberiség 

megtagadott tőlük. 

12 Akkor azok, akik a földön ismeretlenek és szegények voltak, igaz fényben fognak ragyogni, és 

csodálkozva fogják látni, hogy azok, akik hamis fényben ragyogtak ezen a világon, hogyan sírnak a 

túlvilági lelki nyomorúságuk miatt. 

13 Azokban a békés világokban, amelyekben lakni fogtok, azok, akik a földön sírtak és megáldottak 

Engem, a legkellemesebb meglepetéseket kapták, olyan jutalmat, amelyre nem számítottak, amikor 

kiürítették szenvedésük poharát. 

14 Nem számít, hogy voltak a reménytelenség és a kétség pillanatai; a gyengeség ezen pillanatait 

megbocsátom nekik, mert nekik is voltak nagy fájdalmas napjaik, amelyekben megadták magukat és 

megáldottak Engem. 

15 Az Én gyermekeim is megtapasztalták a Golgotát, és sokat szenvedtek a vezeklés útján; de azok, 

akik teljesítik Törvényemet, elnyerik a boldogságot és a lelki megelégedettséget az örök életben, még ha 

csak néhány pillanatig élnek is a jó úton. 

16 Így válaszol örökkévaló szeretetem az emberek csak rövid életű szeretetére. 

17 Boldogok azok, akik elesnek és felemelkednek, sírva és áldva Engem, megsebesülve testvéreik 

gonoszsága miatt, bíznak Bennem és felajánlják Nekem szívük szentélyét. 

18 Ezek a kicsinyek és nyomorultak, kigúnyoltak és mégis szelídek, látszólag gyengék, de valójában 

erősek lélekben; és nagyobb kinyilatkoztatások várnak rájuk, amint túljutnak ezen a világon. 

19 Ahhoz, hogy valaki a Második Korszakban az Én tanítványom lehessen, nemcsak nagy lelki, hanem 

fizikai erővel is rendelkeznie kellett; mert el kellett viselnie az emberek kegyetlenségét, a kínzásokat és a 

megpróbáltatásokat, amelyeknek durvaságukban és tudatlanságukban alávetették azokat, akik olyasmit 

hirdettek, ami kívül esett azon, amit a világban ismertek. 
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20 Most már nincs szükségetek nagy fizikai erőre, az isteni terv más; de továbbra is munkatársaim 

lesztek, hogy tanításomat terjesszétek az emberiség körében. 

21 Ebben az időben egy olyan emberiség tudatlansága ellen fogtok harcolni, amely bár minden téren 

materializálódott, de kevésbé kegyetlen és magasabban fejlett az elmúlt inkarnációi során szerzett 

tapasztalatai révén. 

22 Ha ma ismersz valakit, aki nem úgy érti és fejezi ki Isten imádatát, ahogyan a többség teszi - még 

ha ez el is idegesít téged, és megsértődsz -, már nem kiáltod, hogy élve kellene elégetni. 

23 Most, amikor váratlanul egy beteg, megszállott emberrel találkoztok, már nem menekültök el 

előle azzal a kiáltással, hogy tele van ördögökkel. 

24 Már sokan megértették, hogy ilyen lények nem léteznek, és hogy ők csak zavarodott szellemek, 

akiknek hiányzik a tisztánlátás pillanata, hogy szelíd bárányokká alakuljanak át. 

25 Már kezditek felismerni, hogy az a lény, akit ti ördögnek vagy sátánnak neveztek, nem más, mint a 

testetek gyengesége, az alacsonyabb szenvedélyekre való hajlam, az élvezetek és a test vágyai, a gőg, az 

önszeretet, a hiúság és mindaz, amivel a test kísérti a lelket. 

26 Még mindig sok illetlen cselekedetet tesztek és gondolkoztok; de örüljetek, mert egyre jobban és 

jobban fejlődtök, még akkor is, ha néhányan közületek az ellenkezőjét feltételezik, mivel a tökéletlen 

ítélőképességetek vezérel benneteket. 

27 Ez azért van, mert még nem vagytok képesek megérteni a benneteket körülvevő látható és 

láthatatlan teremtést, és ezért tévedtek az értelmezéseitekben. 

28 De szellemi fejlődéseteknek megfelelően, és következésképpen annak szükségletének 

megfelelően, hogy jobban megismerjétek kinyilatkoztatásaimat, küldöm nektek hírnökeimet, hogy 

vezessenek benneteket; és aszerint, hogy mennyire találom felkészültnek elméteket, bölcsességemről 

beszélek nektek, hogy elvezesselek benneteket a tökéletességhez. 

29 Az én igazságosságom is tökéletes megfelelésben tesztel benneteket annak, amik vagytok, mindig 

tiszteletben tartva a szabad akaratot, amelyet Atyátok szeretete adott nektek. 

30 Mindannyian rendelkeztek a Legfelsőbb Lény létezésének sejtésével vagy intuitív tudásával, és ez 

a belső tudás az a fény, amelyet szellemetek a szellemi fejlődés hosszú útján fokozatosan szerzett. 

31 Egy új nap érkezik most a szellemedbe, hogy megvilágosítson téged, egy új könyv, hogy 

megtanítsa neked azt, amire annyira vágytál és vártál. 

32 Nem érzitek, szeretett emberek, hogy az emberiség nem bírja tovább a hazugságokat, a 

mítoszokat és a sok hamis fényt? Már nem időszerű a szellemet a Törvényemnek adott téves 

értelmezésekkel táplálni. 

33 Felkészültök arra, hogy nagyobb tudást kapjatok, és bár évszázadokon át szekták, filozófiák és 

vallások szerint különváltatok, nagyon hamarosan össze kell gyűlnötök az új kinyilatkoztatásom köré, 

amelynek bölcsességáradata megérteti veletek, hogy végre megtaláltátok az "Igaz Élet Könyvét", a 

Szellem könyvét. 

34 Kétségbeesetten szükségetek van az Igémre; lelki szomjúságtól sanyargatjátok magatokat e 

harmat hiánya miatt, amely az Én tökéletes szeretetemből árad. Hiányzik belőletek a lelki felüdülés; ezért 

közeledem hozzátok, hogy az élet fájának gyümölcsét kínáljam nektek. 

35 Azért jöttem, hogy szeretettel mutassak rá nektek a hibáitokra; és nektek is ugyanilyen szeretettel 

és irgalommal kell rámutatnotok mások hibáira, hogy mind az egyik, mind a másik felismerje a 

hiányosságait és kijavítsa azokat; de soha nem fogok olyan szót kiejteni, amely arra késztetne 

benneteket, hogy elítéljétek a szomszédaitok cselekedeteit, vagy gúnyt űzzetek a hitükből vagy a kultikus 

cselekedeteikből. 

36 Tudjátok, milyen tévutakon mentetek keresztül, amikor megpróbáltatok hódolni Nekem? Ki 

emlékszik szellemének múltjára? 

37 Ha azt mondanám nektek, hogy a vadállatokat vagy a csillagokat imádjátok, és hogy 

képzeletetekkel emberi tulajdonságokkal rendelkező isteneket teremtettetek; hogy leborultatok, hogy 

imádjátok a ragadozó állatokat, madarakat és hüllőket, ez sokatoknak furcsának tűnne. De ismerem a ti 
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szellemi fejlődéseteket, és ezért azt mondom nektek, hogy legyetek megértőek, tisztelettudóak és 

irgalmasak a felebarátotokkal, azokkal, akik alacsonyabb fejlettségi szinten vannak, mint ti; így fogjátok 

igazán bizonyítani a szellemiségeteket. 

38 Egyedül Nekem van hatalmam arra, hogy rámutassak az emberek hibáira, hibáira, amelyeket 

bölcsességemmel kijavítok, és szeretetemmel megbocsátok. 

39 Az emberiség a szekták és a perverz kultuszok, a gonoszságok és a gyalázat rabja; ezért egymást 

ellenségnek tekintitek; mert türelmetlenek vagytok a szomszédaitokkal szemben. 

40 De még egyszer mondom nektek, hogy senkinek sincs joga megvetni vagy nevetségessé tenni a 

testvérei lelki meggyőződését. 

41 Ti vagytok az én ideiglenesen elveszett juhaim, és nem azért jöttem, hogy halált hozzak nektek, 

hanem hogy megmentselek, tanítsalak és egyesítselek benneteket. Azért jöttem, mint korábban, hogy 

elmondjam nektek, hogy szeressétek egymást; hogy e léten túl van egy másik, magasabb életetek; mert 

az Atya házában végtelen számú lakás van. 

42 Ha az emberek valódi szeretetet éreznének a testvéreik iránt, nem kellene elszenvedniük azt a 

káoszt, amelyben most vannak; minden harmónia és béke lenne bennük. De ezt az isteni szeretetet nem 

értik meg, és csak a tudományos igazságot akarják, a származtatott igazságot, azt, amit emberi 

érvelésükkel be tudnak bizonyítani; azt az igazságot akarják, ami az agyhoz szól, nem pedig azt, ami a 

szívhez ér, és most megvan materializmusuk eredménye: egy önző, hamis, szenvedéssel teli emberiség. 

43 Ebben az időben a vallások és a szekták összezavarodtak; de rámutatok nektek, hogy magas 

eredetűek voltak, és hogy tévelygéseik felett még mindig ott vannak a tisztaság és a fény nyomai, 

amelyeket megvilágosodottjaim hagytak bennük. 

44 Ha tudományaitok egy részét arra használtátok, hogy Engem vizsgáljatok és megítéljetek, nem 

tűnik-e ésszerűbbnek számotokra, hogy saját magatok vizsgálatára használjátok őket, amíg fel nem 

ismeritek természeteteket és el nem pusztítjátok materializmusotokat? Talán azt gondolod, hogy Atyád 

nem tud segíteni neked a jó tudományok útján? Bizony mondom nektek, ha képesek lennétek érezni az 

isteni szeretet lényegét, a tudás könnyen elérné elméteket anélkül, hogy agyatokat fárasztanátok és 

kimerítenétek magatokat az általatok mélynek tartott tudás tanulmányozásával, amely valójában 

elérhető közelségben van. 

45 De ha tudományaitok, megfigyeléseitek és tanulmányaitok a szeretet felé vezetnének 

benneteket, ha e tudásszomj végső célja az lenne, hogy Atyátoknak azzal hódoljatok, hogy egyre 

tökéletesebben szolgáljátok felebarátotokat, a legkisebbet, a leggyengébbet és a legszegényebbet, akkor 

nem mondanék nektek semmit. De amikor látom, hogy tudományaitok révén még az Isteneteket is 

lekicsinylitek és lealacsonyítjátok azzal, hogy korlátokat szabtok neki, hibákat tulajdonítotok neki, és 

olyan formákat adtok neki, amelyekkel nem rendelkezik; amikor látom, hogy ugyanakkor bálványokat 

csináltok az anyagból, és tökéletlen embereket istenítetek és szentnek tartotok, akkor azt mondom 

nektek, hogy nem ismertétek meg az igazságot, amelynek birtokában kellene lennetek, és nem vagytok 

felhatalmazva arra, hogy bárkinek is szent vagy isteni rangot adjatok. Ez csak a te Istened és Uradé. 

46 Nem tudjátok ábrázolni vagy meghatározni a Végtelent, mert korlátozott elmétekkel nem 

tudjátok felfogni; a nyelvetek sem képes kifejezni az Istenit, vagy emberi fogalmakkal megmagyarázni a 

megmagyarázhatatlant. 

47 Ne próbáljátok Istent szavakba vagy képekbe zárni, amelyek soha nem adhatnak fogalmat az 

igazságról. 

48 Mondd ki alázattal, de szívből jövő módon, hogy "Isten", és ha szeretnéd, hogy legyen fogalmad 

az Úr irántad érzett mérhetetlen szeretetéről, gondolj Jézusra. 

49 Allegóriákkal, képekkel, szimbólumokkal vagy Isten szegényes ábrázolásával csak azt éritek el, 

hogy testvéreitek megtagadjanak Engem, vagy kishitűvé váljanak. 

50 Az Isteni kinyilatkoztatásához a ti nyelvetek túlságosan korlátozott; ezért mindig is példázatokban, 

levelezésekben kellett szólnom hozzátok; de most már látjátok, hogy még ha így is beszéltem hozzátok, 
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akkor is keveset értettetek meg Engem, mert hiányzott belőletek a kinyilatkoztatásaim megértéséhez 

szükséges akarat. 

51 Mindig a szavaitok jelentéséről vitatkoztok, és amilyen mértékben újabb szavakat találtok ki, még 

jobban összezavarjátok az elméteket. Ó, ti emberek, akiknek sok szava, sok nyelve és sok hitvallása van, 

de nagyon kevés a szeretet műve! 

52 Nézzétek meg a madarakat, amint ugyanúgy és ugyanolyan egyszerűen énekelnek a világ minden 

pontján. 

53 Elmondhatom nektek, hogy minden teremtmény jobban ismeri és megérti egymást, mint az 

emberek. Miért? - Mert ők mind azon az úton élnek, amelyet én jelöltem ki számukra, míg ti, amikor 

olyan területekre mentek, amelyek nem nektek valók, eltávolodtok a helyes ösvénytől, amely a szellem 

ösvénye; és ha egyszer elveszítettétek magatokat az anyagias dolgokban, már nem értitek a szellemi, az 

isteni és az örökkévaló dolgokat. 

54 De itt vagyok neked Én, az emberiség; megtanítalak arra, hogyan lehetsz még anyagi 

állapotodban is összhangban a szellemi élettel, a földi tévedéseidet a valódi fejlődés életművévé alakítva, 

amely magas és nemes kielégülést nyújt neked ezen a világon, és azon túl, amikor elhagyod az emberi 

életet, a dicsőséges meglepetések soha véget nem érő aratását találod majd szellemed számára. 

55 Vedd Jézust példaképedül! - Milyen módon? - Azzal, hogy úgy szereted felebarátodat, mint a saját 

gyermekedet, mint az anyádat, mint a testvéredet, mint önmagadat. 

56 Mindig voltak olyan vezetőitek, akik megtanítottak benneteket a szeretet erejére. Ők a ti 

fejlettebb testvéreitek voltak, akik jobban ismerték Törvényemet és tisztábbak voltak cselekedeteikben. 

Példát adtak nektek erőből, szeretetből és alázatból, amikor a tévelygésekkel és bűnökkel teli életüket a 

jóságnak, az áldozatvállalásnak és a tevékeny szeretetnek szentelt életre cserélték. 

57 Gyermekkorotoktól az öregkorig világos példáitok vannak mindarra, amit szeretettel lehet elérni, 

és a szenvedésekre, amelyeket a szeretet hiánya okoz; de ti - érzéketlenebbek, mint a sziklák - nem 

értettétek meg, hogyan tanuljatok azokból a leckékből és példákból, amelyeket a mindennapi élet ad 

nektek. 

58 Megfigyelted már, hogy még a ragadozók is gyengéden reagálnak a szeretet hívására? Ugyanígy 

tudnak válaszolni az elemek, a természet erői, minden, ami az anyagi és szellemi világban létezik. 

59 Ezért azt mondom nektek, hogy áldjatok meg mindent szeretettel, az Atya és az Univerzum 

Teremtőjének nevében. 

60 Áldani azt jelenti, hogy jóllakni. Áldani annyit tesz, mint érezni a jót, kimondani és továbbadni. 

Áldani annyit tesz, mint mindent, ami körülvesz benneteket, a szeretet gondolataival átitatni. 

61 Így cselekedjetek, és megdicsőítelek benneteket, amikor elértétek célotokat, mert megtaláltátok 

magatokban az isteni lényeget, életetek eredetét és az ajándékokat, amelyekkel felvérteztelek 

benneteket. A küzdelem, az érdemek és az Én Törvényemhez való igazodásotok egy akaratot, egy 

szellemet fog alkotni az Én Istenségemmel. 

62 Fényem eléd jön, hogy segítsen neked felemelkedni, mert én vagyok minden idők Mestere. Nem 

egy korban jöttem; örökké mutattam nektek "A Könyvet", és megköveteltem, hogy szellemileg 

megismerjétek magatokat, hogy tudjátok, mik az adottságaitok, és hogy példamutató életet éljetek, 

amelyben egészség, erő és bizalom ragyog. Ily módon képesek lesztek felemelni a szellemeteket és 

felkészülni az örök életre. 

63 Ha az ember rendelkezik szellemi erővel, az azért van, mert a szelleme tudta, hogyan erősítse 

magát az erényben. 

64 Néhányan közületek vigasztalásért jönnek hozzám, vagy egy probléma megoldását vagy egy 

kérdésre a választ keresve, miután a tudósokkal vagy a csillagokkal konzultáltak, és ez azért van, mert 

hiányzik belőletek a hit, és nincs meg bennetek a valóban hívő ember ereje vagy bizonyossága; de 

valóban mondom nektek, a jövő minden ismerete felett az Én Isteni Akaratom áll. Aki szeret, aki hisz, az 

egyesül Velem, mert Én vagyok a Szeretet, az Értelem és az Igazságosság. 
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65 Ne felejtsétek el, hogy az Én gyermekeim vagytok; és ha tudjátok, hogyan kell Velem összhangban 

élni, nem kell megkérdeznetek testvéreiteket, sem a könyveket vagy a csillagokat, mert a lelkiismereten 

keresztül beszélek a szellemetekhez, és amikor meghalljátok, bölcsen fogtok kormányozni magatokat, és 

tudni fogjátok, hogyan kell az Én akaratomnak megfelelően élni. 

66 Ébredjetek rá erre a hangra, ismerjétek fel képességeiteket, és állítsátok őket a jó szolgálatába. 

Fogadjátok ezt az üzenetet, amit küldök nektek, hogy irányítsa lépteiteket, mert elvárom, hogy 

befejezzétek földi munkátokat, hogy magasabb feladatokat adjak nektek, köztük azt, hogy az emberiség 

védelmezőivé váljatok. 

67 Érezzétek, hogy szellemek vagytok, és ne kössétek magatokat az anyaghoz, ne nehezítsétek meg 

az életeteket! Ne tiszteljetek és ne imádjatok semmit, hacsak nem az Atyátok és felebarátotok iránti 

szeretetről van szó. Az igazi élet a szellemben gyökerezik, nem a testben, mert az utóbbi csak egy ideig él, 

majd eltűnik, míg az utóbbi örökké él. 

68 Mit használnak nektek a földi kincsek, ha nem tudjátok, hogyan szerezhetitek meg a szellemi 

kincseket? Mik lesztek ti a lelki völgyben, ha nem szegény lelkek, akik nem tudták kidolgozni a békéjüket 

és boldogságukat, hogy az örök életben élvezhessék azokat? 

69 Mindannyian rendelkeztek egy atyai örökséggel, amikor a földre küldtek benneteket; de nem 

ismeritek az értékét, nem vagytok képesek felfedezni azt a szellemetekben, és magatokon kívül 

kerestétek. Azt mondom nektek, hogy gondolkodjatok el ezeken a tanításokon. Ha bölcsességet keresel, 

akkor az benned van. Ha erőt keresel - az benned van: az egészségben, a szellemi erőben, a tehetségben. 

Ha a szépséget keresitek - azt is megadtam nektek, csak fel kell ismernetek magatokat, és megtaláljátok, 

amire vágytok. Ha meg akarsz ismerni más régiókat - helyezd magad oda szellemileg, és meg fogod találni 

az élet más szakaszait, ahol a szellem nagyobb tökéletességben él. 

70 A ti sorsotok az, hogy felemelkedjetek és birtokba vegyétek azt, ami az enyém, mert ti az Én 

nagyon szeretett gyermekeim vagytok. 

71 Legyetek újra tiszta lelkek! Ez az, ahová az utasításaim vezetnek benneteket, hogy a tökéletesség 

állapotába juttassanak benneteket. Bizony mondom nektek, amikor visszatértek oda, nem fog többé 

fájdalom érni benneteket, mert az Atya otthonába mentek be. 

72 Segíteni fogok nektek a felszabadulásotokban. Fényem segíteni fog nektek a nehézségeitekben. 

De mostantól kezdve ne tegyetek többé rosszat senkinek, hogy ne ártsatok magatoknak. 

73 Fogadd el az erőmet, minden természeti erőm a szolgálatodra áll, minden elérhető közelségben 

van számodra. Élj úgy, hogy szeress és bocsáss meg, ahogy én szeretlek és megbocsátok neked. 

74 Szeressetek mindent, áldjatok meg mindent; így tanítalak titeket arra, hogyan legyetek 

tanítványaim a földön, és hogyan legyetek a fény szellemei a túlvilágon, ahová igazi békével érkeztek 

meg, hogy elfoglaljátok a helyet, amelyet Atyátok rendelt nektek. Ha ezt teszitek, nem fogtok újjászületni 

ebbe a világba, amelyben szenvedtek, mert meg fogjátok érteni, hogy ez a szenvedés nem lehet 

örökkévaló a szellemetek számára. Akkor felemelkedtek az élet más világaiba, és örömmel fogjátok 

teljesíteni azokat a feladatokat, amelyek az örökkévalóságban várnak rátok. 

Az én békém legyen veletek! 
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15. Utasítás   
1 Az ünnepélyes megemlékezés e reggelén kérlek benneteket: Mit csináltatok a törvényből, 

amelyet Mózes által küldtem az emberiségnek? Vajon ezek a parancsolatok csak az akkori embereknek 

szóltak? 

2 Igazság szerint mondom nektek, hogy ez az áldott mag nincs az emberek szívében, mert nem 

szeretnek Engem, és nem szeretik egymást; nem tisztelik szüleiket, és nem tisztelik mások tulajdonát; 

ehelyett egymás életét veszik el, házasságokat bontanak fel, és szégyent hoznak magukra. 

3 Nem halljátok a hazugságot minden szájból? Nem tudatosult bennetek, hogy az egyik nemzet 

hogyan fosztja meg a másikat a békétől? És mégis az emberiség azt mondja, hogy ismeri a Törvényemet. 

Mi lesz az emberekkel, ha teljesen elfelejtik parancsolataimat? 

4 Értsétek meg, hogy a Törvény az az út, amelyet az Egyedüli Teremtő szeretete kövez ki, hogy 

minden egyes teremtményét irányítsa. Gondolkodj el az életen, amely körülvesz téged, amely végtelen 

számú alapanyagból és szervezetből áll, és végül felfedezed, hogy minden test és minden lény egy olyan 

úton vagy pályán mozog, amelyet látszólag egy idegen és titokzatos erő irányít. Ez a hatalom az a 

törvény, amelyet Isten minden egyes teremtménye számára elrendelt. 

Ha tanulmányozod ezeket a jelentős folyamatokat, végül eljutsz arra a felismerésre, hogy valóban 

minden egy legfelsőbb parancsnokság alatt él, mozog és növekszik. Azt is fel fogjátok ismerni, hogy e 

teremtés közepén megjelenik az ember, aki különbözik minden más teremtménytől, mert benne van az 

értelem és a szabad akarat. 

Az ember lelkében létezik egy isteni fény, a lelkiismeret, amely megvilágítja az értelmét, és a 

kötelesség teljesítésére ösztönzi. Ha ugyanis egy ellenállhatatlan erő arra kényszerítené, hogy csak a 

helyes utat kövesse, a kötelesség teljesítése teljesen érdemtelen lenne, és megalázónak érezné magát 

annak tudatában, hogy képtelen saját akarata szerint cselekedni, és ennek ellenére egy törvénynek van 

alávetve. 

De ki tudja a gondolataitokat a jó irányába terelni azokban a körülményekben, amelyek között a 

létezésetek zajlik? - Csak a lelkiismeret isteni fénye, amely az embert a törvény teljesítésére utasítja - egy 

olyan fény, amely a szellemben lakozik, és azon keresztül nyilatkozik meg az anyagnak. 

5 Miért nem követte a szellem kezdettől fogva a lelkiismeret hangját? - Mert nem fejlesztette ki 

eléggé ahhoz, hogy megértse és teljesítse az általa adott parancsolatokat, és ugyanakkor uralkodjon a 

test késztetésein. A szabad akarat és az anyag hatása az a próba, amelynek a szellemetek ki van téve. 

6 Ha az emberek kezdettől fogva hallgattak volna a lelkiismeretük szavára, ahogy Ábel tette, 

gondoljátok, hogy szükség lett volna arra, hogy az Atyátok időről időre megjelenjen, hogy elmagyarázza 

nektek a Törvényt, és megtanítson benneteket a szellem fejlődésének útjára? Bizony mondom nektek: 

Nem, ha alávetettétek volna magatokat Törvényemnek, és engedelmeskedtetek volna neki, akkor 

minden kinyilatkoztatásom és tanításom eljutott volna hozzátok a lelkiismereteteken keresztül. De 

amikor láttam, hogy ez az emberiség a világ által felkínált szenvedélyek fogságában van, süket a 

hangomra és túl vak ahhoz, hogy meglássa az útját megvilágító spirituális fényt, az Első Korszakban kellett 

materializálnom* Törvényemet, kőbe vésve azt, és kinyilatkoztatnom magam fizikai érzékszerveiknek, 

hogy legyőzzem materializmusukat**. 
* Materializálni: fizikailag láthatóvá tenni. 
Materializmus: nem spirituális életszemlélet, amely csak az anyagiakat ismeri el valósnak és jelentősnek. 
7 Az emberiség ismét elfordult parancsolataimtól, és nekem kellett eljönnöm az emberekhez, hogy 

tanítsam őket. Nem volt elég, hogy ebben az anyagi formában adtam nektek a Törvényemet, és az nem 

tartalmazta mindazt, amit az Atya mondani akart nektek; ezért elküldtem nektek Jézust, aki által hallani 

fogjátok Isten Igéjét. Ő a szívetekhez szólt. Az a Mester ismerte azokat az utakat, amelyek az emberi lény 

legbelsőbb bugyraiba vezetnek, és szavaival, tetteivel és kereszthalálával megérintette szunnyadó 

szíveteket. Felébresztette közömbös érzéseiteket, mert tudta, hogy e felkészülés nélkül nem jön el az idő, 

amikor az ember a saját lelkében meghallja Urának hangját, aki most veletek van, ahogyan azt nektek 

bejelentették. 
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8 A ti Istenetek az, aki szól hozzátok, az én hangom a törvény. Ma újból halljátok, anélkül, hogy 

kőbe kellene vésnem vagy megtestesült Igémet közétek küldenem. Ez az Én isteni hangom, amely eljut a 

lelketekhez, és kinyilatkoztatja annak a kornak a kezdetét, amelyben az ember igazzá válik, kibékül 

Teremtőjével és megtisztul, ahogy meg van írva. 

9 Ne értelmezzétek félre szavaimat azzal, hogy az Első Korszak törvénye a test törvénye volt, a 

Második Korszak törvénye pedig csak a szívetekhez szólt; mert Én mindig lényetek legérzékenyebb és 

legfejlettebb részét érintettem, hogy ott ismertessem és éreztessem magam. Törvényem mindig is a 

szellemedhez szólt, mert ez az, ami az emberi életben irányítja a dolgokat*. 
* Anyag: az ember testi teste, általában tárgy, anyag, stb. 

10 Amikor a Második Korszak néhány tanítványa tanúja volt Mesterük átváltoztatásának a Tábor-

hegyen, amikor látták, hogy Mózes az Ő jobbján, Illés pedig a balján jelenik meg, a földre estek, mert 

lelkük megrémült attól a páratlan nagyságtól, amit a szemük látott. Utána utasítottam őket, hogy tartsák 

ezt titokban, hogy ha eljön az ideje, akkor majd nyilvánosságra hozzák. Mert szükséges volt, hogy 

előzetesen elhagyjam ezt a világot, hogy amikor (a tanítványok) tapasztalataitok tudomására hozták, 

megértsétek, hogy a jövőről beszéltek nektek, és azt hirdették. 

11 Ó, ha a mostani kor emberisége megértené annak az átlényegülésnek a jelentését, és 

megértenék, hogy tanítványaim tanúságtétele a mostani kor embereinek szólt, milyen nagy lenne a 

fejlődésük! 

A véső, amely parancsolataimat a Sínai-hegy kövébe vésette, ugyanaz, amely most az isteni 

gondolatokat a szívetekbe írja; Megváltótok vére, amely a szeretetről, a feltámadásról, az örök életről és 

a legfőbb boldogságról beszélt nektek, ugyanaz, amelyet most ennek az Igének a lényegében ontok; És a 

prófécia és a hatalom, amellyel Illés lenyűgözte az embereket, ugyanaz, amit most megtapasztalhattok 

azokban a megnyilvánulásokban, amelyeket ebben az időben adok nektek. 

12 Tanítványaim küzdelme ebben a korszakban minden eddiginél nagyobb lesz, hogy törvényemet a 

földön érvényesüljön. Ahhoz azonban, hogy a spiritualizáció uralkodhasson ebben a világban, amelyből 

minden igazságosság, minden szeretet és értelem ered, a világ népeinek és nemzeteinek először egy 

nagyon keserű poharat kell meginniuk. 

13 Ez akkor fog bekövetkezni, amikor az Aranyborjú örökre elpusztul, megszűnnek a haszontalan 

áldozatok; amikor a szellemi javak, amelyeket nem cseréltek el földi javakra, többé nem lesznek a 

nyereség tárgyai. Ez akkor fog bekövetkezni, amint az ember elérte szellemének teljes kifejlődését, és 

értékeli a benne rejlő értékes ajándékokat, amelyekkel Atyja megajándékozta őt a teremtés kezdetétől 

fogva. 

14 Hogy segítsek nektek elérni a spiritualizációnak ezt a fokát, ezért jöttem most, hogy átadjam 

nektek az Igém éltető erejét, a jó ízlés gyümölcsét. Én vagyok a szerető Atya, aki kenyeret és menedéket 

ad nektek a testeteknek, a szellemnek pedig a fényt, amely vezet benneteket, hogy továbbadjátok 

testvéreiteknek. Gyógyító balzsamom is veletek van; egyesek teljesen megkapják, másoknak pedig 

enyhülnek a fájdalmai. Egyesek saját adósságukat fogják lemosni, mások viszont példájukkal segítik 

felebarátaikat a megtisztulásban. 

15 Akarod az erőmet? Akkor teljesítsétek parancsolataimat, szeressétek törvényemet, mert ti 

vagytok felelősek az emberiségért. Ti vagytok az utasítottak, és előttetek áll az út, amelyet Illés készített 

elő. Járj megfontoltan, szelíd léptekkel. 

16 Ti a világosság gyermekei vagytok; ne engedjétek, hogy a kísértés hálójába ejtsen benneteket. 

17 Vegyük példának a második korszak apostolait, akik az Atyáról beszéltek a sokaságnak, és akik 

felismerték Istenüket és Urukat az Ő küldötteinek műveiben. Ugyanígy akarlak látni titeket is; itt az ideje, 

hogy teljesen átadjátok magatokat az igazságom hirdetésének. 

18 Fordulj el az emberek haszontalan cselekedeteitől, és uralkodj a testeden. Ne engedd, hogy 

uralkodjon rajtad. Így, e csata után, tele leszel örömmel és békével. 

19 Küzdjetek és dolgozzatok, Izrael, kutassatok és értsétek meg, hogy ezekkel a tanításokkal fehér 

ruhát adok nektek, hogy végigjárjátok a világot és beteljesítsétek küldetéseteket. 
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20 Nagy az az út, amelyet a szellem számára kijelöltem, hogy felkészüljön, vezekeljen és 

tökéletesedjen. Ha sikerül lelkileg kapcsolódnotok Hozzám, akkor erősnek fogjátok érezni magatokat a 

küzdelemhez, és megtanuljátok, hogyan haladjatok előre az úton, és hogyan győzzétek le az akadályokat, 

amelyekkel szembesülni fogtok. 

21 Akarsz-e az apostolaim közé tartozni? Akarjátok, hogy a tanítványaim közé számítsanak? Akkor 

legyetek kitartóak a tanulmányaitokban, gondoskodjatok arról, hogy felszerelésetek felfelé haladjon, 

hogy hamarosan elvihessétek az Igémet a testvéreiteknek. 

22 Az ember szelleme fejlődött, ezért a tudománya is fejlődött. Megengedtem neki, hogy 

megismerje és felfedezze azt, amit korábban nem tudott; de nem szabad csak az anyagi munkáknak 

szentelnie magát. Megadtam neki ezt a világosságot, hogy a rá váró szellemi életben megteremthesse 

békéjét és boldogságát. 

23 E sokféle teremtményből álló világ közepette az ember az a kiváltságos lény, akinek szellemem 

egy részét adtam, és a jogot, hogy kapcsolatba lépjen Velem, hogy Engem magába fogadjon, hogy - mivel 

oly szorosan kötődve érez Engem magához - lelkében növekszik a bizalom és a hit istenségemben. 

24 E világ teremtésének végső célja az ember, az ő örömére adtam hozzá a természet más lényeit és 

erőit, hogy ő használhassa őket megőrzéséhez és felfrissüléséhez. Ha az első pillanatoktól kezdve, 

szellemi gyermekkora óta szeretett és ismert volna Engem, akkor ma a nagy szellemek világához 

tartozna, ahol nem létezne sem tudatlanság, sem különbségek, ahol mindannyian egyenlőek lennétek a 

tudásban és érzelmeitek kifinomultságában. De milyen lassan fejlődik az ember! Hány időszak telt el, 

mióta a földön él, és még mindig nem sikerült megragadnia szellemi feladatát és valódi sorsát. Nem volt 

képes felfedezni magában a szellemét, amely nem hal meg, mert örök életet birtokol; nem értette meg, 

hogyan éljen vele összhangban, és nem ismerte fel a jogait, és ez, megfosztva szabadságától, nem 

fejlesztette ki adottságait, és megállt. 

25 Ma, az ember által maga által előidézett események, a háború és az anyagias szenvedélyek 

túlcsordulása láttán megdöbben, mert nem érti és nem is képes megállítani a rosszat, és megrémülve 

kérdezi magától, hogy mi ennek az eredménynek az oka. Az ember ugyanis letért a spirituális fejlődés 

útjáról, és a szakadékba zuhan, anélkül, hogy lenne olyan emberi erő, amely megállíthatná ezt az 

erőszakot. 

26 Ez a világ, amelyet annyi szeretettel teremtettem, hogy gyermekeim ideiglenes otthona legyen, a 

nyugtalanság, a félelem és a halál völgyévé változott; csak a szeretet és az erény gyakorlása lesz képes 

megmenteni. Ezért most összegyűjtöm "Izrael összes szétszórt törzsét", hogy felszereljem szellemét, és 

harcba küldjem, amíg el nem éri az emberi faj megváltását és spiritualizálását. 

27 Mindenki, aki eljött hozzám és hallotta Szavamat, ehhez az ősi és számos néphez tartozik, és 

amint megismertetem veletek ezeket a tanításokat, meg fogjátok érteni, hogy ajándékaitok rejtve 

maradtak, és hogy éppen most élednek újra, tele azzal az erővel, amelyet a szeretet ad nektek. A ti 

sorsotok már az idők kezdetétől fogva ki volt jelölve, hogy ti legyetek azok, akik vigyáznak az 

emberiségre, és közlik vele azokat az üzeneteket, amelyeket időről időre a figyelmetekbe ajánlok. 

28 Eljön majd az idő, amikor az egész emberiség az Én tanítványaimból fog állni, amikor könnyedén 

meg fogtok érteni Engem és meg fogjátok érteni az Én Szavamat. Az arrogánsak le fognak szállni 

piedesztáljukról, hogy Velem legyenek, és a tanultak felismernek Engem, mint Mesterüket. 

29 Azt akarom, hogy mindannyian a spiritualizáció útján haladjatok, erőt nyerjetek és 

megacélozódjatok a megpróbáltatásokban, hogy ahogy felemelkedtek, feltárhassam előttetek a 

bölcsesség kincsét, amely abban a könyvben található, amelyet most mutatok nektek. 

30 Ha mesterek akartok lenni, fel kell szerelkeznetek. Szüntessétek meg magatokban a 

bálványimádás minden nyomát, és tanítsátok Isten lelki, tiszteletteljes és őszinte imádatát, amely 

kizárólag a szereteten alapul. 

31 Még ha az emlékezeted hűtlenné is válik hozzád - az Én Igém a lelkiismeretedben van, ahol soha 

nem fog kialudni. Szellemetek beszélni fog, és a bölcsesség forrása lesz, amely, amikor kiárad, fényt hoz 

testvéreiteknek az evolúció útján. 
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32 Frissüljetek fel jelenlétem által, mert én is örülök, amikor tanításomat adom nektek. 

Tanulmányozzátok a könyvet, és tanuljátok meg mindannak a magyarázatát, amit eddig nem értettetek. 

Fogjátok fel a tanítás spirituális jelentését, amit most feltárok nektek. Ha felkészültök, ti lesztek a fény a 

sötétségben, amely ma az emberiséget körülveszi. 

33 Mindig várom a veletek való lelki közösséget. Mindenki, aki megtisztítja magát és felemelkedik 

Hozzám, úgy fogja érezni, hogy hozzám adta magát, és Én a legjobb módon fogom vezetni a lépéseit. 

34 Sokan csodálkoznak, hogy miért tértem vissza a Földre, hiszen már a Második Korszakban 

tanítottalak benneteket az Igémmel. De elfelejtettétek törvényemet, és hajótörést szenvedtetek a 

tudatlanság tengerén. Küzdöttem azért, hogy a béke és az igazság útjára vezesselek benneteket. Botot 

nyújtok nektek, amelyre támaszkodhattok, mert kimerített benneteket a vezető nélküli zarándoklat, és 

ezért jöttem, hogy segítsek nektek. 

35 Összegyűjtöm új apostolaimat, akik nem tizenketten lesznek, hanem száznegyvennégyezren, és 

mindegyiküknek az lesz a feladata, hogy hirdesse az Én Tanításomat; mindannyian beszélni fognak, és 

olyanok lesznek, mint a hírnökök, akik viszik a jó hírt, hogy a Mester Szentlélek formájában visszatért az 

emberekhez. 

36 1866 óta keresem az emberiség körében az új tanítványokat, és készítem fel őket arra, hogy 

önátadással tartsák tiszteletben parancsaimat, és hogy előfutárai legyenek az új apostoloknak, akik majd 

hozzám jönnek. 

37 Eljön majd a nap, amikor az emberek ismerik Isten népét, és keresni fognak téged, hogy 

világosságot kérjenek tőled; mások pedig azért, hogy véleményükkel harcoljanak tudásod ellen. Nem 

akarom, hogy - mert szegénynek és alantasnak érzitek magatokat - meglepjenek benneteket azok, akik 

választott nyelven beszélnek, és olyan elméleteket tárnak elétek, amelyek csak homályos vagy szűkös 

fényt árulnak el. Ti, akik ismeritek ennek az Igének az igazságát, mert tudjátok, hogy ez az Én 

kinyilatkoztatásom, mint a Szentlélek - ne legyetek zavarban. 

38 Azt sem akarom, hogy félelemből elrejtőzzetek, hanem nézzetek szembe azokkal, akik segítséget 

kérnek tőletek. Mindannyiótoknak szeretetszavakat kell mondanotok, amelyek felébresztik és 

megmozgatják őket, és éreztetik velük jelenlétemet. Így fogják felismerni. 

39 Illés közel van hozzátok, és teljesíti azt a nagy feladatot, amelyet rábíztam, hogy megújulásra 

ösztönözzön benneteket, hogy felemelkedjetek a béke, a fejlődés és a szellemi tökéletesség keresésére. 

40 Hamarosan kipiheni a munkát. Ezt a nagyszerű munkát sok szellem segítségével végezzük, akiknek 

mindegyike meghatározott feladatot kapott tőlem. 

41 Ti, akik engem követtek, az én seregem vagytok, és én vagyok a ti Atyátok, aki küldetésének 

tekintette, hogy megváltsa gyermekeit. Előtted megyek, hogy vezesselek. Akarsz engem követni? - A 

szíved igent mond, és én fogadom a vágyakozásodat. Látod, nem kérek tőled többet, mint amire képes 

vagy, de azt mondom neked, hogy sokat kell majd küzdened az adottságaiddal, ha tudod, hogyan kell 

használni őket, és ha igazából szeretsz Engem. 

42 A szellemi törvény előbbre való, mint az emberi, ezért előbb kell megadnotok Nekem az adót, 

mint a világnak. Nézzétek a természetet a mezőivel és hegyeivel, tengereivel, erdőivel és sivatagaival; a 

maga teljességében, minden pillanatban áldozatot mutat be a Teremtőnek, aki életre hívta és fenntartja. 

Mindannyian azzal nyilvánítják ki hálaadósságukat Nekem, hogy tanúságot tesznek Rólam. Miért nem 

tanúsítotok méltó tiszteletet irántam? Miért kéritek a jelenlétemet, csak azért, hogy kételkedjetek 

bennem? 

43 Készüljetek fel, hogy megismerjétek lelki természeteteket és megértsétek Szavamat. Hatoljatok 

be tanításomba, vizsgálódjatok, megengedem, hogy ezt tegyétek, kérdezzetek ki Engem, de gyertek 

hozzám. Adjátok át magatokat Nekem azzal a bizalommal, amivel gyermekkorotokban rendelkeztek, és 

kövessétek szüleiteket mindenhová; szeressétek mennyei Atyátokat is, és bízzatok benne. 

44 Nem akarom, hogy könnyeket ejtsetek vagy fájdalmat okozzatok Nekem. Sokat sírtál és gyakran 

jártál (az élet) sivatagjain. Ne hagyjátok gyermekeiteknek a bánat e magját, amelyet magatokkal 
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cipeltetek. Hadd lássák ezek a lények az igazságos életet, a munkát és törvényem teljesítését, hogy lássák 

a béke és a jólét virágzását. 

45 Miért csodálkoztok, emberek, azon a csodán, amelyet ebben az időben mutatok meg nektek, 

amikor az emberi elme segítségével teszem Magamat ismertté? Nagyobb tetteket vittem véghez a 

múltban, és ti hittetek bennük. 

46 Tudom, hogy megdöbbenésetek oka az a tény, hogy eltávolodtatok a spirituális tanításoktól; mert 

hosszú ideig csak abban hittetek, amit láttok, amit megérintettek, és amit tudományotokkal 

bizonyíthattok. 

47 Az első korszakban, amikor Izrael a Szentírást olvasta, a Törvényt fontolgatta és imádkozott a 

megígért Messiás reményében, élete tele volt jelekkel és szellemi megnyilvánulásokkal, szíve érzékeny 

volt az Úr által küldött üzenetekre, és mindebben hitt, mert hite volt. 

48 De ne higgyétek, hogy annak a népnek minden gyermeke tudta, hogyan kell fogadni az isteni 

üzeneteket. Nem, a gazdag fösvények semmit sem éreztek, nem láttak és nem hallottak, akárcsak a 

papok, akik, bár a prófécia könyve nyitva volt a szemük előtt, szintén nem érzékelték az emberek feletti 

szellemi életet; mert vakon és gőgösen a helyükön, amit elfoglaltak, nem hallották meg az Úr hívásait, aki 

már közeledett. 

49 Kik voltak tehát azok, akik imádkoztak az éjszakákon Júdeában, őrködtek és szívükbe fogadták a 

reményt ébresztő fényt? Kik voltak azok, akiknek prófétai álmaik voltak, és képesek voltak szívükkel előre 

látni és szellemi értelmezést adni az írásoknak? - Ők voltak az alázatosak, a szegények, a rabszolgák, a 

betegek, a világosságra éhezők, az igazságosságra szomjazók, a szeretetre szorulók. 

50 Ők voltak a nép népe, az egyszerű szívű férfiak és nők, ők, akik évszázadokon át várták 

Megváltójukat. 

51 Azon az éjszakán, amikor Jézus megszületett ebbe az életbe, a szegény betlehemi pásztorok szíve 

remegett meg az Úr szellemi hírnökének láttán, aki tudatta velük, hogy eljött a régóta várt Megváltó. 

52 Abban az ünnepélyes órában a gazdagok, az urak és a hatalmasok aludtak. 

53 Abban az időben a nagyok, az urak, a gazdagok, a tudósok és a teológusok is mélyen aludtak, 

miközben sugaram leszállt az emberekhez, hogy először hozza el nekik az üzenetemet. 

54 Milyen kevesen vártak Engem, és milyen kevesen hittek jelenlétemben! 

55 Azok azonban, akik hozzám jöttek, egyszerű szívű, kevéssé értelmes férfiak és nők voltak, akiket a 

hitetlenek kigúnyolnak, mert hisznek a természetfeletti megnyilvánulásokban és furcsa tanokról 

beszélnek. 

56 Ne ítélkezzetek rosszul azok felett, akik a felkészültség hiánya miatt hibát követnek el, hiszen ők 

legalább megőrzik a szellemi intuíciót, ami annak a titkos vágynak a bizonyítéka, hogy egyesüljenek az 

Atyával, hogy közeledjenek a fény világához, hogy tőle a szeretet szavát kapják. 

57 Ezek a szegények, akiket nem vakított el a világ hamis ragyogása, azok, akiknek van intuíciójuk, 

akik előre látnak, akik álmodnak, akik tanúságot tesznek a szellemi dolgokról, és én felkerestem őket, 

hogy kinyissam szemük előtt a bölcsesség könyvét, és így bőségesen kielégítsem tudás és igazság iránti 

vágyukat. 

58 Jelenlétemet, valamint a szellemi világ közelségét kézzelfoghatóvá tettem számukra, reményük és 

hitük jutalmaként. 

59 Beszéltem nekik az ajándékaikról, a feladatukról, tanításom értékéről is, hogy távolítsák el 

szívükből mindazt, ami nem tartozik ehhez a munkához, és hogy tanúságtételük hangosan és 

világossággal telve jusson el testvéreik szívéhez. 

60 Kelj fel, Izrael, és mássz fel a szellemi hegyre, mert most már én vagyok a segítőd. Ebben az 

időben mindannyian segíteni fogtok Nekem a kereszttel, amelyet az emberiség iránti szeretetből a 

vállamon hordozok. 

Az én békém legyen veletek! 
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16. Utasítás  
1 Legyen lelki és szívbéke mindazokban, akik szeretik egymást! - Ezen a kegyelmi napon 

megkapjátok a Mester sugallatát, amely e teremtmények agyán keresztül szívódik fel, akiket arra 

készítettem fel és arra rendeltem, hogy isteni üzenetemet továbbítsák az emberiségnek. 

2 Fogadjátok ma lelki simogatásomat, ó, nagy sokaság; üdvözöllek benneteket, és kegyelemmel 

töltelek el benneteket. 

3 Halljátok, tanítványok: Legyetek tudatában annak, hogy Lényem egy atomja megnyilvánul 

közöttetek. Az Isteni Erő rezgése tanít benneteket. Az Ő egyetemes Lényének egy kisugárzása 

megvilágosít benneteket. Soha nem volt olyan időszak, amikor nem volt Isten megnyilvánulása. Minden 

időben, minden korban volt, van és lesz ez az Isteni Rezgés. Az Atya a korszakok során nem szűnt meg 

szeretetének javát adni nektek, mert az Ő Lelkében, akárcsak a Teremtésben, minden vibrál, minden 

tevékenység és élet. És e világ eseményei a szellemi élet visszhangjai és tükörképei. 

4 Az évszázadok során Isten nem hagyta el az emberiséget, mert egyiket sem lehet elválasztani a 

másiktól. Ma az Atya akarata az volt, hogy az emberekkel szellemileg úgy kapcsolódjunk össze, ahogyan ti 

látjátok és halljátok, mert eljött az idő, amikor készen kell állnotok arra, hogy szellemtől szellemig 

befogadjatok Engem. 

5 De még nem rendelkeztek szellemi érzékenységgel, és ezért nem érzékelitek tisztán az isteni 

sugallatot. 

6 Mielőtt az Atya Jézusban megismertette magát az emberiséggel, kinyilatkoztatásait anyagi formák 

és események segítségével küldte el nektek. Krisztus neve alatt ismertétek meg Őt, aki Isten szeretetét 

nyilvánította ki az emberek között, de amikor a földre jött, már Atyaként nyilatkozott meg, és ezért nem 

szabad azt mondanotok, hogy Krisztus a világra született - Jézus volt az, aki megszületett, a test, 

amelyben Krisztus lakott. 

7 Gondolkodjatok, és végül meg fogtok érteni Engem, és el fogjátok ismerni, hogy Krisztus Jézus 

előtt volt, mert Krisztus az Isten szeretete. 

8 Miután ez tisztázódott, ne hagyjátok magatokat többé félrevezetni, ne merüljetek el az ősi és 

téves értelmezések zavaros vizében, amelyeket a hagyomány által birtokoltok. A tudatlanság fátyla borít 

titeket, amelyet Szavam fényével széttépek, hogy a bölcsesség beléphessen belétek. 

9 Ezért ne felejtsétek el, hogy Krisztus Isten szeretete; ezért van az, hogy amikor Jézuson keresztül 

kinyilatkoztatta magát, ti megdöbbentetek és összezavarodtatok, és még a csodái láttán sem hittetek 

neki, mert az Ő hatalma túl végtelen ahhoz, hogy korlátolt elmétek felfogja. 

Így történik, hogy egyesek megtagadnak Engem, mások zavarban vannak, megint mások pedig 

gondolkodásmódjuk és megértési képességük szerint tanulmányoznak és vizsgálnak Engem. Kevesen 

vannak, nagyon kevesen, akik képesek megérteni Krisztust. Azért mondom ezt nektek, mert kevés 

szeretetet találok a szívekben, mert még a testvérek között sem szeretitek egymást. 

10 Szeresd felebarátodat, mint a saját gyermekedet, akkor elkezded megérteni Jézust, szeretni fogod 

Őt, érezni fogod Őt, cselekedeteidben Krisztust kell tükröznöd. A ti lelketek azonban egy kicsit jobban 

ismer Engem; így történik, hogy némelyek közületek a Messiást, mások a Mindenható Istent keresik, 

hogy Ő adjon nektek egy fénysugarat és reményt, hogy enyhítse fájdalmatok és felélessze 

vágyakozásotokat, hogy egyre közelebb kerüljetek Hozzá. Ez azért van így, mert szellemetek a 

lelkiismereten keresztül birtokolja Teremtőjének, Krisztusnak emlékét, aki soha nem szűnt meg keresni és 

szeretni benneteket, ó emberek, mert még egyszer mondom nektek, hogy a szellemi megnyilvánulás 

nem szűnt meg, és nem is fog soha megszűnni. 

11 A múlt idők megvilágosodottjai mindig látták a fény ragyogását, mindig hallották Szavamat. A 

próféták, az ihletettek, az előfutárok, a magas szellemiségű tanok megalapítói tanúságot tettek arról, 

hogy olyan hangokat hallottak, amelyek mintha a felhőkből, a hegyekből, a szélből vagy valami olyan 

helyről jöttek volna, amelyet nem tudtak pontosan meghatározni; hogy úgy hallották Isten hangját, 
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mintha az tűznyelvekből és titokzatos visszhangokból eredt volna. Sokan hallottak, láttak és éreztek az 

érzékeik segítségével, mások a szellemi tulajdonságaik révén; ugyanez történik most is. 

12 Bizony mondom nektek: Azok, akik fizikai érzékszerveikkel fogadták üzeneteimet, az isteni 

sugallatot szellemileg értelmezték, és ezt fizikai és szellemi felszereltségüknek megfelelően tették, annak 

az időnek megfelelően, amikor a világban voltak, ahogyan ez most is történik az emberi eszközökkel, 

akiket ti hanghordozóknak vagy "ajándékhordozóknak" neveztek. De el kell mondanom nektek, hogy a 

múltban és a jelenben is hozzáadták az isteni kinyilatkoztatások tisztaságához a saját elképzeléseiket, 

vagy azokat, amelyek a környezetükben uralkodtak, és tudatosan vagy tudtukon kívül megváltoztatták az 

igazság tisztaságát és korlátlan lényegét, amely az igazságban a szeretet a maga legmagasabb 

megnyilatkozásaiban. 

13 A szellemi rezgések és inspirációk bennük voltak, és mind az "elsők", mind az "utolsók" tanúságot 

tettek és fognak tenni erről az inspirációról, amely elérte a lelküket, szinte mindig anélkül, hogy tudták 

volna, hogyan, ugyanúgy, ahogyan ez ma is sokakkal történik, és ahogyan ez holnap még többekkel fog 

történni. 

14 A szavak, az értelmezések és a cselekvés módja az embereknek és a kornak köszönhető, 

amelyben élnek, de mindenekelőtt ez a legfőbb igazság. 

15 Szellemi felkészültség hiányában szükségetek van arra, hogy az isteni sugallat megvalósuljon, és 

felébreszthessen benneteket szellemi álmotokból. A fejlett szellemeknek nem volt szükségük a 

kinyilatkoztatás e formájára. 

16 Az univerzumban minden spirituális dolog fényforrás, látható vagy láthatatlan számodra, és ez a 

fény erő, hatalom, inspiráció. A fény az eszmékből, szavakból és művekből is árad, aszerint, hogy milyen 

tisztasággal és fenséggel rendelkeznek. Minél magasabb rendű az eszme vagy a mű, annál finomabb és 

kifinomultabb a rezgése és a belőle áradó inspiráció, még akkor is, ha a materializmus rabszolgái számára 

nehezebb ezt érzékelni. Mindazonáltal nagy a hatás, amelyet a magas gondolatok és cselekedetek lelkileg 

kifejtenek. 

17 Az anyagiasodás a spiritualizáció ellenfele, de értsétek meg, hogy én arra a fajta anyagiasodásra 

gondolok, amely tévelygésekhez, erkölcstelenséghez, degenerációhoz és alantas szenvedélyekhez vezet. 

18 Még ha az emberiség nagyobbik része kételkedni fog is az embereknek szóló igehirdetésem 

igazságában - valóban, még egyszer mondom nektek, ez az igehirdetés megszakítás nélkül zajlik az 

inkarnálódott és diszinkarnálódott lelkekben, teremtésük első pillanatától kezdve. 

19 Ha nektek sikerült az üzeneteket távolságokon keresztül továbbítani az okosságotok és a 

tudományotok segítségével, amely egyike a sok mentális képességeteknek, akkor hogyan gondolhatjátok, 

hogy Isten nem tud üzenetet közvetíteni az embernek egy érzékeny és intelligens emberi "apparátus" 

segítségével? 

20 Hiszen ez az emberi test: egy olyan nagy tökéletességgel felszerelt készülék, amilyet az ember a 

legbonyolultabb és legnagyobb tudományos munkáinak sem tudna adni. Jól figyeljetek az Én Szavamra, 

az ember anyagáról beszélek, nem a szelleméről; mert a szellem, bár nem érheti el Atyja hatalmát, 

kétségtelenül képes lesz nagyobb tettekre, mint amire korlátozott emberi teste képes. 

21 Ha a ti korlátozott értelmetek képes volt tudásra szert tenni, és olyan találmányokat hozott létre, 

amelyeket csodálatosnak tartotok - mit nem fogtok elérni a szellemetekkel, és milyen cselekedetekre 

nem lesz képes a ti Uratok? 

22 Rossz elképzelése van Istenéről, aki kisebbnek tartja Őt az embereknél. 

23 Miért lepődtök meg azon, hogy Isten elküldi nektek az Ő fényét, amely bölcsesség, és 

mindannyiótoknak ragyog, és hogy a gyermekei számára egyfajta kommunikációs formát teremtett? 

Miért gondoljátok, hogy valami lehetetlen a ti Istenetek számára, amikor ti magatok mondjátok, hogy Ő 

mindent tud és mindenre képes? Ha ilyen dolgokat hisztek rólam, miért mondtok ilyen könnyedén ellent 

önmagatoknak? Arra kérsz Engem, hogy küldjem el Jézust minden alkalommal, amikor beszélni akarok 

hozzád, hogy a fához szögezhessétek Őt? 
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24 Bizony mondom nektek, nem vagytok tisztában azzal, hogy szerintetek hogyan kellene 

éreztetnem Magamat bennetek. 

25 Hogy találkozzunk, azt mondom neked: Ha nem akarjátok, hogy bűnös testeket használjak arra, 

hogy szeretetemet adjam nektek, mutassatok nekem egy igazat, egy tisztát, mutassatok nekem valakit 

közületek, aki tudja, hogyan kell szeretni, és biztosíthatlak benneteket, hogy használni fogom őt. Értsétek 

meg, hogy a bűnösöket használom fel, hogy bűnösöket hozzak létre, mert nem azért jöttem, hogy 

megmentsem az igazakat; ők már a világosság országában vannak. 

26 Igaz, hogy bűnösök vagytok; de Isten senkit sem vet meg és senkiről sem feledkezik meg, bár ti 

ennek az ellenkezőjét gondoljátok. Miért lettetek olyan vakok, hogy mindent az anyagi életetek egy 

pillanata alapján ítéltek meg? Ti vagytok azok, akik megvetitek és elfelejtitek magatokat; ezért érzitek 

magatokat gyengének és fáradtnak. 

27 Azt hiszitek, hogy elfelejtem nagyon szeretett teremtményeimet, még akkor is, ha engedetlenek, 

amikor szükségük van Rám, és állandóan hívnak Engem? 

28 Sokat vétkeztek és megszegtétek a törvényeket, és gyakran megfeledkeztetek rólam; de 

létezésetek minden vétkénél végtelenül nagyobb a Mennyei Atya szeretete minden gyermeke iránt. 

29 De továbbra is beszélnem kell nektek a megnyilvánulásomról, hogy megszabadulhassatok minden 

kétségetektől. Sokan közületek megerősítik azt, amit megvilágosodottjaim mondtak nektek, például, 

hogy Isten a felhőkön, a tűzön, a vízen és a szeleken keresztül szólt hozzájuk; de kérdezem tőletek: 

Melyik tűnik önnek helyesebbnek, hogy ezeken az elemeken keresztül vagy rajta keresztül szól az 

emberhez? 

30 Hol van a logikus gondolkodásod, ha nem segít megérteni a legegyszerűbb tanításokat? 

31 Világ férfiai és asszonyai, ti, akik elfelejtettétek tudományotokban az egyetlen dolgot, ami bölccsé 

és boldoggá tehet benneteket: elfelejtettétek a szeretetet, amely mindent inspirál, a szeretetet, amely 

mindent képes megtenni és mindent átalakít! Ön él a közepén a 

fájdalmat és sötétséget; mert mivel nem gyakoroljátok a szeretetet, amelyre tanítalak benneteket, fizikai 

vagy szellemi szenvedést okoztok nektek. 

32 Ahhoz, hogy felfedezzétek és megértsétek üzeneteimet, először is szívből kedvesnek és szelídnek 

kell lennetek, olyan erényeknek, amelyek minden lélekben jelen vannak a teremtés pillanatától kezdve; 

de ahhoz, hogy tudjátok, hogyan érezzétek a szeretet igazi, magasrendű érzését, spiritualizálnotok kell 

magatokat jó érzéseitek ápolásával; mégis mindent akartatok az életben, csak a lelki szeretetet nem. 

33 Minden pillanatban gondolatok vagy spirituális rezgések áradnak belőletek, de a legtöbb esetben 

önzést, gyűlöletet, erőszakot, hiúságot és alantas szenvedélyeket sugároztok. Fájdalmat okoztok és 

érzitek, ha fájdalmatok, de nem szerettek, és ezért nem érzitek, ha szeretnek benneteket, és morbid 

gondolataitokkal egyre inkább fájdalommal telítitek a környezeteteket, amelyben éltek, és 

kellemetlenséggel töltitek meg a létezéseteket. De én azt mondom nektek: telítsetek mindent békével, 

harmóniával, szeretettel, és boldogok lesztek. 

34 A szeretet mindig is létezett a Teremtő szellemében, ezért meg kell értenetek, hogy minden 

szellem is fel van ruházva vele. 

35 Ma, civilizációtok fejlődése ellenére, egyre jobban eltávolodtatok az anyagi természettől, 

valamint a szellemi, a tiszta, az Istentől való természettől. Ezért életetek minden egyes szakaszában egyre 

nagyobb és nagyobb gyengeségbe, egyre nagyobb és nagyobb szenvedésbe estek, annak ellenére, hogy 

minden egyes földön töltött nappal erősebbek és boldogabbak akartok lenni. De most egy lépést fogtok 

tenni előre törvényem beteljesítésében, ó, földlakók! 

36 A Mester, aki mindig is szólt hozzátok, most azért jön, hogy e tanítások segítségével elmagyarázza 

nektek tanítását, szavakban, intuícióban és inspirációban megnyilvánulva, így ébresztve fel szellemeteket 

az eljövendő idők fényére. Akkor az isteni inspiráció különböző formákban fog megjelenni, egyre 

csodálatosabb lesz számotokra, egyre magasabb és tökéletesebb. 
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37 Ma azért jöttem, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy szeressétek egymást, ahogyan Jézus 

tanította nektek. Emlékeztetlek benneteket Jézusra, mert Őbenne volt az Egyetemes Szeretet 

megtestesülése. 

38 Mózes idejében a népnek egy igazságossági törvényt adtak, amely így szólt: "Szemet szemért, 

fogat fogért". Ez a törvény, amely ma számotokra visszataszítónak és bosszúállónak tűnne, mégis 

igazságos volt az akkori emberek számára. 

39 Később, amikor Jézusban emberré lettem, hallottátok, hogy azt mondtam, és így lett leírva, hogy 

"azzal a singgel, amivel mértek, azzal mérnek meg benneteket". Ezzel a szóval néhányan azt kérdezték, 

hogy vajon ebben a mondatban benne van-e a szeretet, az irgalom és a megbocsátás, amit Jézus 

hirdetett. 

40 Itt az ideje, hogy Én magam magyarázzam el nektek az Első Korszak Törvényének okát és Jézus e 

mondásának okát, mert sok tanításomat kellett apránként átadnom nektek az idők folyamán. 

41 Kezdetben, amikor az emberi szív húrjai még érzéketlenek voltak a megbocsátás érzésére, és a 

szeretet és a türelem érzése még szunnyadt a lelkében, az embernek meg kellett védenie magát és a 

javait is, olyan törvény által fedezve, amely jogot adott neki arra, hogy erejét önvédelemre használja. 

Mint látjátok, ezek kezdetleges törvények és szokások voltak egy olyan népnél, amelynek, mint minden 

népnek, fejlődnie kellett. 

42 A törvény, amely Jézus szavaiból eredt, később megvilágosította az emberek életét, és azt 

mondta nektek: "Szeressétek egymást", és azt is kinyilatkoztatta nektek, hogy "azzal a singgel, amellyel 

mérni akartok, ti is megmérettek", amivel a Mester megértette veletek, hogy az az igazságosság, amelyet 

az ember saját kezével szerzett, mostantól az isteni igazságosság kizárólagos joga lett. Ezentúl az ember 

tudta, hogy ahogyan ítélkezik, úgy ítélkezik majd Isten, és ahogyan vetett a földön, úgy arat a túlvilágon. 

43 Az ember ezután visszatartotta testvérgyilkos kezét, a gazember gyakran elállt elítélendő 

terveitől, és aki lopni akart, tudta és érezte, hogy a végtelenből egy tekintet figyeli őt, és hogy attól a 

pillanattól kezdve ítélet vár rá. 

44 Évszázadok teltek el, és bár az emberek egy kicsit többet tudnak az isteni igazságosságról, 

mégsem fogták fel az igazságot, és sokszor tévedtek, sőt azt hitték, hogy ha a földön súlyosan vétkeztek, 

akkor Isten ítélete elé kell állniuk kérlelhetetlenül, hogy örök büntetést kapjanak. - Erre kérlek 

benneteket: Milyen bűnbánati elhatározás és az Én Törvényem teljesítése lesz képes felmerülni abban, 

aki kezdettől fogva elveszettnek tartja magát? Milyen reménye lehet annak, aki úgy távozik e világból, 

hogy tudja, hogy szellemének hibái örökké megmaradnak? 

45 Szükséges volt, hogy Én Magam jöjjek el, hogy eltávolítsam téves értelmezéseitek sötétségét 

tőletek, és ezért itt vagyok. 

46 Jehovában egy kegyetlen, szörnyű és bosszúálló Istent véltél felismerni. Akkor, hogy kihozzon 

tévedésetekből, az Úr elküldte nektek Krisztust, az Ő Isteni Szeretetét, hogy "megismerve a Fiút, 

megismerjétek az Atyát"; és mégis, a tudatlan emberiség, újból belegabalyodva bűneibe, azt hiszi, hogy 

egy feldühödött és megsértett Jézust lát, aki csak arra vár, hogy megérkezzenek a Szellemi Völgybe azok, 

akik megsértették Őt, hogy azt mondja nekik: "Távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket"; és hogy azonnal 

a legkegyetlenebb kínokat szenvedjék el az örökkévalóságban. 

47 Itt az ideje, hogy megértsétek tanításaim jelentését, hogy ne essetek tévedésbe. Az isteni szeretet 

nem fog megakadályozni abban, hogy hozzám jöjjetek, de ha nem teszitek jóvá a hibáitokat, akkor 

lelkiismeretetek kérlelhetetlen bírája lesz az, aki megmondja nektek, hogy nem vagytok méltók arra, hogy 

belépjetek a fény országába. 

48 De itt vagyok nektek Én újból, emberiség, lélekben, ahogy ígértem nektek. 

49 Nézzétek az Igazság Szellemének fényét, amint megvilágosítja és felébreszti a sötétségben élőket. 

50 De azoknak, akik részt vesznek ezen a gyűlésen, azt mondom: Figyelmesen hallgassátok Igémet, 

mert az a világosság útjait fogja megnyitni előttetek, és megvilágítja az igazságot, amit tudnotok kell. 

51 Bár az életben minden adósságot meg kell fizetned Istennek, a fizetés, adomány vagy felajánlás, 

amit Neki adsz, valójában nem Neki szól, hanem annak, aki felajánlja. 
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52 Ha tisztaságot ajánlasz Neki, az a te javadra válik; ha érdemdús cselekedeteket mutatsz Neki, azok 

lesznek azok a díszek, amelyek felemelik a lelkedet Isten jelenlétében. Ha vétkezel, majd később 

megbánod és jóvá teszed a hibáidat, a lélek békéje és a boldogság, amely abban él, aki jót cselekszik, lesz 

a jutalmad. 

53 Ha gyakran megengedem nektek, hogy ugyanazt a poharat igyátok, amit testvéreiteknek adtatok, 

az azért van, mert csak így érthetik meg egyesek az általuk okozott gonoszságot; és ha átmennek 

ugyanazon a megpróbáltatáson, amin ők másokat is keresztülvittek, akkor megismerik a fájdalmat, amit 

ők okoztak nekik. Ez megvilágosítja elméjüket, és megértést, bűnbánatot, és következésképpen 

Törvényem teljesítését fogja eredményezni. 

54 De ha el akarod kerülni, hogy szenvedésen menj keresztül, vagy kiürítsd a keserűség poharát, 

akkor megteheted, ha megtéréssel, jó cselekedetekkel, mindazzal, amit a lelkiismereted mond neked. Így 

törlesztitek a szeretet adósságát, visszaadjátok a becsületet, az életet, a békét, az egészséget, az örömöt 

vagy a kenyeret, amit egyszer vagy máskor elraboltatok a testvéreitektől. 

55 Nézd meg, mennyire más az Én igazságosságom valósága, mint az Atyádról alkotott elképzelésed! 

56 Ne feledjétek: ha azt mondtam nektek, hogy egyikőtök sem fog elveszni, akkor az is biztos, hogy 

azt is mondtam nektek, hogy minden adósságot meg kell fizetni, és minden vétket ki kell törölni az élet 

könyvéből. Rajtatok múlik, hogy milyen módon érhettek el Engem. 

57 Még mindig rendelkezel szabad akarattal. 

58 Ha a régi megtorlás törvényét részesítitek előnyben, ahogy a büszke nemzetek népei még mindig 

teszik, nézzétek meg az eredményeiket! 

59 Ha azt akarjátok, hogy az a sing, amellyel testvéreiteket méritek, titeket is mérjen, akkor nem is 

kell megvárnotok a másik életbe való belépést, hogy megkapjátok igazságosságomat; mert itt (a földön), 

amikor a legkevésbé számítotok rá, ugyanabban a kritikus helyzetben találjátok magatokat, amelybe 

testvéreiteket hoztátok. De ha azt akarod, hogy egy magasabb törvény jöjjön a segítségedre, hogy ne 

csak megszabadítson a fájdalomtól, amitől a legjobban félsz, hanem nemes gondolatokat és jó érzéseket 

is beléd neveljen, imádkozz, hívj Engem, és aztán menj a küzdelmek útján, hogy egyre jobbá válj, hogy 

erős légy a próbákban, egyszóval, hogy szeretettel fizesd meg azt az adósságot, amivel Atyádnak és 

felebarátodnak tartozol. 

60 A szeretet hívása, amelyet most e hanghordozók szájából hallotok, nagy események előhírnöke az 

emberiség számára. Ezek az üzenetek a bölcsesség szikrái, amelyek a jövőben feltárulnak az emberiség 

előtt. Ez minden szellem ébredésének kezdete. Ez a spiritualizáció korának előkészítése, az idő, amikor 

megváltjátok magatokat Mennyei Atyátok szeretetében. 

Az én békém legyen veletek! 
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17. Utasítás  
1 Szeretett emberek, itt van egy újabb üzenet az Isteni Mestertől, amely egy lépéssel előrébb visz 

benneteket tanításaim megértésében; mert nem szabad megállnotok a lelki fejlődés útján. 

2 Nem azért jövök, hogy a stagnálás vagy a visszafejlődés szokásait bátorítsam bennetek; mindig a 

fejlődés útján vezetlek benneteket. 

3 Az Én Igém változatos ételeket kínál nektek, amelyek mindegyike kitűnő szellemi ízű. 

4 Ajkatokkal kimondtátok: "Dicsőség Istennek a magasságban"; de mikor dicsőítettétek Őt 

cselekedeteitekkel? - Magatokat imádtátok és dicsőítettétek bálványaitokat, de Istent, a ti Teremtőtöket, 

mikor? - Jézus volt az, aki az életével megdicsőítette az Atyját, és nektek is Ő az, aki után élnetek kell. 

5 Hasonlóképpen, azt mondtad: "Béke a földön a jóakaratú embereknek", és bizony mondom 

neked, még a rosszakaratúaknak is békét adtam; de te, mondd meg nekem, mikor adtál békét? Sok 

évszázadon át ismételgettétek annak a zsoltárnak a szavait, amellyel a nép Jeruzsálemben fogadta Urát, 

és az emberiség azóta is csak ezt teszi: ismételgeti ezeket a szavakat; mert műveivel éppen az 

ellenkezőjét teszi. 

6 mondjátok ki ezeket a mondatokat, ha akarjátok, de értsétek meg, hogy sem ezeknek, sem más 

szavaknak nem lesz semmilyen hatása, amíg nem érzitek őket szívetekben; ha érzitek őket, nyilvánítsátok 

ki testvéreiteknek jó cselekedetekben, szelídséggel és alázattal; akkor határtalan szeretetemmel 

válaszolok nektek, és lelketek örömteljesen rezegni fog Békém szeplőtelen kegyelmében. 

7 Így szólok ma hozzátok, mint a Szentlélek. Az idők mások, és ezért az emberek felszerelésének is 

másnak kell lennie. 

8 Hagyjátok el a szóbeli imákat és a babonákat, és adjátok át magatokat Nekem, a Mesternek, az 

Atyának, aki mindig befogad és megért benneteket. 

9 Imádkozzatok, igen, de felkészült szívvel; beszéljetek hozzám a lélekkel, ahogyan azt abban a 

pillanatban érzitek. Jöjjetek hozzám szeretettel teli gondolatokkal, de közeledjetek hozzám; beszéljetek 

hozzám, mint tanítványok vagy mint kisgyermekek, és én éreztetni fogom veletek bölcsességemet és 

szeretetemet. 

10 Kérjetek Engem alázattal, de soha ne kérjetek csodákat, és ne is várjátok, hogy kapjatok. 

11 A csoda, ahogyan ti értelmezitek, nem létezik; nincs ellentmondás az isteni és az anyagi között. 

12 Ti sok csodát tulajdonítotok Jézusnak, de valóban, mondom nektek, az Ő tettei a szeretet 

természetes következményei voltak, ennek az isteni erőnek, amelyet még nem tudtok használni, bár 

titokban minden lélekben jelen van. Mert ti nem akartátok megismerni a szeretet működő erejét. 

13 Mi volt jelen minden csodában, amit Jézus tett, kivéve a szeretetet? 

14 Figyeljetek, tanítványok: Ahhoz, hogy Isten szeretete megismerhetővé váljon az emberiség 

számára, szükséges volt az eszköz alázatossága, és Jézus mindig alázatos volt; és mivel példát adott erre 

az embereknek, egy alkalommal azt mondta nektek, hogy semmit sem tud tenni Mennyei Atyja akarata 

nélkül. Azok, akik nem látják át e szavak alázatosságát, azt fogják gondolni, hogy Jézus olyan ember volt, 

mint bárki más; de az igazság az, hogy az alázatosság leckéjét akarta adni nektek. 

15 Tudta, hogy ez az alázat, ez az Atyával való egység teszi Őt mindenhatóvá az emberiséggel 

szemben. 

16 Ó rendkívül nagy és gyönyörű átlényegülés, amely szeretetet, alázatot és bölcsességet ad! 

17 Most már tudjátok, hogy Jézus, bár azt mondta, hogy semmit sem tud tenni, hacsak nem az Atyja 

akarata szerint, valójában mindenre képes volt; mert engedelmes volt, mert alázatos volt, mert a törvény 

és az emberek szolgájává tette magát, és tudta, hogyan kell szeretni. 

18 Ismerjétek fel tehát, hogy bár ti magatok is ismeritek a szellemi szeretet néhány képességét, nem 

érzitek őket, és ezért nem tudjátok felfogni mindannak az okát, amit csodának vagy misztériumnak 

neveztek, és ami az isteni szeretet által véghezvitt művek. 
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19 Milyen tanításokat adott neked Jézus, amelyek nem a szeretetről szóltak? Milyen tudományt, 

milyen gyakorlatokat vagy titokzatos tudást használt, hogy példát adjon nektek a hatalomról és 

bölcsességről? - Csak a szeretet boldogító ereje, amellyel mindent megtehetsz. 

20 Az Atya törvényeiben nincs semmi ellentmondás, amelyek egyszerűek, mert bölcsek, és bölcsek, 

mert szeretet hatja át őket. 

21 Értsd meg a Mestert, Ő a te tankönyved. 

22 A gyermek Jézus meghökkentette a törvény kijelölt tanítóit; a prédikáló Jézus nagy 

kinyilatkoztatásokat adott nektek minden időkre. A Megváltó Jézus az életével, a kereszten hozott 

legfőbb áldozatával pecsételte meg szavait. 

23 Most tehát, szeretett tanítványok, ha nagyok akartok lenni az igazságban és erősek lélekben, 

miért nem utánoztok Engem azokban a cselekedetekben, amelyeket Jézus által cselekedtem? Azt mondta 

nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet", szelídséggel és alázattal engedelmeskedve az isteni 

akaratnak. Milyen alázatot kell tehát tanúsítanotok irántam? 

24 Halljuk: Isten, a Legfelsőbb Lény, "az Ő képére és hasonlatosságára" teremtett téged, nem az 

anyagi formádat tekintve, hanem azokat a képességeket, amelyekkel a szellemed fel van ruházva, 

hasonlóan az Atyáéhoz. 

25 Milyen kellemes volt a hiúságodnak, hogy a Teremtő képmásának gondoltad magad. Ti magatokat 

tartjátok a legfejlettebb teremtményeknek, amelyeket Isten teremtett; de súlyos tévedésben vagytok, ha 

azt feltételezitek, hogy a világegyetemet csak nektek teremtette. Micsoda tudatlansággal nevezitek 

magatokat a teremtés koronájának! 

26 Értsétek meg, hogy még a föld sem csak az embereknek készült. Az isteni teremtés végtelen 

létráján végtelen számú szellem fejlődik az isteni törvények teljesítésében. 

27 A célok, amelyek mindent magukban foglalnak, és amelyeket ti, emberek, még ha akarnátok sem 

tudnátok megérteni, nagyok és tökéletesek, mint ahogyan Atyátok minden célja is; de bizony mondom 

nektek, hogy az Úr teremtményei közül sem a legnagyobbak, sem a legkisebbek nem vagytok. 

28 Létrejöttetek, és abban a pillanatban a szellemetek életet vett át a Mindenhatótól, amely annyi 

tulajdonságot tartalmazott, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy egy nehéz feladatot teljesítsetek az 

örökkévalóságban. 

29 Még most sem ismered az összes képességet, amit az Atya adott neked, de ne aggódj, később 

meg fogod ismerni őket. 

30 Tudsz-e a nagy szellemek létezéséről, akik arra rendeltettek, hogy vigyázzanak minden teremtett 

dolog harmóniájára, és akik folyamatosan számodra ismeretlen magas feladatokkal vannak elfoglalva? - 

Nem, és ezért még egyszer mondom nektek, hogy a szellemetek nem a legfejlettebb, hogy csak 

korlátozottan fejlesztette ki azokat a tulajdonságokat, amelyeket Isten adott nektek. 

31 Mindazonáltal ezek a tulajdonságok elegendőek ahhoz, hogy boldogan eljuttassanak benneteket 

a legmagasabb szintre, amely akkor fog eljutni hozzátok, ha lépteiteket az egyenes és fényes ösvényre 

irányítjátok, amelyet Törvényem mutat nektek. 

32 Azért jöttem, hogy segítsek neked. Most van az engesztelés ideje; ébredj, kelj fel! 

33 Vétkeztetek, házasságot szegtetek, bűnöket követtetek el, és most, hogy szembesültök az Igém 

igazságával, amely megmutatja nektek a hibáitokat, megbocsátjátok a vétkeiteket, és elhiszitek, hogy az 

Uratok igazságtalan, amikor megpróbáltatásokról és engesztelésről beszél nektek. 

34 A gonoszság és tudatlanság sötétségébe burkolóztatok, megakadályozva ezzel, hogy szellemetek 

meglássa a harmadik korszak hajnalát, és amikor eljövök, hogy felkeltselek benneteket Igém fényével, 

hogy meglássátok az új hajnal ragyogását, nem akartok felébredni szellemi álmotokból, és időnként 

vonakodva keltek fel. Sokan vannak, akik inkább alszanak tudatlanságukban, anélkül, hogy fel akarnának 

ébredni a legmagasabb igazságra. Jobban szeretik a könnyek, a betegség és az éhség völgyét; azt akarják, 

hogy folytatódjon az a hosszú, évszázados időszak, amely alatt a bűn és a szenvedés volt az egyetlen 

"bátorításuk". Mindezt jobban szeretik, mint azt a szeretetteljes hívást, amelyet Szeretetem küld nekik a 

lelkiismeretükön keresztül. 
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35 Úgy hallgatsz Engem, mintha nagyon messze lennék tőled, lustán kinyitod a szemed. De mivel te 

ismered az isteni jelentéseit. 

Ha nem tudjátok felfogni az üzenetemet, mert elméteket átitatja a materializmus, akkor inkább a 

gonoszságban éltek. Abban a pillanatban elfelejtesz Engem, hátat fordítasz Nekem, csak szenvedő 

apátiában akarsz maradni. De én azt mondom nektek: Ha az anyagiasodás és a tudatlanság eme 

szakadékában akarsz élni, ha csak a könnyelmű örömöket és az alantas szenvedélyeket akarod élvezni, 

legalább ne hibáztasd Istent a fájdalmadért. 

36 Ha nincs meg benned a nagyság, hogy úgy szeresd felebarátodat, ahogy Atyád szeret téged, 

legalább legyen bátorságod és alázatod, hogy viseld hibáid következményeit. Ha jobban szeretitek a 

hamis békéteket és a testvérgyilkos háborútokat, ne mondjátok, hogy Isten akarja, és ne kiáltsatok az 

Atyához az Ő irgalmáért, amikor úgy érzitek, hogy ellenségeitek uralkodnak rajtatok, hogy eljöjjön és 

győzelmet adjon nektek, ami csak hiúságotoknak hízelegne, és elősegítené romlottságotokat, ami nem 

adathat meg nektek az Én Törvényem szerint. 

37 Amikor az emberek elfelejtenek Engem, sőt megtagadnak Engem a nevetés, az élvezetek és a 

hiúságok között, miért esnek kétségbe és remegnek, amikor learatják a könnyek aratását, ami az 

elméjüket és a testüket gyötri? Aztán káromolják, azt mondják, hogy nincs Isten. 

38 Az ember elég bátor ahhoz, hogy vétkezzen, eltökélten letérjen törvényem útjáról; de 

biztosíthatlak benneteket, hogy rendkívül gyáva, amikor vezekelni és megfizetni az adósságait. 

Mindazonáltal megerősítelek gyávaságotokban, megvédelek gyengeségetekben, felébresztelek mély 

álmotokból, felszárítom könnyeiteket és új lehetőségeket adok nektek, hogy visszanyerjétek az elveszett 

fényt és újra megtaláljátok Törvényem elfeledett útját. 

39 Azért jöttem, hogy elhozzam nektek, mint a második korszakban, az élet kenyerét és borát, mind 

a lélek, mind a test számára, hogy harmóniában élhessetek mindazzal, amit Atyátok teremtett. 

40 Az én utamon virágoznak az erények, de a tiédben tövisek, szakadékok és keserűség van. 

41 Aki azt mondja, hogy az Úr útjai tele vannak tövisekkel, nem tudja, mit beszél, mert én nem 

okoztam fájdalmat egyetlen gyermekemnek sem; de akik letértek a világosság és a béke útjáról, azoknak 

el kell szenvedniük bűnük következményeit, amikor visszatérnek arra. 

42 Miért ittad meg a szenvedés poharát? Miért feledkeztetek meg az Úr parancsolatáról, valamint a 

küldetésről, amelyet rátok bíztam? - Mert az Én Törvényemet felcseréltétek a sajátotokkal, és itt vannak 

hiábavaló bölcsességetek eredményei: keserű szenvedés, háború, fanatizmus, csalódások és hazugságok, 

amelyek megfojtanak és kétségbeeséssel töltenek el benneteket. És a legfájdalmasabb dolog az 

anyagiasult ember számára, aki mindent a számításainak és e világ anyagi törvényeinek rendel alá, az, 

hogy ezen élet után is magával fogja cipelni tévedéseinek és hajlamainak terhét. Akkor a lelketek 

szenvedése nagyon nagy lesz. 

43 Rázd le a bűn terhét, teljesítsd törvényemet, és gyere el hamarosan. Kérj bocsánatot 

mindazokért, akiket megbántottál, a többit pedig bízd rám; mert rövid lesz az időd a szeretetre, ha 

valóban úgy döntesz, hogy megteszed. 

44 Még egyszer megismétlem, hogy nem én tettem töviseket vagy fájdalmat az utatokra. Jézuson 

keresztül megtanítottalak benneteket arra, hogy tegyetek félre minden gyengeséget, hogy megmutassam 

nektek szeretetemet és a bennetek lakozó erőt, hogy megtanítsalak benneteket az igazi örömre, amely az 

igazán alázatos lélekben él. És távozásommal és az ezekre az időkre szóló ígéretemmel békét hagytam 

nektek, a remény fényét és a visszatérésem utáni vágyakozást. De ti nem akartátok ezt így megérteni, és 

továbbra is keresztre feszítettetek Engem, hogy újra és újra megbocsássak nektek. Azonban meg kell 

értenetek, hogy az Én megbocsátásom nem kímél meg benneteket vétkeitek következményeitől, mert 

azok a tiétek, nem az enyémek. Megbocsátásom bátorít, vigasztal, mert végül el fogtok jönni Hozzám, és 

örök szeretettel fogadlak benneteket; de amíg nem kerestek Engem a jóság, a szeretet és a béke útján - 

ezt már tudjátok, és nem szabad elfelejtenetek: A rosszat, amit teszel vagy tenni szándékozol, kamatos 

kamattal fogod visszakapni. 
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45 Most a materializmusod magvait aratod, és még ha azt szeretnéd is, hogy jóváhagyjam műveidet, 

tévedsz, mert Törvényemben változhatatlan vagyok; nem úgy járok el, ahogyan te szeretnéd, mert akkor 

már nem lennék "az Út, az Igazság és az Élet". 

46 Azért jöttem, hogy eltöröljem téves törvényeiteket, hogy csak azok irányítsanak benneteket, 

amelyeket az Én parancsolataim alakítottak ki, és amelyek összhangban vannak az Én Bölcsességemmel. 

Törvényeimet a szeretet alakítja, és mivel Istenségemtől származnak, változatlanok és örökkévalóak, míg 

a ti törvényeitek mulandóak, időnként kegyetlenek és önzőek. 

47 Az Atya törvénye szeretetből, jóságból van, olyan, mint a balzsam, amely vigaszt nyújt és felemeli 

a bűnöst, hogy el tudja viselni a bűnei jóvátételét. Az Atya szeretetének törvénye mindig nagylelkű 

lehetőséget kínál a vétkesnek az erkölcsi megújulásra, míg a ti törvényeitek ezzel szemben megalázzák és 

megfenyítik a vétkest, és gyakran az ártatlanokat és a gyengéket. Az önök joggyakorlatában keménység, 

bosszúállás és az irgalom hiánya van. Krisztus törvénye a szerető meggyőződés, a végtelen igazságosság 

és a legfőbb egyenesség. Ti magatok vagytok a bíráitok, én viszont a ti fáradhatatlan védelmezőtök 

vagyok; de tudnotok kell, hogy kétféleképpen lehet megfizetni a sérelmeitekért: az egyik szeretettel, a 

másik fájdalommal. 

48 Válasszatok magatoknak, még mindig élvezitek a szabad akarat ajándékát. 

49 Nem akartok többé szenvedni, emberek? Akkor szeressetek, tegyetek jót az utatokon, építsétek 

újra az életeteket. - Szeretnél nagyszerű és boldog lenni? Akkor szeressetek sokat, szeressetek mindig. - 

Akarsz-e sírni, akarod-e, hogy keserű szenvedés sújtson téged, akarsz-e háborúkat és pusztulást? Akkor 

továbbra is úgy éljetek, ahogy most éltek, hagyjátok, hogy az önzés, a képmutatás, a hiúság, a 

bálványimádás és az anyagiasság továbbra is uralja az életeteket. 

50 Nagyon világosan látjátok a káoszt az emberek között, hogy ne alakítsátok tovább a törvényt a 

saját belátásotok szerint. 

51 Azt akarom, hogy a tanítványok és a tanításomhoz újonnan csatlakozók szívükben nemesség és 

elméjükben tisztaság legyen, mert csak így lesznek képesek tanulni Tőlem, és később tanítani az 

emberiséget. 

52 Most nem azért jövök, hogy feltámasszam - a testtel kapcsolatban - a halottakat, ahogyan 

Lázárral tettem a második korszakban; ma az én Fényem azért jön, hogy feltámassza a hozzám tartozó 

szellemeket. És ezek fel fognak támadni az örök életre az Igém igazsága által; mert a ti szellemetek az a 

Lázár, akit jelenleg a lényetekben hordoztok, akit fel fogok támasztani a halálból és meg fogok gyógyítani. 

53 Most már látjátok, hogy az isteni igazságosság szeretetből áll, nem pedig büntetésből, mint a 

tiétek. Mi lenne veletek, ha a saját törvényeiteket alkalmaznám, hogy megítéljelek benneteket Előttem, 

aki előtt sem a külsőségek, sem a hamis érvek nem érvényesek? Ha gonoszságotok szerint ítélnék meg 

benneteket, és alkalmaznám szörnyen szigorú törvényeiteket, mi lenne belőletek? Akkor joggal kérnétek 

tőlem irgalmat. De nektek nem kell félnetek, mert az Én szeretetem soha nem hervad el, nem változik, és 

nem múlik el; ti viszont bizonyosan elmúlik, meghalsz és újjászületsz, elmész, majd újra eljössz, és így 

zarándokolsz, amíg el nem jön a nap, amikor felismered Atyádat, és aláveted magad az Ő isteni 

törvényének. 

54 Ti ideiglenesen vagytok itt, de Én örökkévaló vagyok; ti nyögve mentek, mert eltávolodtok attól az 

úttól, amelyet Törvényem mutat nektek, míg Én változatlan vagyok. 

55 Szárítsd fel könnyeidet, siettesd ébredésedet és kelj fel. Érezzétek magatokban Jelenlétemet; 

szükséges, hogy hozzám jöjjetek, mert még nem ismertetek Engem, ó emberek. 

56 Nem ismeritek a jutalmat, amely annak jár, aki valódi bűnbánatot érez és visszatér Hozzám, és 

nem tudjátok, hogy nem szükséges megvárni a szellemi világba való belépést, hogy megkapjátok a 

jutalmat, amelyet Isten szeretete ad nektek. 

57 Szükséges volt, hogy így szóltam hozzátok, mert az emberek összezavarodtak a könyvekből 

szerzett tudás miatt, amit tanulmányoztak; a lelkiismeretük hangját azonban nem akarták meghallani, a 

szellemi tudásuk hangját, amely arra hívja őket, hogy kövessék az isteni fényt, amelyből minden 

bölcsesség származik. 
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58 Mondom nektek: jó a hasznos tanulás, jó a tudomány, de mindenekelőtt a szeretet. A szeretet 

fogja megadni nektek az ösztönzést, hogy tudományotokat tiszteletre méltóvá tegyétek és gyarapítsátok, 

mert meg kell értenetek, hogy minden tudásotok csak egy üzenet, amelyet szeretetem ad nektek. 

59 Kérdezzétek meg a tudósokat, és ha őszinték, azt fogják mondani, hogy Istentől kértek ihletet. És 

több inspirációt adnék nekik, ha több szeretettel kérnének Tőlem a testvéreik iránt és kevesebb hiúsággal 

önmaguk iránt. 

60 Bizony mondom nektek: Minden, amit az igaz tudásból felhalmoztatok, tőlem származik; mindazt, 

amijük van a tiszta és a magasabbrendűből, a ti hasznotokra fogom fordítani ebben az időben, mert ezért 

adtam nektek. De vigyáznotok kell, ó, földi népek, mert ha továbbra is arra használjátok isteni 

tanításaimat, hogy kihívjátok a természet erőit, ha továbbra is gonoszságra használjátok azt a kevés 

tudást, amivel rendelkeztek, akkor akkor kapjátok meg a fájdalmas és szigorúan törvényes választ, amikor 

a legkevésbé számítotok rá. Kihívjátok a levegőt, a tüzet, a földet, a vizet és az összes erőt, és már 

tudjátok, mi lesz a termésetek, ha nem korrigáltok időben, hogy kordában tartsátok az értelmetlen 

tetteitek által felszabadított természeti erőket. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy hamarosan kitöltitek 

azt a mértéket, amit igazságosságom megenged a szabad akaratotoknak; túlságosan is kihívjátok a 

természetet. És mivel ti vagytok a kicsinyek, akik nagyszerűen érzik magukat, ez az Ige azért jön, hogy 

figyelmeztessen benneteket a veszélyre, amelyben vagytok. 

61 És az Ige azt mondja nektek: Gyermekeim, tegyétek szíveteket jóságossá azáltal, hogy szeretitek 

testvéreiteket; szeressetek minden teremtett dolgot. Keressétek a megbékélést és a békét mindenki 

között. Ha nem akarjátok, hogy a földi felfordulások, amelyeket ti magatok is elősegítetek, eltöröljenek 

benneteket, térjetek észhez időben, ó, nagyon szeretett gyermekeim, nyugtassátok meg őket (a 

természet erőit) szeretetetekkel, alakítsátok át őket békévé. Ó emberek, ha hallgatnátok Rám, mennyi 

szenvedéstől kímélnétek meg magatokat, és Én már átalakítottam volna a világotokat anélkül, hogy 

szenvednetek kellene! Szeretném megadni nektek a jutalom előízét ebben az életben, szeretném 

megadni nektek a békét és a nyugalmat. Próbáljátok ki, gyermekeim. Ezért küldtem el nektek az Igémet 

ebben az időben, hogy megszabadítsalak benneteket a mélységből. 

62 Nektek, akik hallgattok Engem, azt mondom, hogy tartsátok meg lelketekben azt, ami titeket 

érint, a többit pedig tanítsátok meg testvéreiteknek. Ami egynek szól, az mindenkinek szól, ezért egyetlen 

juhom sem szenvedhet hiányt a lelki táplálékban. 

63 Azt akarom, hogy egyesüljetek, hogy egységeteket azzal jutalmazhassam, hogy kiárasztom 

jótéteményeimet és kegyelmemet mindenkire. Eddig csak rövid pillanatokra láttalak benneteket 

egyesülni, miközben igyekeztek felajánlani imádatotokat Istenségemnek. Győződjetek meg arról, hogy a 

szeretet által egyesülve csodákra vagytok képesek. Igazság szerint azt mondom nektek: Még mindig van 

időd dolgozni azon, hogy újjáépítsd azt, amit tönkretettél. 

64 Sok mindent tettetek velem és bántottatok, de én szeretlek benneteket, és nagyobb az én 

szeretetem, mint a ti vétkeitek. 

65 Ha Bíróként kerestek Engem, Ítéletem kérlelhetetlen; ha Mesterként kerestek Engem, 

Bölcsességem határtalan; ha Atyának hívtok Engem, a legkedvesebb jósággal vagyok; de valóban, 

mondom nektek, sokkal több vagyok mindezeknél, mert nincs se kezdetem, se végem. 

Az én békém legyen veletek! 
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18. Utasítás  
1 Ahogyan az új megnyilvánulásomat bejelentettem nektek, úgy láttátok ma megvalósulni: 

Lélekben jöttem, angyalok és fényszellemek vesznek körül. 

2 Azok, akik nem ismerik ezeket a próféciákat, kételkednek jelenlétemben, de még azok között is, 

akik tanulmányozták a Szentírást, látom azokat, akik nem hisznek megnyilvánulásomban, mert 

értelmezéseik szinte mindig tévesek. 

3 Mindazoknak, akik a próféciáknak anyagi értelmet adnak, ugyanazt a sorsot kell elszenvedniük, 

mint a zsidó népnek, amely a föld hatalmas királyát várta a megígért Messiástól, és amikor meglátott 

Engem alázatosnak és szelídnek, nem hitt bennem, annak ellenére, hogy a szemük előtt tettem 

cselekedeteimet. 

4 Azok, akik éreztek Engem, szerettek Engem és követtek Engem, egyszerű szívűek, szelíd lelkűek és 

tiszta elméjűek voltak, akik éheztek és szomjaztak a szeretetre, az igazságosságra és az igazságra. 

5 Azoknak, akik a múlt idők szentírásait tanulmányozzák, azt mondom, hogy csak a spiritualizációval 

lesznek képesek megtalálni az életükben az abban a nyelvben foglalt igazságot. 

6 Segíteni fogom azokat, akik az igazságot kutatják és tanítják, de mindenkit megállítok, akinek 

ajkáról zűrzavar árad az útjába, amíg ki nem javítja a tévedéseit. 

7 Ezzel szemben mindazokat, akik tiszta szívvel vetik el a fény magvát, az isteni Ige értelmezésével 

és a rejtett tanítás megvilágításával - őket küldöm a földekre és a nemzetekre, hogy terjesszék a 

szeretetről szóló tanításomat. 

8 Az igazi hírnökök egészséges szívűek lesznek, alázatos lelkületűek, és ezért tudják majd, hogyan 

fogadják új üzenetemet örömmel és hittel. 

9 Boldogok azok, akik befogadnak Engem a szívükbe, és hisznek Szavamnak, mert látni fognak 

Engem a mennyei felhőben, szellemi seregeim által körülvéve; és bár nem taposom a föld porát, mint a 

Második Korszakban, képesek lesznek érezni szellemi Jelenlétemet. Aztán egyesítik ezt az új üzenetet 

azzal, amelyik elterjedt az emberiség körében, és amelyik nem volt teljes, mert Szentlélekként adott 

kinyilatkoztatásaimat még hozzá kellett adni. 

10 Tanítványok, spiritualizáljátok magatokat, hogy behatolhassatok Szavam valódi értelmébe, és 

hogy amikor találkoztok testvéreitekkel, akik csak a Második Korszak kinyilatkoztatásaimat ismerik, 

egyetérthessetek értelmezéseitekben, és megkezdhessétek az emberiség spirituális egyesítését. 

11 Gyakran tanítotok téves eszméket a tanulmányozás és a szellemi behatolás hiánya miatt; ezért 

arra kérlek benneteket, hogy szenteljétek magatokat Tanításom szemlélésének, hogy többé ne tegyetek 

olyan cselekedeteket, amelyeket jónak tartotok, de amelyek tökéletlenek az Atya előtt. 

12 Ismerjétek fel, hogy azok, akik felelősek azért, hogy az emberiség világosan megértse jelenlegi és 

korábbi tanításaim spirituális jelentését, mindannyian azok vagytok, akik szellemetekben érzitek a tudás 

iránti éhséget, akik a tanulás, a szemlélődés és a felfedezés ösvényére léptek. Nem mondhatom ugyanezt 

azokról, akik csak rítusok, szertartások és anyagi kultuszok szerint élnek, ők megelégszenek a 

külsőségekkel, mert még nem ismerték a gyümölcs ízét. 

13 Amikor tanítványaim átlépik a világ útjait, megkezdődik a hosszú ideje mozdulatlanul álló vallások 

és szekták szellemi ébredése. 

14 "Figyeljetek és imádkozzatok" - mondom nektek újra és újra; de nem azt akarom, hogy 

megszokjátok ezt a kedves tanácsot, hanem hogy gondolkodjatok rajta és cselekedjetek aszerint. 

15 Azért mondom, hogy imádkozzatok, mert akik nem imádkoznak, azok felesleges, anyagi és néha 

őrült gondolatoknak adják át magukat, amelyek - anélkül, hogy észrevennék - bátorítják és táplálják a 

testvérháborúkat. De amikor imádkozol, gondolkodásod, mintha a fény kardja lenne, szétszakítja a 

sötétség fátylát és a kísértés csapdáit, amelyek ma sok lényt bebörtönöznek; szellemi erővel telíti 

környezetedet, és ellensúlyozza a gonosz erőket. 
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16 Ne essetek kétségbe a küzdelemben, és ne essetek kétségbe, ha még nem láttok sikert. Vegyétek 

tudomásul, hogy a ti feladatotok, hogy a végsőkig harcoljatok; de ne feledjétek, hogy az emberiség 

megújításának és spiritualizálásának csak egy nagyon kis része fog rátok hárulni. 

17 Holnap elhagyod a posztodat, és mások jönnek majd, hogy folytassák a munkádat. Egy lépéssel 

tovább viszik a munkát, és így az Én Igém nemzedékről nemzedékre beteljesedik. 

18 Végül minden ág egyesül a fával, minden nemzet egy néppé egyesül, és béke fog uralkodni a 

földön. 

19 Imádkozzatok, tanítványok, és tökéletesítsétek magatokat emelkedettségetekben, hogy a tanítás 

és a szeretet szavai visszhangra találjanak testvéreitek szívében. 

20 Igazság szerint azt mondom nektek: Ha ez a nép, amellett, hogy megérti a sorsát, már most 

teljesítené a feladatát, az emberiség imáin keresztül kegyelmet kapna. De még mindig hiányzik belőletek 

a szeretet, hogy felebarátaitokat igazi testvéreknek érezzétek, hogy elfelejtsétek a faji, nyelvi és hitbeli 

különbségeket, és hogy kitöröljétek szívetekből a harag minden nyomát azokkal szemben, akik bántottak 

benneteket. 

21 Ha sikerül érzelmeidet ilyen nagy emberi nyomorúság fölé emelned, akkor a legőszintébb és 

legőszintébb könyörgés fog benned felemelkedni testvéreidért, és a szeretetnek ez a rezgése, érzelmeid 

tisztasága lesz a legerősebb kard, amely elpusztítja az emberek háborúi és szenvedélyei által teremtett 

sötétségeket. 

22 A fájdalom készített fel titeket, Izrael, a rabságban megtisztítottátok magatokat; ezért ti vagytok 

alkalmasak arra, hogy gondoskodjatok a szenvedőkről. 

23 Figyeljetek, népem, legyetek olyanok, mint a madarak, amelyek az új napot hirdetik, és 

felébresztik az alvókat, hogy elsőként fogadják a fényt, és akkor elmondom nekik: Ő, aki igazán szeret 

benneteket, ebben a pillanatban üdvözöl benneteket. 

24 Az emberben két erő van, amelyek állandóan harcban állnak egymással: az emberi természet, 

amely mulandó, és a szellemi természet, amely örökkévaló. Ez az örökkévaló lény nagyon jól tudja, hogy 

nagyon hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy elérje szellemi tökéletességét; sejti, hogy sok emberi 

életet kell élnie, és hogy ezekben sok megpróbáltatáson kell keresztülmennie, mielőtt eléri az igazi 

boldogságot. A szellem sejti, hogy a könnyek, a fájdalom, a testi halál sokszori átélése után eléri azt a 

csúcsot, amelyre mindig is törekedett a tökéletesség utáni vágyakozásában. A test viszont, a törékeny és 

kicsi dolog, sír, lázad, és néha nem hajlandó engedelmeskedni a szellem hívásának, és csak akkor sikerül 

uralkodnia a testen, és azon keresztül megmutatkoznia, amikor az utóbbi már kifejlődött, erős és 

tapasztalt a testtel és mindennel, ami körülveszi, folytatott küzdelemben. 

25 A szellem emberi megnyilvánulásokon keresztül teszi magát érzékelhetővé; de soha nem használ 

erőt a testi anyag leigázására. A szellem azt akarja, hogy az anyag teljes tudatosságban egyesüljön az 

akaratával, olyan engedelmességet akar, amely szelídségről tesz tanúbizonyságot. 

26 Bár egyesek hibája, hogy kitartanak a makacsságukban, és úgy érzik, hogy a test még mindig 

érzéki és makacs, szeretnének egy trónt ugyanannak; de ha nem teszek eleget minden vágyuknak, az 

azért van, mert gyermekeimben még mindig van egy másik lény, amely nagyobb tisztaságban és 

szeretetben rezeg, amely magasabb életre vágyik; benne létezik a szellemi gondolat, amely az istenit 

tükrözi. Az agyad viszont csak az emberi gondolatokat tükrözi. 

27 Hosszú a szellem zarándokútja, hosszú az útja, sok és nagyon változatos a létformája, és minden 

pillanatban más-más jellegűek a megpróbáltatásai; de ahogy átmegy rajtuk, úgy emelkedik fel, tisztul 

meg, tökéletesedik. Az életen át vezető úton fénynyomot hagy maga mögött; ezért a test nyöszörgése 

gyakran nem fontos az emelkedett szellem számára, mert tudja, hogy el fog múlni, és nem engedheti 

meg, hogy útja során megállítsák a számára jelentéktelennek tűnő események. 

28 Egy pillanatra testének gyengeségei felé fordítja figyelmét, de tudja, hogy nem szabad túlságosan 

szeretnie valamit, ami csak rövid ideig él, és ami hamarosan eltűnik a föld gyomrában. 

29 Mire jók a törekvéseid és ambícióid, ha a testet imádod és a hiúság trónjára ülteted? Ameddig 

tart, az nagyon kevés a lélek örök életéhez képest. 
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30 Szükséges, hogy engedelmeskedjetek lényetek legmagasabb rendű részének, ami a 

mindannyiótokban lakozó szellem, hogy lehetővé tegyétek számára, hogy tisztán megnyilvánuljon, és 

lépteiteket a cél felé fordítsa, amiért teremtettétek. 

31 Mondd el: Ki vagy te? Mi vagy te? Mit gondolsz, ki vagy te? Mit érzel magadban? Az anyag süllyed 

a sírba, vagy a szellem emelkedik az örökkévalóságba, a végtelenbe? 

32 Igazság szerint azt mondom nektek, hogy létezésetek egész ideje alatt összekeveritek 

benyomásaitokat, szükségleteiteket, aggodalmaitokat és vágyaitokat, anélkül, hogy tudnátok, melyik a 

szellemtől, melyik az anyagtól származik. 

33 A szellem, amely valóban ismeri a sorsát, átadja rezgését a testnek, amelyet megelevenít, hogy 

segítse azt, és részt vegyen annak küldetésében; de amikor eljön a pillanat, hogy elhagyja a teste földi 

burkát, nem érez bánatot, mert tudja, hogy ez a törvény, és nem érdekli, hogyan hal meg az, ami a teste 

volt: betegség, öregség vagy pusztulás által. Tudja, hogy a feladata mindennél fontosabb. 

34 Tudjátok, hogyan haltak meg a Második Korszak apostolaim? Hogyan végződött Péter és 

mindazok, akik a szívükben hordoztak Engem? - Péter a kereszten halt meg, azt mondván, hogy nem 

méltó arra, hogy úgy haljon meg, mint Én; azt kérte, hogy lehajtott fejjel haljon meg. És ki vezette Pétert, 

és ki adott neki erőt, szilárdságot és nyugalmat a mártíromság elszenvedéséhez? - Igazi lénye, a szellem, 

amely Isten gyermeke, és tudja, hogyan győzze le a test gyengeségét. Utolsó órájában nyugodtnak, 

higgadtnak mutatkozott, mint a Mestere, amikor a kereszten felkiáltott: Minden megvalósult. 

35 Ha megvizsgáljátok ezeket a példákat, arra a következtetésre fogtok jutni, hogy az ember inkább 

szellem, mint test, és hogy ez, ha szellemivé válik, engedelmeskedik Törvényem legfőbb 

parancsolatainak. 

36 Azok számára, akik elérik ezt a szellemi magasságot, megnyílnak a mennyország kapui, és "áh" 

nélkül, panasz nélkül jutnak el oda. 

37 Ezzel az engedelmességgel, ezzel az önátadással és szeretettel léptek be ezek a tanítványok az 

Atya jelenlétébe. És te, mikor fogsz engedelmeskedni a lelked hívásának? - Félsz a fájdalomtól és 

mindentől, ami a testet érinti, mert nem fogadott el teljesen az igazság; mert ha így lenne: Ki 

akadályozhatna meg abban, hogy kimondd és hirdesd az igazságot, még akkor is, ha halálos fenyegetés 

fenyegetne? 

38 Tudod, miért vágták le Keresztelő János fejét? - Mert az igazságot mondta, mert az 

igazságosságról beszélt, és rámutatott azoknak a hibáira, akik királyoknak nevezik magukat a világban, és 

a rothadás trónján ülnek. De ha a nagy szellemek nagy fájdalmakkal küzdenek, és felülemelkednek a 

szerencsétlenségen, a nyomorúságon, a fájdalmon és a halálon, és így méltóképpen teljesítik feladatukat 

- kik vagytok ti, akik a napot nyögve kezditek, és este sírva fejezitek be engedetlenséggel vagy lázadással? 

Hús vagytok, és csak hús, mert még nem tudjátok, hogyan emelkedjetek a fájdalom és mindannak fölé, 

amit boldogtalanságnak neveztek. 

39 Jó, ha alaposan megvizsgáljátok mindazt, amit ma elmondtam nektek. Értsétek meg: minél 

magasabb szinten van a megtestesült szellem, annál kevesebb lesz a szenvedése és a fájdalom hatása a 

testére. 

40 János apostolt forró olajba mártották, és nem halt meg. A Szellem ereje, aki az Atyához 

emelkedett, a hőség erejének csökkentésével nyilvánult meg. 

41 Kihúzták, és amikor látták, hogy nem esett baja, száműzték, és még akkor is folytatta az Úr magas 

tanácsainak teljesítését, anélkül, hogy ez a próbatétel megállította volna őt szellemi teljesítésében. 

42 Ti, akik ma Engem hallgattok, és akikből új tanítványaimnak kell kikerülniük, kétségbeestek a 

megpróbáltatásokkal szemben, és megpróbáltok eltávolodni az Utamról. 

43 Mikor leszel képes arra, hogy a szívedben hordozd tanításomat, és képes leszel arra, hogy 

életedet add az igazság tanúságtételéért? 

44 Nem elég számotokra annyi mártír példája, akik az emberiség szeretetéért, az igazság védelméért 

vagy az igazságosság védelméért adták életüket? Ezek a példák nem elégségesek ahhoz, hogy 

megértsétek, mire képesek a tanítványaim? 
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45 Kellemetlennek érzed, ha a szél erősebben fúj, mint szeretnéd; ha a nap túlságosan éget, 

tiltakozol, és ha a felhők eltakarják, nem értesz egyet. Ha vihar van, szitkozódva keresel menedéket, és ha 

megremeg a föld, rémülten menekülsz. 

46 Ti vagytok azok, akik arra születtetek, hogy trónon uralkodjatok, és a természet erői 

engedelmeskedjenek a parancsotoknak, csakis a ti hasznotokra? 

47 A természet erői engedelmeskedni fognak nektek, ha teljesítitek Törvényemet, és kéritek, hogy 

ezt tegyem testvéreitek érdekében! 

48 Azt akarom, hogy mindenki az igazság apostola legyen, hogy hasznosak lehessetek az életben; 

mert azért jöttetek, hogy betöltsetek egy olyan feladatot, amely a Teremtő tervében szerepel. 

49 Ebben az időben azt mondom nektek, hogy Tanításom búzája bőséges, és mégsem vetik el. 

Sírjatok, ha szeretitek ezt a munkát, mert az Isteni Magvető, aki nektek adta a magját és megmutatta a 

földeket, még mindig egyedül van. Sírjatok, hogy könnyeitek a mezők öntözésére szolgáljanak, 

amelyeken később dolgozni fogtok. 

50 Ne félj attól, hogy embertársaid megbántanak; amit te sértésnek nevezel, az valami jó, amit veled 

tesznek, ez segítség a feladatod teljesítésében. Nem tudjátok, hogy azoknak, akik a fejlődés útján járnak, 

szenvedniük kell? Nem tudjátok, hogy a szellemnek nem kell törődnie mindezekkel a gyengeségekkel, 

mert ezek olyan apróságok, amelyek csak az anyagot érintik? 

51 Azt akarom, hogy erősnek lássalak az élettel, annak viszontagságaival és szenvedéseivel szemben. 

52 Erősödjetek meg a szeretet gyakorlásában, és ne törődjetek azzal, hogy így vagy úgy ítéljenek 

meg benneteket. Nem kell kimondanod, hogy mi vagy; csak arra kell felkészülnöd, hogy (az embereknek) 

simogatást, kegyelmet adj, és az ajkaknak készen kell állniuk arra, hogy kedvességet, jó tanácsot és 

megbocsátást fejezzenek ki. 

53 A sorsod az, hogy jót tegyél földi utadon. 

54 Értsétek meg, hogy az általatok világegyetemnek nevezett anyagi teremtés a szellemek lakóhelye 

az evolúcióban, a tökéletesség helye. Amikor a szellemek elérik azt a magas fejlettségi szintet, amely 

lehetővé teszi számukra, hogy magasabb otthonokban lakjanak, a korábban lakott világok eltűnnek, 

mivel betöltötték a céljukat. 

55 Minden erő, amely megelevenítette a lényeket és életet adott a szervezeteknek, visszatér 

Hozzám; minden fény, amely megvilágította a világokat, visszatér Hozzám, és minden szépség, amely 

kiáradt a teremtés országaira, az Atya Lelkében lesz; és ha egyszer újra Bennem van, ez az élet szellemi 

esszenciává alakul át, amely kiárad minden szellemi lényre, az Úr gyermekeire; mert soha nem fosztalak 

meg titeket az ajándékaimtól, amelyeket adtam nektek. 

56 Bölcsesség, örök élet, harmónia, végtelen szépség, jóság, mindezek és még több minden lesz az 

Úr gyermekeiben, amikor vele együtt laknak a tökéletesség helyén. 

57 Ma még messze vagytok ettől a céltól; ennek bizonyítéka az, hogy a földön kifogásolom, amit a 

szellemetekkel tettetek, és amikor a szellemi völgybe értek, szemrehányást teszek a szellemnek azért, 

amit a testével tett a világon való áthaladása során. Amíg még mindig gyerekek vagytok ebben a 

tanításban, addig ezeknek a világoknak, ennek a természetnek, ennek az anyagi életnek meg kell 

maradnia. 

58 Mint Isten, megvilágosítalak és fenntartalak benneteket; mint Atya, szeretlek és várok 

benneteket; mint Mester, tanítalak és vezetlek benneteket; de mint Bíró, kérlelhetetlenül ítélkezem 

felettetek. 

59 Valaki azt mondhatná, hogy olyan vagyok, mint egy gazdag zsugori, aki mindent magának akar, 

mert mindent, amit őriz, őriz és visszakövetel; de bizony mondom nektek, ahogyan a világban minden, 

amit belehelyeztem, nektek volt, és nem nekem, úgy az örök életben is mindent nektek tartok, amíg be 

nem mentek bele, és nem lesztek a tulajdonosai. 

60 Nem mondtam-e nektek, hogy ti vagytok az én dicsőségem örökösei? Tehát minden, ami hiányzik, 

az az, hogy érdemeket szerezz, hogy a tiéd legyen, és élvezhesd. 
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61 Mindaz, amit teremtettem, nem nekem, hanem a gyermekeimnek szólt. Csak az örömödet, az 

örök boldogságodat akarom. 

62 Ne féljetek eltévedni, hogy megtaláljatok Engem, mert nemcsak a cél, hanem az út is Én vagyok. 

Aki el akar jutni hozzám, jöjjön az alázat, a tevékeny felebaráti szeretet, az önátadás útján, és erősítse a 

szeretetben való tökéletességre való törekvését. 

63 Annak érdekében, hogy járásotok biztonságos legyen, érjétek el lényetekben a belső egységet, 

hogy a szellem mindig a jó úton vezesse a testet, és a test pedig képes legyen engedelmeskedni neki. Ha 

ezt a győzelmet arattok önmagatok felett, akkor könnyű lesz engedelmeskednetek Atyátok akaratának. 

64 Forduljatok el a haszontalan dolgoktól; távolítsátok el az életetekből a felesleges dolgokat, és ne 

foglalkozzatok a haszontalan dolgokkal. 

65 Kerülj el minden bűnt. Így fogjátok megőrizni a szellemeteket tisztán és a testeteket 

egészségesen, hogy a szeretet fegyverével harcolhassatok az Ígéret Földjének meghódításáért, annak a 

földnek a meghódításáért, amely a szellemi élet legmagasabb jutalmaként vár rátok. 

Az én békém legyen veletek! 
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19. Utasítás  
1 Emberek, nyugtassátok meg elméteket, amelyet az élet viszontagságai és sorscsapásai izgatnak. 

2 Mennyit küzdötök, hogy megpróbáljátok megszabadítani magatokat a sötétségtől, amelyben 

éltek, noha teljes mértékben a világosság idejében vagytok! Nagy a küzdelmetek, és ezért jöttök 

kimerülten. Éppen ezért hívtalak benneteket, hogy néhány pillanatra pihenjetek, mert folytatnotok kell a 

feladatotokat, amelyet alig kezdtetek el. 

3 Időről időre felemeltem titkaim fátylát a ti fejlődéseteknek megfelelően; mert csak az érhet el 

Hozzám, aki ezt az utat követi. 

4 Én vagyok a Mester, aki minden ösvényen keresi az embereket, hogy megmutassa nekik az igaz 

utat. 

5 Igém a fény kardjaként jön, hogy harcoljon az emberek tudatlansága és hitetlensége ellen. Azért 

jöttem, hogy megismertessem magam azok előtt, akik tagadták létezésemet, hogy megkérdezzem tőlük: 

Ki teremtette a világegyetemet a számotokra alig látható világok sokaságával? - Ó emberek, akik az 

igazságtól való távolságotokban voltatok olyan merészek, hogy azt gondoljátok, hogy a Teremtő 

gondolata csupán az emberi elme találmánya! Hogyan tudjátok elképzelni, hogy az örökkévaló és 

végtelen gondolata a ti korlátozott és kicsi elmétekből eredhet? 

6 Mégis, még azok is jönnek hozzám, akik azt mondják, hogy szeretnek Engem, és ezeknek azt 

mondom: Hogyan mondhatjátok, hogy szerettek Engem, amikor az ellenkezőjét teszitek annak, amit a 

törvényem parancsol, amikor eláruljátok magatokat azzal, hogy a tetteitekben olyan érzéseket mutattok, 

amelyek ellentmondanak a szavaitoknak? 

7 Hányan vannak még itt is, az Engem hallgató tömegek között, akik azt mondják magukról, hogy 

spiritiszták,* és akik még nem ismerik a spiritizmus erejét és bölcsességét, sem a szellem erőit és 

tulajdonságait; és műveikkel tagadják Tanításomat, amely az emberiséget spirituálisan megvilágosítja, 

mint a ragyogó fény. De az Én türelmem határtalan, és várok, amíg tanítványaimmá változtok. Fáklyákat 

kell csinálnom belőletek, amelyek fényükkel elviszik más népeknek azt az eredeti üzenetet, amelyet az 

emberi elmén keresztül kinyilatkoztatásként kaptatok. 
* Vagyis a szellem tanításának tanítványai. Nem szabad összetéveszteni őket a spiritistákkal, akik a spiritizmus 

követői, amelyben a még mindig az anyaghoz kötődő szellemek vagy a kevéssé fejlett szellemi fejlődésűek 

nyilvánulnak meg. 

8 Ha az emberek elutasítják a tanúságtételedet és ellentmondanak neked, emlékeztesd őket arra, 

hogy nekem volt egy találkozóm az emberiséggel ebben az időben, amit azért jöttem, hogy beteljesítsek. 

Mondd el nekik: Ha megígértem, hogy újra eljövök, az azért volt, mert a feladatom még nem fejeződött 

be, és nem is fog befejeződni, amíg egyetlen bűnös sem marad. Meg van írva, hogy ha kilencvenkilenc juh 

van a nyájban, és egy hiányzik belőlem, azt az egyet megkeresem. 

9 Újra meg akarom mutatni nektek szeretetem erejét azáltal, hogy az emberek kemény szívét 

tanításom apostolaivá alakítom át, kezdve ezzel a néppel, amely nem kevésbé keményszívű, mint a többi. 

Azért jöttem, hogy megmondjam nektek, növeljétek tudásotokat ezen az új üzeneten keresztül, amit 

adtam nektek, hogy egyesíthessétek azt korábbi kinyilatkoztatásaimmal, amíg sikerül megformálnotok 

elmétekben a Bölcsesség Könyvét, hogy méltók legyetek arra, hogy tanúságot tegyetek Igazságomról, és 

tanítsátok azt testvéreiteknek. 

10 Agitátoroknak fognak titeket nevezni; de ne féljetek, mert a ti Mestereteket is elítélték az Ő 

idejében "a béke megzavarásáért" - ahogy az emberek mondják. Bizony mondom nektek, 

Nemcsak azért jöttem, hogy kinyilatkoztatásaimmal megmozgassam néhány ember szívét, hanem azért, 

hogy szavaimmal megrázzam az egész emberiség lelkét. 

11 Így jövök hozzátok ebben az időben, amikor Fényem különböző módokon fog megnyilvánulni az 

emberek között, és újra megremegtetni fogja őket, egyeseket örömmel, másokat félelemmel, megint 

másokat haraggal; de nem lesz olyan, aki ne ébredne fel, amint eljön az Óra, amikor Üzenetem 

nyilvánosságra kerül. 
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12 Milyen kishitűek voltatok, és mennyire kiáltottatok Krisztusért, ti, akik tudtátok, hogy el kell 

jönnie! De most, hogy már rendelkeztek a kinyilatkoztatásommal és az üzenetemmel, nem lesztek többé 

gyengék, félelmetesek vagy hidegek. 

13 Megbántottalak, mert keményszívűnek neveztelek? Én csak az igazságot mondtam nektek, mert 

minden világban minden teremtmény teljesíti törvényemet, ti pedig nem reagáltok isteni hívásomra. 

14 De ne féljetek, mert még senki sem érte el a célt; de mindannyian el fogjátok érni, ígérem nektek, 

Én, aki minden idők Ígérete vagyok, Én, a Fáradhatatlan, aki soha nem fogom abbahagyni a tanítást. 

15 Kezdtek arról álmodozni, hogy az igazság hordozói és apostolai lesztek; de ne siessetek, mindig a 

lelkiismeretetek fénye legyen az útmutatótok; mert hogyan hirdethetnétek az igazságot, ha még nem 

találtátok meg magatokban? Hogyan bizonyítod, hogy szeretsz Engem és szereted a testvéreidet, ha 

töviseket és töviseket hagysz felebarátod életének útjában? 

16 Az élet patakjának vize, amely az Én igazságom, csendes, kristálytiszta és jótékony; de ne 

tévesszétek össze azzal a vízzel, amelyet a rászorulóknak adtok, mert ez néha tisztátalan. 

17 Vedd áldásomat; legyen benned, mint egy kimeríthetetlen forrás, amely oltja a téged gyötrő 

mérhetetlen szomjúságot. 

18 Áldásom legyen balzsamként a betegségeitekre, fájdalmaitokra és keserűségeitekre; életre kelti 

azokat, akik a fejlődés útján erejüket vesztik. 

19 Hogy segítselek benneteket a magasabbra való szellemi törekvésetekben, békémet a harmadik 

korszak apostolának szívébe helyezem, akit az emberiség képviselőjeként fogadok, és az ő közvetítésével 

adom neki szerető segítségemet. 

20 Ma az emberi elme fölött halljátok a hangomat, és az újból azt mondja nektek: "Szeressétek 

egymást". Így hallottátok az Úr szavát Jézus száján keresztül, amikor arra tanított benneteket, hogy 

szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat, megerősítve a Törvényt, amelyet Izrael népe Mózes által 

kapott az első korszakban. 

21 Mózes volt az Én szócsövem abban az időben, ő vitt el benneteket az Ígéret Földjének kapujához, 

de nem engedtem, hogy belépjen oda, mert ott királlyá koronáztátok volna; de bizony mondom nektek, 

az ő királysága sem e világból való volt. - Az ígéret földje azért adatott a népnek, hogy békében 

lakhassanak benne, és imádják az Atyát. Jeruzsálemben építette fel ez a nép az első templomot 

Jehovának, és abban az isteni szellem megismertette magát; ott fogadta az említett törzsek fiainak 

panaszait vagy dicséretét. Oltárára helyezted a frigyládát, az Atyával kötött szövetséged jelképét, és a 

Szentek Szentje előtt királyok és tudósok hajtottak fejet. 

22 A papok, akiket a rituális cselekményekkel bíztak meg, kezdetben szeretettel voltak tele, de 

később hagyták, hogy a hiúság és a kapzsiság rágó férge behatoljon a szívükbe, és képmutatókká, 

álszentekké és világiakká váltak. Aztán egyik próféta a másik után jelent meg, és hirdette a Messiás 

eljövetelét; a nép elutasította, kigúnyolta és feláldozta őket. 

23 Így készítették elő az eljövetelemet a vérükkel. 

24 Mivel minden Istentől jövő szónak be kell teljesülnie, a Messiás az emberek között született, és 

megtanított benneteket arra, hogyan teljesítsétek az Atya törvényét, és hogyan ajánljátok fel Istennek az 

imádatot azáltal, hogy szeretitek és megbocsátotok, és vigasztalással és világossággal töltitek meg az 

emberek életét. 

25 Pásztorként jöttem, hogy összegyűjtsem a juhokat, amelyeket a farkasok már elkezdtek kirabolni, 

és megmutattam nekik a juhnyájat. Földi utam során végig tanítottam az embereket a szeretetre és a 

belőle származó gyümölcsökre, amelyeket csodáknak neveztek. Ezek a művek hitet ébresztettek a 

szívekben, és ezen keresztül hagytam, hogy meglássák az igaz utat. Ezrek és ezrek voltak tanúi Szavamnak 

és cselekedeteimnek, de csak tizenketten követtek Engem közvetlenül. 

26 Amikor közeledett távozásom pillanata, azt mondtam nekik: Jeruzsálemben most ünneplik a 

páskát, oda kell mennünk, hogy beteljesedjenek a próféciák. Ezután adtam tanítványaimnak utolsó 

intéseimet, amelyeket szeretetem isteni tüzével nyomtam a lelkükbe. Elmentem a tanítványaimmal 

Jeruzsálembe. Ahogy átkeltem a város kapuján a szerény és szelíd szamáron, a tömeg - köztük a betegek, 
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akiket meggyógyítottam, a vakok, akik újra láttak, a sánták, akik újra jártak, és a szenvedők, akik 

megvigasztalódtak és tele voltak reménnyel - himnuszokat, dicséreteket és dicsőítő énekeket énekeltek, 

mert végre eljött a megígért Megváltó. Senki sem tudta, hogy azon a húsvéton én leszek az áldozati 

bárány. 

27 Belépésemkor és tekintetem fénye alatt a szívek megremegtek, a betegek meggyógyultak, és a 

dicséret és a hála szavai áradtak keblükből a Rabbi felé. Erre a farizeusok odajöttek Hozzám, és azt 

mondták Nekem: "Uram, gondoskodj arról, hogy tanítványaid és ez a nép abbahagyja zavaros kiabálását, 

mert megzavarják a város rendjét az ünnep alatt"; mire Én azt válaszoltam nekik: "Bizony, ha ezek 

elhallgatnának, a kövek is felkiáltanának örömükben". Azok a farizeusok elmentek; de máris árulásra 

kezdett buzdítani a szívük, mert féltek és aggódtak a Jézus által végzett cselekedetek miatt. 

28 Így jutottam el a templom kapujához, amely egy ideig az Úr népének szentélye volt, és amelyet 

később vásárcsarnokká alakítottak, és kiűztem onnan a gyalázóit. 

29 Azok szíve és tettei, akik az Úr szolgáinak és a törvény tanítóinak mondták magukat, Jézus tettei 

láttán fokozatosan lelepleződtek; ettől kezdve követelték, hogy öljék meg Őt, hogy ne veszítsék el a 

hatalmukat, amely veszélybe került. 

30 Az egyik tanítványom, aki gyakran hallotta szeretetszavamat, amely a Lélek Országáról szólt, és 

aki szívében érezte Mestere simogatását és szeretetét, gyengesége és az ígéreteimbe vetett hit hiánya 

miatt lett az a kapu, amely megnyílt, hogy beengedje az emberi gonoszságot, amely a kereszt formájában 

esett rám. Micsoda gyűlölettel kiáltoztak azok az emberek, követelve, hogy a császár alattvalója feszítsen 

keresztre Engem. De szükség volt arra, hogy Isten Fia nagy megpróbáltatásokba kerüljön, hogy az 

emberek meglássák alázatát, szeretetét és hatalmát. 

31 E Test Vére leszállt a földre, és az emberi ajkak, amelyek az isteni Igét hirdették a világban, nem 

szűntek meg a szeretetről és a megbocsátásról beszélni egészen az utolsó pillanatig a kereszten; és 

Krisztus eggyé vált az Atyával, mert "Az Ige", amely emberré lett, hogy a világban hallható legyen, mindig 

is Istenben volt. 

32 Évekkel később a város és a megszentségtelenített templom elpusztult, hogy beteljesedjék az Én 

szavam; a templomból egy kő sem maradt a másikra. Azt mondtam, hogy le tudom rombolni Salamon 

templomát, amely királyi, nagyszerű és csodálatos volt az emberek szemében, és három nap alatt újjá 

tudom építeni. 

33 Bizony mondom nektek, az emberek nem értették meg e szavak szellemi jelentését; mert 

Számomra az idő nem múlik el, mivel Én vagyok az Örökkévalóság. Íme, itt vagyok a Harmadik 

Korszakban, a Harmadik Napon, hogy lerakjam az igazi templom alapját, és az emberek szellemében 

építsem azt. 

34 Illés arra lett kiválasztva, hogy hirdesse nektek, hogy a hét pecsét könyve feloldásra került, és 

hogy a hatodik pecsétnél megnyílt. Igém tele van világossággal, hogy meggyújtsa a hiteteket, hogy többé 

ne essetek bálványimádásba, és hogy megengedjétek, hogy felépítsem a Templomomat a szívetekben. 

Íme, az emberi kéz által alkotott művek elpusztulnak, míg a Lélek művei örökkévalóak. 

35 Az elveszetteket megtalálják, a zavarodottakat megvilágosítják, és mindenki megtalálja az utat, 

amely az Ígéret Földjére vezeti. 

36 Ha itt a földön nem akartatok felismerni Engem, és nem engedtétek, hogy összegyűjtselek 

benneteket, mint ahogy a madár a szárnyai alá gyűjti a fiókáit, én örökre egyesítelek benneteket e 

világon túl a béke köpenyem alatt. 

37 Népem, azért emlékeztettelek benneteket a köztetek lévő Életemre, mert közelednek az 

emberiség között töltött utolsó hetemre való emlékezés napjai. Ezekben a napokban úgy érzed, mintha a 

végtelenből érkezne számodra egy üzenet. 

38 Minden, amit látsz, úgy tűnik számodra, mintha rólam beszélne neked. A nap, a mezők, a városok, 

az emberek, minden úgy tűnik számodra, mintha a Mesterről beszélne neked. Ez azért van, mert az 

emlékezés újra érezteti veletek jelenlétemet, és én újból elküldöm nektek szeretetem üzenetét. 
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39 Ha ezekben a napokban sírni akarnak a szemeid, hadd sírjanak; ha a szíved reszket a szeretettől, 

hadd sírjon az is. 

40 Az a Krisztus, akinek földi burka elpusztította a tömeget, ugyanaz, aki ma kinyilatkoztatja magát; 

mert az emberek a testet pusztították el, de nem "Az Igét", amely rajta keresztül szólt. 

41 Milyen halál állíthatná meg lépteimet, vagy milyen sír tarthatna vissza? - Mégis, anélkül, hogy 

akarnátok, anélkül, hogy tudatában lennétek ennek, eltemettétek szívetekben az igazságot, amelynek 

lényege a Mesteré. Ezt a testet, amelyet birtokoltok, a szellemetek sírjává változtattátok. 

42 Engedd meg a Léleknek, hogy eltávolítsa a szívedről a sírlapot, hogy az, fénnyel telve, 

felemelkedhessen az igazi életre. 

43 A következő módon könnyedén elmagyarázom neked, amit nehezen értesz meg: Krisztus és az 

Isteni Szeretet maga az Atya. Jézus volt a tökéletes ember, aki Isten üzenetét hirdette. Ő volt a 

spiritualizáció legmagasabb szintű kifejeződése - ezért nevezik Őt Isteni Mesternek. 

44 Ó, szeretett tanítványok! Ha arra gondolsz, hogy milyen műveket vittem véghez a világban, 

túlságosan ügyetlennek és kicsinek érzed magad ahhoz, hogy felérj Hozzám. Ha visszagondolsz az azóta 

eltelt időkre, rájössz, hogy lelkileg nagyon keveset fejlődtél. Vannak pillanatok, amikor vágyat és 

szükségét érzitek annak, hogy fejlesszétek spirituális adottságaitokat, hogy közvetlenül fogadhassátok 

üzeneteimet, valamint hogy behatolhassatok az eljövendő dolgokba, és a szellem tulajdonságai révén 

megoldjátok a konfliktusokat, a megpróbáltatásokat és a káoszt, amely körülvesz benneteket az 

emberiségen belül. 

45 Mennyire vágysz arra, hogy a Lélek tekintetével nézz! És meg fogjátok nézni, de csak akkor, 

amikor felfedezitek, hogy jobban megértitek az Úr kinyilatkoztatásait, amint engeditek, hogy a 

lelkiismeret fénye vezessen benneteket, amely megvilágítja a szellemeteket. 

46 Addig is tanulmányozzátok ezt az üzenetet, és írjátok le, mert eljönnek majd az idők, amikor már 

nem halljátok ezt az igét, és akkor már csak a szentírások maradnak számotokra. 

47 Azt akarom, hogy az Én Igém, amikor könyvek készülnek belőle, amelyeket szét kell terjeszteni a 

földön, makulátlanul legyen kinyomtatva, olyan tisztán, ahogyan belőlem származik. 

48 Ha hagyjátok, hogy ilyen módon kerüljön be a könyvetekbe, olyan fény fog belőle áradni, amely 

megvilágosítja az emberiséget, és spirituális jelentését minden ember meg fogja érezni és meg fogja 

érteni. 

49 Ezúttal az én üzenetemet is megtagadják és harcolni fognak ellene. Néhányan azt fogják mondani, 

hogy megnyilvánulásomnak nem volt semmi haszna; de ne aggódjatok, mert a Második Korszakban 

végzett Munkámat is vitatták, tagadták, gúnyolták, és mégis egyik szív a másik után és egyik szellem a 

másik után felismerte és értékelte azt a szenvedést, amelyet köztetek átéltem. 

50 Tudjátok meg, népem, hogy voltak és vannak olyanok, akik azt mondják: "Mi köze Jézus 

fájdalmának a mi üdvösségünkhöz?". Az ő szenvedése nem adhat nekünk áldást." De az Igazság Lelke azt 

mondja nektek: Jézus által az emberek között voltam, mint ezek az illatos növények, amelyek illatosítják 

annak kezét, aki elragadta tőlük az életet. 

51 Az a kereszt, amit nekem adtatok, és amit elfogadtam, az irántatok érzett szeretetem bizonyítéka 

volt, és annak is bizonyítéka, hogy példámon keresztül megmentitek magatokat. Miért gondoljátok, hogy 

ha tudtam volna, hogy az áldozatom haszontalan lesz, akkor felajánlottam volna nektek? Nem 

emlékeztek arra, hogy azt mondtam nektek, hogy az Atya munkájában egyetlen mag sem vész el? 

Amikor a Mester oldala megnyílt, azt akarta, hogy lássátok benne a kaput, amely megnyílt, hogy 

mindannyian az örökkévalóságban lakhassatok, és az első, aki ezt a kaput meglátta, az a katona volt, aki a 

lándzsáját Jézus testébe döfte. 

52 Az én Szerelmem olyan, mint a fa, amely illatosítja a favágó fejszéjét, amely megfosztja a lététől. 

E test minden egyes vércseppje szétáradt ezen az emberiségen, megbocsátva mindenkinek és 

megillatosítva létezésüket tanításaim isteni esszenciájával. 

53 De ha ez az emberiség a maga vakságában azt gondolja, hogy az az áldozat nem volt elég a 

megváltásához, akkor itt van az Én Igém újból, nem az ember szava, aki nem tudta, hogyan értelmezze 
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azt az üzenetet, hanem az Én Igém, amely megtanít titeket Tanításom és Műveim halhatatlan lényegére, 

az isteni magyarázatra, amelyen keresztül az emberek megértik annak a Vérnek a szellemi értékét, amely 

a Golgotán az emberiség szeretetéért kiontatott. 

54 Megmondom nektek, mi ennek az áldozatnak az értelme, mert ti hozzám tartoztok, ahogyan én is 

hozzátok tartozom. 

55 Soha egyetlen teremtményben sem láttam ellenséget, mert mindannyian a gyermekeim vagytok. 

Az "ellenség" szó egy embertestvérre vonatkoztatva bemocskolja annak ajkát, aki kimondja. 

56 Longinus* átszúrta az oldalamat, és én ráöntöttem a vért, amely fény lett vak szemében. 
* A római katona neve. 

57 Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint a Mesteretek, hogy joggal nevezzétek magatokat 

tanítványaimnak. Az én örökségem a szeretet és a bölcsesség. Krisztus volt az, aki eljött hozzátok, és 

Krisztus az, aki ebben a pillanatban is hozzátok beszél; de ne próbáljatok meg elválasztani Engem Istentől, 

vagy kívüle látni Engem, mert én egy vagyok és mindig is egy voltam az Atyával. Elmondtam nektek, hogy 

Krisztus az Isteni Szeretet; ezért ne próbáljatok meg elválasztani Engem az Atyától. Azt hiszed, hogy Ő egy 

olyan Atya, aki nem szereti a gyermekeit? Honnan van ez az ötlet? Itt az ideje, hogy ezt felismerjétek. 

58 Senki ne szégyellje Istent, a Teremtőt Atyának nevezni, mert ez az Ő igazi neve. 

59 Újra elhoztam nektek a világosságot, hogy megértsétek azt, amit korábban nem voltatok képesek 

megérteni. 

60 Ha azt mondtam a szellemednek, mielőtt a Földre küldtem volna, hogy a tanítások világát fogom 

neki adni, akkor ma azt mondom neki, hogy a bölcsesség mennyországát kínálom neki. 

61 Járjatok végig a spiritualizáció ezen az ösvényén, és megkapjátok ezt a mennyországot, amelyről 

beszélek nektek. 

62 A szellem bölcsessége olyan fény, amely soha nem alszik ki. 

63 Én vagyok a Mester, én vagyok Krisztus, aki a lelkiismereten keresztül szól hozzátok, oly módon, 

ahogyan csak nekem kell eljönnöm mindegyikőtökhöz, amely megsimogat benneteket, amikor hozzátok 

szól. 

64 Itt vagyok Én, és látjátok, hogy látszólag haszontalan lényeket keresek a szeretet munkájához, 

akikről tudom, hogy Engem fognak szolgálni, mert Én teremtettem őket. 

65 Használom a szellemeteket, az akaratotokat, a szíveteket, az elméteket, és amíg el nem éritek a 

felszerelésetek és a megvilágosodásotok idejét - amikor is felhasználhatlak benneteket azáltal, hogy 

eszközeimmé alakítalak benneteket -, addig meghagyom nektek a tanításaimat, hogy megtanuljátok a 

bölcs leckét. 

66 Éljétek meg az emlékezés e napjait, ahogyan felkészítelek benneteket az Igém által. 

Gondolkodjatok el, merüljetek el abban az órában, amikor a föld védekezett az emberi hálátlanság ellen, 

és az ég elsötétült, de a Bárány nem lázadt fel. 

67 Szomorú volt a Mester tekintete a Golgotán, de ezzel megáldott benneteket. E sokaságért a 

halálba ment, de tudta, hogy hamarosan feltámad minden szívben, ha hitre születnek. 

68 Akik Jeruzsálembe mennek, azt mondják, hogy azokon a helyeken olyan légkör uralkodik, amely 

meglepi a lelket, és még a fény is furcsának tűnik. 

69 Bizony mondom nektek, a lelkiismeret hangja, az emlékek borzongatják meg a szívet, és bár Jézus 

ott halt meg, és az emberiség nem látta Őt többé, Krisztus mindenütt megjelenik az Ő Lényében, 

jelenlétében és erejében. 

70 Férfiakból és nőkből álló karavánok indulnak Jeruzsálembe, és ahogy belépnek ezekre a helyekre, 

hol barátságos, hol keserű emlékek jutnak eszükbe. Mindent Jézus jelenléte hatja át. De miért kellene 

olyan messzire zarándokolni anyagi nyomok után kutatva, hiszen mindenki birtokolja Isteni Jelenlétemet 

a lelkében, bárhol is van? 

71 Szeretném, ha mindannyian elindulnátok ezen a tanításon keresztül, hogy a testvériség, a jó hír, a 

szeretet üzenetét vigyétek; egy üdvözletet, egy csepp gyógyító balzsamot, egy baráti ölelést minden 

testvéreteknek. 
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72 Azért jövök ebben az időben, hogy a földről, tanításaim fényével meglássátok az Új Jeruzsálemet, 

a szellemnek ígért Fényes Várost, amelyet János apostolom látott Jelenéseiben; de míg az első 

Jeruzsálemben az emberi gonoszság emelt Engem a kínzások keresztjén, addig az Új Városban, amely 

szellemi lesz, a szellemek fognak Engem szeretetük oltárára emelni. 

Az én békém legyen veletek! 
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20. Utasítás  
1 Az Én Igém könyve az isteni és igaz szeretet könyve; benne megtaláljátok a változatlan igazságot. 

Nyúlj utána, és megtalálod a bölcsességet, amely segít neked fejlődni és elnyerni a békét az 

örökkévalóságban. Aki elferdíti vagy megváltoztatja annak jelentését, az vétkezik, és aki egyetlen olyan 

szót is kihagy vagy hozzáad, amely nincs összhangban tökéletes tanításommal, az súlyosan megsérti 

Törvényemet. 

2 Őrizzétek meg ezt az Igét eredeti tisztaságában, mert ez a legszebb örökség, amit az emberekre 

hagyok. Írjátok le tanításomat, és adjátok tudtára testvéreiteknek; tartsátok meg hűségesen, mert ti 

vagytok felelősek ezért az örökségért. 

3 Holnap az ember megtalálja benne kinyilatkoztatásom lényegét, amely tanításainak fényével az 

igazság ösvényére vezeti őt. 

4 A szülőkről a gyermekekre úgy szállnak majd ezek az írások, mint az élő víz forrása, amelynek 

patakja kimeríthetetlenül buzog, és szívről szívre száll. Tanulmányozzátok az Élet nagy könyvét, a 

Spiritualizáció könyvét, amely megmagyarázza nektek az isteni kinyilatkoztatásokat, amelyeket a 

korszakok során kaptatok. 

5 Nem ígértem-e meg nektek, hogy minden tudás vissza fog térni az eredeti igazságához? Mert ez 

az az idő, amelyet meghirdettek nektek. 

6 Igazság szerint azt mondom nektek: Aki elmélkedik és elmélyíti Könyvem tanításait azzal a valódi 

vággyal, hogy gyarapítsa tudását, az fényt nyer a lelke számára, és közelebb érez Engem magához. 

7 A múlt és a jelen mítoszai meg fognak dőlni; minden, ami középszerű és hamis, megdől; mert 

eljön az idő, amikor már nem fogtok tudni táplálkozni a tökéletlenségből, és akkor a szellem elindul az 

igazság keresésére, hogy az szolgáljon neki egyedüli táplálékul. 

8 Ezekben a tanításokban az emberiség megtalálja kinyilatkoztatásaim lényegét, amelyet a mai 

napig nem értett meg a spiritualizáció hiánya miatt. Ősidők óta rátok bíztam azt küldötteim, küldötteim 

és tolmácsaim által, de csak arra szolgált, hogy mítoszokat és hagyományokat formáljatok belőle. 

Gondolkodjatok el és tanulmányozzátok ezt a tanítást tisztelettel és szeretettel, ha meg akarjátok 

menteni magatokat évszázados zűrzavartól és szenvedéstől. De ne feledjétek, hogy nem fogjátok 

teljesíteni a feladatotokat, ha csak a könyv birtoklásával elégedettek vagytok; nem, a könyvnek fel kell 

ébresztenie és tanítania kell benneteket, ha valóban az Én tanítványaim akartok lenni. Tanítsatok azzal a 

példával, szeretettel és segítőkészséggel, amelyet én mutattam nektek. 

9 Készüljetek fel az általam diktált könyv elolvasásával, és határozzátok el, hogy tanítani fogtok 

tetteitekkel, kedves szavakkal, jó cselekedetekkel, az igazi irgalom és szeretet tekintetével. 

10 A veletek való együttlétemnek ez az időszaka felejthetetlen lesz a lelketek számára; benne marad 

szavaim kitörölhetetlen nyoma, ahogyan benne maradt múltbeli tanításaim emléke is. 

11 Szeretett tanítványok, tanuljátok meg szellemi érzékenységetekkel felfogni az Igémben foglalt 

isteni jelentést, és ha követitek azt, soha nem fogtok letérni az igaz útról. 

12 Jaj annak, aki a saját ízlése szerint értelmezi az Igémet, mert ezért számot fog adni nekem. 

13 A földön sokan az igazság meghamisításának szentelték magukat, anélkül, hogy tudatában lettek 

volna annak a felelősségnek, amelyet az Atya szeretetmunkájában való munkatársként viselnek. Ebben az 

ítéletidőben, amelyet sokan nem ismernek, mert nem tudják, hogyan értelmezzék az általuk tapasztalt 

eseményeket, az igazságosság minden szellemben ott van, és számot követel tőle e világban való 

zarándoklása során a szeretet törvényén belüli és kívüli tetteiről. 

14 Aki megváltoztatja az ezekben az írásokban ihletés által adott kinyilatkoztatásaim lényegét, az 

számot fog adni nekem tetteiért. Ezért őszintén kell eljárnotok, mert ezek a tanítások az Én szeretetem 

öröksége gyermekeim számára, akik - akár megtestesülve, akár lélekben - nagyobb tanításokra várnak. 

15 A szellemi üzenet, amit hallotok, a mennyei fény, amely emberi eszközökön keresztül nyilvánul 

meg, akik az elragadtatás állapotában érzékelik azt. Ha nem hiszitek, hogy Krisztus az, aki szellemileg 

ebben a formában nyilvánul meg, adjatok Nekem olyan nevet, amilyet csak akartok, de érezzétek annak a 
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szónak a lényegét, amely ezekből az ajkakból árad. Csak így fogjátok felismerni, hogy Ő, aki oly szeretettel 

hív benneteket a béke és a jóság útjára, nem lehet más, mint Krisztus, akit ti joggal neveztek Isteni 

Mesternek. 

16 Később meg fogjátok érteni, hogy ahogyan én is küldök gondolatokat, amelyek fényvillanások az 

egész világegyetemnek, úgy ti is, a tökéletesség spirituális szintjéről, amelyen vagytok, küldhetitek 

szereteteteket testvéreitek gondolatainak és szellemének spirituális üzenetként. 

17 Elégítsétek ki magatokat a szeretettel, érezzétek meg lelkileg, hogy ki tudjátok fejezni 

felebarátotok felé. Ne maradjatok közömbösek tanításaim iránt, hogy ne essetek ismét zűrzavarba a hitet 

és lelkiséget nélkülöző emberek között. 

18 Hasonló útmutatást adok nektek, mint amilyet a múltban adtam nektek, hogy általa 

megismerjétek magatokat, és tudjátok, kik vagytok, és milyen céllal teremtettetek. Ez lesz a legbiztosabb 

lépés, amit megtehettek, hogy megismerjetek Engem. Ezért kérlek benneteket: Hogyan fogjátok 

megismerni az Atyát, ha még magatokat sem ismeritek? 

19 Én Vagyok Az, amit még mindig nem tudtok felfogni a maga teljességében, mert még mindig a 

testben éltek, és nem teljesítitek parancsaimat. Az anyagnak vagy alárendelve, és mivel ugyanabban 

korlátozott elméd van, a materializmusod szerint tanulmányozol Engem. Ne tanulmányozzatok Engem a 

Törvényem által számotokra kijelölt úton kívül, mert ez csak arra szolgál, hogy tévútra vezessen 

benneteket. Ehelyett ismerjétek meg magatokat azáltal, hogy szeretitek egymást; tanulmányozzátok az 

isteni megnyilvánulásokat, amelyek az Én tökéletes Tanításomat alkotják a korszakok során. Ne 

próbáljatok Engem keresni azzal a szegényes és hiányos tudással, amivel jelenleg rendelkeztek, mert ez 

zűrzavarba fog vezetni benneteket. 

20 Tudjátok, hogy az ember természetes állapota a jóság, a lelki béke és a harmónia mindazzal, ami 

körülveszi. Aki egész életében kitartóan gyakorolja ezeket az erényeket, az az igaz úton jár, amely elvezeti 

őt Isten megismeréséhez. De ha letérsz erről az útról, és elfelejted azt a törvényt, amelynek 

cselekedeteidet irányítania kellene, akkor könnyekkel kell majd bepótolnod azokat a pillanatokat, 

amelyeket távol a szellemi emelkedés útjától éltél, amely az a természetes állapot, amelyben az 

embernek mindig meg kell maradnia. 

21 Nem érzel szeretetet felebarátod iránt, és ezért gyötör állandóan a fájdalom. Elfelejtettétek a 

parancsolatomat, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást", amely megtanít benneteket a 

legnagyobb bölcsességre. - Ó emberek, hová vezetett titeket az Istenről való kérdezősködésetek? - A 

testvérháborúhoz, a káoszhoz; itt vannak tévedésetek következményei. Ma megtisztítod vétkeidet a 

véreddel, könnyekkel és kétségbeeséssel. Így lát téged az Én Lelkem. Ezért forduljatok el a 

haszontalanságtól, teljesítsétek törvényemet, ismerjétek el magatokat testvérek között, és kölcsönös 

megértésetek és szeretetetek harmóniájában felismeritek majd Uratokat. 

22 Gondolkodjatok el alaposan tanításaimon, amelyek világosak és egyszerűek; de ne próbáljátok 

meg először a végtelent kifürkészni, mert tévedni fogtok. 

23 Hogyan mondhatjátok, hogy szeretitek az Isteneteket, ha nem szerettétek Őt először a 

testvéreitekben? Érezzétek szívetekben ennek az Igének a jóságát, tanítványok, gondoljátok meg, hogy a 

lényege az enyém, az Igazság és a Szeretet. Az Ige és az írás a tiétek, ezek az emberek művei. Értelmezd 

és magyarázd az egyiket a másikként, és a következtetéseid mélyrehatóak, biztosak és helyesek lesznek. 

24 Tápláljátok anyagi lényeteket azáltal, hogy gyógyító balzsamot veszitek az Igémből. Nézd meg, 

hogy a könyved lapjai között még mindig jelen van az Én kisugárzásom és simogatásom! 

25 Oszd meg azokkal, akiknek szükségük van az örök élet e kenyerére, amelyet ma az Én Igémben 

kaptok, és holnap, e tanítások olvasása által, ne mulaszd el felajánlani azt azoknak a lelkeknek, akik 

gyenge fejlődésük miatt reménytelenek az üdvösségre. Legyetek együttérzőek a szenvedőkkel. 

26 Vessétek el testvéreitekben a szeretet szavát; ha szeretet van a szívetekben, lehetetlen, hogy 

elpusztuljatok. Ha tudjátok, hogyan őrizzétek meg ezt az isteni kincset, sok szenvedéstől kímélitek meg 

magatokat, és fejlődni fogtok, ó, szeretett tanítványok, segítve testvéreiteket a hozzám való 

közeledésükben. 
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27 Az emberiség között vannak olyanok, akik a fájdalom által megtisztították magukat, és akik 

vágyakozva várják tőled a békéről szóló üzenetemet. Mondtam nektek, hogy az erre a nehéz feladatra 

megjelölt szellemek száma végtelen, nem tudjátok kiszámítani, sem elképzelni. Hagyjátok meg 

mindannyiukban a szeretetnek ezt a magvát. 

28 Mindannyian a lelki tökéletesség létráján mozogtok; egyesek már elérték azt a fejlettséget, amit 

jelenleg nem tudtok felfogni, mások pedig utánatok jönnek. 

29 A nagy szellemek, akik küzdelmük, szeretetük, erőfeszítéseik által nagyok, harmóniát keresnek kis 

testvéreikkel, a távoliakkal, a hanyagokkal; feladataik nemesek és magasak, az Én Istenségem és irántatok 

való szeretetük is nagyon nagy. 

30 Ezek a szellemek tudják, hogy tevékenységre, magasabb fejlődésre lettek teremtve; tudják, hogy 

Isten gyermekei számára nincs tétlenség. A teremtésben minden az élet, a mozgás, az egyensúly, a 

harmónia; és ezért e számtalan lény dolgozik, megerőlteti magát és örül a küzdelemnek, tudván, hogy így 

dicsőítik Urukat és szolgálják felebarátjuk fejlődését és tökéletességét. 

31 Ma, mivel nem azon az ösvényen vagytok, amelyet Törvényem kijelöl számotokra, nem tudjátok, 

hogy ezek a testvéreitek milyen befolyást gyakorolnak rátok; de ha érzékenyek vagytok arra, hogy 

érzékeljétek ezeket a sugárzásokat, inspirációkat és üzeneteket, amelyeket küldenek nektek, akkor 

megsejtitek a számtalan foglalkozást és nemes munkát, amelynek létezésüket szentelik. 

32 Tudnotok kell, hogy ezek a szellemek a Teremtő törvényei iránti szeretetükben és tiszteletükben 

soha nem veszik el azt, ami nem az övék, nem nyúlnak ahhoz, ami tiltott, és nem lépnek be oda, ahová 

tudják, hogy nem szabad, nehogy diszharmóniát hozzanak a Teremtés alapvető alkotóelemeibe. 

33 Mennyire másképp teszik ezt a földi emberek, akik a világban való nagy és hatalmas létükre 

törekedve, tanításaim legcsekélyebb tisztelete nélkül, a tudomány kulcsával keresik a természet romboló 

erőit, megnyitják a kapukat az ismeretlen erők előtt, és ily módon elpusztítják az őket körülvevő 

természet harmóniáját! 

34 Mikor fogja az ember tudni, hogyan kell felkészülnie arra, hogy meghallgassa a szellemi világ bölcs 

tanácsait, és így a szellemi világ sugallatai által vezérelve legyen? 

35 Valóban, mondom nektek, ez elég lenne ahhoz, hogy biztonságban feljussatok a hegy tetejére, 

amely közeledik hozzátok; ott egy egyenes és fényes utat láthattok magatok előtt, amelyen a Szellemek 

járnak, akik most csak azért vannak ott, hogy jót tegyenek veletek és segítsenek nektek a 

nehézségeitekben, lépésről lépésre közelebb hozva benneteket az út végéhez, ahol Atyátok 

mindannyiótokat vár. 

36 Mivel beszéltem nektek e lények jóságáról és szellemi magasságáról, el kell mondanom, hogy 

hozzátok hasonlóan ők is kezdettől fogva rendelkeztek a szabad akarat ajándékával, vagyis a cselekvés 

valódi és szent szabadságával, ami a Teremtő gyermekei iránti szeretetének bizonyítéka. 

37 Mi történne a szellemmel, ha megfosztanák szabad akaratától? - Először is, nem lenne szellem, és 

ezért nem lenne a Legmagasabbhoz méltó teremtmény; valami olyan lenne, mint azok a gépek, 

amelyeket ti készítetek, valami, aminek nincs saját élete, nincs intelligenciája, nincs akarata, nincs 

törekvése. 

38 Amint azt már bejelentettem nektek, tudományotok fokozatosan felfedezi, hogy mindenben van 

energia, mozgás, átalakulás. 

39 Képes lett volna felfedezni mindazt, amit az emberiség a tudomány révén kiderített, ha nem lett 

volna szabadsága a kutatásra, a tanulmányozásra és a kísérletezésre? Továbbá, tudnád-e úgy fogadni ezt 

a szellemi megnyilvánulást, ahogyan kaptad, ha a szellemed akadályozva találta volna magát ezekben a 

megnyilvánulásokban? 

40 Azt mondjátok Nekem, hogy a szabad akarat miatt estetek hibákba és tévedésekbe. Válaszul azt 

mondom nektek, hogy ezen ajándék révén végtelenül feljebb tudtok emelkedni annál a pontnál, ahonnan 

fejlődésetek kezdetén elindultatok. 

41 A szabad akarattól eltekintve minden szellemnek az Én fényemet adtam a lelkiismeretébe, hogy 

senki se tévedjen el; de azok, akik nem akarták meghallani hangomat, vagy nem akartak behatolni belső 
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lényükbe a szellemi fény keresése érdekében, hamarosan hagyták magukat elcsábítani az emberi élet 

számtalan szépségétől, elvesztették szellemük számára törvényem támaszát, és kénytelenek voltak 

megbotlani és elbukni. 

42 Egyetlen vétség sok fájdalmas következménnyel járt, mégpedig azért, mert a tökéletlenség nincs 

összhangban az isteni szeretettel. 

43 Akik odaadóan és bűnbánóan azonnal visszatértek az Atyához, és szelíden kérték, hogy tisztítsa 

meg őket és szabadítsa meg őket az éppen elkövetett hibáiktól, az Úr végtelen szeretettel és irgalommal 

fogadta őket, megvigasztalta lelküket, kiküldte őket, hogy jóvá tegyék hibáikat, és megerősítette őket 

feladatukban. 

44 Ne higgyétek, hogy az első engedetlenségük után mindenki szelíden és bűnbánóan tért vissza. 

Nem, sokan büszkeséggel vagy haraggal telve jöttek. Mások szégyennel telve, bűntudatuk tudatában 

igazolni akarták vétkeiket Előttem, és ahelyett, hogy bűnbánat és javulás által megtisztították volna 

magukat - ami az alázatosság bizonyítéka -, úgy döntöttek, hogy saját maguk számára saját maguk 

módszere szerinti életet teremtenek, a szeretetem által előírt törvényeken kívül. 

45 Erre megjelent az Én igazságosságom, de nem azért, hogy megbüntesse őket, hanem hogy 

megjavítsa őket, nem azért, hogy elpusztítsa őket, hanem hogy örökre megőrizze őket azáltal, hogy teljes 

lehetőséget kínál nekik önmaguk tökéletesítésére. 

46 Hány első bűnösnek nem sikerült még mindig megszabadulnia a foltjaitól; mert egyik bukásról a 

másikra egyre mélyebbre és mélyebbre zuhantak a szakadékba, ahonnan egyedül törvényem gyakorlása 

lesz képes megmenteni őket. 

47 Azt is elmondom nektek, hogy azok között a Szellemek között, akikről e Tanítás elején beszéltem 

nektek, és akik védelmezőitek, mestereitek, tanácsadóitok, vezetőitek és orvosaitok, vannak olyanok is, 

akik megtapasztalták a bukást és a szenvedés kelyhét, amit az engedetlenség okoz; de időben 

elgondolkodtak tetteiken, és megtisztították magukat a jóság, a szeretet, az irgalom és a vezeklés 

vizében. 

48 Vegyetek példát róluk, gyermekeim, emelkedjetek fel hozzájuk hasonlóan a bűn fölé, hogy ti is 

érezhessétek az Atyával való közös munka isteni örömét minden lény boldogságáért. 

49 Értsétek meg, hogy az evolúciótok útján tesztelés céljából vagytok, életleckéket kaptok, és ezek a 

leckék azok az események, amelyekkel az utatokon találkoztok. 

50 Olyanok vagytok, mint a madarak, akik ezt a fészket építették, ahol összegyűltök, hogy várjátok a 

"pacsirta "* eljövetelét. Néha a vihar felkorbácsolja a fát, és félve menekülsz, menedéket keresve, és 

döbbenten kérdezed: "Miért engedte ezt a Mester?". De a Mester azt mondja nektek: Azért engedem 

meg ezeket a próbatételeket, hogy önmagatokon keresztül megtudjátok, hogy amit felépítettetek, 

szilárd-e vagy még mindig törékeny. 
* Költői allegória az Úr hangjára az emberi "hanghordozókon" keresztül. 

51 Ez az imaház, mint minden olyan hely, ahol összegyűltök, hogy meghallgassátok az Igémet, ki van 

téve az idők viszontagságainak, amelyekről azt mondtam nektek, hogy leckék és próbatételek 

számotokra. 

52 Éljetek szellemileg egységben, hogy amikor látjátok, hogy felkorbácsol benneteket egy forgószél, 

mindenki elfoglalja a helyét, és állhatatosan megmarad, amíg a vihar el nem múlik, és a béke újból 

visszatér hozzátok; de ha úgy gondoljátok, hogy képtelenek vagytok összefogni és dacolni a csapásokkal, 

akkor olyanok lesztek, mint a béna ember, aki már nem mozog, mert tudja, hogy a végtagjai 

használhatatlanok. Mi haszna a szellemedben jelenlévő képességeknek, ha amint eljön az óra, hogy 

felismerd értéküket, kételkedsz, elkeseredsz és feladod szellemi feladatodat? 

53 Kételkedtek a jelenlétemben, mert próbák ostorozzák azt a helyet, ahol összegyűltök? Azt 

mondom nektek, hogy még ha ezek a helyek már nem is léteznek, én akkor is ott fogok állni és beszélni. 

54 Ne legyünk fanatikusak az összeszerelés anyagi helyszíneivel. Nem értitek, hogy az 

elpusztíthatatlan és örökkévaló templom az, amelyet a szívetekben építetek? 
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55 Vizsgáljátok meg magatokat a pihenés óráiban, hogy lelkiismeretetek megmondja nektek, hogy 

műveitek értéke igaz-e vagy látszólagos, hogy érdemeiket csupán annak tekintitek-e, vagy eljutottak 

hozzám. 

56 Nem készültök fel az eljövendő időkre, még akkor sem, ha van igehirdetésem, és örömmel 

hallgatjátok bölcs és szeretetteljes mondataimat. Másrészt, nézzétek meg a testvéreiteket, akik nem 

kapják meg ezt az üzenetet, hogyan formálják, dolgoznak és építkeznek, még akkor is, ha a legtöbb, amit 

tesznek, anyagi jellegű! Vegyünk példát az erőfeszítéseikből és az egységükből! 

57 Őket is ellenzik, üldözik és elítélik; mégsem kételkednek Bennem. De ti, akiket új tanítványaimnak 

neveztek el, és halljátok Szentlélekként való megnyilvánulásomat, kételkedtek, mert pillanatok óta 

látjátok, hogy ez a találkozóház ki van téve az életetekben rejlő nehézségeknek és megpróbáltatásoknak. 

58 A gyermekek fejlődnek és felnőtté válnak, hogy a maguk részéről szülőkké váljanak; ti azonban 

lelketekben gyermekek maradtok, és nem akartok növekedni, sem növekedni a tudásban és a 

szeretetben. 

59 Minden teremtett dologra, az Atya tökéletességének megfelelően, van pontos magyarázat és oka 

a létezésének; ti azonban nem látjátok sem a tökéletességet, sem az igazságosságot, sem az okot. Amikor 

a művek nem olyanok, mint amilyennek érted őket, kételkedsz; amikor reményeid nem valósulnak meg, 

kételkedsz; minden egyes szenvedésednél kételkedsz Bennem, és amikor látod, hogy a természet erői 

felszabadulnak, kételyeid egyre nőnek. 

60 Milyen helyre helyezel Engem, ha nem szeretsz Engem, mint Istenedet és Atyádat? Korlátozottan 

és szűken gondolkodtok, anélkül, hogy felfognátok az üzenetet, amelyet minden próbatételben átadok 

nektek. Bizony mondom nektek, ha értelmezitek a tanítások jelentését, amelyeket az életen keresztül 

küldök nektek, tudni fogjátok, ki vagyok én, és tudni fogjátok minden lecke okát. 

61 Ahogyan megtanulsz olvasni a világban, úgy tanulj meg a szellem tanítását és annak 

szeretetnyelvét is megismerni. 

62 Egyesek úgy vélik, hogy ez a világ csak az anyagi testért létezik, hogy a test szenvedélyei 

győzedelmeskedhessenek benne; ám ezzel megállítják a szellem magasabb rendű fejlődését. - Ó 

emberek, kicsinyek és hiúak, akik az életet a te akaratod szerint akarják alakítani! Értsétek meg, hogy ez a 

világ az anyag és a szellem számára is létezik; ezért tanítottalak mindig arra, hogy teljesítsétek az anyag 

törvényét, és ugyanakkor segítsétek a szellemet a fejlődésében. A Második Korszak embereinek, akiket az 

anyaghoz kötöttek, azt kellett mondanom: "Adjátok Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami a 

császáré". 

63 A gyengeség, a nyomorúság, a nyomorúság és a szenvedélyek legyőzéséhez, valamint a kétségek 

elpusztításához elengedhetetlen a hit és a jó cselekedetek, amelyek olyan erények, amelyek uralják a 

lehetetlent; ezekhez képest a nehéz és az elérhetetlen elhalványul, mint az árnyék. 

64 Azt mondtam azoknak, akik hittek bennem a második korszakban: "A hitetek megmentett 

benneteket". Azért magyaráztam ezt így, mert a hit gyógyító erő, átalakító erő, és a fénye elpusztítja a 

sötétséget. 

65 Bizony, bizony, bizony, mondom nektek: A lehetetlen nem létezik. Az olyan apró esetekben, mint 

az egészségi panaszaitok, beszéljetek Istenhez igaz hittel és az Ő jelenlétébe vetett bizalommal, és ez az 

Isten, aki mindannyiótokban lakik, aki tudja, mire van szükségetek és mit érzitek, az Ő akarata szerint fog 

adni nektek. 

66 Lelkem megnyilvánul abban a tanításban, amelyet akkor hirdettem, amikor a földön voltam, és 

amelyben ma az emberi "szócsövön" keresztül oktatlak benneteket; ezért az Én tanításom egyszerre 

felüdít és megerősít benneteket, mert ez nem olyan szó, amely csak az anyagi érzékeknek hízeleg, hanem 

amely táplálja a szellemet. 

67 Ezért a tömegek közül, akik Engem hallgatnak, néhányan azért jönnek, hogy meggyógyuljanak a 

Bölcsesség Igéje által, az általa adott vigasztalás által; mások azért jönnek, hogy könnyítsenek a bűn 

terhén, amikor hallják az igazságosságról, a megbocsátásról és a szeretetről szóló tanításomat. 
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68 Amikor így hallotok Engem beszélni, a fájdalomtól érzékennyé vált szívetek megremeg, és amikor 

orvosnak hívtok Engem, közeledem, hogy meggyógyítsalak benneteket. 

69 Érezzétek, hogy szeretetem úgy terül szét rajtatok, mint egy vigasztaló köpeny. 

70 Boldogok, akik reményüket és bizalmukat belém vetik. Érezd magadhoz közel Engem, és mondd el 

Nekem szíveddel szenvedéseidet. Ne féljetek, szeretett "bárányok", senki sem tudja, hogyan kell 

megérteni a dadogó imátokat. Mutasd meg nekem sebeidet, mutasd meg szenvedéseidet, és oda fogom 

helyezni szeretetem és irgalmasságom balzsamját. 

71 Elfogadom szenvedéseiteket, amelyeket csendben rám bíztok. Lépjetek lelki közösségbe Velem, 

hogy mélyen érezzétek jelenlétemet magatokban. 

72 Megtapasztalhatod, hogy a lélek nyugalma hogyan csendesíti le szenvedélyeid viharos tengerét. 

Csak a hanghordozók közvetítésével hallgattatok Rám ezekben a pillanatokban, és mégis, mennyi 

mindent mondott Nekem a szívetek. Mennyi szenvedés és keserűség ért el Engem! Hány hálátlanságban 

szenvedő szív hervad el, mint a levágott és később elfelejtett virág! Hány könnycsepp, ami nem látszik a 

szemekben, amit a szívben rejtve hordoz a béke pillanatának reményében! A férfiak, a nők és az anyák 

fájdalma. Mindent szeretetem erejével gyűjtöm össze. 

73 Azért jöttem, hogy erősítsem és megvédjem a gyengéket a fájdalommal szemben; de aztán, 

amikor egészségesek, megvilágosodottak és erősek lesznek, látni fogom őket, amint vigasztalják a 

szenvedőket. Ha szeretettel vagytok egymás között, világotok ragyogni fog a harmónia és az igazság 

fényétől, amely ki fog törni a megtestesült és a nem megtestesült gyermekeitekből, akiknek ezt a világot 

ideiglenes lakhelyként bízták rátok. 

74 Ismét szóltam hozzátok olyan ajkakon keresztül, amelyek nem tiszták, de amelyek 

megnyilvánulásom pillanatában tudták, hogyan adják vissza a szeretet szavát. Ne gondoljátok, hogy ez 

egy tökéletlen forma, amit én használok, hogy beszéljek hozzátok. Az elméhez jövök, de nem a bűnös 

testhez. Fényem akkor közeledik, amikor a hanghordozó elragadtatásban ajánlja fel Nekem szívét, átadja 

Nekem lényét; ekkor közvetítőként használom őt, hogy korlátozott, humanizált formában eljusson a 

tömegekhez. 

75 Ez volt az ígéretem Jézus által, és én teljesítettem számotokra. Azt mondtam apostolaimnak a 

Második Korszakban: "Ha nem mennék el, a Vigasztalás Lelke nem jönne el hozzátok. Ezzel azt akartam 

mondani: Ha én, Jézus, nem mentem volna testben, nem tudnék eljönni, hogy megismertessem magam 

veletek a szellemben. Mert a Vigasztaló, a Szentlélek, akit megígértem nektek, Én vagyok, az Én Igém, az 

Én szeretet-üzenetem. 

Az én békém legyen veletek! 
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21. Utasítás  
1 Tanítványok, elfelejtettétek az imádkozás módját, amelyet a Második Korszakban tanítottam 

nektek, és azért jöttem, hogy emlékeztesselek benneteket rá. 

2 Az imának valami nagyobb és erőteljesebb dolognak kell lennie számodra, mint a bemagolt 

szavak ismételgetése, amivel nem érsz el semmit, ha nincs lelki emelkedettséged. 

3 Ne szokjatok hozzá, hogy csak szavakkal imádkozzatok, imádkozzatok a lélekkel. Én is azt 

mondom nektek: áldjatok imával, küldjetek világossági gondolatokat testvéreiteknek, ne kérjetek semmit 

magatoknak; ne feledjétek: Aki azzal foglalkozik, ami az enyém, annak mindig Én leszek az őre. 

4 A szeretettel elvetett magok sokféleképpen térnek vissza hozzátok. 

5 Látogassátok meg és "kenjétek" meg a betegeket, erősítsétek meg a foglyokat, adjatok békét 

annak, akinek szüksége van rá, és vigasztaljátok meg a szorongó szíveket. 

6 Az emberek összekeverik az igazi szeretetreméltóságot az anyagiassággal, ami minden 

cselekedetükben megmutatkozik, megfeledkezve a szellem egyik legmagasabb rendű érzéséről. Láttam, 

hogy megvetéssel, sőt undorral adtatok néhány pénzdarabot a testvéreiteknek, a szegényeknek, és azért 

adtatok pénzdarabokat, mert nincs a szívetekben semmi, amit adhatnátok. Ha legalább szeretettel vagy 

segítő szándékkal adnátok, de ti gőggel, hivalkodva, a rászorulókat megalázva adjátok. Ha hiúság vagy 

vonakodás nélkül adnátok, érmétek részben csillapítaná ezeknek a szellemeknek a szeretetszomját, akik 

éppen azon vannak, hogy bűneiket teljesen kiengeszteljék. 

7 Azoknak, akik így értelmezik a szeretetet, és megpróbálják elhallgattatni lelkiismeretük hangját 

ezekkel a tökéletlen cselekedetekkel, és elhitetni velem, hogy az egyik legmagasabb tanításomat 

teljesítik, azt mondom: Vonuljatok vissza szobátokba, és egyesüljetek Velem imátokban, hogy ebben az 

egyesülésben, amelyhez egyelőre nem vagytok hozzászokva, érezzétek magatokban a jóság és az Atya 

iránti hála szikráját, és embertársaitok szenvedését átérezve imádkozzatok értük, még ha ezt csak 

rokonaitokért teszitek is, ami már egy lépés lenne a spiritualizáció felé. 

8 Még nem követelhetek meg minden embertől áldozatot és segítőkészséget mások javára vagy 

igaz szeretetet a felebarátjuk iránt; de tőletek, tanítványok és "kisgyermekek", akik napról napra halljátok 

ezt a hangot, amely szeretetteljesebbé teszi érzéseiteket, olyan cselekedeteket várok, amelyek méltóak 

hozzám és hozzátok. 

9 Ha szereted, akkor a többi előny is eljön hozzád. 

10 A szeretet megadja neked a bölcsességet, hogy megértsd az igazságot, amelyet mások hiába 

keresnek a tudomány göröngyös ösvényein. 

11 Engedd, hogy a Mester vezessen minden cselekedetedben, szavadban és gondolatodban. Az Ő 

kedves és szeretetteljes példája szerint szereljétek fel magatokat, és meg fogjátok nyilvánítani az Isteni 

Szeretetet. Így közel fogod érezni magad Istenhez, mert harmóniában leszel vele. 

12 Ha szeretsz, akkor sikerül szelídnek lenned, ahogy Jézus is az volt. 

13 Ha szeretsz, nem lesz szükséged anyagi kultuszokra vagy rítusokra, mert rendelkezni fogsz a belső 

templomodat megvilágító fénnyel, amelyen megtörnek minden vihar hullámai, amelyek esetleg 

ostoroznak téged, és az emberiség sötétségei semmivé válnak. 

14 Ne gyalázzátok meg többé az Istenit, mert bizony mondom nektek, nagy az a hálátlanság, 

amellyel Isten előtt mutatkoztok, amikor az istentiszteletnek ezeket a külsődleges cselekedeteit végzitek, 

amelyeket őseinktől örököltetek, és amelyekben fanatizálódtatok. 

15 Az emberiség látta Jézust szenvedni, és az Ő tanítását és tanúságtételét elhiszitek. Miért feszítitek 

Őt továbbra is keresztre a szobraitokban? Nem elég neked az az évszázad, amit azzal töltöttél, hogy Őt 

gonoszságod áldozataként mutogattad? 

16 Ahelyett, hogy Jézus kínszenvedéseiről és halálos küzdelméről emlékeznétek meg, miért nem 

emlékeztek meg fényességgel és dicsőséggel teli feltámadásomról? 

17 Vannak néhányan, akik az Engem Jézus alakjában a kereszten ábrázoló képeitek láttán néha azt 

hitték, hogy egy gyenge, gyáva vagy félelmetes személyről van szó, anélkül, hogy belegondoltak volna, 
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hogy Én Lélek vagyok, és az egész emberiség példájaként szenvedtem el azt, amit ti áldozatnak neveztek, 

és amit Én a szeretet kötelességének nevezek. 

18 Amikor arra gondolsz, hogy egy voltam az Atyával, emlékezz arra, hogy nem voltak fegyverek, 

sem hatalmak, sem kínzások, amelyek meg tudtak volna hajlítani Engem; de amikor emberként 

szenvedtem, véreztem és meghaltam, az azért történt, hogy az alázatosság magasztos példáját adjam 

neked. 

19 Az emberek nem értették meg ennek a leckének a nagyságát, és mindenütt a Megfeszített képét 

állítják fel, ami szégyen erre az emberiségre nézve, amely szeretet és tisztelet nélkül az iránt, akit állítólag 

szeret, továbbra is keresztre feszíti Őt, és naponta megsebzi Őt, az emberek megsebzik testvéreik szívét, 

akikért a Mester az életét adta. 

20 Ó, minden hitvallású gyermekeim, ne öljétek meg a szellem legnemesebb érzelmeit, és ne 

próbáljátok azt külső szokásokkal és kultuszokkal enyhíteni. Íme, amikor egy anya nem tud semmi 

anyagiat nyújtani szeretett kisgyermekének, a szívéhez szorítja, minden szeretetével megáldja, csókokkal 

borítja, szeretettel nézi, könnyeivel füröszti, de soha nem próbálja meg becsapni a szeretet üres 

gesztusaival. 

21 Honnan veszed, hogy Én, az Isteni Mester, helyeslem, hogy megelégedjetek minden szellemi 

értéket, igazságot és szeretetet nélkülöző kultikus cselekedetekkel, amelyekkel megpróbáljátok becsapni 

a szellemeteket, elhitetve vele, hogy táplálkozott, miközben a valóságban egyre jobban nem ismeri az 

igazságot? 

22 Tanuljátok meg szeretni egymást, áldani, megbocsátani, szelídnek és szeretetteljesnek, jónak és 

nemesnek lenni, és értsétek meg, hogy ha nem így tesztek, életetek a legkevésbé sem fogja tükrözni 

Krisztus, a Mesteretek cselekedeteit. 

23 Mindenkihez szólok, és felszólítalak benneteket, hogy semmisítsétek meg azokat a hibákat, 

amelyek oly sok évszázadon keresztül visszatartottak benneteket az evolúciótokban. 

24 Vedd a szeretetet pajzsodnak, és ragadd meg az igazságot kardodnak, és hamarosan megtalálod 

az utat. Ne féljetek attól, hogy a szeretet vetői legyetek, mert Pilátus és Kajafás már nincsenek a világon, 

hogy tanítványaim felett ítélkezzenek. Apró kálváriákkal találkozol majd életed útján, de viseld el őket, és 

hagyd magad után a bátorság, a derű és a hit nyomát. 

25 Krisztus adta nektek az Ő példáját, mert Ő az Örökkévaló Mester szellemben és igazságban, és 

ezután is az lesz. 

26 Az igazság és a vigasztalás Lelke ugyanaz az Isten Lelke, aki a szerető Jézusban élt, aki az emberek 

között lakott, és aki benned is élni fog, ha tudod, hogyan kell úgy szeretni, ahogyan Ő tanított téged. 

27 Ti, akik az új tanítványaim vagytok, figyeljetek: Már a Második Korszakban a legnagyobb 

világossággal beszéltem nektek rólam, hogy megóvjalak benneteket a kísértésbe és a tévedésbe eséstől. 

Amikor azt mondtam nektek: "Az Atya és én egy vagyok", azt akartam mondani nektek, hogy az irántatok 

érzett szeretetemben, az Igémben és minden egyes Művemben az Atya jelenlétét birtokoljátok. 

Mindazonáltal az e tanra később alapított vallások materializmusba estek, és olyan figurákat készítettek, 

amelyekben Jézus alakját ábrázolták, és ezeken keresztül imádták Őt, elfelejtve, hogy Krisztus Erő és 

Szellem. 

28 Ha azt akartam volna, hogy Jézus alakjában imádjatok Engem, akkor meghagytam volna a testét, 

hogy imádjátok; de ha a feladatának elvégzése után eltüntettem azt a testet, akkor miért imádják az 

emberek? - Kinyilatkoztattam nektek, hogy az Én Királyságom nem anyagi; az emberek mégis a földön 

akarnak Engem tartani, és felajánlják Nekem egy olyan királyság gazdagságát és hatalmát, amely 

mulandó és korlátozott. 

29 Jézusban két természet volt: az egyik anyagi, emberi, amelyet az Én Akaratom teremtett Mária 

szűzi méhében, és amelyet Emberfiának neveztem, a másik pedig isteni, a Lélek, amelyet Isten Fiának 

neveztem. Ebben (az isteni természetben) volt az Atya isteni Igéje, amely Jézusban szólt; a másik pusztán 

anyagi és látható volt. 
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30 Amikor Kajafás főpap kihallgatott, és azt mondta nekem: "Felszólítalak, mondd meg nekem, hogy 

te vagy-e a Krisztus, a Messiás, az Isten Fia", azt válaszoltam neki: "Te mondtad". 

31 Bejelentettem apostolaimnak, hogy vissza fogok térni az Atyához, akitől jöttem. Én az Isteni 

Szellemre utaltam, aki Jézus áldott testébe volt zárva. De amikor megjövendöltem tanítványaimnak, hogy 

az Emberfiát átadják és keresztre feszítik, csak az anyagi részre utaltam; a Lélek keresztre feszítése vagy 

megölése nem lehetséges, mert Ő halhatatlan és minden teremtett dolog felett áll. 

32 Amikor azt mondtam nektek, hogy Törvényemet a szívetekbe vésem, a lelketekbe vésem, és 

uralkodni fogok bennetek, akkor Bölcsességemre, Örökkévaló Lényemre utaltam. Meg kell értened, hogy 

nem Jézus az, aki belép a szívedbe, hanem Krisztus, az Örök Ige, az, akit Izajás próféta száján keresztül 

áldozati Bárányként hirdettek meg. 

33 Emberi lényként Jézus volt az eszményképetek és a tökéletesség megvalósulása; hogy Benne 

olyan példát kapjatok, amely méltó a tanítványságra, meg akartam tanítani nektek, milyennek kell lennie 

az embernek ahhoz, hogy olyan legyen, mint az ő Istene. 

34 Egy az Isten, és Krisztus egy vele, mert Ő az Istenség Igéje, az egyetlen út, amelyen keresztül 

elérheted minden teremtett dolog Atyját. 

35 Az én magom az emberiség minden lelkében el van vetve, és eljön a nap, amikor 

felemelkedhettek, amíg olyanok nem lesztek, mint a Mesteretek. 

36 Az Igazság Szelleme az Isteni Bölcsesség, amely megvilágítja a titkokat, és az emberiségnek tett 

ígéretemet teljesítve érkezett az emberiséghez. Abban az időszakban éltek, amelyben ezeknek a 

megnyilvánulásoknak meg kellett történniük, mert szellemileg felkészültek voltatok a befogadásukra. 

37 Ismerjétek fel, hogy a gonoszságok, amelyek ma az emberiséget gyötrik, törvényem teljesítésének 

hiányából fakadnak, és abból, hogy az emberek anyagi értelmezést adtak az isteni tanításoknak és 

kinyilatkoztatásoknak. E hibák mellett hogyan tudatosulhatott bennük a szellemi természetük és a 

szeretet isteni köteléke, amely az egész emberiséget a Teremtőjéhez köti? Innen ered az önzésetek, 

innen a háborútok és innen az anyagi örömök iránti függőségetek. 

38 Isten Szelleme olyan, mint egy végtelenül nagy fa, amelynek ágai, világai és levelei a lények. Ha 

egy és ugyanaz a nedv áramlik a törzsön keresztül az összes ágba és onnan a levelekbe, akkor nem 

hiszitek, hogy van valami örök és szent, ami mindannyiótokat összeköt, és egyesít benneteket a 

Teremtővel? 

39 Rövid a világotok útja; de szükséges, hogy teljesítsétek a feladatotokat, mielőtt elhagyjátok ezt az 

életet, hogy sikerüljön a szellem számára magasabb otthonokat lakni a túlvilágon. 

40 A szellem és az anyag két különböző természet; a lényed ezekből áll, és mindkettő fölött a 

lelkiismeret áll. Az előbbi a fény leánya, az utóbbi a földből származik, az anyag; mindkettő egyetlen 

lényben egyesül, és a lelkiismeret által vezérelve, amelyben Isten jelenléte van, küzdenek egymással. Ez a 

küzdelem eddig is állandó volt, de végül a szellem és az anyag harmóniában fogja teljesíteni azt a 

feladatot, amelyet Törvényem mindkettőjüknek kijelöl. 

41 Úgy is gondolhatsz a szellemre, mintha növény lenne, a testre pedig, mint a földre. Az anyagba 

ültetett szellem növekszik, kiegyenesedik, táplálkozik az emberi élete során kapott próbákból és 

leckékből. 

42 Megtanítalak benneteket, hogy alulról felfelé megismerjétek a szellemeteket, mert az 

anyagiasodásnak ez a hatalmas áradata, amely az emberiség ellen gördült, mérhetetlen szellemi 

szükségleteket fog teremteni, és szükség van arra, hogy legyen egy fényforrás a világban, ahol azok, akik 

vágyakoznak utána, kielégíthetik vágyukat. 

43 Hány és hány szörnyű háború vár az emberiségre, sokkal szörnyűbb, mint az eddigiek; melyekben 

a természet elszabadult erőinek dühe keveredik majd a ti fegyvereitek dübörgésével. A világ túl kicsi lesz 

ahhoz, hogy egy ekkora pusztítást a keblén belül tarthasson. Mindez azt fogja eredményezni, hogy az 

emberek, amikor fájdalmuk és kétségbeesésük csúcsára érnek, könyörögve fordulnak az igaz Istenhez - 

akihez a szeretet útján nem jutnának el -, hogy az Ő isteni békéjét kérjék. Akkor Én, Krisztus, az Ige, fel 
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fogok támadni a szívekben, mert ez az idő lesz a Harmadik Nap, amikor beteljesítem az üdvösségre 

vonatkozó ígéretemet, amikor felépítem a Templomot, ahogy megígértem nektek. 

44 Mint az angyal, aki Jézus sírján ült, Isteni Lelkem leszáll, hogy felemelje a szíveteket elzáró sírfalat, 

hogy Fényem megvilágítsa az emberi lény legbelsőbb részét. 

45 Ez lesz a szellemi hajnal, amelynek ti tanúi lesztek; de az Én magvam és a Jó Hír terjedni fog, mert 

közeledik a harc ideje, és gyermekeimnek fel kell készülniük. De tudjátok már most, hogy ebben a 

csatában nem lesz megingás, a végsőkig meg lesz harcolva, ahol a fény győzni fog az emberiség 

sötétségei felett. 

46 Figyelmesen hallgassatok, tanítványok, hogy ti, akiknek annyi titkot elmagyaráztam, ne 

veszítsétek el a kulcsokat, amelyeket rátok bíztam, hogy kinyissátok Bölcsességem könyvét. Érezzétek a 

békét, hogy érzékelhetővé tegyétek azt a körülöttetek lévők számára. 

47 Csak a szellem nyugodt és tiszta felemelkedése által leszel sikeres a spiritualizáció vetése. 

48 Földi életetek minden viszontagsága közepette sok csodára leszel képes, ha valóban birtoklod 

lelkedben a békesség ajándékát, amelyet szeretetem ad neked; de ha ez nincs benned, akkor nagyon 

kevés olyan cselekedetre leszel képes, amely méltó Hozzám. 

49 Fogadd tanításaimat nyugtalanság nélkül, békésen; nézz rám érzékenységed finomságával, és 

érezz engem gyengédséggel, ahogy a kisgyermekek érzik szerető édesanyjukat. Csak így leszel képes 

befogadni és felhasználni a tanításaimból áradó fényáradatot. 

50 Tanuljatok meg belépni a legbelsőbb béke birodalmába, amelyet a Velem töltött pillanatok adnak 

nektek, és felejtsétek el szenvedéseiteket és problémáitokat, hogy megerősödjetek szeretetemben. 

51 Legyetek erősek, hogy ellen tudjatok állni a megpróbáltatásoknak, és imádkozzatok az 

emberiségért, amely hozzátok hasonlóan zaklatott és szenved; de bizony mondom nektek, amikor érezni 

fogjátok békém eljövetelét, észre fogjátok venni, hogy ez a béke mindenkire leszállt. 

52 Sokszor kérdezitek tőlem, hogy miért kell először könnyeket hullatnotok a próbatétel alatt, hogy 

kegyelmet kapjatok tőlem. De én azt mondom nektek: Mivel mindegyikőtök olyan, mint egy fa, időnként 

olyan beteg vagy vézna ágakkal rendelkeztek, hogy a jó gyümölcshöz szükséges a metszés, és ez a 

metszés fájdalmat okozhat nektek. 

53 Néha ez a vágás még a gyökerekig is elmegy, hogy elpusztítsa a gonoszságokat, amelyek 

megfertőzték a lelkedet. 

54 Egyelőre sírsz, de ne ess kétségbe, mert a fájdalom után jön az igazi egészség. 

55 Amikor letérítelek benneteket a gonosz útról, nagy irgalommal és szeretettel teszem, még akkor 

is, ha egyelőre nem értitek tökéletes tanácsaimat. Legyőzöm bennetek a betegséget, és egészséggé és 

örömmé alakítom át; így lassan a jó útról letért anyagiasultat, zavart, a jó útjáról letértet a helyes útra 

hozom. 

56 Amikor Jézust keresztre feszítették, Ő szeretettel megbocsátott hóhérainak, és életet adott nekik 

azzal, hogy Atyjától kérte üdvösségüket; szavaival és hallgatásával is megbocsátást adott nekik, és az 

emberiség iránti végtelen szeretet e bizonyítékai örökké olyanok voltak és lesznek, mint kimeríthetetlen 

források, amelyekből az emberek ihletet merítenek a megbocsátás és a szeretet legnemesebb tetteihez. 

57 Ma is, mint tegnap, adok nektek inni az igazság és az élet e forrásából, hogy felemeljen 

benneteket a zuhanásokból, és megvilágítsa utatokat, hogy elviseljétek az e világban való járásotok 

megpróbáltatásait, és lépcsőfokként szolgáljon a felemelkedéshez az otthonba, ahol a legnagyobb békét 

ismerhetitek meg. 

58 Ne féljetek semmitől a Teremtőtől; de annál inkább féljetek magatoktól, ha a lelketek nem az Én 

Törvényem által kijelölt úton jár. 

59 Keressétek azt az utat, amelyet Jézus mutatott nektek, hogy elháríthassátok a szenvedés kelyhét. 

Ha eltévedtek, vagy önként késleltettétek a béke országába való megérkezéseteket, az azért lesz, mert ti 

akarjátok, de nem azért, mert ez az Én Akaratom. 

60 Engedjétek meg, hogy vezesselek benneteket, hogy az Én támogatásommal értelmezhessétek az 

Élet Könyve által nektek felkínált tanításokat, és megértsetek valamit az emberiségre váró jövőből. 
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61 Ne féljetek királyoktól vagy uraktól, se senkitől, aki bármilyen címet vagy hatalmat visel, mert 

semmi sem lesz képes szembeszállni azzal, amit az Atya elrendelt. 

62 Megismertettem Fényemet, amely átalakult az Igévé, amelyet kevesen hallottatok, és amelyet az 

írásokon és a tanúságtételeken keresztül mindenki meg fog ismerni. 

63 Elmondtam nektek, hogy én vagyok a nagy harcos, akinek kardja a harc szándékával érkezik; de 

értsétek meg, hogy én nem olyan háborúkat okozok az emberek között, mint amilyenek nálatok mindig is 

voltak; az én háborúm az eszmék, a meggyőződések háborúja, amelyben az igazság, a szeretet, az 

értelem, az igazságosság és az igaz bölcsesség ragyog. 

64 De amikor a harc a leghevesebb, és az ember kezdi megérteni, hogy ezek az üzenetek isteni 

sugallatok, Isten szeretetének szikrái, amelyek csak békét hoznak az emberek között. 

embereket, akkor késztetést fog érezni arra, hogy azt a gyakorlatba átültesse, hogy megtanítsa 

mindazoknak, akik nem ismerik, és akkor fel fogja venni tanításomat, hogy felszámolja a rosszat, amit 

engedetlenségetek okozott nektek. 

65 Amit az írott Igéből tanultok és kutattok, arra kiárasztom ihletemet, hogy bővíthessétek a 

testvéreiteknek adott útmutatást. 

66 Amikor elkezdenek megjelenni az emberek között azok, akik - a sértettséggel szemben 

egykedvűen - szeretik és megbocsátanak annak, aki megsértette őket, és szeretettel áldják Istent, mert Ő 

tökéletes tanításával Jézushoz hasonló élő példává változtatta őket, akkor Krisztus uralmának kezdeténél 

tartunk az emberek szívében. 

Az én békém legyen veletek! 
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22. Utasítás  
1 Ez a nagy világosság ideje Izrael népe számára, amikor felébresztem a különböző lakóhelyek 

szellemeit különböző földi útjaikon, hogy minden gyermekem megértéssel és szeretettel telve jöjjön 

hozzám, hogy megkapja örökségét. 

2 Azon vagyok, hogy kiválasszam az emberiség közül azokat a férfiakat, nőket, öregeket és 

gyermekeket, akikben Izrael szellemei menedéket találtak, akik Isteniségem elsőszülöttjei, akik felelősek 

kinyilatkoztatásaimért. 

3 A Három Korszakban egyesítettem és összegyűjtöttem népemet, és ebben a Harmadik Korban a ti 

szellemeteket meglepte Jelenlétem és Szavam az emberi elme közvetítésével, mert nem hittétek, hogy 

Krisztus, az Isteni Ige ilyen formában lép kapcsolatba veletek. Bár a prófétákon keresztül Szentlélekként 

jelentettem be nektek visszatérésemet, nem vártátok eljövetelemet, és most, hogy megnyilvánulásom 

köztetek van, nem ismertetek fel Engem, mert nem voltatok eléggé spiritualizáltak, nem kutattátok az 

isteni tanításokat. De meg kell értenetek, hogy bármilyen formában is nyilvánulok meg számotokra, 

mindig Isteni Esszencia, Jelenlét és Erő, Igazság és Szeretet leszek. 

4 Akkor miért kételkedtetek bennem, amikor háromszor is megismertettem magam közöttetek? 

Vajon elrejtettem-e előletek eljövetelem jeleit és idejét, hogy az emberiség zavarba jöjjön? - Nem, 

valóban! Ti, akik kételkedtek jelenlétemben, hallgassatok, pecsételjétek le ajkatok, hallgassatok Engem 

fáradhatatlanul, amíg be nem valljátok, hogy Én, a ti Uratok vagyok az, aki azért jöttem, hogy az emberi 

elmén keresztül megismertessem magam. Ha olyan férfiak és nők által teszem Magamat ismertté, 

akiknek tökéletlenségei és gyengeségei hasonlóak a tiétekhez, az azért van, mert kerestem, hogy kiken 

keresztül tudnám Magamat megismertetni, és nem találtam tisztaságos és tiszta szívet, hogy 

kinyilatkoztassam Magamat teljes dicsőségemben. 

5 Kutattam a gyermekek között, és azt látom, hogy a lelkük, bár a testük ártatlan, magával rántja a 

múltban felvett bűnök láncolatát, és elfelejtette, hogy csak azért lett újra emberré ezen a bolygón, hogy 

egy új testhéj segítségével megtisztuljon. Tiszta szívet kerestem az ifjak között, és láttam, hogy az ifjú 

megfertőzte magát, és gyarlóságot hordoz a lelkében; és a szűzben a kísértés magva rejlik. Az ősök között 

csak az élet viszontagságai által kimerült és összezavarodott lényeket látok. A tudósokban materializmus 

és arrogancia van, mert miután megmutattam nekik a természet titkait, nagyszerűnek érezték magukat, 

és istenekké akartak válni ebben a világban. És azok között, akik Istenségem szolgáinak mondják 

magukat, csak a harmadik korszak képmutatóit és farizeusait* fedezem fel. 

Ezért mondom nektek: A bűnösök közül választottam ki azokat, akiket "hanghordozóknak" neveztem 

el, akik hozzátok hasonlóak, és akik e tőlem kapott ajándék révén megszüntetik bűnösségüket és 

megmentik magukat. Abban a pillanatban, amikor sugaram leereszkedik, hogy megvilágítsa őket, 

eltávolítom a foltot, és megkapom a felemelkedésüket. Amikor így felkészültek, az ő közvetítésükön 

keresztül lépek kapcsolatba veletek; és szellemi szolgáim, akikre rábíztam, hogy vigyázzák lépteiket, 

befogadóvá és méltóvá teszik őket. 
* Lásd a függelék 5. megjegyzését 

6 Láthatóan is megnyilvánulhatnék, vagy hallathatnám a hangomat, ahogyan azt a Sínai-hegyen 

hallottátok az Első alkalommal; de milyen hitbeli érdemeket szereznétek Velem ebben a formában? - 

Egyik sem; mert a hit erénye egy lépcsőfok a fejlődésed létráján. De emiatt nem rejtem el magamat, és 

ha az ember közvetítésével teszem magamat ismertté, az azért van, mert szeretlek benneteket, és egy 

magasabb leckét tanítok nektek, és azt akarom, hogy felismerjetek Engem a tökéletességéről. 

7 Az ember szellemében, amely az Én remekművem, elhelyeztem isteni fényemet. Végtelen 

szeretettel ápoltam őt, ahogy a kertész ápolja kertjének egy elkényeztetett növényét. Azért helyeztelek 

benneteket ebbe az élettérbe, ahol semmiben sem szenvedtek hiányt az élethez, hogy megismerjetek 

Engem és megismerjétek magatokat. A szellemeteknek hatalmat adtam, hogy érezzék a túlvilági életet, 

és a testi érzékeitekben, hogy felfrissülhessetek és tökéletesedhessetek. Azért adtam nektek ezt a 

világot, hogy elkezdhessétek megtenni benne az első lépéseket, és a fejlődés és tökéletesség ezen az 
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útján megtapasztalhassátok Törvényem tökéletességét, hogy életetek során egyre jobban 

megismerhessetek és szerethessetek Engem, és érdemeitek által elérjetek Hozzám. 

8 Megadtam nektek a szabad akarat ajándékát, és lelkiismerettel ruháztalak fel benneteket. Az 

előbbit azért, hogy szabadon fejlődhessetek törvényeim keretein belül, az utóbbit pedig azért, hogy 

tudjátok megkülönböztetni a jót a rossztól, hogy tökéletes bíróként megmondja nektek, mikor teljesítitek 

vagy sértitek meg törvényeimet. 

9 A lelkiismeret az Én Isteni Lelkem fénye, amely soha, egyetlen pillanatban sem hagy el 

benneteket. 

10 Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a béke és a boldogság, az örök ígéret, hogy Velem 

leszel, és minden szavam beteljesülése. 

11 Ha bizalmatlanságot éreztek az élettel szemben, ha úgy gondoljátok, hogy képtelenek vagytok a 

küzdelemre, imádkozzatok, egyesüljetek Velem, és maradjatok a béke útján, amelyet szeretetem 

felismertet veletek. Javítsátok ki hibáitokat, újítsátok meg magatokat, és bocsássatok meg annak, aki 

megsértett benneteket. Add át magad a megpróbáltatásoknak, és érezni fogod az erőmet és a békémet, 

az élet viszontagságai ellenére. 

12 A Mester siet, hogy tanítson téged, és hogy bölcsessége eláradjon elmédbe és szívedbe, mert 

csak rövid ideig fogok ilyen formában szólni hozzád. Örökségül hagyom nektek az Igémet, hogy 

féltékenyen őrizzétek azt. Ez az igazság, és ha ezt eredeti tisztaságában és jócselekedeteiddel együtt 

megismerteted testvéreiddel, akkor teljesítetted szellemi küldetésedet. 

13 Azok, akik távozásom pillanatában azt mondják Nekem: "Uram, elválsz tőlünk, és árván hagysz 

minket", azok lesznek azok, akik süketek és vakok voltak hirdetéseimre, és nem akarták megérteni 

tanításomat. 

14 Hosszú idő óta fanatizmust és bálványimádást látok az imádatotokban. Olyan anyagi 

felajánlásokat hoztok ezekbe az imaházakba, amelyek nem jutnak el hozzám; ezért kértelek benneteket, 

hogy vizsgáljátok meg az Igét, hogy szellemetek fejlődhessen. Mert a felkészülés ideje a végéhez 

közeledik, és nektek egy lépést kell tennetek előre tanításaim megértésében. 

15 A be nem avatottak "csecsemőkké" válnak (a Lélek munkájában), a csecsemőkből tanítványok 

lesznek, a tanítványok pedig az alázat, a szeretet és a bölcsesség élő példái. Sokan közülük e sokaság 

között vannak; de szétszóródtak a tudósok, vallások és szekták között is. 

16 Ne képzeljetek semmit tudományotok gyümölcseiről, mert most, hogy ilyen nagy előrelépést 

értetek el benne, az emberiség szenved a legtöbbet, itt van a legtöbb nyomorúság, aggodalom, betegség 

és testvérháborúk. 

17 Az ember még nem fedezte fel az igazi tudományt, azt, amely a szeretet útján érhető el. 

18 Nézzétek, hogy a hiúság mennyire elvakított benneteket; minden nemzet a világ legnagyobb 

tudósait akarja birtokolni. Bizony mondom nektek, a tudósok nem hatoltak be mélyen az Úr titkaiba. 

Elmondhatom nektek, hogy az ember ismeretei az életről még mindig felszínesek. 

19 Közeledik az idő, amikor a szellemi kinyilatkoztatások feltárják az emberek előtt a fényes utat, 

hogy megismerjék a teremtés méhében elrejtett titkokat. Lelkem fénye feltárja előttetek az utat, hogy 

elsajátítsátok az igazi tudományt, amely lehetővé teszi, hogy az emberi lényt az őt körülvevő 

teremtmények és a teremtés természeti erői felismerjék, és engedelmességet nyerjen, ezáltal teljesítve 

akaratomat, hogy az ember leigázza a földet. De ez csak akkor fog bekövetkezni, amikor az emberi 

szellem, a lelkiismeret által megvilágosítva, ráerőlteti erejét és fényét az anyag gyengeségeire. 

20 Hogyan engedelmeskedhetnek a teremtés erői és elemei az ember akaratának, amikor őt önző 

érzések mozgatják, míg a természetet a szeretet törvénye irányítja? 

21 Szükséges, hogy az emberiség eszményképei az igazságosság útjára lépjenek, a tökéletes tanítás 

igazságától vezérelve, amely feltárja előttük az örök élet értelmét, és ez a tanítás az itt adott szellemi 

tanítás, amely idővel átalakítja szellemi és emberi életeteket. 

22 Az ember egyedül képtelen befogadni az Igémet, és megváltoztatni erkölcseit, hajlamait, 

törekvéseit és eszményeit; ezért megengedtem, hogy a fájdalom egy időre megrázza őt. De amikor a 
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pohár a legkeserűbb az emberek számára, és felismerik hibáikat lelkiismeretük bírája előtt, akkor 

segítségül hívják Nevemet, keresni fognak Engem, az elveszett bárányok visszatérnek szeretetem 

akadályához, és minden gyermekem megtelik Lelkem fényével, hogy új életutat kezdjen. 

23 Nem azért jöttem, hogy hibákat csatoljak a földi műveitekhez, nem, azért mutatom meg a 

hibáitokat, mert azt akarom, hogy elérjétek a tökéletességet, amely az örökkévaló örökség révén jut el 

hozzátok. Lelked nem fog elveszni, mert az isteni fény szikrája és Atyád és Teremtőd képmása. 

24 Mi lenne a lelketekkel, ha emberi műveitek megdicsőítésének szentelném magamat, és 

végtelenül átadnám a földi szenvedélyeknek? 

25 Amikor eljöttem hozzád, azért tettem, mert szeretlek. Ha úgy tűnik, hogy szigorúan beszélek 

hozzátok, igazságosságom és szeretetem van a szavaimban. Ha megismertetem veletek az igazságomat, 

még ha néha fájdalmat is okoz nektek, az azért van, mert az üdvösségeteket akarom. 

26 Ne utasítsátok el Szavamat, kutassátok azt, hogy lényegében megtaláljátok azt a tanítást, amely 

képes csodát tenni, és a könnyek völgyét, amely most a testvérek közötti véres harcok mezejévé 

változott, a béke völgyévé változtatni, ahol csak egy család, az emberiség él, az Atyátok által nektek adott 

igazságos, tökéletes és szeretetteljes törvények gyakorlatba ültetésével; mert ezek teljesítésében 

találjátok meg a boldogságot. 

27 Csak kevés tanítványom volt ezen a világon, és még kevesebb olyan, aki az isteni Mester képmása 

volt. A "szellemi völgyben" azonban sok tanítványom van, mert ott lehet a legtöbbet fejlődni tanításaim 

megértésében. Gyermekeim, akik éheznek és szomjaznak a szeretetre, ott kapják meg Mesterüktől azt, 

amit az emberiség megtagadott tőlük. Ott ragyognak fel erényük által azok, akik alázatosságuk miatt 

észrevétlenek maradtak a földön, és ott sírnak szomorúan és bűnbánóan azok, akik hamis fénnyel 

ragyogtak ebben a világban. 

28 A túlvilágon fogadlak be, ahogyan azt a földön nem remélted, amikor könnyek között, de Engem 

áldva vezekeltél a bűneidért. Nem számít, hogy életutad során volt-e egy pillanatnyi erőszakos lázadásod. 

Figyelembe veszem, hogy voltak nagy fájdalmakkal teli napjaid, és ezekben megadtad magad, és áldottad 

Nevemet. Kicsinységetek határain belül ti is átéltetek néhány Golgatát, még akkor is, ha azokat az 

engedetlenségetek okozta. 

29 Íme, a hűség és az Isten iránti szeretet néhány pillanatán keresztül életet és kegyelmet nyerhetsz 

a túlvilágon. Így Örök Szerelmem viszonozza az ember rövid távú szeretetét. 

30 Boldogok azok, akik elesnek és újra felállnak, akik sírnak és áldanak Engem, akik saját testvéreik 

által megsebezve, szívük mélyén bíznak Bennem. Ezek a kicsinyek és nyomorultak, kigúnyoltak, mégis 

szelídek és így lélekben erősek, valójában az én tanítványaim. 

31 Örüljetek, mert ezeken a tanításokon keresztül fejlődni fogtok az evolúciótokban, még akkor is, 

ha egyesek az ellenkezőjét hiszik, mert komolytalan ítéletek vezérlik őket. Évszázadokon át vallások és 

szekták osztottak meg benneteket, mert mindig is vágytatok arra, hogy valami többet tudjatok, mint amit 

eddig tudtatok, és a szívetek mégis elsorvadt a szeretet hiányától, annyi hitvallás ellenére, ahány 

hitvallásotok volt. De hamarosan a tökéletes szeretet köré fogtok gyűlni, amely az "Igaz Élet Könyvéből", 

vagyis ebből az Igéből árad. 

32 Szellemi szomjúságtól hervadsz, elsorvadsz a szeretet harmatának és a tiszta szeretetnek a hiánya 

miatt. Magányosnak érzitek magatokat, ezért jöttem, hogy szeretetem összetéveszthetetlen illatát 

árasszam szét közöttetek, amely felébreszti és erényben virágoztatja lelketek. 

33 Hallgassatok rám, tanítványok, hogy ki tudjátok gyökereztetni a régi hiedelmeket az elmétekből. 

A kereszténység olyan hitcsoportokra oszlik, amelyek nem szeretik egymást, amelyek megalázzák, 

megvetik és hamis ítéletekkel fenyegetik testvéreiket. Én mondom nektek, ők keresztények szeretet 

nélkül, ezért nem keresztények, mert Krisztus a szeretet. 

34 Egyesek úgy ábrázolják Jehovát, mint egy emberi hibákkal teli, bosszúálló, kegyetlen és a 

legrosszabb földi bíráitoknál is szörnyűbb öregembert. 

35 Ezt nem azért mondom, hogy bárkit is kigúnyoljak, hanem hogy megtisztítsam az Isteni 

Szeretetről alkotott elképzeléseteket. Most nem tudjátok, milyen módon imádtatok Engem a múltban. 
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36 Gyakoroljuk a csendességet, ami segít a léleknek abban, hogy megtalálja Istenét. Ez a csend 

olyan, mint a tudás forrása, és mindazok, akik belépnek ide, megteltek bölcsességem tisztaságával. A 

csend olyan, mint egy elpusztíthatatlan falakkal körülzárt hely, ahová csak a szellemnek van bejárása. Az 

ember állandóan magában hordozza annak a titkos helynek a tudását, ahol kapcsolatba léphet Istennel. 

37 A hely nem számít, hogy hol vagy, bárhol kapcsolatba léphetsz Uraddal, akár egy hegy tetején 

vagy egy völgy mélyén, egy város forgatagában, az otthon békéjében vagy egy csata közepén. Amikor 

szentélyetekben, a felemelkedésetek mély csendjében kerestek Engem, azonnal megnyílnak az 

egyetemes és láthatatlan templom kapui, hogy valóban úgy érezhessétek, hogy Atyátok otthonában 

vagytok, amely minden lélekben jelen van. 

38 Amikor a megpróbáltatások fájdalma nyomaszt, és az élet szenvedései tönkreteszik érzelmeidet, 

amikor forró vágyat érzel, hogy egy kis békét szerezz, vonulj vissza alvószobádba, vagy keresd a csendet, 

a mezők magányát; ott emeld fel lelkedet, a lelkiismeret által vezérelve, és merülj el. A csend a szellem 

birodalma, a fizikai szem számára láthatatlan birodalom. 

39 A spirituális elragadtatásba való belépés pillanatában az ember eléri, hogy a magasabb érzékek 

felébrednek, az intuíció beindul, az ihlet felragyog, a jövőbe pillanthatunk, és a spirituális élet világosan 

felismeri a távoliakat, és lehetővé teszi azt, ami korábban elérhetetlennek tűnt. 

40 Ha be akarsz lépni ennek a szentélynek, ennek a kincseskamrának a csendjébe, magadnak kell 

előkészítened az utat, mert csak igazi tisztasággal leszel képes belépni oda. 

41 Vannak ajándékok és feladatok, amelyek arra az órára vártak, amikor készen álltok, hogy 

lelketekben megtelepedjenek, és prófétává és mesterré változtassanak benneteket. 

42 Ebben a kincstárban van a lények egész múltja, jelene és jövője, ott van a szellem mannája, az 

örök élet kenyere, amelyről Jézus által azt mondtam nektek, hogy "aki eszik belőle, soha nem hal meg". 

43 Lelked felfrissült azáltal, hogy hallotta Igémet, és lehetőséget talált arra, hogy betöltse feladatát 

az általam felemelt "munkások" nemzetében. 

44 Hány gondotokról feledkeztek meg, amikor ennek az áldott munkának szentelitek magatokat, a 

tanácsadásnak, a "felkenésnek" és a testvéreitek vigasztalásának. 

45 Lelked megerősödött, tested meggyógyult, mert megmondtam neked, hogy aki békét és gyógyító 

balzsamot ad, vagy gyakorolja a szeretetet annak számtalan formája közül bármelyikben, az meg fogja 

látni, hogy megsokszorozódik benne, amit adott. 

46 Ily módon fokozatosan eltávolítalak benneteket a világ hamis örömeitől, a haszontalanoktól, hogy 

szívetek tiszta és mindig méltó legyen arra, hogy rajta keresztül segítő szeretetem elérje a rászorulókat; 

hogy ne engedjétek magatokat újra megfertőzni a mindenütt uralkodó gonoszsággal. 

47 Ez a belső és külső tisztaság tanítványaimban alapvető fontosságú, mert csak így fognak hinni 

nektek testvéreitek, amikor elindultok, hogy terjesszétek ezt az örömhírt. Csak ha egészséges és tiszta 

szíved van, akkor fognak jó cselekedetek fakadni belőle, és a világosság szavai szólni ajkadról. 

48 Utadon sötétséget és zűrzavart fogsz találni, és az egyetlen erőd és hatalmad, hogy az igazsággal 

legyőzd a csalást, pontosan az érzéseid őszintesége, a tetteid tisztasága lesz. Ne felejtsétek el: Még ha 

úgy is tudtok tenni embertársaitok előtt, mintha az igazságot hirdetnétek, anélkül, hogy birtokában 

lennétek, Engem nem fogtok tudni becsapni. 

49 átalakulásotoknak mélynek és igaznak kell lennie, olyan mértékben, hogy ezt észre fogjátok venni 

azon a lelkiségen, amellyel gyermekeitek a világra jönnek, ezek az új nemzedékek, akik ígéretet 

jelentenek az emberiségnek: egészségesek testben és lélekben, nem a kísértések rabszolgái vagy 

testvéreik hazugságainak áldozatai, hanem olyan lények, akik képesek méltó módon szeretni Engem és 

igazmondással szeretni embertársaikat. Közeledik az idő, amikor Tanításom ellenségei arra készülnek, 

hogy figyeljék lépteidet, mert el akarják pusztítani magodat; de mondom neked, ha szent örökségedként 

őrzöd, ha vigyázol arra, amit rád bíztam, semmilyen hatalom nem lesz képes elpusztítani azt, amit 

szeretettel és az Én Nevemben vetsz el testvéreid szívében. 

50 Alkalmazzátok az Igémet, prédikáljatok tettekkel, tegyetek bizonyságot jó cselekedetekkel, 

szavakkal és gondolatokkal, akkor a tanúságtételetek méltó lesz az Én tanításomhoz. 
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51 Figyelve és imádkozva kell várnod azokat, akik előbb-utóbb felkeresnek téged. A katonák levert 

szívvel és zokogó lélekkel térnek majd vissza a háborúból; az uralkodók felismerik hibáikat és nyíltan 

sírnak majd vétkeik felett; és az igazságosságra szomjazó és éhező tömegek keresni fogják a szellemi fény 

e forrásait, ahol addig ihatnak, amíg a hit, a béke és a szeretet iránti vágyuk ki nem elégül. 

52 Szellemem minden lény felett őrködik, és én még az utolsó gondolatotokat is őrzöm. 

53 Bizony mondom nektek, a földi eszmékért és nagyra törő célokért harcoló seregek közepette, a 

pihenés pillanataiban békeszerető és jó szándékú embereket fedeztem fel, akiket erőszakkal tettek 

katonákká. Sóhajok szöknek ki a szívükből, amikor a nevem elhangzik az ajkukon, és könnyek csorognak 

le az arcukon rokonaik, szüleik, feleségeik, gyermekeik vagy testvéreik emlékére. Akkor a lelkük 

felemelkedik hozzám, anélkül, hogy más templomuk lenne, mint a hitük szentélye, anélkül, hogy más 

oltáruk lenne, mint a szeretetük, sem más fényük, mint a reményük, bocsánatot kérve a fegyverükkel 

önkéntelenül okozott pusztításokért. Azért keresnek Engem, hogy lényük minden erejével azt kérjék, 

hogy engedjem meg nekik, hogy visszatérhessenek hazájukba, vagy ha már az ellenség csapása alá kell 

esniük, legalább azokat, akiket a földön hagynak, borítsam be irgalmasságom köpenyével. 

54 Mindazokat, akik ilyen módon kérik bocsánatomat, megáldom, mert ők nem bűnösök a 

gyilkosságban; mások a gyilkosok, akiknek felelniük kell majd előttem mindenért - amikor eljön az 

ítéletük órája -, amit emberi életekkel tettek. 

55 Sokan közülük, akik szeretik a békét, csodálkoznak, hogy miért hagytam magam a csataterekre és 

a halál helyére vezetni. Erre azt mondom nektek: Ha emberi elméjük nem is képes felfogni az okot, amely 

mindennek a középpontjában áll, a lelkük mégis tudja, hogy ez engesztelést teljesít. 

56 Ismerek olyanokat is, akik szeretteikről megfeledkezve minden népre gondolnak, hogy 

fájdalmukban sírjanak az emberiség hamis kereszténységének valósága miatt. Imáikban Engem hívnak, 

lelki elmélkedéseikben emlékeznek arra, hogy van ígéret a visszatérésemre, és hogy még a visszatérésem 

jelei is előre meg vannak írva és meg vannak írva. Szívükben hordozzák ezeket a szavakat, és ezért 

minden nap megkérdezik Tőlem, mikor lesz eljövetelem "keleten és nyugaton "*, és mindenütt a jeleket 

keresik, anélkül, hogy szemük felfedezné őket, és ezért zavarban érzik magukat. 
Utalás a bibliai ígéretre a Matth. 24, 27. A Krisztus visszatérésére vonatkozó részletes magyarázatokat e könyv 

bevezetőjeként a következő fejezetben találjuk: Krisztus visszatérése a bibliai ígéretek tükrében. 

57 Nem tudják, hogy az összes jel már megtörtént, és hogy ezért Szellemem ebben az időben kezdi 

megnyilvánítani új kinyilatkoztatási szakaszát. 

58 Hányszor ébredtek fel szellemi hangom hallatán, és kérdezték: "Ki hívott engem?" anélkül, hogy 

megértették volna üzenetem értelmét. Más esetekben az intuíció fénye az elméjükben olyan világos volt, 

hogy olyan meglepő tetteket vittek véghez, amelyek csodálattal töltötték el őket. 

59 A sebesülteknek vagy halálos betegeknek szánt gyógyító balzsam, valamint a kenyér vagy a víz 

csodálatosan megtörtént, és megtapasztalják, hogy a legnagyobb veszély pillanataiban a béke és a 

bizalom lelkileg és fizikailag is megerősíti őket. 

60 Ezek az események arra késztették azokat, akik éberen és imádságosan élnek, hogy belsőleg 

felkiáltsanak: "Uram, nem a Te jelenléted bizonyítékai-e ezek a nyilvánvaló jelek, amelyeket naponta adsz 

nekünk? Nem azt bizonyítja-e mindez, hogy a Te Szellemed ebben az időben a miénket keresi, hogy 

Mesterként a tanítványnak vagy Atyaként a gyermeknek közölje magát?". 

61 Igen, szeretett tanítványok, ezek bizonyítékai annak, hogy Lelkem a tiétek felett rezeg, és így új 

formában teljesíti be ígéretemet, hogy visszajövök az emberekhez. 

62 A jelek, amelyek jelezték nektek új megnyilvánulásomat, már bekövetkeztek; nem láttátok őket, 

és nem is kaptatok hírt róluk. De én azt mondom nektek: Érzed a jelenlétemet? Érzed az új idő 

eljövetelét? Táplálkozik-e a szíved a lelki imában, és megerősödik-e a lelked, amikor hagyja, hogy a 

lelkiismeret fénye vezesse? Ha így van, miért van szükségetek anyagi jelekre, hogy jelezzék jelenlétemet 

számotokra, és tanúságot tegyenek a prófécia beteljesedéséről? Hagyjuk a kor farizeusaira és írástudóira, 

hogy vizsgálódjanak. A papok fejedelmei, félve Jelenlétemtől, kutassák át a teret és a földet a megígért 

jelek után kutatva. Nekik adatott, a kishitű embereknek, azoknak, akik a spiritualitással dicsekednek, és 



U 22 

144 

akiknek a szíve és az elméje keményebb, mint a kőszikla. Mert ezek voltak azok a jelek, amelyeket a 

Természet kürtjelként adott, amikor szellemi megnyilvánulásom arra készült, hogy fényét az emberiségre 

árassza. 

63 Az imádságnak ebben a pillanatában, amelyet az Atyával való közösségnek szenteltek, felejtsd el 

minden gondodat, utasítsd el a kísértéseket, amelyek megakadályozhatják lelkedet abban, hogy betöltse 

Törvényemet, szabadítsd meg minden nyugtalanságtól. Ezekben a magasztos pillanatokban engedjétek, 

hogy Akaratotok az Isteni Akarat legyen; adjátok át magatokat Mennyei Atyátok szeretetének. Akkor 

megtörténik majd, hogy a Második Korszakhoz hasonlóan meglátjátok, hogy a művek valósággá válnak, 

amelyeket ti csodáknak neveztek. 

64 Amikor érezni fogjátok, hogy Békém áthatja imáitokat, az annak a jele lesz, hogy közösségbe 

kerültetek Istenségemmel. A lelkiismeret ragyogó napként fog ragyogni a szellemedben, és a Szentlélek 

fényét fogod látni szentélyed oltárán. Ezekben a pillanatokban mindent Isten szeretete fog megvilágítani. 

65 A fátylak, amelyek felszereltségetek hiányában megakadályoztak benneteket abban, hogy 

megértsétek tanításaim értelmét, el fognak tűnni, és meglátjátok majd az Örökkévaló Szentélyében az Úr 

kincstárát, amely az élet forrása, és amelyből az igaz bölcsesség árad. 

Az én békém legyen veletek! 
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23. Utasítás  
1 Boldogok azok, akik igyekeznek megbékélni a lelkiismeretükkel. Boldogok azok, akik békém 

magvait vetik el embertársaik útjába. 

2 Jöjjetek hozzám, amikor a szenvedések vagy a hit hiánya miatt lehangoltak vagytok, mert én 

vagyok a fény és az erő, amely helyreállítja bennetek a lelki békét. 

3 Hol fogtok hallani Engem, amikor már nem ebben a formában nyilvánulok meg? - A 

lelkiismeretedben, mert azon keresztül mutatom meg neked a szeretet útját. 

4 Amikor a világ a szellemi zűrzavar időszakán megy keresztül, amikor az ember nem érti a szellemi 

élet rejtelmeit, és nem tudja, hogyan mérlegelje és gondolkodjon annak céljáról, noha erre alkalmas, 

akkor az Én Igém világossága jön, hogy megvilágosítsa őt. Az emberiség tanúja annak, hogy ezekben a 

pillanatokban a tudósok minden idejüket és eszüket arra fordítják, hogy a természetben felfedezzék a 

választ számos olyan kérdésre és kétségre, amelyet az élet vet fel számukra. A természet pedig válaszol 

az emberek hívására, tanúságot téve Teremtőjéről, aki a bölcsesség és a szeretet, de az igazságosság 

kimeríthetetlen forrása is. Mindazonáltal a szabad akarat, amellyel az ember fel van ruházva, nem 

vezetett arra, hogy felébredjen szeretetem fényére, és a szellem továbbra is húzza maga után a 

materializmus láncait, amelyektől nem volt képes megszabadulni. Mintha az emberek félnének egy lépést 

tenni előre az evolúcióban, megszokták, hogy megmaradnak azokban a hagyományokban, amelyeket az 

őseik hagytak rájuk. Az ember fél saját maga gondolkodni és hinni; inkább aláveti magát mások 

hagyományának, és ezzel megfosztja magát attól a szabadságától, hogy megismerjen Engem. Emiatt 

hátramaradottan élt; de most eljött a fény ideje az emberiség számára, és ezzel az ember elnyeri saját 

tudását, felébred, fejlődik és meglepődik tanításom igazsága láttán. 

5 Ha az emberiség tanúja volt a tudomány fejlődésének, és olyan felfedezéseket látott, amelyeket 

korábban nem hitt volna el, miért áll ellen a szellem fejlődésében való hitnek? Miért merevedik meg 

valami olyanra, ami megállítja és tehetetlenné teszi? 

6 Tanításom és kinyilatkoztatásaim ebben az időben összhangban vannak fejlődésetekkel. A tudós 

ne legyen elbizakodott anyagi munkájával és tudományával kapcsolatban, mert abban mindig is jelen volt 

az Én kinyilatkoztatásom és a szellemi lények segítsége, akik a túlvilágról inspirálnak benneteket. Az 

ember a teremtés része, feladata van, mint a Teremtő minden teremtményének; de szellemi 

természetet, intelligenciát és saját akaratot kapott, hogy saját erőfeszítései révén érje el a szellem 

fejlődését és tökéletességét, ami a legmagasabb rendű dolog, amivel rendelkezik. A szellem segítségével 

az ember megértheti Teremtőjét, megértheti jótéteményeit, és csodálhatja bölcsességét. 

7 Ha ahelyett, hogy földi tudásotok felett hiúvá válnátok, egész Munkámat magatokévá tennétek, 

nem lennének titkaitok, testvérekként ismernétek fel magatokat, és úgy szeretnétek egymást, ahogyan 

Én szeretlek benneteket: jóság, segítőkészség és szeretet lenne bennetek, és így egység az Atyával. 

8 Milyen kicsik vagytok, amikor mindenhatónak és nagynak tartjátok magatokat, és ezért nem 

vagytok hajlandók beismerni, hogy hatalmatok és tudományotok határai felett ott van Ő, aki valójában 

mindent tud és mindenre képes! Akkor megelégszel azzal, hogy anyag vagy, és csak anyag, és 

jelentéktelennek tűnsz, mert csak a természet törvényének vagy alárendelve, amely a halandó és 

múlandó lényeket irányítja, akik megszületnek, növekednek és meghalnak anélkül, hogy nyomot 

hagynának az útjukon. Mikor fogtok felemelkedni ebből az állapotból, amelyben találtátok magatokat? 

Törekednetek kell arra, hogy az általatok elképzelt mennyországon túlra tekintsetek, hogy rájöjjetek, 

hogy csak szellemi érdemek révén juthattok el az Atyához. 

9 Ne várjatok másokra, hogy elkezdjétek a hozzám vezető utat, gyertek, küldjétek fel imátokat, és 

így megértitek, mit kell tennetek, és megtapasztaljátok a feladatot, amit teljesítenetek kell. Meghívlak 

benneteket, hogy közelebb kerüljetek hozzám, de ehhez nem szükséges, hogy felhagyjatok az emberi élet 

feladataival, kötelességeivel és frissítőivel. 



U 23 

146 

10 Olyan időszakban jöttetek a földre, amikor az emberek az emberi tudomány uralma alatt élnek, és 

mégis ebben az időben fogjátok kibontakoztatni szellemi ajándékaitokat: betegeket fogtok gyógyítani, 

prófétálni fogtok, és szellemi fejlődésetekben egyre magasabb szintre jutotok. 

11 A belső lényeteket megvilágító fény segít nektek előre látni azt, aminek jönnie kell; de fel kell 

készülnötök arra, hogy ez az ajándék kivirágozhasson. Semmi sem állhat mozdulatlanul, mindennek a 

Teremtéssel összhangban kell mozognia. 

12 Tanításaimat nem pusztán anyagi természetetek erkölcsi gyeplőjeként adom nektek, hanem 

inkább azért, hogy velük felemelkedhessetek lelki tökéletességetek nagyobb magasságaiba. 

13 Nem alapítok új vallást közöttetek, ez a tanítás nem tagadja meg a meglévő vallásokat, ha azok az 

Én Igazságomon alapulnak. Ez az Isteni Szeretet üzenete mindenki számára, felhívás minden társadalmi 

intézmény számára. Aki megérti az isteni szándékot és teljesíti parancsaimat, az úgy fogja érezni, hogy a 

fejlődés és szellemének magasabb rendű fejlődése felé vezetik. 

Amíg az ember nem érti meg, hogy milyen spiritualizációra van szüksége az életében, addig a béke 

még sokáig nem lesz valóság a világban. Aki viszont teljesíti a szeretet törvényemet, az nem fog félni sem 

a haláltól, sem a lelkére váró ítélettől. Tudjátok meg, hogy Atyátok nem akkor ítél meg benneteket, 

amikor a halál eljön, hanem ez az ítélet akkor kezdődik, amikor tudatára ébredtek cselekedeteiteknek, és 

érzitek lelkiismeretetek hívását. Ítéletem mindig rajtatok van. Minden lépésnél, akár az emberi életben, 

akár a lelki életetekben, alávetitek magatokat az Én ítéletemnek; de itt a világban, a test burokjában a 

szellem érzéketlenné és süketté válik a lelkiismeret hívásaival szemben. 

14 Azért ítéllek meg, hogy segítsek kinyitni a szemedet a fényre, hogy megszabadítsalak a bűntől és 

megváltsalak a fájdalomtól. 

15 Ítéletemben soha nem számolom a sértéseket, amelyeket esetleg elkövettetek ellenem, mert az 

én ítéletemben soha nem jelenik meg a harag, a bosszú, de még a büntetés sem. 

16 Amikor fájdalom hatol a szívedbe, és a legérzékenyebb helyen üt meg, az azért van, hogy 

rámutasson valamilyen hibára, amit elkövetsz, hogy megértesd veled tanításomat, és hogy új és bölcs 

leckét adjak neked. A szeretetem mindig jelen van minden ilyen próbatétel alján. 

17 Néhány alkalommal megengedtem nektek, hogy megértsétek egy-egy tárgyalás okát, máskor 

viszont nem találjátok meg igazságosságom e figyelmeztetésének értelmét, és ez azért van, mert az Atya 

munkájában és szellemetek életében olyan mélységes titkok vannak, amelyeket az emberi elme nem 

képes megfejteni. 

18 Azért adom nektek ezeket a tanításokat, hogy ne várjátok meg a halál bekövetkeztét, hogy 

elkezdjétek törleszteni az adósságotokat, hanem azért, hogy kihasználjátok a próbákat, amelyeket az 

életetek elétek tár, tudva, hogy a szeretettől, türelemtől és emelkedettségtől, amellyel fogadjátok és 

elviselitek őket, függ, hogy szellemetek az örök élet küszöbére érkezik-e, megszabadulva a bűnök és 

tökéletlenségek terhétől, amelyeket a világban való tartózkodása során viselt. 

19 Messze van az az idő, amikor azt mondták nektek: "Azzal a mércével, amivel mértek, megmérnek 

benneteket". Hányszor használták ezt a törvényt arra, hogy bosszút álljanak itt a földön, és hogy 

félreállítsanak minden szeretetérzést! 

20 Most azt mondom nektek, hogy megfogtam az igazságosság eme celláját, és meg foglak mérni 

benneteket vele, aszerint, ahogyan ti mértek, bár már most hozzá kell tennem magyarázatként, hogy 

minden egyes ítéletemben jelen lesz az Atya, aki nagyon szeret benneteket, és a Megváltó, aki a ti 

üdvösségetekért jött. 

21 Az ember az, aki műveivel ítéletet hoz, olykor szörnyű ítéleteket, és a te Urad az, aki segítséget 

nyújt neked, hogy megtaláld azt az utat, amelyen el tudod viselni a vezeklésedet. 

22 Bizony mondom nektek, ha el akarjátok kerülni a túlságosan fájdalmas vezeklést, térjetek meg 

időben, és adjatok új irányt életeteknek egy őszinte megújulással, a testvéreitek iránti szeretet és 

irgalmasság cselekedeteivel. 

23 Értsétek meg, hogy Én vagyok a megváltó kapu, a kapu, amely soha nem zárul be mindazok előtt, 

akik igaz hittel keresnek Engem. 
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24 Ha bizonyítékokat akartok tanításaim igazságáról, akkor azt mondom nektek, hogy a szemetek 

előtt vannak a bizonyítékok, amelyeket tőlem kértek, hogy kövessetek Engem. Mik ezek a bizonyítékok? - 

Ezeknek a férfiaknak és nőknek a megújulása, akik ma Engem szolgálnak, mint "munkások a földjeimen". 

25 Ez a "napi munka" időnként hosszadalmas és fáradságos, de soha nem lehetetlen elvégezni. 

Kényes és nehéz a spiritiszta tanítvány feladata, de nem lehetetlen teljesíteni, ezért mondom 

mindannyiótoknak, akik még bizonytalanok vagytok, hogy ha kételkedtek abban, hogy el tudjátok-e ezt 

végezni, az azért van, mert kishitűek vagytok. 

26 Felajánlom szeretetmezőimet mindazoknak, akik érdemeket akarnak szerezni testvéreik 

szolgálatával. Azok, akik megértették, sietve közeledtek Hozzám, hogy lehetőséget kérjenek arra, hogy 

áldott földjeimen dolgozhassanak, ahol a mag jótékonykodás. 

27 Itt az érdemeknek igazaknak kell lenniük, hogy Én feljegyezhessem őket annak javára, aki végzi 

őket. A másoknak való látszat számomra értéktelen; ezért a munkásaim megtanulnak csendben dolgozni, 

alázatosak és őszinték lenni, irtózni a hiúságtól, és soha nem mutatnak jótékonyságot. 

28 Az emberek nem ismerik ezeknek a munkásoknak a történetét, akik nap mint nap szolgálják őt; 

nem ismerik az erőfeszítéseket, áldozatokat és lemondásokat, amelyeket szolgáimnak meg kellett 

tenniük ahhoz, hogy méltóvá váljanak arra, hogy tanítványaimnak nevezzék magukat. 

29 Sokan ezek közül a férfiak és nők közül, akik lelki ajándékaik révén oly sok örömet hoznak 

szívetekbe, akik szavaikkal éreztetik veletek balzsamomat és visszaadják nektek a békét, olyan rejtett 

bánatot hordoznak a szívükben, amelyet csak az Én tekintetem lát. 

30 Hányan közülük rosszul ítélték meg, sőt kitagadták őket szeretett rokonaik, amiért ezt az utat 

választották! És ezek bántják, rágalmazzák és fenyegetik őket; mégis szeretettel teljesítik tovább 

feladatukat, bár érzik a dühös emberek ostorcsapásait és kődobálását, miközben Mesterükhöz hasonlóan 

a keresztjük terhe alatt járják útjukat. 

31 Látom, hogy tudni akarod, miért nem folytatják egyesek közülük ezt a feladatot. Erre azt mondom 

nektek, hogy nem azért, mert nem viselték a keresztjük terhét, hanem azért, mert a világ megkísértette 

őket, és ők engedtek a kísértésnek; mert aki a szeretet keresztjét a vállára veszi, az valójában egyáltalán 

nem viseli azt. Inkább a kereszt az, ami megtartja őt, mert a "munkás" minden lépését mindig a végtelen 

béke belső érzése kíséri. Mégsem szabad hálátlanul viselkednetek velük szemben, mert tudjátok, hogy az 

Én békém azokban van, akik Engem követnek; mert ők is ugyanolyan emberek, mint ti. Mivel 

mosolygósnak és nyugodtnak látod őket, nem akarsz tudni semmit arról, hogy mit szenvednek azért, 

hogy hasznosak legyenek és téged szolgáljanak. 

32 Ki tudta szeretettel és jótékonysággal meghálálni azoknak, akik gyakran ideiglenesen abbahagyják 

munkájukat, hogy befogadják a békére és egészségre szorulókat? Mikor siettél a csecsemő bölcsőjéhez, 

akinek egyedül kellett maradnia, mert az anyja "munkás", akinek a szenvedők között kellett teljesítenie a 

feladatát? - Bizony mondom nektek, ahogyan elhívtalak benneteket, hogy megtanuljatok befogadni, úgy 

követelem tőletek, hogy megtanuljátok szeretettel viszonozni testvéreitek önzetlen segítségét. 

33 Milyen gyakran mutatod ki nemtetszésedet, és ítéled el őket "rossz munkásoknak", mert késnek. 

Követelődző vagy, amikor hibát veszel észre rajtuk, mert tudod, hogy kötelességük teljesíteni. 

34 Ó emberek sokasága, ahelyett, hogy alázattal fogadnátok a kenyeret, amelyet nektek adnak, 

felfaljátok azt a kézzel együtt, amely kinyújtotta a kezét, hogy felajánlja nektek az ételt! 

35 Mit tudsz arról, hogy milyen küzdelmeket kell az Én kiválasztottjaimnak elviselniük azért, hogy 

tisztán tartsák magukat és téged szolgáljanak? Mit tudsz a megpróbáltatásokról, amelyekkel sújtják őket, 

hogy éberen tartsák őket? Mégis gyengének tartjátok őket, és azt terjesztitek, hogy a kísértés legyőzte 

őket, anélkül, hogy megértenétek, hogy ez az a teher, amit ti magatok hagytatok bennük, mivel nem 

vagytok hajlandók magatokra venni a felelősség azon részét, ami az Én Munkámban mindenkit megillet. 

36 Milyen hamar elfelejted azt a sok mindent, amit rajtuk keresztül kaptál! Szívetekben mégis azzal 

az érveléssel nyugtatjátok magatokat, hogy semmit sem adtak nektek; de bizony mondom nektek, amíg 

nem szeretitek egymást, addig hazugság, hogy engem szerettek. 
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37 A szellemi lények légiói, akik láthatatlanul kísérik anyagi szemetekkel az Én Igém hirdetését, azok, 

akik tanításaim igaz értelmezését adják. Azért, hogy tudjátok, mik azok a parancsok, amelyeket az adott 

szellemnek* adtam, és milyen formában teljesíti azokat, ezért időnként azon a hanghordozón keresztül 

szólok hozzájuk, amelyen keresztül továbbítom nektek az utasításaimat. Úgy gondolod, hogy szükségük 

van arra, hogy emberi közvetítőkön keresztül szóljak hozzájuk? - Nem, emberek, az imént mondtam el 

nektek, hogy csak azért teszem, hogy érezzétek a jelenlétüket, és halljátok az utasításaimat. 
* Minden emberi lény őrző szellemére gondolunk. Ezek fejlett fényszellemek, akik Isten akaratát teljesítik azzal, 

hogy nekünk - a még megtestesült testvéreiknek - szívességet tesznek, inspirálnak minket és bátorítanak a 

spiritualizálódásra. 

38 A szellemi lények légiója, akiket arra rendeltem, hogy elkísérjenek és segítsenek benneteket 

életetek útján, nagyon nagy, olyan nagy, hogy el sem tudjátok képzelni. Teljes az egyetértés közöttük. A 

fény, amely bennük ragyog, a bölcsesség és a szeretet fénye, mert az eszmény, amelynek szentelték őket, 

az emberiségnek való jótett, és legnagyobb vágyuk, hogy testvéreiket a spiritualizáció csúcsára vezessék. 

39 Milyen szép is a küldetés, amit ők végeznek, és hogyan nehezítitek meg a munkájukat! Nem 

mondhatjátok, hogy a szellemi testvéreitekkel való együttműködésetek hiánya tudatlanságból fakad, 

hiszen hallottátok az utasításokat, amelyeket hanghordozóimon keresztül adok nekik, így ismeritek a 

szeretet és a szeretet küldetésüket, és gondoskodtok arról, hogy segítsétek őket annak teljesítésében. 

40 Még nem sikerült teljesen egyetértenetek a fénytestvérek világával, és azt sem tudjátok, hogyan 

harmonizáljatok velük. A spiritualitásotok hiánya miatt, amely nem teszi lehetővé, hogy érzékeitek 

érzékeljék az összes hívást, figyelmeztetést és sugallatot, amelyekkel a földi lépteiteket akarják irányítani. 

41 Gyakran összekeveritek a spiritualizációt az anyagi szokásokkal, amelyek inkább eltávolítanak 

benneteket tőlük (a szellemi lényektől), minthogy közelebb hoznának hozzájuk. Azt gondoljátok, hogy 

bármilyen néven szólítani őket hatékonyabb, mint imával vonzani őket. Azt gondolod, hogy jobban 

felkészülnél, ha gyertyagyújtással vagy hangos imával hívnád őket, de tévedsz. 

42 Igaz, sietnek hívásotokra, értelmezik kívánságaitokat és segítséget nyújtanak nektek, mert 

feladatukat a tevékeny felebaráti szeretet ihlette; de ezt a segítséget nem a lelkesítésetek révén értétek 

el, mert akkor harmóniában lettetek volna őrangyalaitokkal és velük együtt alkottátok volna Isten népét, 

akik tudják, hogyan kell teljesíteni parancsolatomat, amely azt mondja nektek: Szeressétek egymást. 

43 Bizony mondom nektek, minél tisztábbak a gondolataitok és minél egyszerűbbek és tisztábbak a 

cselekedeteitek, annál tisztábban fogjátok érzékelni a szellemvilág jelenlétét és befolyását az 

életetekben, és annál nagyobbak lesznek a csodák, amelyeket tőlük kaptok. 

44 Ne gondoljátok, hogy ezek a testvéreitek belekeveredhetnek tisztátalan cselekedeteitekbe, vagy 

csatlakozhatnak gonosz terveitekhez, vagy a ti közvetítésetekkel adhatják ki magukat, ha nem vagytok 

kellőképpen felkészülve a befogadásukra. 

45 Ahhoz, hogy elérjétek a spiritualitást, szeretett emberek, imádkoznotok és hinnetek kell. 

46 Az ima és a hit fogja elvégezni azt a csodát, hogy napról napra kenyeret tesz az asztalra, ahogyan 

Izrael hite a mannával lett jutalmazva az első korszakban. 

47 Ha más népek megcsalnak titeket a kenyeretekkel, bocsássatok meg nekik, hogy én 

mindnyájatoknak megbocsássak. 

48 Ha úgy alakulna, hogy kidobnak otthonodból, a hegyre mész, amely befogad téged a kebelébe, 

hogy menedéket találj, amíg a próbatétel véget nem ér. 

49 Ahogyan az első időben a nép hitét megerősítették a pusztában átélt nagy megpróbáltatások, úgy 

ebben az időben is sokszor próbára fogják tenni őket, hogy lelkük kellő erőt nyerjen ahhoz, hogy az ügy 

katonájává váljanak. 

50 Melyik tanítványnak lehet még szüksége e mű anyagi gyülekezési helyre, ahol menedéket talált a 

megpróbáltatások idején? - Senki, mert mindannyian tudjátok, hogy Atyátok nem kőből épült 

templomokat keres, amelyekben lakhat, hanem szentélyeket és oltárokat az emberek szellemében, és 

ezek a templomok veletek tartanak, bárhol is legyetek. 
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51 Az önök ősei nagy tudatlanságban éltek, vallási fanatizmust tápláltak, és ezért kevés fejlődést 

értek el a szellemük számára. Nem adatott meg nekik itt a földön, hogy lássák e korszak világosságát, 

amely megvilágosít benneteket; de amikor eljön az óra, ők is bőségesen megkapják majd a szellemi 

világosságot. 

52 Tanításom arra utasít benneteket, hogy harmonizáljatok testvéreitekkel, akár a földön, akár a 

végtelen Szellemi Völgyben laknak. 

53 Ezek lesznek a jövőbeli életed jellemzői, ha megtartod a törvényt. De az életutatok teljesen más 

lesz, ha nem azon az úton jártok, amelyet Igémmel kijelöltem nektek, mert akkor az éhínség, a járványok 

és a háborúk, amelyek kitörnek a földön, nem fognak megkímélni benneteket, mert ezek a pusztító erők 

nem találnak bennetek semmit, ami visszatarthatná őket. 

54 Szeretett tanítványok, használjátok ki az összes kisebb és nagyobb megpróbáltatást, amely 

naponta jelen van az életetekben, hogy amikor nagyobb megpróbáltatások jönnek, azok úgy törjenek 

össze, mint a hurrikán széllökései, amikor nekicsapódnak az erő megingathatatlan falainak, amelyeket 

Törvényem gyakorlása ad nektek. 

55 Lelki egységetek által teremtsetek olyan népet, amelynek ellenségeivel szemben az ima a 

védelmezője. Akkor a természet erői tombolhatnak, mert ez a nép tudni fogja, hogy a szellemiségén 

keresztül hogyan lehet úrrá lenni minden viszontagságon. 

56 Keljetek fel, férfiak és nők, öregek, fiatalok és gyermekek; állhatatosan keljetek fel, hogy azon az 

úton járjatok, amelyet Szavam rendelt el számotokra ebben az időben, ami nem más, mint annak az 

útnak a folytatása, amelyet a múlt időkben jelöltem ki a kereszten hozott áldozatom nyomával. 

57 Teljesítsétek törvényemet, hogy az új nemzedék kialakításában gyermekeitek magasabb 

fejlettséget érjenek el, mint amit ti elértetek, és hogy engedetlenségetek ne tartsa őket távol ettől a 

munkától, és ne legyen az oka annak, hogy még távolabb éljenek a spiritualizációtól. 

58 Ebben a Harmadik Időben azért jöttem, hogy megadjam nektek a hiányzó meleget, és elvegyem 

tőletek a hideget, amit életutatokon terjesztettetek. Hallottátok a harangot, amelyet Illés kongatott, hogy 

jöjjetek, és fogadjátok el a Szentlélek fényét az utasításaimmal. 

59 Készüljetek fel, hogy érezhessétek Jelenlétemet, és olyanok lehessetek, mint a Második Korszak 

apostolai, akik rám hallgatva napról napra növelték hitüket, és felkészültek nehéz küldetésük 

teljesítésére. 

60 Izrael, ne csak a világgal szembeni kötelezettségeidnek tegyél eleget. Teljesítsétek a törvényt is; 

mert kötelességet vállaltatok az Atyával szemben, és annak teljesítése szigorú, magasztos és szellemi kell, 

hogy legyen. 

61 Azért tanítalak benneteket, hogy elforduljatok az anyagiasítástól, és megszűnjetek fanatikusok és 

bálványimádók lenni; hogy ne imádjátok és ne imádjátok az ember alkotta anyagi tárgyakat. Nem 

akarom, hogy a bálványimádás, a fanatizmus és a hamis szekták gyökerei a szívetekben gyökerezzenek. 

Ne ajánljatok fel nekem olyan felajánlásokat, amelyek nem jutnak el hozzám; én csak a megújulásotokat 

és a spiritualizációban való kiteljesedéseteket kérem. 

62 Újuljatok meg korábbi szokásaitok tekintetében, ne nézzetek vissza, és ne nézzétek, hogy mit 

hagytatok abba, és mit nem szabad többé tennetek. Értsétek meg, hogy elindultatok a fejlődésetek útján, 

és nem szabad megállnotok. Az ösvény keskeny, és jól kell ismernetek, mert holnap nektek kell 

vezetnetek rajta a testvéreiteket, és nem akarom, hogy eltévedjetek. 

63 Én vagyok a türelmes Atya, aki várja a bűnbánatotokat és a jóakaratotokat, hogy elárasszalak 

benneteket kegyelmemmel és irgalmammal. 

64 Ne ítéljétek el hanghordozóim néha ügyetlen szavát; ha hiányzott a felkészültségük, bízzátok ezt a 

dolgot rám. Értsétek meg - még ha a legügyetlenebb elmén keresztül kommunikálok is, mindig spirituális 

értelmet, fényt, igazságot és útmutatást fogtok találni e szó magjában. 

65 Ez a korszak feltárja az emberiség előtt az "Igaz Élet Könyvének" olyan leckéit, amelyeket az 

emberiség még nem ismert. 



U 23 

150 

66 Bizony mondom nektek, ahogy Illésnek, aki megnyitotta a harmadik korszak kapuit, nem kellett 

megtestesülnie ahhoz, hogy beszéljen az emberekhez, úgy én is megismertetem magam veletek, és sok 

lény, aki jelenleg a szellemi régióban él, ugyanígy tett. 

67 Ők a ti felhatalmazott közvetítőiteken keresztül fognak veletek kommunikálni az 1950-es évig, 

amikor a szellemvilág anyagilag hallható megnyilvánulása véget ér; de azután, anélkül, hogy az emberek 

ennek tudatában lennének, ajkukon keresztül gyakran fognak szólni a múlt idők fényszellemei, a 

felszabadítók, a próféták, a pátriárkák, a jótevők, a jó apostolai, az igazság vetői és Atyátok isteni 

tanítása, aki szellemtől szellemig kommunikálni fog a gyermekei iránti szeretetének csúcsán. 

68 Azok lesznek tudatában a fény szellemi lényeinek jelenlétének az emberiség körében, akik 

figyelnek és imádkoznak, akik spiritualizálták és felkészítették magukat arra, hogy képesek legyenek 

érzékelni azt a pillanatot, amikor ezek a hírnökök közelednek, beszélnek vagy valamilyen emberfeletti 

munkát végeznek. 

69 Nem lesz szükség arra, hogy olyan embereken keresztül kommunikáljanak, akik ismerik ezt a 

tanítást, hogy az ő közvetítésükkel szóljanak. Jelenlétük, befolyásuk és inspirációjuk olyan finom lesz, 

hogy csak az lesz képes érzékelni jelenlétüket az emberiség körében, aki felkészült rá. 

70 A föld népei érezni fogják Mózes jelenlétét, amikor apránként mindegyikük felszabadul. 

A különböző vallások megtapasztalják majd Illés jelenlétét, amikor Isten fénysugara, amely az igazságból 

árad, széttépi az emberek szellemi tudatlanságának sötétségét, és szemük elé tárja mindazt a hamisat, 

amit imádtak. 

71 A világ uralkodói, akik továbbra is uralkodnak a megalázott népek felett, érezni fogják Dániel 

szellemi jelenlétét, amikor a próféta megközelíti táboraikat, hogy felébressze őket, hogy imádkozzanak, 

mert közeleg a pusztulás. 

72 Eljön majd a nap, amikor minden szem meglátja e művek fényét, ahogy meg van írva, hogy az 

ember megértse, hogy a szellem számára nem léteznek korlátok vagy anyagi akadályok, és hogy 

mindannyian fokozatosan közeledtek a cél felé, ahol harmónia és fény uralkodik. 

Az én békém legyen veletek! 
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24. Utasítás  
1 Tanítványok, meg kell tanulnotok adni anélkül, hogy jutalmat várnátok. 

2 Gyakoroljátok az igazi alázatot, amely, mivel az emelkedett szellemben rejlik, a szív érzéseiben is 

tükröződik. Őszintén érezzétek, hogy ti vagytok az utolsók mind közül, soha ne törekedjetek arra, hogy az 

elsők legyetek. 

3 Tanulj meg megbocsátani annak, aki megsértett téged. Azt mondtam Péternek, hogy ha 

hetvenszer hétszer sérti meg a testvére, ugyanannyiszor kell megbocsátania neki, amivel megértettem 

vele, hogy mindig meg kell tennie ezt, mind a kis sérelmekért, mind a nagyokért. Hány olyan lény járt már 

ezen a világon, aki kereszténynek nevezte magát, de egész életében egyszer sem volt képes 

megbocsátást adni. 

4 Így kérem mindazokat, akiket a fény gyermekeinek neveztem: Nem alkalmaznátok-e ezt a 

magasztos parancsolatot legalább egyszer a létezésetek során, hogy tudatára ébredjetek a csodáknak, 

amelyeket ez a parancsolat művel mind abban, aki megbocsátást ad, mind pedig abban, aki megkapja 

azt. 

5 A fény nemesség, szeretet és megértés a szellemek között. Már tudjátok, hogyan kell 

viselkednetek az életben, ha valóban a Fény gyermekei akartok lenni. 

6 Ha tehát megsértődtek, és viszonozzátok az ütést, de mindketten bűntudatot éreztek, ne 

tartsátok vissza a kezeteket büszkeségből, legyetek az elsők, akik kinyújtják azt az alázatosság 

bizonyítékaként, és ne féljetek megalázkodni, mert mondom nektek: aki megalázza magát a világban, az 

dicséretben részesül a túlvilágon. 

7 Mit gondolsz, hogyan kívánom tanítványaimat az emberiség körében? - Azt akartam, hogy tiszta 

és szelíd szívűek legyenek, hogy példájukkal ragyogjanak embertársaik útján; hogy mindegyikük olyan 

legyen, mint azok a csillagok, amelyek testvéreik őrzőjeként vagy vezetőjeként csillognak az éjszakában. 

8 Azt akartam, hogy szíved tele legyen örömmel, hogy továbbadhasd azt a szomorúaknak; hogy 

kezedből gyógyító erő áradjon, egészséget hozva minden betegnek; hogy ajkaid eredeti tisztaságában és 

szellemi jelentésében adhassák tovább Igémet; mert akkor képes leszel példáddal megváltani az 

elveszetteket. 

9 A Második Korszakban, amikor a városra néztem, ahol népem lakott, akiknek Megváltónak ígértek 

Engem, és akik anyagiasságuk miatt nem vették észre Jelenlétemet, így szóltam hozzátok: "Jeruzsálem, 

Jeruzsálem, te, aki megölted a prófétákat és félreismerted a követeket, hányszor akartam összegyűjteni 

gyermekeidet, mint a madár a fiókáit, de te nem akartál engedelmeskedni Nekem". 

10 Azért kerestem fel őket, hogy igazi boldogságot kínáljak nekik, és mégis tudtam, hogy a Golgotára 

fognak Engem vinni; de szeretetemet nem győzte le az emberek szívtelensége, és ennek bizonyítására 

ismét itt vagyok nálatok, és azt mondom nektek: Boldogok, akik ma hisznek Bennem, mert minden 

nyomorúságukat eltávolítom szívükből. De megáldom azokat is, akik ebben az időben új bíráim lesznek, 

mert biztosítalak benneteket, hogy holnap olyan hívők lesznek, mint a tarsusi Saul, aki üldözte azokat, 

akik hittek bennem, és hogy bűnbánóan jönnek hozzám, hogy aztán szeretettel és hittel telve 

elinduljanak, és szétszórják az igazság magvát testvéreik között. 

11 Fényem megvilágítja az emberi elmét. Én úgy jövök ehhez a néphez, mint ahogyan annak idején 

egy másik népben voltam, amelyik megelőzött benneteket, és amelyikről azt mondtam nektek, hogy 

szellemileg hozzájuk tartoztok. Hányan közülük félreismertek Engem! Milyen megkeményedett volt a 

szívük, amikor felkiáltottak: Feszítsd meg! Ó, áldott keresztre feszítés, mert ez volt a tanúságtétel arról, 

hogy mire képes az isteni Szeretet a gyermekeiért, és mire képes az emberi hálátlanság! 

12 Sokan közülük betegek, vakok és megszállottak voltak; nem tudták, mit tesznek, és ezért elítéltek 

Engem. Még most sem tudják mindazok, akik nem az Én szeretetem útján járnak, hogy mit tesznek. Az 

emberi gonoszság véget akart vetni annak a szeretetnek, amelyet Jézus által vetettem, de évszázadokon 

át milliók sírtak e névtelen hálátlanság miatt. De ezek, akik sírnak értem, gyűlölték és átkozták azokat, 

akik keresztre feszítettek engem, míg én nem tanítottalak titeket gyűlölni vagy átkozni. Nem gyűlölöm, 
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nem átkozom, nem büntetem. Ezek az érzések nincsenek jelen Isteni Lelkemben; de én látom őket világi 

joghatóságotokban. 

13 Megtanítottalak szeretni, megbocsátani, imádkozni azokért, akik megbántottak, és megáldani 

őket. 

14 Ha mindig ilyen cselekedeteket végeznétek az életetekben, és valóban éreznétek a 

végrehajtásukban, anélkül, hogy bárkinek is szólnátok róla, sokat elérnétek vétkeitek jóvátételében, és 

ezeken keresztül - tiszta gondolataitok révén - megkapnátok a fényt. Így tanít titeket az Én Igém, így kell a 

szellemnek csendben és magamutogatás nélkül működnie. 

15 Ha elmédből egy fényes gondolat vagy ötlet fakad, az eléri rendeltetési helyét, hogy betöltse 

jótékony feladatát. Ha a jóság gondolatai helyett tisztátalan kisugárzások áradnak az elmédből, akkor 

azok csak kárt okoznak, bárhová is küldöd őket. Mondom nektek, a gondolatok is cselekedetek, és mint 

ilyenek, megmaradnak a lelkiismeretben lévő könyvben. 

16 Akár jó, akár rossz a cselekedeted, sokszorosan visszakapod azt, amit a testvéreidnek kívántál. 

Jobb lenne, ha magatoknak tennétek rosszat, mintha azt kívánnátok valamelyik szomszédotoknak. 

17 Ezért mondtam nektek a Második Korszakban: "Amit vetsz, azt aratod"; mert szükséges, hogy 

felismerjétek az ebben az életben szerzett tapasztalataitokat, és hogy emlékezzetek arra, hogy a 

termésetek ugyanazt a magot fogja adni, amit vetettetek, de megsokszorozva. 

18 Ó emberiség, ti nem akartátok megfontolni, érezni vagy megélni a Mesteretek tanításait! 

19 Ha tanítványaim írásai, akik a Második Korszakban rátok hagyták Szavamat, megrontva kerülnek a 

kezetekbe, akkor ráveszlek benneteket, hogy felismerjétek, melyek Jézus igaz szavai; lelkiismeretetek 

hamisnak fogja felfedezni azokat, amelyek nincsenek összhangban szeretetem isteni koncertjével. 

20 Tanításaimat csak felületesen olvastátok, és ízlésetek szerint értelmeztétek; aztán új könyveket 

kerestek, amelyekben az emberek Heródestől Pilátusig újra elővesznek Engem; de abból a szeretetteljes 

szóból, abból az egyszerű tanításból, amelyet az isteni Mester hirdetett, nagyon keveset találtok ott. 

21 Ti mindannyian továbbra is ítélkeztek felettem; némelyikőtök Istennek, mások embernek tartanak 

engem; némelyek isteni, mások emberi prófétának neveznek engem; némelyek Isten Fiának, mások 

Dávid Fiának tartanak engem. Egyesek prófétának neveznek Engem, mások pedig agitátornak. Egyesek 

azt mondják, hogy a Fenséges megvilágosított, mások azt mondják, hogy szövetségben állok az ördöggel, 

és így ez az emberiség a nevem után megy, hogy egy új J.N.R.J.-t helyezzenek fölém, mint a félelmetes 

Pilátus. 

22 Szavaim és cselekedeteim alapján ítéltek meg Engem, de nem teszitek meg az erőfeszítést, hogy a 

gyakorlatban is megvalósítsátok az "Egymás szeretetét". Féltek gyakorolni ezt a magasztos tanítást, mert 

a testvéreitek gúnyolódására gondoltok. 

23 Bizony mondom nektek, ha félelmet éreztem volna a Golgotára való feljutástól és a kereszttől, 

akkor még mindig a Messiást várnátok. 

24 Ne kezdjetek bele teológiákba az egyszerű dolgok bonyolításával; ne legyetek olyanok, mint azok, 

akik úgy tesznek, mintha Istent, az igazságot egy anyagi könyvben tartanák; mert emberként soha nem 

fogjátok tudni megfejteni Istent. 

25 Ne nehezítsd meg a könnyű dolgot, ne csökkentsd a nagyot, és ne növeld a kicsit. Ne legyetek 

tanítók tanítás nélkül, se jámborok szeretet nélkül. 

26 Keressétek Atyátokat, aki ma szeretetet sugárzó isteni gondolatként érkezik hozzátok. Lásd itt az 

én fényemet, válj szóvá minden ember számára. 

27 Ez a Szentlélek fénye, amely a szeretet üzeneteként érkezik, hogy szétszakítsa az emberi elmét 

elsötétítő fátylakat. 

28 Ha jóakarattal keresitek ebben a szóban a benne foglalt tudást, és megtaláljátok annak szellemi 

jelentését, akkor megtaláltátok az igazságot. 

29 E tanítás fénye lesz az a csillag, amely megmutatja nektek az utat, amelyet követnetek kell. Nem 

szabad megállnotok, mert ezzel megállítanátok testvéreitek fejlődését a spirituális úton. 
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30 Nem bátorítom azokat a szokásokat, amelyek spirituálisan gátolnak benneteket, és bár gyakran 

álcázzátok őket a gyönyörű szavak hamis csillogásával, a lényegükben tudatlanságot és zavart 

tartalmaznak. 

31 A Könyv, amelyet kinyitok előttetek, olyan, mint a szellemnek szánt kitűnő lakoma; lényege, ha 

egyszer a szívetekbe jut, olyan átalakulásokat idéz elő benne, amelyek segíteni fognak benneteket abban, 

hogy a Messiás, a Mester után éljetek, aki emberként a tökéletes szeretet tiszteletét mutatta az Atyának. 

Mikor fogod te is hasonló módon dicsőíteni Uradat? 

32 A világban fejlesztettétek szenvedélyeiteket, bálványaitokat imádtátok; de Isten a végtelenben és 

a testvéreitekben - mikor? 

33 Csaknem 2000 éve ismételgetitek azt a mondatot, amelyet a betlehemi pásztorok hallottak: 

"Béke a földön a jóakaratú embereknek"; de mikor tettétek a jóakaratot a gyakorlatba, hogy jogot 

szerezzetek a békére? Bizony mondom nektek, inkább az ellenkezőjét tettétek. 

34 Elvesztettétek a jogot, hogy ezt a mondatot ismételjétek; ezért ma új szavakkal és tanításokkal 

jövök, hogy ezek ne mondatok és frázisok legyenek, amelyek bevésődnek elmétekbe, hanem tanításom 

szellemi értelme, amely behatol szívetekbe és szellemetekbe. Ha el akarjátok ismételni szavaimat, 

ahogyan átadom őket nektek, akkor tegyétek meg; de tudjátok, hogy amíg nem érzitek őket, addig 

semmiféle hatásuk nem lesz. Bensőséges érzéssel és alázattal mondd ki őket, érezd, hogy szívedben 

rezonálnak, és én úgy fogok válaszolni neked, hogy egész lényed megremeg. 

35 Azok, akik által megismertetem magam, szűkszavúan értelmeznek Engem; ezért tanításom nekik 

is szól, hogy sikerüljön megszabadulniuk minden haszontalan gondolattól, fanatizmustól, régi előítélettől 

és mindentől, ami akadályozhatja a kapott inspirációt. Minden egyes idő múlásával újabb, jobban 

felkészült emberek jönnek majd, hogy meghallgassanak Engem. 

36 Emeljétek fel elméteket Hozzám, szeretett hanghordozók, kérjétek a Mestert, hogy 

elragadtatásotokban hangosan és tisztán hirdessétek tanítását; engedjétek, hogy Akaratom beteljesedjen 

bennetek, és meg fogjátok tapasztalni, hogy szájatokból olyan tanítások jönnek, amelyek a szeretet és az 

igazság útjára vezetik majd ezeket a tömegeket. 

37 Népem, hagyjátok el a babonás elképzeléseket, amelyeket egykor tanítottak nektek, és 

imádkozzatok hozzám igaz hittel; megszabadítalak benneteket minden csapdától, és elküldöm nektek az 

őrangyalokat. 

38 Isten törvénye végtelen, mindent magában foglal, ez a harmónia minden teremtett dolog között. 

Ez a törvény nem csak a lelki dolgokra vonatkozik. 

39 Örömötökre szolgál, hogy kívülről megtanuljátok a törvény előírásait, a lelki erények neveit, Jézus 

tanításait és mondásait; de mondom nektek: mindezeket éreznetek kell. 

A tudás nem érzés. Aki birtokolni akarja az igazságomat, annak mélyen a szívében kell éreznie azt. 

40 A magasztos eszmékre, a jócselekedetekre gondolsz, de nem teszed meg őket úgy, ahogyan az Én 

akaratom, mert nem érzed őket, és ezért nem ismered azt az "isteni ízt", amit hátrahagynak, amikor 

valaki teljesíti őket. Nem végzed őket őszintén, mert nem hiszed, hogy képes vagy rá, és nem tudod, mert 

nem akarod. És ez azért van így, mert ahhoz, hogy jót tegyünk, szeretni kell. 

41 Aki szeret, az megérti; aki tanul, az akarattal rendelkezik; akinek akarata van, az sok mindenre 

képes. Mondom nektek, aki nem szeret a lelke teljes erejével, annak nem lesz sem szellemi 

emelkedettsége, sem bölcsessége, és nem fog nagy tetteket véghezvinni. 

42 Aki eltér a szellemi törvénytől, amely a legmagasabb törvény, az az alárendelt vagy anyagi 

törvények uralma alá kerül, amelyekről az emberek szintén keveset tudnak. De aki a legfelsőbb 

törvénynek engedelmeskedik, és harmóniában marad vele, az minden rend felett áll, amit ti 

természetesnek neveztek, és többet érez és ért, mint az, akinek csak olyan ismeretei vannak, amelyeket a 

tudományban vagy a vallásokban talált. 

43 Ez az, amiért Jézus ámulatba ejtett benneteket azokkal a cselekedetekkel, amelyeket ti csodáknak 

neveztek, de ismerjétek fel a tanításokat, amelyeket szeretetből adott nektek. Értsétek meg, hogy nincs 

semmi természetfeletti vagy ellentmondásos az Isteniben, amely minden teremtésben vibrál. 
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44 A keserűséggel és viszontagságokkal teli életen át tartó zarándoklatotok - amelyben úgy 

viselkedtek, mint a gyermekeitek, amikor elégedetlenek vagy betegek - ellentétben áll a Teremtő 

szeretetével. Állandó panaszkodásban éltek szenvedéseitek miatt, de ez a természetes következménye 

engedetlenségeteknek és a Törvény megsértésének, valamint annak, hogy visszaéltetek a Szeretetem 

által nektek adott szabadsággal, amit ti "szabad akaratnak" neveztek. 

45 Nem vagytok hajlandóak igazságnak tekinteni ezt a tanítást, amely olyan könnyen érthető, mert 

az elmétek felfogóképességén belül van. 

46 Csak a megújulás és a tökéletesség eszménye engedi, hogy visszatérjetek az igazság útjára. 

Azok, akik az isteni törvény értelmezőinek érzik magukat, azt mondják nektek, hogy a pokol kínjai 

várnak rátok romlottságotok és zabolátlanságotok miatt, és hogy csak akkor fog megbocsátani nektek és 

bevisz benneteket az Ő országába, ha bűnbánatot tanúsítotok, megmorzsolgatjátok és megsebzitek a 

testeteket, és anyagi áldozatokat ajánlotok fel Istennek - bizony mondom nektek, tévednek. 

47 Hová fogtok jutni, emberek, azok vezetésével, akiket a szent kinyilatkoztatások nagy mestereiként 

csodáltok, és akiket én zavarodottnak tartok? Ezért azért jöttem, hogy megmentselek benneteket e Tan 

fényével, amely előrevisz benneteket szeretetem útján. 

48 Ebben az időben új tanításokat adok nektek, hogy elgondolkodjatok, a szeretet tanításait, 

amelyek megváltanak és felemelnek benneteket, igazságokat, amelyek, bár keserűek, mégis fényt 

jelentenek majd az utatokon. 

49 A spiritualizmus* ebben a korban, akárcsak a kereszténység a múltban, harcban áll majd, és 

dühvel, kegyetlenséggel és haraggal fogják üldözni; de a harc közepette a spirituális megjelenik, csodákat 

tesz és meghódítja a szíveket. 
* A szellem tanítása nem tévesztendő össze a spiritualizmussal. Lásd még az U 19, 7. lábjegyzetet. 

50 Az anyagiasság, az önzés, az arrogancia és a világ szeretete lesznek azok az erők, amelyek 

fellázadnak e kinyilatkoztatás ellen, amely nem új és nem különbözik attól, amit a múltban hoztam 

nektek. A tanítás, amelyet most kinyilatkoztattam nektek, és amelyet ti spiritualizmusnak neveztek el, a 

Törvény és a tanítás lényege, amely az Első és a Második Időkben lett kinyilatkoztatva nektek. 

51 Amikor az emberiség megérti e tanítás igazságát, igazságosságát és az általa kinyilatkoztatott 

végtelen tudást, kiűz a szívéből minden félelmet, minden előítéletet, és életének vezérfonalává fogja 

tenni. 

52 Törvényem nem rabszolgává tesz, az Én Igém felszabadít. Aki hisz bennem és követ engem, az 

nem rabszolga, megszűnik a földi szenvedélyeknek alávetve lenni, nem a világból való többé, és önmaga 

urává válik; legyőzi a kísértéseket, és a világ a lábai előtt hever. 

53 Egyedül a spiritualizáció fogja megmenteni az emberiséget a káosztól; ne várjatok más megoldást, 

ó, földi népek és nemzetek! Képesek lesztek békeszerződéseket kötni, de amíg ennek a békének nem a 

lelkiismeret fénye az alapja, addig ostobák lesztek, mert homokra építkeztek! 

54 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "Könnyebb egy tevének átmenni a tű fokán, mint 

egy gazdag embernek bejutni a Mennyek Országába"; és ma a szemetek előtt van. A hatalmasok a 

gazdagságukkal békét akarnak vásárolni, és nem érik el azt. 

55 Így az emberiség meg fogja érteni, hogy a szellemi javak nélkülözhetetlenek az ember életében, 

olyan javak, amelyeket nem pénzzel, hanem a spiritualizációval lehet megszerezni. 

56 A spiritualizáció nem miszticizmust* jelent, hanem az érzések felemelését, a szív jóságát, a 

tettekben való igazságosságot és a felebaráti szeretetet. 
* A vallásosság eltúlzott, elragadtatott formába degenerálódik. 

57 Hogy átadjam nektek az irgalom és a szeretet eme tanítását, nem vettem fel emberi 

természeteteket, és nem is palotákban, hiúságok között és fényűzéssel körülvéve tettem magam 

ismertté. Városotok egy szegény negyedében, a szegények között, az alázatos emberek között jöttem 

hozzátok, annak megfelelően, aki egy másik alkalommal azt mondta nektek: "Az én országom nem e 

világból való. 
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58 Ez az emberiség, amely bizonyos területeken fejlődött, spirituálisan mély letargiában él, mert 

nem volt képes felfedezni a belsejét, ahol az igazi templom található. Ez a szentély elhagyatottan áll, 

lámpája nem ég, oltára áldozat nélkül van; de én kérlek benneteket: Minek köszönhető mindez? - Arra, 

hogy az ember már régóta külső kultuszokkal táplálkozik, és ezzel helyettesíti azt, aminek tökéletesen 

spirituálisnak kellene lennie. 

59 Szertartásokkal, hagyományokkal, lakomákkal és anyagi felajánlásokkal próbálta kielégíteni 

szellemének igényeit. Erre azt mondom nektek, hogy csak azok a művek erősíthetik és táplálhatják igazán 

a szellemeteket, amelyek emelkedettséget és spiritualizációt tartalmaznak. 

60 Igaz, hogy minden felajánlást elfogadok, és szeretetemet mindegyikbe beleteszem; de nem 

gondolod, hogy mind az Atyának, mind neked sokkal helyesebb és kedvesebb lenne, ha valami olyat 

ajánlanál fel Nekem, ami méltó hozzám és hozzád? 

61 Sok ember és nemzet még mindig azt hiszi, hogy anyagi áldozatok felajánlásával kedveskedik 

Nekem; azt hiszik, hogy minél nagyobb a liturgiájuk pompája és pompája, annál nagyobb lesz az örömük 

az Úrral, és annál nagyobbak lesznek a tőle kapott előnyök; és mindez azért, mert elfelejtették, hogy - ha 

emberként elkerültem mindent, ami hiábavaló és lényegtelen - most, hogy lélekben megismertettem 

magam veletek, még kevesebb anyagi dolgot és szertartást fogadok el az emberektől. 

62 Mikor álltok készen arra, hogy valóban értelmezzétek törvényemet? Mikor fog ez az emberiség 

felhagyni parancsolataim megsértésével és elferdítésével? 

63 Felajánlom nektek ezt az időt, hogy elgondolkodjatok a spirituális tanításokon, amelyeket a 

legkorábbi idők óta kinyilatkoztattak nektek. 

64 Szabadítsátok meg magatokat a szokásoktól, gonoszságoktól, babonáktól, hagyományoktól, 

fanatizmustól és bálványimádástól. Azt akarom, hogy tiszták legyetek, hogy spiritualizálhassátok 

magatokat, azt akarom, hogy alázatosak legyetek, hogy fényem ragyoghasson bennetek. 

65 Ahogyan a múltban Jeruzsálem és Róma az ígéret és a kegyelem helyszínei voltak a nép számára, 

ahol az Úr megismertette magát, úgy ezúttal is magas küldetést szántam ennek a szűkölködő és 

megalázott nemzetnek. El kell készülni, mert mind a megnyilvánulásom visszhangja, mind a csodáimról 

szóló hírek, mind a tanúk buzgósága fel fogja hívni rá az emberek figyelmét. 

66 Először a szegények, a tudatlanok, a rászorulók, a gyarló, a gyarlók, a szolgák, az éhezők és az 

igazságra szomjazók jönnek el, később pedig a kétkedők, az urak, a tudósok. 

67 Figyeljetek és imádkozzatok, álljatok készen a nagy tömegek eljövetelére. Légy éber munkáidban, 

imádkozz hálószobád csendjében vagy bárhol, ahol a Velem való egyesülésed pillanata meglep téged, és 

ott veled leszek. 

68 Nem azt mondtam nektek, hogy válasszátok el magatokat a világbeli kötelességeitektől, hanem 

azt, hogy forduljatok el attól, ami nem a törvény szerint való, vagyis távolítsátok el az életetekből azt, ami 

felesleges, ami haszontalan, és mértékkel használjátok azt, ami megengedett. 

69 Mit hozott neked a szabad akaratod, amikor arra használtad, hogy anyagi élvezetek után rohanj 

és keress anyagi örömöket? - Csak fájdalom és csalódás. 

70 Az Új Jeruzsálemből nézem ezt az emberiséget anélkül, hogy érezném. Néhányan, akik vártak 

Rám, és mások, akik követnek Engem, tudják, hogy Szentlélekként jöttem vissza, és hogy jelenleg az 

emberi elmén keresztül beszélek hozzájuk. Tudjátok, hogyan találom meg a világ nemzeteit? - Becsapott, 

csalódott az emberekben. Senki sem kéri már a másikat, mert tudja, hogy nincs mit várnia felebarátja 

szeretetétől, és mert tudja, hogy üres a keze. Most a materializmus uralkodik, és mindabból, ami jó és 

magasrendű, csak egy nagyon halvány fényvisszaverődés maradt. 

71 Csodálkoztok, hogy így beszélek hozzátok, és azt gondoljátok, hogy szigorú és követelőző vagyok 

veletek; erre azt mondom nektek, hogy fejlett szellemetek jobb termést kell, hogy kínáljon nekem, mint 

amit ma mutattok nekem. 

72 Nem gondolja, hogy az emberiség népekre és fajokra való felosztása valami primitív dolog? Nem 

gondoljátok, hogy ha a civilizációtok fejlődése, amelyre oly büszkék vagytok, igaz lenne, akkor többé nem 

az erőszak és a gonoszság törvénye uralkodna, hanem életetek minden cselekedetét a lelkiismeret 



U 24 

156 

törvénye irányítaná? - És ti, emberek, ne zárjátok ki magatokat ebből az ítéletből, mert még köztetek is 

küzdelmeket és megosztottságot fedezek fel. 

73 Ősidők óta beszéltem nektek az ítéletről, és ez az előre megjövendölt idő, amelyet a próféták úgy 

ábrázoltak, mintha egy nap lenne. 

74 Istenetek szava a király szava, és nem hátrál meg. Mit számít, hogy évezredek teltek el 

ugyanezen? Az Atya akarata változatlan, és teljesíteni kell. 

75 Ha az emberek, amellett, hogy hisznek az Igémben, tudnák, hogyan kell figyelni és imádkozni, 

soha nem érné őket meglepetés; de hitetlenek, feledékenyek, hitetlenek, és amikor eljön a próba, azt 

büntetésnek, bosszúnak vagy Isten haragjának tulajdonítják. Erre azt mondom nektek, hogy minden 

tárgyalást előre bejelentünk, hogy fel tudjatok készülni. Ezért mindig ébernek kell lennie. 

76 Az özönvíz, a városok tűz általi elpusztítása, az ellenséges inváziók, a csapások, a dögvészek, az 

éhínségek és más megpróbáltatások előre meg voltak hirdetve a föld minden népének, hogy 

felkészüljetek és ne lepődjetek meg. Ahogyan ma is, Isten szeretetének üzenete mindig éberségre és 

felkészülésre szállt le, hogy az emberek felébredjenek, felkészüljenek és megerősödjenek. 

77 A szellem ajándékai és az ember által birtokolt képességek révén üzeneteim elérik a szívét. Ezek 

az ajándékok a következők: spirituális látás, előérzet, intuíció és a prófétai álom. 

78 Miért csapnak le akkor a legtöbb esetben felkészületlenül a próbák? - Nem azért, mert nem 

küldtem el nektek az üzenetet, hanem azért, mert hiányzott az ima és a spiritualizáció. 

79 Elmondtam nektek, hogy egy nagyon nagy megpróbáltatás vár az egész emberiségre, olyan nagy, 

amihez fogható még nem volt az évszázadok és korok történetében. Most meg kell értenetek, hogy 

mindannyiótok szívéhez szólok, üzeneteket és figyelmeztetéseket küldök nektek sokféle formában, hogy 

az emberek elgondolkodjanak és figyeljék törvényemet, mint példázatom bölcs szüzei. 

80 Vajon a népek és a világ különböző nemzetei hallgatnak-e Rám? Vajon hallgatni fog-e Rám ez a 

nép, amelynek ebben a formában adok hírt magamról? Egyedül Én tudom; de Atyai kötelességem, hogy 

gyermekeim útját járva minden eszközt biztosítsak az üdvösségükhöz. 

81 Emberek, ne felejtsétek el ezt a szót, ne aludjatok el, és ne zárjátok be szívetek ajtaját szeretetem 

hívása előtt. Legyetek ennek a fénynek a hírnökei azáltal, hogy gondolataitokat spirituális üzenetként 

külditek testvéreitek elméjébe. 

82 Most már jobban megértitek, miért ismétlem folyton: "Figyelj és imádkozz". 

Az én békém legyen veletek! 
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25. Utasítás   
1 Illés Lelke ébresztett fel benneteket, mint egy mennyei harangszó, hogy eljöjjetek meghallgatni 

Igémet. 

2 Szíved türelmetlenül kérdezi: Milyen étel lesz az, amit az Atya ezen a napon megkóstolhatunk? Mi 

lesz ennek a napnak a tanulsága? 

3 Bizony mondom nektek: Egy asszony otthon hagyott egy súlyos beteget, hogy meghallgasson 

Engem. Neki azt mondom: Amikor hazatérsz, a beteg elhagyja az ágyat, és ő maga nyit ajtót neked, hogy 

elhozza neked a jó hírt, hogy meggyógyult; mert mindenkinek, aki hátrahagyja a földi javakat, hogy 

Velem legyen, lesz valaki, aki vigyáz arra, ami hátramaradt, és ez Én vagyok. 

4 Nézem azokat, akik nagy fájdalmat szenvedve, csendben könnyeket hullatnak anélkül, hogy 

kétségbeesnének vagy káromolnának Engem. Alázatosan elfogadták a próbatételüket, mert tudták, hogy 

érdemeket kell szerezni ahhoz, hogy elérjék Királyságomat. 

5 Mindannyiótokat látlak az emberi küzdelem különböző útjain, és ott átalakultam zarándokká, aki 

keresztezi az utatokat, hogy megkérdezzem tőletek: "Hová tartotok?". És míg egyesek azt felelik Nekem: 

"Csendet keresünk", mások azt mondják Nekem: "Kenyeret keresünk". Aztán a Mester előre megy, hogy 

hívja az ajtókat, amelyeken kopogtatni fogtok, hogy a testvéreitek szeretettel és jóakarattal fogadjanak 

benneteket. Ezért találjátok meghatottnak a kőszíveket, amikor kopogtattok; felismeritek a jelenlétemet, 

és azt mondjátok Nekem: "Uram, ilyen nagy a kegyelem, amit irántunk tanúsítasz?". 

6 A megpróbáltatások, amelyekkel életutadon találkozol, nem véletlenek, azért küldtem őket 

neked, hogy érdemeket szerezz. A fa egyetlen levele sem mozdul Akaratom nélkül, és Én vagyok a 

teremtés nagy és kis műveiben egyaránt. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy megértsétek, milyen 

gyümölcsöt kell aratnotok minden egyes próbatételből, hogy engesztelésetek rövidebb legyen. Vedd fel 

keresztedet szeretettel, és én türelemmel fogom hordozni vezeklésedet. 

7 Harmadszor mondom nektek újra: "Szeressétek egymást"; de nemcsak az emberek között, hanem 

egyik világból a másikba. Szeressétek és könyörüljetek azokon, akik a Lélekben vannak, mert ők is 

testvéreitek. 

8 Milyen messze van már az az idő, amikor azt mondták nektek: "Aki karddal öl, kard által vész el". 

"Azzal a singgel, amivel te mértél, téged is megmérnek". Ma azt mondom nektek: Tartsatok őszinte 

bűnbánatot, mossátok le foltjaitokat az irgalom, a megbocsátás és a szeretet cselekedeteivel. 

9 Minden útról azért hívtalak el titeket, hogy egy leckét adjak nektek. Az én asztalomnál soha nem 

volt olyan étel, amelyik jobb volt, mint a többi; egy kenyeret és egy és ugyanazon bort kínáltam 

mindenkinek. Az én asztalomhoz leültek az urak és a páriák, a gazdagok és a szegények, a bűnösök és a 

jámborok egyaránt. Fogadtam azokat is, akik tisztességesen éltek, és azokat is, akik romlott lélekkel 

jöttek. Ezt tanítom nektek, hogy életutatok során soha ne tegyetek kedvezzetek egyik testvéreteknek 

sem. 

10 Legyetek alázatosak azokkal szemben, akik felsőbbrendűnek érzik magukat, és aki megalázkodik 

előttetek, mert kisebbnek gondolja magát, értse meg, hogy nem kisebb nálatok. 

11 Szükséges gyakorolni tanításomat, hogy megértsük a szeretet végtelen erejét. A szeretet az a 

gyógyító erő, amely a bűnös embert az Én tanítványommá változtatja. A szeretet az örök élet lényege. 

12 Néhányan megkérdezik Tőlem: Miért van szükség arra, hogy ebben a formában szóljak hozzánk, 

hogy a szellem fejlődésének útjára vezessen bennünket? - Bizony mondom nektek: Ez a szó, amit 

hallotok, az a könyv, amely az Én bölcsességemet tartalmazza. 

13 Miért nyitottam ki ezt a könyvet előtted? - Sok titkot feltárni az ember előtt; fényt vinni a 

tudatlanság sötétségébe. 

14 Igazság szerint mondom nektek, hogy a hatalom emberei nem képesek mindenre, a tudósok nem 

tudnak mindent, és a teológusok sem ismernek Engem igazán. 

15 Ezért jöttem újból Mesterként az emberiséghez, hogy megvilágosítsam elméteket, hogy 

megértsétek a nagy kinyilatkoztatásokat, feltéve, hogy nem követelitek, hogy elérjétek bölcsességem 
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magasságait, hanem tisztelettel és alázattal léptek be szentélyembe. Aki így lép be, azt Én vezetem, 

amennyire az az Én akaratom, és soha nem fog szenvedést tapasztalni. 

16 Jussatok a kor tudományának a végére - keserűek a gyümölcsei, mert az emberek félelem nélkül 

akartak behatolni a misztériumaimba, és hányan, amikor a legapróbb részletekig felfedezték a 

világegyetem csodáit, kételkedtek abban, hogy létezik egy Mindenható, aki mindent teremtett. Ők azok, 

akik csak abban hisznek, amit látnak, és amit a kezükkel megfognak; de mindent, ami a 

felfogóképességükön túl van, tagadnak. 

17 Az intellektusotokon és materializmusotokon túlmutató tudás az, amit megtanítok nektek, hogy 

elérjétek a lelki tökéletességet. 

18 Készüljetek fel, emberiség, hogy megszabadulhassatok a keserű gyümölcsök fogyasztásától, 

amelyeket a tudomány készít nektek. Mindig is azért jöttem, hogy felfedjem nektek az igazi élet titkát. 

19 A Második Korszakban nagy tömegek hallgattak Engem, betegek ezrei gyógyultak meg puszta 

érintésemre, vagy simogató Szavam hallatán, vagy amikor szerető tekintetem megpihent rajtuk. Sokan 

közülük szerettek és felismertek Engem, bár nem mindannyian követtek Engem, mert csak tizenketten 

kísértek el Engem a végsőkig. Nevük halhatatlan a tökéletesség, az erény és az áldozatvállalás példája 

révén, amelyet rátok hagytak. De nem voltak tökéletesek, amikor elhívtam őket; ha azok lettek volna, 

nem hívtam volna el őket tanítani. 

20 Közületek ugyanolyan keveset találok igaznak vagy tökéletesnek; de ti képesek lesztek 

megváltozni és nagy tetteket cselekedni az én tanításom által. Nehéz az emberiség szíve, de én 

megvilágosítalak benneteket az úton, hogy előrehaladhassatok. 

21 A második korszakban, amikor az apostolaim szétszóródtak a világban, Péternek voltak olyan 

pillanatai, amikor az üldözésekkel, a kegyetlenséggel és az emberek durvaságával szemben 

kegyetlenséget érzett, és amikor el akart menekülni Rómából, hogy mentse az életét, látta Jézus alakját, 

amint a keresztet a vállán hordozva a pogány város felé tart. Péter megkérdezte a Mesterét: "Hová mész, 

Uram?" Erre Jézus azt válaszolta: "Újra meg fogok halni értetek". Péter zokogva ajánlotta fel Urának, 

hogy térjen vissza a bűnösök kebelére, hogy megmentse őket, akár a vére és az élete árán is, hogy 

meghaljon, mint a Mestere. 

22 Ezért mondom nektek: Ne várjátok meg távozásom évét, 1950-et, hogy felkészületlenül és 

gyengén lepjen meg benneteket, mert ha így indultok el tanításom terjesztésére, akkor kétségbe kell 

esnetek. 

23 Akkor keresni fogjátok az Igémet, hogy megerősítsen benneteket, de nem fogjátok megtalálni. 

Ma, amikor még mindig tanítalak benneteket, el kell kezdenetek gyakorolni tanításaimat. Újuljatok meg, 

tegyetek egy lépést a spiritualizáció felé. Tettekkel és csodákkal bátorítani foglak benneteket, és meg 

fogtok lepődni a nagyszerű kinyilatkoztatásokon, amelyeket szellemtől szellemig adok nektek. Meg 

fogom lepni az anyaghoz kötött tudósokat azzal, hogy nyilvánvalóvá teszem számukra a szellemi 

létezését. Mindazt, amit tagadtak, és mégis létezik, ők fogják elképzelni. Akkor felébred a kíváncsiság, a 

becsvágy, hogy megvizsgálja a túlvilágot, és ez lesz az az idő, amikor hírnökeim és tanítványaim 

megjelennek, hogy elmagyarázzák mindazt, amit kinyilatkoztattam nektek, és megakadályozzák, hogy az 

emberiség szektákat és elméleteket alkosson új kinyilatkoztatásaim körül. 

24 A mai nap a meghallgatás, az elmélkedés ideje. De ha eljött a pillanat, hogy elmenjetek a 

népekhez és a nemzetekhez, és néhányan közületek nem lesznek képesek ezt megtenni, ne aggódjatok; 

mert ahol éltek, ott sok mindent megtehettek. Bízzátok gyermekeitekre, hogy elvigyék az örömhírt távoli 

helyekre. Ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek, hogy "az első lesz az utolsó, és az utolsó lesz az első". 

25 Ma tömegek jönnek tanításomra; azok, akik a legjobban szenvednek, akik éheznek és szomjaznak 

az igazságosságra, akik békés életről álmodnak, maradnak, hogy továbbra is hallgassák Szavamat. 

26 E szegények, műveletlenek és egyszerűek között keresem ki apránként azokat, akik által átadom 

nektek az Igémet. 

27 Minden idők Isteni Mestere visszatér hozzátok, hogy kapcsolatba lépjen az emberiséggel, és 

ebben a formában vezesse a szellemet az új nap felé. 
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28 Készítsétek fel elméteket, hogy helyesen tudjátok vizsgálni Igémet. Már mondtam nektek, hogy a 

spiritualisták lesznek azok, akik helyesen fogják értelmezni azokat a tanításokat, amelyeket az Úr 

kinyilatkoztatott nektek ebben az időben és a múltban. Aki elolvassa Könyvemet, és szellemi értelemben 

vizsgálódik, az lesz az, aki megközelíti az igazságot. 

29 Ahhoz, hogy sikerüljön ezt a tanítást igazul elmagyarázni, előzetesen meg kell küzdenetek egymás 

között, és időnként még zűrzavarba is keveredtek; de aki belső zűrzavarában figyel és imádkozik, és bízik 

Bennem, az érezni fogja, hogy nyugalom és béke költözik a lelkébe. 

30 Az elszabadult szelek hatására a fák levetik elzsibbadt gyümölcseiket és elszáradt leveleiket, amíg 

meg nem szabadulnak a szennyeződésektől. Nem tudjátok, hogy holnap, amikor már nem halljátok ezt a 

szót, egyedül maradtok az ösvényen, és tanítjátok testvéreiteket arra, amit tőlem tanultatok? Én mindig 

ott leszek mindannyiótokban, a Mester előkészíti az utat, a tanítvány pedig betölti küldetését. 

31 Megígértem neked, hogy meggyújtom a fényt az emberekben, hogy mindenki megismerje és 

megértse tanításom kinyilatkoztatásait, és ez az az idő, amikor ez az ígéret beteljesedett; ez az a korszak, 

amelyre az ember nem tudta, hogy számíthat, mert eltévedt a tudomány életébe, amelyből új világot 

alkotott, és amelyben a szellemek visszavágytak visszatérésemre, mert tudták, hogy tanításom jelenti 

számukra a szabadságot, a szellemi felemelkedést, és hogy ezen keresztül el fogják érni a békét. 

32 Néhányan a "szellemi völgyben" élve várták ezt az órát, mások e föld lakóiként várták a csodát. 

Boldogok azok, akik a példabeszéd bölcs szüzeihez hasonlóan tudtak égő lámpással várakozni. 

33 A második korszakban is türelmetlenül várták a szellemek a Messiás eljövetelét - egyesek az 

anyagi világból, mások a szellemi lakhelyekről, mert Krisztus a kapu, a kulcs és az út, és ezt a szellemek 

tudják. 

34 Bennem van a hatalom, hogy felébreszthessem az emberiség szellemét, és valóban mondom 

nektek, hogy közeledik ez az Óra, és nem lesz olyan, aki ne reszketne hívásomra. Néhányan felébrednek 

az anyagelvűségből, amely álomba ringatta őket, mások a vér és az élvezetek mámorából, megint mások 

a tudatlanságuk álmából, amelynek sötét és fanatikus éjszakája nagyon nagy volt. 

35 Abban a pillanatban, amikor a szellemi fény felragyog az emberiségben, imák törnek elő a 

lelkekből, és megkérdezik Urukat, mit tegyenek, hogy kedvesek legyenek Neki, és így képesek legyenek 

megközelíteni az Ő jelenlétét. 

36 Tanítványok, kutassátok az Én Igémet, és bölcsességet fogtok találni annak szellemi jelentésében, 

hogy szellemetek oktathassa magát az Atya szeretet-tanára; mert a ti szellemetek az, akihez beszélek, 

akit oktatok és felkészítek egy magasabb életre. 

37 Azt már tudjátok, hogy a test csak egy eszköz a szellem számára; a bizonyíték az, hogy halandó és 

mulandó; a szellem viszont az örökkévalóságra van rendelve. 

38 Milyen tudatlan ez az emberiség a spirituális tanításokkal kapcsolatban, és ez azért van, mert 

törvényemet és tanításomat csak úgy mutatták be nekik, mint egy erkölcsi tanítást, amely hasznos a 

számukra, és nem mint azt az utat, amely a szellemüket a tökéletes otthonba vezeti. 

39 A különböző vallások hamis félelmet vetettek az emberi szívekbe a spirituális tudástól, ami arra 

késztette őket, hogy elmeneküljenek kinyilatkoztatásaim elől, és egyre inkább a tudatlanság sötétségébe 

süllyedjenek, azt hozva fel indokként, hogy a spirituális élet egy áthatolhatatlan misztérium. 

40 Azok, akik ezt állítják, hazudnak. Minden kinyilatkoztatás, amelyet Isten az emberiség kezdete óta 

adott az embernek, a szellemi életről szólt hozzá. Igaz, hogy nem adtam át nektek minden tanításomat, 

mert nem voltatok képesek mindent tudni, hanem csak akkor, amikor eljött volna az ideje; de ami eddig 

az Atya által kinyilatkoztatott, az elegendő ahhoz, hogy teljes ismeretekkel rendelkezzetek a szellemi 

életről. 

41 Szeretett népem: Nevezzétek ezt az időt boldognak, mert ebben az időben Uratok meglátogatott 

benneteket, és ha ezt a nagyszerű eseményt dátummal kívánjátok megjelölni, akkor vegyétek az 1866-os 

évet, amikor Illés megerősítette nektek, hogy közeledik az Én Jelenlétem órája e nép körében. Azóta 

kiválasztom tanítványaimat, hogy hűségesen kövessenek Engem ezen az úton. 
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42 Akarsz-e követni Engem, akarsz-e a tanítványaim közé tartozni? - Kövessetek Engem azzal a 

szelídséggel és bizalommal, amellyel Péter, András, Jakab és János követtek Engem, hátrahagyva 

szeretett szeretteiket, hajóikat és hálóikat, hogy - ahogyan mondtam nekik - emberhalászokká váljanak. 

43 Ma egy olyan népet készítek fel, amely tanúságot tesz az igazságomról. Kiken keresztül fogom 

kinyilatkoztatni magam a világban, ha nem a tanítványaimon keresztül? 

44 Azt akarom, hogy mélyen elmerüljetek az Igémben, mielőtt elindultok a beteljesedés útján. 

Készüljetek fel, mert az emberek erősek a meggyőződésükben. Fejlesszétek magatokat gondolkodásban, 

szavakban és cselekedetekben egyaránt; akkor nem lesz mitől félnetek. 

45 Igen, népem, már látom, hogy igyekeztek tanításaimat gyakorolni, törvényem szerint élni, hogy 

tetteitekkel kedvemre tegyetek. A Mester megáld és bátorít benneteket, hogy kitartóan folytassátok a 

megújulást, hogy elérjétek a spiritualizálódást. 

46 Szavam megszűnése után azt fogjátok tenni, amit a Második Korszak apostolai tettek: 

összegyűltek imádkozni, és így kapták meg az isteni fényt, amely minden lépésüket irányította. Az általam 

tanított lelki ima révén közösségbe kerültek Urukkal, bátorították magukat az Ő jelenlétében, és 

megértették, mi a Mesterük akarata. Most már értitek, miért használtam őket Egyházam alapjaként. - 

Tudjátok, hogy új templomot akarok építeni. Kik alkotják majd ennek a szentélynek az alapjait? - 

Kiválasztom az erőseket, az erényben hűségeseket, az értelmeseket és a segítőkészeket, mert példájuk 

utánzásra méltó lesz. 

47 Atyátok mélységes titkainak kamrája készen áll arra, hogy atyai örökségét az emberek elméjébe 

árassza. 

48 Nemzetetekben teljesítettem ígéretemet, hogy visszatérek az emberiséghez, de ezért azok, 

akiknek megadatott a kegyelem, hogy hallgassák tanításaimat, ne érezzék magukat kiváltságosnak az 

emberiség többi részével szemben, mert Szavam szellemi értelme minden szívhez el fog jutni a kellő 

időben, és azt mondja nekik: Legyetek üdvözölve, gyermekeim, akik fáradhatatlanul eljöttök 

jelenlétembe, hogy meghallgassátok Szavamat. Ti vagytok a tanítványok, akiket a nagy tömegből 

választottak ki, akik hozzám jöttek, és a ti hittel teli szívetek, amely szilárdan hisz ebben a 

megnyilvánulásban, az igazság magvaiként fogadja Szavamat és tanításaimat. 

49 A szenvedés és a tökéletlenség terhével érkeztetek, békére és gyengédségre éhezve és 

szomjazva, és a Mestert nem tántorította el tisztátalanságotok látványa attól, hogy asztalához ültessen 

benneteket, és a legjobb ételt készítse el nektek. Elmondtad az Atyának egész életedet és az út 

viszontagságait, megmutatva lelked meztelenségét, amelynek ruháját a viharos szelek rongyokban 

hordták el. Meghatódva vitt az Atya a kúthoz, ahol lemostad a foltjaidat. Új és tiszta ruhát adott nektek, 

és miközben leültetek köréje, megadta nektek az első leckéket, amelyek olyanok voltak számotokra, mint 

egy csók, mint egy simogatás és mint egy csepp gyógyító balzsam. 

50 Így kezdtem el formálni minden tanítvány szívében a bölcsesség és a szeretet könyvét, amelyet 

soha nem szabad becsuknotok, mert tartalma nem csak a tiétek. Oldalain erő van a megpróbáltatásokhoz 

és fény a tudatlanság elpusztításához. 

51 Azért jöttem hozzátok, mert a tudással rendelkező testvéreitek elrejtették az igazságot az 

emberiség elől, és önzéssel töltötték meg a szívüket. Nem adom el nektek a szeretetemet, sem a 

szavamat, sem a jótéteményeimet. Csak arra várok, hogy felkészüljetek, hogy elküldhesselek benneteket 

a tartományokba és a falvakba, hogy elvigyétek testvéreiteknek a Tanításom Jóhírét, mert az egész 

világon vannak emberek, akik várják eljövetelemet. Azt akarom, hogy elég erősek legyetek ahhoz, hogy 

1950-re elkezdjétek a csatát, amikor is abbahagyom, hogy ebben a formában kommunikáljam magam. 

52 Azért hoztalak el benneteket a fanatizmustól és a bálványimádástól, hogy megtöltsem szíveteket 

tanításom lényegével, hogy felemelkedhessetek Uratokhoz, és tiszta, lelki és egyszerű imádatot 

ajánlhassatok Neki. Azt akarom, hogy úgy tanítsátok testvéreiteket, ahogyan én tanítottalak titeket. 

53 tanítványok, legyetek egységesek, amikor a természet erői tombolnak. Akkor, jó cselekedeteitek, 

emelkedettségetek, hitetek és egységetek kedvéért, csodáimmal fogok elhalmozni benneteket, amelyek 

a hitetlenek számára bizonyságot tesznek arról, hogy veletek vagyok. 
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54 A kinyilatkoztatások, amelyeket mélységes misztériumaim kamrája rejt, és amelyeket számotokra 

tartogatok, még mindig titok, mert még nem érdemeltétek ki őket. 

55 Nincs messze a nap, amikor nem fogok többé ebben a formában szólni hozzátok; azt akarom, 

hogy addig is fel legyetek szerelve, hogy ne legyen egyetlen tanítvány sem, aki ne tudná, hogyan kell 

imádkozni az Úrhoz. 
56 Az élet megpróbáltatásai megacélozzák a lelkedet; ne lázadj ellenük, és ne átkozd őket, mert 

később, amikor a viharnak vége, sírni fogsz a bánattól, amiért megbántottál Engem a 

bizalmatlanságoddal. Ne feledjétek, hogy fegyvereket adtam nektek, hogy tudjátok, hogyan védjétek 

meg magatokat; ez az imádság és a hit. 

57 Imádkozzatok, és ha a viharnak, amely otthonotokat ostorozza, sikerülne betörnie annak ajtaját - 

bizony mondom nektek, lámpátok lángja, látszólag gyenge, nem fog kialudni. 

58 Amikor látod, hogy azok, akiket megtérítettél, letérnek a helyes útról, és megvetéssel dobják el a 

kenyeret, amelyet felajánlottál nekik, a szíved megtelt szomorúsággal, és szomorúan jössz a Mesterhez, 

hogy letedd vele a bánatodat. De a Mester azt mondja nektek: Ha hálátlanság irányítja lépteiket, ne 

féljetek, engedjétek el őket, figyeljetek és imádkozzatok értük; de ha azért hagytak el benneteket, mert 

hiányolták a gondoskodásotokat és a példátokat, akkor felelnetek kell majd érte Előttem. 

59 Ha egyesek eldobják a kenyeret és elmennek, mások jönnek és összegyűjtik a maradék kenyeret, 

és velük együtt elnyerik a békét és a boldogságot. Azok, akik elmennek, visszatérnek majd, hogy 

megkeressék "munkásaimat", mert éhség és szomjúság fogja sújtani őket a sivatagban. Ti, akiket nem 

azért küldtek, hogy ítélkezzetek testvéreitek hibái felett, jóindulattal fogadjátok őket. Gyógyítsd meg azt, 

aki betegen jön hozzád, és etesd meg azt, aki éhesen érkezik. 

60 Ha tévesen ítélnek meg téged, amikor a segítségedet adtad nekik, bocsáss meg nekik. Én leszek 

az, aki ítélkezni fog az ügyük felett. 

61 Szellemi múltatok rejtély számotokra; ezért azt mondom nektek, hogy szelíden fogadjátok a 

megpróbáltatásokat, mert az ítélet és a szellemi vezeklés időszakában vagytok. 

62 Azok az idők, amikor azért jöttetek a világra, hogy kitüntetéseket, örömöket és gyönyöröket 

élvezzetek, vagy hogy gazdagságot halmozzatok fel, elmúltak; ma azért éltek alázatban, hogy 

megtisztuljatok, hogy a megpróbáltatásokon keresztül (szellemileg) felemelkedjetek, és hogy szolgáljátok 

Mestereteket azzal, hogy hasznára vagytok embertársaitoknak. 

63 Írj a szívedbe egy könyvet a jó cselekedeteidről, és ez békét ad neked ebben az életben és 

végtelen boldogságot az örökkévalóságban. 

64 Ha valaki gazdagságot halmoz fel az Én Igémért és ajándékaimért cserébe, még egyszer mondom 

nektek, mint a Második Korszakban: a teve hamarabb megy át a tű fokán, minthogy valaki bejusson a 

mennyek országába. Milyen érdemdús látni azokat Velem, akik korábban földi elismerést, hírnevet és 

kényelmet élveztek, ma pedig szelídséggel és alázattal telve követik lépteimet. 

65 Vannak köztetek olyanok, akiket próbára tettem, mint Jóbot. Mert nem az az akaratom, hogy a 

lelkek lustaságba süllyedjenek; azt akarom, hogy szorgalmasak legyenek az élet útján. 

66 Mindenki számára eljön majd a pillanat, amikor a Bíró hangja nemcsak arról a szóról kérdezi majd, 

amelyet Mesterként rátok hagytam, hanem arról is, hogy mit tettetek a feladatotok teljesítése során. 

67 Fejleszd a látás, az intuíció és az előérzet szellemi adományait, hogy képessé válj arra, hogy 

felismerd a szimbólumban a téged érintő próbát, és képes legyőzni azt imádságoddal. 

68 Hagyd, hogy az Én Igém vezessen téged, hiszen már meg vagy győződve arról, hogy a te javadra 

adom neked. 

69 Ezek a tanítások újnak tűnnek számotokra, mert elfelejtettétek őket, de most, a Harmadik 

Korszakban újból átadom őket nektek. Nagy munkamezőt készítettem nektek, amelyre meghívlak 

benneteket, hogy megtanuljátok elvetni az örökkévalóság magvait, amelyeket rátok bízok. 

70 Azért képzem új tanítványaimat, hogy hitük és szeretetük révén hatalmat nyerjenek a test és a 

lélek betegségei és a teremtés elemei felett. 
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71 Értsétek meg, hogy már nem időszerű, hogy tudatlanságban éljetek; ma a fény korában éltek, a 

nagy kinyilatkoztatások korában, amelyeket tanításaim kínálnak nektek. El tudjátok képzelni, milyen 

bölcsességre tettetek volna szert, ha már az első pillanatoktól kezdve gyakorlatilag alkalmaztátok volna 

tanításaimat, törvényem teljesítése érdekében? De ti átadtátok magatokat a világ örömeinek, és ezzel 

megálltatok a lelki fejlődésetek útján. Ezért van az, hogy ma, amikor az új leckémmel jöttem, furcsának, 

érthetetlennek és az életmódotokon kívül állónak tűnik. De elég, ha csak egy tanításomon elmélkedtek, 

és máris felismeritek Szavam igazságát. Akkor látni fogjátok, hogy ami furcsa, az nem az Én tanításom, 

hanem az, ahogyan a Törvényemen kívül éltek. 

72 Gyertek az Én munkaterületemre; emlékezzetek tanításomra, amit elfelejtettetek, irtjátok ki az 

összes rossz magot, aztán megmutatom nektek a tanítást, amit máig nem ismertetek fel. Így 

megszabadítalak benneteket a stagnálástól, a fanatizmustól, hogy beléphessetek az igazi életbe, abba az 

életbe, amelyet a teremtésetek kezdetétől fogva élnetek kellett volna. 

73 Látjátok, milyen egyszerű ez a szó, amely az Ige közvetítőinek ajkán virágzik? Bizony mondom 

nektek, a maga egyszerűségében világosságot fog hozni az embereknek, hogy megértsék 

kinyilatkoztatásaimat, amelyeket a tudomány és a teológia segítségével nem voltak képesek felfogni. 

74 A jó tanítványok, a kitartóak, a hűségesek lesznek azok, akik megértik ezt a tanítást. Ők is 

alázatosak lesznek; de egyszerűségük ellenére bölcs értelmezéseikkel megdöbbentik majd testvéreiket. 

75 Népemnek nemcsak beszélnie kell tanításaimról, hanem cselekedeteivel meg kell tanítania az 

emberiséget arra, hogyan teljesítse és tartsa tiszteletben törvényemet. Tudniuk kell, hogyan adják önzés 

nélkül mindazt, amit Uruktól kaptak, és mutassák meg buzgóságukat a rájuk bízott kincs igazsága és 

tisztasága iránt. 

76 Tanítsátok testvéreiteket jó és nemes cselekedetekkel. Ne feledjétek, hogy még itt is egyre 

jobban meg kell tisztítanotok a szellemeteket, hogy méltó legyen arra, hogy a szellemi fejlődés útján egy 

másik lakóhelyre lépjen. 

77 Tanításomból merítsd a szükséges erőt ahhoz, hogy fokozatosan elhárítsd az akadályokat, 

amelyekkel az utadon találkozol. Már tudjátok, hogy a mindent legyőző fegyver a szeretet. Nagy lesz 

annak az öröme, aki győztesen kerül ki ebből a csatából, és miután megnyerte a csatát, győztes 

katonaként mutatkozik be előttem. 

78 Ne feledjétek, hogy én vagyok az, aki a szeretet fegyverét adtam nektek, és hogy én tanítottalak 

meg benneteket harcolni is, hogy megnyerjétek a nagy csatákat. Mit kell tehát más utakon keresnetek, 

noha én mindent megadok nektek az igazság útján? 

79 A műveletlenek elméjén keresztül ismertettem meg magam, hogy felfrissüljenek Szavam 

értelmezésével. Sikerült felnyitnom a vakok szemét az igazság fényére, hogy megtisztuljanak bűneiktől, 

ha úgy érzik, hogy szereti őket az Úr. Nem azt ígérték-e nektek a Második Korszak óta, hogy eljön a nap, 

amikor minden szem látni fog Engem? Aki tiszta, az meglát engem, és ez lesz a jutalma; akinek folt van a 

szívében, az is meglát engem, és ez lesz az üdvössége. Aki kinyitja szemét az Én Fényemre, az behatol a 

Titokzatosságba, és megismeri kinyilatkoztatásaim okát. Ez a jövőben szilárdan fog járni igazságom 

ismeretében. 

80 Értelmezzétek helyesen utasításaimat, ne gondoljátok, hogy szellemem örül, amikor látja földi 

szenvedéseiteket, vagy hogy megfosztalak benneteket mindattól, ami számotokra kellemes, hogy 

gyönyörködhessek benne. Azért jöttem, hogy felismerjétek és betartsátok törvényeimet, mert azok 

méltók a tiszteletetekre és megfontolásra, és mert betartásuk örök boldogságot és békét hoz nektek. 

81 Jézus által megtanítottalak titeket arra, hogy adjátok meg Istennek, ami az Istené, és a 

császárnak, ami a császáré; de a mai emberek számára csak a császár létezik, és nincs mit felajánlaniuk 

Uruknak. Ha legalább azt adnátok a világnak, ami helyes, kevesebb lenne a szenvedésetek benne; de a 

"császár" perverz törvényeket hozott, rabszolgájává tett benneteket, és elveszi az életeteket anélkül, 

hogy bármit is adna nektek cserébe. 
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82 Nézzétek meg, mennyire más az Én Törvényem, amely nem rabszolgasorba taszítja sem a testet, 

sem a szellemet, csak a szeretet által győz meg benneteket, és jósággal vezet benneteket; mindent 

ingyen ad, mindenért megjutalmaz, és mindenért kárpótol benneteket az életút során. 

83 Tanítványok, értsétek meg és tanulmányozzátok tanításaimat; olyan népet fogok veletek alkotni, 

amely bölcsességem letéteményese lesz; mert minden készen áll majd számotokra, hogy nagy 

feladatokat hajtsatok végre. Ne essetek kétségbe az első riadalomkiáltásra, keressétek meg azt, aki 

ellenségeteknek nevezi magát, és bocsássatok meg neki, szeressétek és tanítsátok tanításaimmal. 

84 Azt akarom, hogy így készüljetek fel távozásom napjára. Mindannyian tudjátok, hogy 1950 az az 

akaratom által megjelölt dátum, amikor megszűnök a hanghordozó elméjén keresztül kommunikálni 

magamról, és mivel Szavam mindig beteljesedik, azon a napon véget ér ez a megnyilvánulás, amely 

számotokra a harmadik korszak kezdetét jelentette. 

85 Ne próbáljátok megváltoztatni ezt az időpontot, és ne próbáljátok meg semmilyen módon 

fenntartani Szavam megnyilvánulását ebben a formában vagy a szellemi világban. Már most 

megmondom nektek, hogy akik ezt tennék, azokat már nem fogja megvilágosítani a Mester fénye. 

86 Miért követnétek el ilyen gyalázatot, hiszen bejelentettem és megígértem nektek, hogy ezután az 

idő után szellemtől szellemig egyesülni fogtok Velem, még ha nem is voltatok hanghordozók? 

87 Azt is mondom nektek ebben a pillanatban, hogy a prófétáknak ebben az időben kötelességük 

felkészülni, mert az a feladatuk, hogy előre figyelmeztessék a nagy sokaságot a rájuk váró 

megpróbáltatásokra. Nagyszerű próféciákat fogok kinyilatkoztatni nekik, hogy segítsenek nektek, hogy ne 

essetek kísértésbe. 

Az én békém legyen veletek! 



 

164 

26. Utasítás   
1 Tanítványok, miután meghallgattátok tanításomat és megítéltétek múltatokat az Én Igém 

fényében, lelkileg azt mondtátok: "Egyetlen levél sem mozdul a fáról Isten akarata nélkül". 

2 Azért gondolkodtok így, mert kezditek megérteni, hogy a megpróbáltatások, amelyeket 

fokozatosan kiürítetek, mint egy keserű poharat, olyanok voltak, mint a lépések, amelyek fokozatosan 

közelebb vittek benneteket az élet fájához, ahol a Mester vár benneteket, hogy átadja nektek az 

örökségeteket. 

3 Amikor eljöttetek Szavam megnyilvánulásához, mindannyian megkérdeztétek magatokat, hogy mi 

az oka visszatérésemnek, és amikor meghallottátok üdvözlésemet, amely azt mondja nektek: "Békém 

legyen veletek", azok, akik felismerik a béke értékét, tele vannak örömmel, míg azok, akik csak az anyagi 

javak megszerzésére gondolnak, csalódottan kérdezik Tőlem, hogy csak azért jöttem-e, hogy békét 

ajánljak nektek. 

4 Azok, akik így gondolkodnak, nem bántanak Engem, mert a megértésük hiánya a 

tudatlanságukból ered, és pontosan ez az a sötétség, amely ellen azért jöttem, hogy a szellemeket 

tanításom fényével megvilágítva harcoljak. 

5 Szívek, akiket ma megkeményítettek a szenvedélyek és az életeteket megkeserítő viszontagságok: 

értsétek meg, hogy a békét akkor fogjátok elérni, ha eljutottatok a lelki emelkedettségre. 

6 A lelki béke a fényről, az erkölcsről, az erényekről beszél nektek. Aki nem vágyik arra, hogy elérje 

a lelki emelkedettségnek ezt az állapotát, az ne is álmodjon arról, hogy élvezni fogja békémet; mert még 

mindig az anyag szenvedélyeinek és a boldogság hamis álomképeinek foglya, amelyeket az anyagi világ 

elhitet vele. 

7 Aki az anyagi örömöktől megundorodva életben tartja magában a béke forró vágyát, az keresi 

szellemének felszabadulását, buzgón törekszik arra, hogy elérje a célt, amelyre teremtették. 

8 Az emberiség hajnala óta kevesen voltak, akik keresték a békét, vagy megmaradtak benne, ha 

egyszer elérték, mert az ember csak akkor keresi, ha a fájdalom legyőzte őt. Ezért látjátok, hogy minden 

egyes embertelen, testvérgyilkos és igazságtalan háborútok után emberek ezrei kelnek fel a béke után 

szomjazva, amelyet korábban nem értékeltek, mert nem voltak tudatában annak, hogy ez az isteni 

ajándék milyen értéket képvisel. 

9 Meg kell értenetek, hogy nem az emberek tudása az, amiben belső békét találtok, mert a forrás, 

ahonnan ez a béke származik, spirituális. Az arany, az emberi bölcsesség, a tudomány, az emberek 

hatalma nem volt elég ahhoz, hogy megszerezzétek ezt a kegyelmet, amelyet csak akkor fogtok elérni, ha 

jó cselekedeteket tesztek, és életetekben a szeretet útján haladtok, amelyet Törvényem mutat nektek. 

10 Nem lesz semmi meglepő abban a tényben, hogy azok az emberek, akiket az emberiség 

tudósoknak nevez - amikor kinyilatkoztatásaimat követik és az Én Békémet keresik - a "kisgyermekek" 

helyét foglalják el, hogy tanulmányozzák az Élet Könyvének első leckéit. 

11 Senki sem ismeri nálam jobban azt a végtelen szomjúságot, amely az emberiségben uralkodik. 

Irgalmasságom a remény sugaraként hatol be minden szívbe, hogy éreztesse vele a küzdelem közelségét, 

amelyen keresztül el fogja érni az igazi békét és a szellem felszabadulását. 

12 Az én útmutatásom a mennyei harsona hívása, amelyet meghallottak a szellemek, akiknek azt 

hirdette, hogy eljött az ítélet, az engesztelés és a megváltás ideje. 

13 Mindent megjósoltak, de ti inkább vártatok az eseményekre, anélkül, hogy felkészültetek volna a 

harcra és a szabadságotok elnyerésére. Hiányzott belőled a hit, a szeretet törvényemnek való 

engedelmesség, és ma a bűnöd miatt sírsz. 

14 A tömegek, amelyek összegyűlnek, hogy meghallgassák Isteni tanításaimat, számotokra nagynak 

tűnnek; de milyen kicsik, ha összehasonlítjátok őket a testvéreitekével, akiket megfosztottak Békémből. 

15 A sokaságba helyeztem békémet; egyesek tudták, hogyan tartsák meg, mások megfosztják 

magukat tőle, amint már nem hallják szavamat, és visszazuhannak a mindennapi élet szokásaiba. Azok 

azok, akik visszatérve arra az alázatos helyre, ahol megismertetem magam, megkérdezik Tőlem: "Uram, 
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miért van az, hogy csak akkor találok békét, amikor Téged hallgatok, vagy csak ezeken a helyeken van ez 

így?". De én válaszolok nekik: "Ha csak abban az órában találtak békét, amikor meghallgatták 

tanításomat, az azért van, mert csak abban a pillanatban tisztítják meg elméjüket az anyag befolyásától, 

és e gyülekezeti termek küszöbét maguk mögött hagyva visszatérnek a tökéletlenségek, az önzés, a 

szenvedélyek, a harag és a vétkek életéhez, anélkül, hogy a hallott tanítás útmutatásait a gyakorlatba 

ültetnék; mert a hallás nem tanulás, és csak az nevezheti magát igazában tanítványomnak, aki 

tanulmányozza tanításomat és a gyakorlatba ülteti, mert ő mindig lelkileg felkészült lesz arra, hogy példát 

adjon testvéreinek, hogyan kell életét a helyes útra terelni tanításaimnak megfelelően. 

16 Ebben a tanító szóban megtaláljátok annak az erkölcsi felelősségnek a felismerését, amelyet azzal 

vállaltatok, hogy szívetekbe fogadtátok békém ajándékát, amelyet meg kell osztanotok testvéreitekkel. 

17 Értsétek meg és vegyétek észre, milyen gyakran mondtam nektek: Üdvözöllek titeket azon a 

szerény gyülekezőhelyen, amely a béke és az ima házává vált, ahol Mesterként mutatkozom be. 

18 Szavam által megértettétek feladatotokat és az engesztelés kötelességét, amely a lelketekre 

nehezedik. Ma felismeritek, hogy ahhoz, hogy hozzám jöhessetek, el kell érnetek azt a tisztaságot, amely 

méltóvá tesz benneteket arra, hogy belépjetek az igazak országába, amely a szellemeteknek megígért 

föld. 

19 Nem mindenki, aki Engem hallgat, van Velem, mert némelyek gondolatai távol vannak. Másrészt 

vannak olyanok, akik fizikailag távol vannak, de lélekben jelen vannak. 

20 Ahogyan ti kopogtattok az ajtómon, én is eljöttem a tiétekhez, nem azért, hogy bármit is kérjek 

tőletek, hanem hogy megadjam nektek, amire szükségetek van. 

21 Fényt adok a szellemednek, mert látom, hogy nem akar többé a sötétségben maradni; vágyik 

arra, hogy felülemelkedjen a tudatlanságon és az anyag szenvedélyein, vágyik arra, hogy meglássa és 

megértse az Atyát, és megismerje saját létezésének célját. 

22 Ébredjetek fel, legyetek tudatában annak az időnek, amelyben éltek, hogy amikor eljön az idő, 

amikor az emberek arra készülnek, hogy megszentségtelenítsék és eltöröljék az emberi szív minden 

vallási kultuszát, akkor ne legyen mit eltávolítaniuk tőletek, mert a ti szentélyetek és Isten imádata 

szellemi lesz. Akkor a szellemed képes lesz közvetlenül kapcsolódni az Istenségemhez; ez lesz a 

felszabadulásod. 

23 Olyan világban éltek, amelyet az emberi tudomány alakított át; ez az ő korszaka, az ő uralmának 

ideje. 

24 Az emberek új Bábelt, a büszkeség és a hiúság új tornyát emelték. A magasságából kihívják a 

hatalmamat és megalázzák a gyengéket. Bizony mondom nektek, így nem fog az ember hozzám jönni. 

Nem azért, mert tagadom a tudományt - végül is ez a fény az, amit én, a Teremtő helyeztem az emberi 

elmébe ─ hanem azért, mert az emberek gonoszul használják fel. A tudományt úgy bíztam rátok, mint egy 

fát, amelyet szeretettel, tisztelettel és buzgalommal kell gondoznotok, hogy a legjobb ízű, életet adó 

gyümölcsök teremjenek belőle. Úgy gondolja, hogy jól gondozta ezt a fát? - Ismerd fel, hogy a gyümölcsei 

pusztítóak és szomorúak voltak, hogy élet helyett életet adtak, halált vetettek. Milyen félrevezetett az 

emberi tudomány, amelynek az ember szolgálatában kellene állnia! Mégis megáldom, mert ez az én 

gyermekeim munkája. 

25 A materializmus rabul ejtette az emberiséget. Nevemet sok szívből kitörölték, az emberek 

elfelejtenek imádkozni, ami az Istennel való beszélgetés szellemi formája. Tanításomat és Jézuson 

keresztül mutatott példámat elfelejtették, és azok, akik megpróbálnak állandóak maradni tanításomban 

és betölteni törvényemet, bálványimádó kultuszok segítségével teszik ezt, és ember alkotta figurákon és 

képeken keresztül keresnek Engem. Így kell teljesíteni a Törvényemet? 

26 Sokan a természetet tették istenükké, istenítve azt, mint minden létező teremtő forrását. De 

bizony mondom nektek, ez a Természet, amelynek méhéből minden lény származik, az anyagi erők és 

természeti erők, amelyek körülvesznek benneteket, nem a Teremtő; az Isteni Teremtő tervezte és 

formálta meg előre. Ez nem az élet oka és nem is az oka. Egyedül én, a ti Uratok vagyok a kezdet és a vég, 

az Alfa és az Omega. 
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27 Az emberi tudomány fájának árnyéka beborította az emberiséget, gyümölcsének nagy része 

megmérgezte, és közeleg az idő, amikor az igazság sarlója minden tisztátalan ágat és minden rossz 

gyümölcsöt levág. 

28 Amikor az ember ártatlan volt, tisztasága méltóvá tette őt az Úr kegyelmére. Nem volt szüksége 

tudományra, hogy megtalálja az élet eszközeit, nem volt szüksége arra, hogy szeme vagy intelligenciája 

megerőltesse magát, hogy behatoljon a teremtés rejtelmeibe, hogy megtalálja a fényt, amely 

megvilágítja földi életútját. 

29 Mint egy szerető anya, a Természet a gyermek ajkához vitte keblét, hogy táplálja; de a gyermek 

nőtt, és az élet fája gyümölcsének külső szépségétől elcsábulva kinyújtotta kezét, letörte és megkóstolta, 

felébredt szívében és egész lényében a tudás iránti igény és vágy. Az ártatlanság kora elmúlt, és az ember 

számára új szakasz kezdődött, a tudományé, amelyben a szellem az emberi élet és annak titkainak 

megismerését követelte. Ott kezdődött a küzdelem, a tapasztalás, a kibontakozás, a fejlődés, az 

engesztelés. 

30 A gyermek, akinek boldogsága teljes egészében az anya simogatásának megtapasztalására 

irányult, ifjúvá vált, aki az élet nagyságán csodálkozva, amely számára rejtély volt, kíváncsisággal és 

nyugtalansággal telve, tudásra szomjazva indult útnak. Ki, ha nem Én, késztette az embert arra, hogy a 

tudás és a megismerés eme eszményét érezze? Mindent előre láttam és előkészítettem, hogy az ember 

földi lépéseit irányítsam, ezért minden lépésnél meglepetéssel és új csodával találkozott. Nem volt olyan 

akadály, nehézség vagy gyötrelem, amelyre ne talált volna megoldást. Ha az ember felébredt a világra, 

akkor a nyugtalanságából és előérzetéből a szellemében is megjelent a mély vágy, hogy megértse és 

meglássa az anyagi teremtésen, az anyagon és a tudományon túli életet. 

31 Így jött létre Isten szellemi imádata, hogy a szellem táplálkozhasson általa, és magas szintű 

tudásra jusson, és a szeretet törvényem által ihletett tudomány szerint élhessen. 

32 Nem minden ember értett meg Engem a Végtelenben, a szellemi és láthatatlanban; ezért, míg az 

emberiség kezdete óta egyesek minden anyagi dolgon túl kerestek Engem, mások külső kultuszok révén 

tették ezt. Ezek azok, akik a csillagokban, a természet erőiben és a teremtményekben kerestek Engem, 

amíg meg nem értették, hogy Ő, aki mindazt, amit imádnak, a Végtelenben van, és Ő az, akit imádniuk 

kell. 

33 Az idők során az emberiség fejlődött a hitében és a szellemi ismeretekben, tökéletesítette Isten 

imádatát, és isteni sugallatoktól megvilágosodva tökéletesítette azt. Mindazonáltal, még a jelen korban is 

sok gyermekem csak a teremtés konstrukcióin, rítusokon, képeken és szimbólumokon keresztül érez 

engem. És ez azért van, mert a szellem, amelyet még mindig elzavarnak a hagyományok, megelégszik 

azzal a kevéssel, amit a maga kis emelkedettségével elér. De a titkok miatt eljött számára a bajok órája, 

és olyan megpróbáltatásokat és próbákat kell elszenvednie, amilyenekkel még soha nem találkozott az 

útja során. Ezután felébred, és elindul, hogy kutatni, vizsgálódni kezdjen, ahogyan ő is tette, amikor a 

földi élet okát akarta megtudni. 

34 Mi az, amire a legjobban vágysz ezekben a földi pillanatokban? - Béke, egészség és igazság. Bizony 

mondom nektek, ezeket az ajándékokat nem a tudományotok fogja nektek adni, ahogyan ti 

alkalmaztátok. 

35 A tudósok megkérdezik a természetet, és ő válaszol minden kérdésükre; de e kérdések mögött 

nem mindig jó szándék, jó hajlam vagy szeretet áll. Az emberek éretlenek és értelmetlenek, akik 

elragadják a természet titkait és meggyalázzák legbensőbb lényét, nem azért, hogy megtiszteljék őt azzal, 

hogy az ő forrásaiból merítik a nyersanyagot, hogy igaz testvérként jót tegyenek egymásnak, hanem önző 

és néha ártalmas célok érdekében. 

36 Az egész teremtés rólam beszél nekik, és a hangjuk a szeretet hangja; mégis, milyen kevesen 

tudták, hogyan hallják és értsék ezt a nyelvet! 

37 Ha arra gondolsz, hogy a teremtés egy templom, amelyben én lakom, nem félsz-e attól, hogy 

Jézus megjelenik ott, fogja az ostort, és kiűzi a kereskedőket és mindazokat, akik meggyalázzák? 



U 26 

167 

38 Ó, szeretett népem, mérjétek fel és értsétek meg útmutatásaimat, nyissátok meg elméteket, és 

engedjétek, hogy fényem áthassa azt; ez a fény beszélni fog műveitekből, még akkor is, ha szavatok 

ügyetlen. Örülök, hogy a szavad ügyetlen, mert a lelked lesz az, amely tanúságot tesz rólam. 

39 Mindannyiótok sorsa más és más, de a cél mindannyiotoké ugyanaz: Istenhez jönni. 

40 Néhányan szenvednek közületek, és ezzel vezekelnek a törvényem ellen a múltban elkövetett 

vétkeikért; mások a szenvedés poharát isszák embertársaik gonoszsága miatt. Az előbbiek az élet 

megpróbáltatásaiban tisztítják meg magukat; az utóbbiaknak ki kell üríteniük ugyanazt a poharat, 

amelyet embertársaiknak adtak inni. De bizony mondom nektek, az egyikben és a másikban egyaránt 

megnyilvánul Uratok szeretetteljes és tökéletes igazságossága. 

41 Szeressétek egymást, teljesítsétek a szeretet törvényemet, hogy a béke és harmónia fénye 

ragyoghasson Keleten*, amely jelenleg a háború sötétségében és szenvedésében van. Érezzétek az 

emberek fájdalmát, és lássátok, hogyan keresik a Megváltót, mint az elveszett juhok, amikor panaszosan 

kiáltanak Pásztoruk után. * Mexikótól keletre az európai kontinens, ahol e tanítás idején a második világháború 

tombolt. 

42 Mennyi fájdalom nyomasztja ilyenkor az embereket! Alighogy megszületik egy gyermek, máris 

elkezdi inni a szenvedés poharát embertársai miatt. Vannak, akik elveszítik az anyjukat, mielőtt 

megéreznék az első simogatást, mások megsüketülnek a háború dübörgésétől, ahelyett, hogy 

meghallanák az édes anyai altatódalt. 

43 Az első emberek paradicsoma a könnyek völgyévé változott, és most már csak a vér völgye. Ezért 

ma, mivel azért jöttem, hogy beteljesítsem a tanítványaimnak adott ígéretemet, felébresztem az 

emberiséget szellemi álmából, és átadom neki a szeretetről szóló tanításomat, hogy megmentsem. 

Keresem azokat a szellemeket, akiknek az a rendeltetésük, hogy munkájukkal tanúságot tegyenek 

megnyilvánulásaimról és Szavamról ebben az időben. Amikor ezek az általam megjelöltek egyesülnek 

Törvényem körül, a föld és a csillagok megremegnek, és jelek lesznek az égen; mert akkor az Úr hangja a 

föld egyik végétől a másikig hallatszik majd, és az Ő Isteni Lelke az igazak, a próféták és a mártírok 

szellemeivel körülvéve megítéli a szellemi és anyagi világot. 

44 Akkor a Szentlélek ideje eléri a maga teljességét. - Azért kérlek benneteket, hogy ezt a próféciát 

megismertessétek testvéreitekkel: Mikor fogtok elindulni, hogy teljesítsétek feladatotokat, mint a kor 

tanítványai? Mikor teszed lehetővé, hogy testvéreid meghalljanak téged, és reszkessenek saját 

lelkiismeretük hangja előtt? Mikor hozod el a fény és a szeretet e szavát az emberiségnek? 

45 Az az akaratom, hogy egyesüljetek, hogy minden gyülekezetben és minden testvériségben 

egységes legyen "gyümölcsötök íze". Miért kellene különböző "ízeket" kínálniuk, hiszen mindannyian 

ugyanannak a szőlőnek az ágai? 

46 Tanuljatok, cselekedjetek, és egységesen álljatok ki, hogy hatalmatok tiszteletben legyen tartva. 

Ne adjatok okot arra, hogy Istenségem hamis megnyilvánulásai a szekták vagy vallások kebelében 

keletkezzenek, ne legyetek okai annak, hogy hamis próféták emelkedjenek fel, akik szavaikkal meglepik a 

tömegeket. 

47 Figyeljetek, látnokok! Ha Atyátok próbára tett benneteket, ha még rokonaitok is rosszul ítéltek 

meg benneteket, ne féljetek; emlékezzetek arra, hogy Jézust megtagadták a hazájában, és más helyekre 

kellett mennie, hogy hitet találjon. "Senki sem próféta a saját hazájában" - mondta nektek. 

48 Ha kételkedtek az ajándékaitokban, más szívek el fognak hinni nektek az igazságban. Néhányan 

közületek idegen földekre mennek, ahol nagyobb bizalmat találnak majd a tanúságtételükben, mint e nép 

kebelében. 

49 Hogy segítsen nektek a feladatotokban, a Mester adta nektek az Ő útmutatásait, és Ő soha nem 

fárad bele, mert Ő az Atya "Igéje". 

50 Szeretett tanítványok, adjátok a gyógyító balzsamot a betegnek, tegyétek ezt szeretettel, igazi 

lelki felkészültséggel, hogy elérjétek, hogy a rászoruló megtapasztalja az isteni vigasztalást. 

51 Néhány alkalommal megadtam nektek, hogy igazi csodák történtek anélkül, hogy a 

felkészülésetek jogot adott volna rájuk; de most azt mondom nektek, hogy ne hanyagoljátok el a 
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felkészülést, mert meg foglak lepni benneteket, figyelmeztetni foglak azzal, hogy nem adom meg nektek 

azt, amit reméltetek, hogy megértessem veletek, hogy nem tudjátok, hogyan kell felkészülni egy igazi 

irgalmassági mű elvégzésére. 

52 Ne engedjétek, hogy a beteg csak a fájdalmai révén szerezzen jogot az én jótéteményeimre; 

egyesítenetek kell az ő érdemeit a ti szeretetetekkel, akkor az én kegyelmem mindkettőben 

megnyilvánul. Bárhol is vagytok, szerezzetek érdemeket, hogy minden alkalommal, amikor közbenjársz 

testvéreidért, méltó legyél arra, hogy kérj tőlem, amire szükséged van felebarátod javára. 

53 Tartsátok meg a lelki és fizikai felkészülést, mert nem tudhatjátok a pillanatot, amikor 

irgalmassági munkát kell végeznetek, és nekem tetszeni fog, ha balzsam, béke vagy annak hordozóivá 

teszlek benneteket, ami testvéreiteknek leginkább hiányzik. Értsd meg annak a feladatnak a szépségét, 

amelyet engeszteléseddel teljesítesz, hogy a keresztedet minden szeretettel, amelyre képes vagy, 

magadhoz ölelhesd. 

54 Itt a világban nem érzékelitek a lelkiismeretetek hangját olyan tisztán, mint ahogyan azt a 

szellemben halljátok; ezért gyakran elhanyagoljátok feladatotok teljesítését. De ne feledjétek, hogy 

mindig ugyanaz vár rátok, bármennyire is távoli is a túlvilágra távozásotok ideje, és amikor egy új világban 

kinyitjátok a szemeteket, csak az a fény fog eljutni hozzátok, amelyet a küzdelmetekben elértetek, és 

tiétek lesz a béke, amelyre az elért érdemeitek révén jogotok van. 

55 Tudjátok, hogy akaratom szerint hogyan fogtok eljutni a következő lakhelyre, ahol már várok 

rátok? - Tele békével, megvilágítva a bölcsesség fényével, amely minden tiszta lélekben felragyog; 

bizonytalanságok nélkül, könnyek nélkül. 

56 Senki ne higgye, hogy - amikor erre a világra jött - az Én Munkám meglepte őt azzal, hogy 

feladatot adott neki; nem, ez túl nagy tudatlanság lenne, amikor az ember a fényben él. Én csak azért 

jöttem, hogy felismerjétek, amit szellemben kaptatok, mielőtt a földre küldtek. 

57 Tehát, szeretett tanítványok, ha a szellemetek azért jött el, mert én így parancsoltam, és 

mindegyikőtök így kívánta és elfogadta, ne feledjétek, hogy nem térhettek vissza hozzám anélkül, hogy 

teljesítettétek volna a küldetést, amelynek teljesítését megígértétek; mert különben nagyon fájdalmas 

lenne a szellemetek számára. 

58 Felfogjátok az Én Igémet, ne engedjétek, hogy bármi vagy bárki megakadályozzon benneteket 

feladatotok teljesítésében, hogy bármi arra késztessen benneteket, hogy lemondjatok mindarról, ami 

jutalomként jár azoknak, akik Isten katonái, az Ő Igazságának apostolai voltak a világban. 

59 Hogy segítselek benneteket az engesztelésben, odaadom nektek az Igémet, és annak fénye vezet 

benneteket a tökéletességhez. 

60 Fáradhatatlanul hallgassatok Engem, tanuljatok Tőlem. Hallgassatok Illésre, és vegyetek példát az 

ő erényeiből, hogy hozzá hasonlóan ti is pásztorai lehessetek a számotokra kijelölt szellemeknek, akiket 

az Én Akaratom jelölt ki számotokra. 

61 Mindenkire szeretettel tekintek, és azt mondom nektek, hogy ebben az időben nemcsak azért 

jöttem, hogy megsimogassalak benneteket és békémet adjam nektek, hanem azért is, hogy tanítsalak 

benneteket, hogy megértessem veletek, hogy szellemi ajándékok birtokosai vagytok, amelyekkel 

segítenetek kell az emberiséget a nyomorúságban, hogy elvezessétek azt a vezeklés végére. 

62 Eljött a nagy megpróbáltatások ideje, és a lélek még gyenge. Nagy fájdalmak és felfordulások 

várnak rá, ezért mentőcsónakként közeledem, hogy befogadjam gyermekeimet, segítve őket a spirituális 

úton való fejlődésben. 

63 Minden lélek megérdemelte az ítéletemet, még az anyjuk karjában lévő gyermekek is éreztek 

fájdalmat. 

64 Felkészítelek benneteket, tanítványok, hogy elvigyétek a szeretetről és békéről szóló tanításomat 

minden nemzethez, hogy teljesítésetekkel megmenthessétek testvéreiteket. Közelítsd meg a kicsiket és a 

nagyokat. Gyakran fogtok tudósok előtt állni, és előttük kell bizonyítanotok a spiritualitást. Hányan 

fognak szégyenkezni anyagi tudásuk haszontalanságának felismerése miatt, és bevallják majd, hogy amit 
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a tudomány nem tudott elérni a betegek gyógyításában és a problémák megoldásában, azt a tudomány 

nem tudta megtenni. 

Az embereket gyötrő problémák elérték tanítványaim szeretetét és irgalmát. 

65 Ez a nemzet, amelyet a világ kevéssé ismer, bőségesen meg lesz áldva. Termőföldje termékeny 

lesz, és pénztárai megnyílnak, hogy élelmet küldhessen a háború által sújtott nemzeteknek. Lakóinak 

lelke, szeretetemtől indíttatva, a fény gondolatait fogja küldeni a rászorulóknak, és amikor eljön az 

igehirdetés ideje, elhozza Igémet, hogy újjáéledjen és meggyógyítsa vele a szenvedőket. 

66 Sok külföldi fog eljönni, hogy csatlakozzon hozzátok a béke és harmónia eszméihez. A 

spiritualizáció jótékony magként fog terjedni, és az általa hirdetett igazság ismertté válik. Akkor a Fiú 

tudni fogja, hogyan kell Engem őszintén szeretni, és a kegyelem forrása, amelyből minden jó fakad, 

kiárad az emberiségre. 

67 Azt akarom, hogy teljesítsétek küldetéseteket ebben az időszakban, és amikor átmentek a 

túlvilágra, folytassátok spirituális munkátokat. Tanítsd meg testvéreidet arra, hogy egyetlen igazságos 

törvény irányítja az összes szellemet, hogy mindenkinek helye van a teremtésemben, és hogy 

mindegyiket Én ösztönzöm a beteljesedésre. Minden megváltoztathatatlan isteni törvényeknek 

engedelmeskedik. 

68 Ha a megpróbáltatások idején az emberiség rosszul ítél meg benneteket, és titeket vádol az 

eszmék háborújáért, a nemzetek pusztulásáért és a béke hiányáért, ne essetek kétségbe, és ne hagyjátok 

magatokat megzavarni, legyetek kitartóak az imában és az éberségben. Ne féljetek a büntetéstől, ha 

teljesítitek törvényemet. 

69 Értsétek meg, hogy azért engedtem meg a háborúk kitörését, hogy az emberek lelke 

megtisztuljon. Minden nemzetet, intézményt és otthont meglátogat majd az Én igazságosságom, hogy 

feltárja, milyen fokú fejlődésben vannak. 

70 Dolgozzatok úgy, ahogy tanítottalak titeket; hozzátok a bűnösöket az erkölcsi megújuláshoz; 

állítsátok helyre (megtört) életeket, hozzátok elém azokat, akik eltávoztak. Akkor, amikor ez az időszak 

véget ér, minden szellemben ott lesz a tudás és a tapasztalat fénye, az Én Tanításom fogja vezetni az 

embereket, és nem lesznek hamisítások vagy rossz értelmezések az Én Törvényemben. 

71 Ha néha "gyermekeknek" nevezlek benneteket, az azért van, mert még kicsik vagytok Isteniségem 

előtt, és az örökkévalóságot tekintve létezésetek nagyon rövidnek bizonyul. Nem látod néha a 

boldogságodat egy-egy apróságban? Nem sírsz néha olyasmi miatt, aminek nem kellene fájdalmat 

okoznia? 

72 Bizony mondom nektek, nemcsak a szegényt és a jelentéktelent keresem, hanem azt is, aki 

kitüntette magát a világban, akár hatalmával, akár tudásával. Hívásom mindenkinek szól, hogy elérjék a 

szellemük megtisztulását. 

73 Ha a szegények között éreztettem magam a kevés birtokukban, hogy felkészítsem és felrázzam 

őket, akkor azokat is próbára teszem, akik anyagi javakat halmoztak fel, hogy meghallják hívásomat. 

Elveszem ebből a világból azt, aki süket a hangomra, és megmutatom neki a szellemi völgyben azt a 

munkát, amit a földön nem tudott elvégezni. 

74 Legyen ez az utasítás tanulságul számotokra. Gyűjtsetek érdemeket, mielőtt eltávoztok ebből a 

világból, hagyjatok vigaszt, egészséget és békét életutatok nyomaként; ha nem teszitek, holnap 

könnyeket fogtok hullatni. 

75 A szívednek erőssé kell válnia, hogy ellenálljon a rá váró megpróbáltatásoknak. Megmondtam 

nektek, hogy üldöztetéseket és rágalmakat fogtok elszenvedni, hogy vádolni fognak benneteket a 

megjelenő vallási zűrzavar miatt; de én vigyázni fogok rátok, és tovább segítelek benneteket. 

76 Távolítsátok el a szívetekből az undort, amit azok iránt érezhetsz, akik olyan betegségekben 

szenvednek, amelyeket undorítónak nevezel; és küzdjetek az ellenszenv ellen, amit akkor érezhetsz, 

amikor egy emberölővel vagy egy olyan emberrel állsz szemben, aki elvesztette az eszét a 

rosszaságokban. Nyújtsd feléjük a kezed, adj nekik szívből jövő szavakat. Imádkozzatok értük. Egyedül én 

tudom, hogy mi rejtőzik minden egyes létezőben. Egyedül én ismerem bukásuk okait. 
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77 Egyedül én tudok megbocsátani és felmenteni azokat, akiket az emberi joghatóság üldöz és elítél. 

78 Megerősítem a lelkedet az Igémmel, mert sok mindent kell még megtapasztalnod és érezned a 

szívedben. 

79 Újra érzékennyé teszem az érzelmeidet, amelyek az anyagelvűséged miatt közönyössé váltak. 

Tegnap még nem érezted mások fájdalmát, de hamarosan sok könnyet fog hullatni a szemed 

embertársaid szenvedése miatt. 

80 A földek bőségesek, a munkások viszont szűkösek. Legyetek ti is azok között a munkások között, 

akik megtanulják elvetni ezt az áldott magot! Tegyétek meg most, amíg a földön éltek, hogy érdemekkel 

léphessetek be a túlvilágra. 

Az én békém legyen veletek! 
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27. Utasítás  
1 Szeretett tanítványok, megnyitom szemeteket az én tanításom fényére, hogy meg tudjátok 

különböztetni az igazságot a csalástól. A lelkiismeret fénye, a benned lévő érzékenység és intuíció 

megmutatja neked a jó utat, és feltárja előtted a jó gyümölcsöket. 

2 Tanításom igaz ismeretéből alázatosság fog születni bennetek, mert olyan kicsinek fogjátok érezni 

magatokat Teremtőtökhöz képest, és mégis olyan kegyelemmel és felruházva lesztek Tőle, hogy nem 

meritek majd tekinteteket az Atyára emelni, amikor úgy érzitek, hogy Ő tisztátalan. 

3 A hiúság gyökeret eresztett azokban, akik azt hitték, hogy az igazság teljes ismeretére jutottak, 

tanultnak, erősnek, tévedhetetlennek, nagynak és határtalannak tartották magukat, anélkül, hogy 

felismerték volna, hogy gyakran tévedtek. 

4 Nem akarom, hogy ebben a népben, amely éppen most kezd formálódni e tanítások fényében, 

holnap olyan emberek jelenjenek meg, akik - hiúságuktól megzavarodva - azt harsogják, hogy ők Krisztus 

reinkarnációja, vagy hogy ők az új Messiások. 

5 Azok, akik ilyen tetteket követnek el, azok lesznek azok, akik azt hiszik, hogy eljutottak minden 

igazságom megértéséhez, de valójában messze járnak a Krisztus által kijelölt úttól, ami az alázatosság 

útja. 

6 Tanulmányozzátok Jézus földi életét, és mély és felejthetetlen tanítást fogtok találni az alázatról. 

7 Jézus tudta, hogy ki Ő, honnan jött és miért jött, de soha nem ment ki a terekre vagy az utcákra, 

hogy büszkén hirdesse, hogy Ő az Isten Fia, a Messiás vagy a Megváltó, hanem tetteivel tökéletes 

tanúságot tett a szeretetről és irgalomról szóló tanításáról. Tetteivel nyilvánvalóvá tette, hogy ki Ő, és 

amikor időnként valaki megkérdezte tőle: "Te vagy a Krisztus?", Jézus csak annyit válaszolt: "Te 

mondtad". 

8 Azaz, míg az emberek ajkukkal kimondták, Ő megerősítette azt a tetteivel, amelyekkel szemben 

minden szó értéktelen volt. 

9 Mindezt szem előtt kell tartanotok, szeretett népem, hogy ha egyszer harcba szálltatok, ne 

engedjétek, hogy a kísértések lehozzanak benneteket, és ne engedjétek, hogy a szívetek megkapja azt a 

jutalmat, amely csak a Léleknek jár. 

10 Hogy megkíméljelek benneteket attól, hogy ennek a gyengeségnek áldozatául essetek, 

gondoskodom arról, hogy megnyilvánulásomnak ez a formája véget érjen. Bár voltak olyanok, akik 

tudták, hogyan kell ezt a feladatot igazi alázattal elvégezni, de vannak olyanok is, akik a tömegek előtt 

végül isteneknek nézték magukat. De amikor látják, hogy már nem birtokolják azt, amivel egykor 

rendelkeztek, rá fognak jönni, hogy az Atyával való folyamatos egyesülés eléréséhez alázatra van szükség. 

11 Mindannyian tudjátok, hogy bejelentettem egy napot, amikor ez az egyesülés véget ér; ez az idő 

1950; de látni fogjátok, hogy azok, akik e megnyilvánulás által hiúvá és magasztossá váltak, nem fogják 

alávetni magukat az Atya akaratának, azt gondolván, hogy amikor elveszítik ezt az ajándékot, 

visszatérnek a normális életükhöz - a tömegek által észrevétlenül - és az emberek többé nem fogják őket 

dicsérni. 

12 A hanghordozók azt fogják mondani, ahogy közeledik az óra: "Ki fog jönni, hogy meghallgasson 

minket, amikor az emberek tudják, hogy a Mester nem beszél többé a mi szánk által?". És a vezetők azt 

mondják majd: "Ki jön el az imahelyeinkre azon a napon, amikor kiderül, hogy az Úr szava már nem 

hangzik el az Ő választottainak száján keresztül?". Egyiknek és a másiknak még most is azt mondom: Ha 

ez lenne az egyetlen forma, amelyben megismertethetném magam a szellemükkel, soha nem fosztanálak 

meg titeket tőle; de ha hagyom, hogy megszűnjön, az annak a jele, hogy valami magasabb és 

tökéletesebb vár rátok, valami, amit ti is ismertek: ez a szellemnek a szellemmel való egyesülése 

Atyátokkal. 

13 Emberek, készítsetek emlékkönyvet Szavaimból, és tartsátok meg tartalmát lelketekben, 

lelkiismeretetek fénye által megvilágítva, hogy soha ne szentségtelenítsétek meg Munkámat. 
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14 Ha hittetek abban, hogy megnyilvánulásom ebben a formában történik, akkor azt is el kell 

hinnetek, hogy nem fogok többé úgy beszélni hozzátok, ahogy eddig tettem; és ha hittetek 

jelenlétemben, miközben az emberi elmén keresztül tanítottalak benneteket, tanulatlan és tökéletlen 

lények segítségével, hogyan ne hihetnétek abban, hogy szellemtől szellemig fogadhatjátok isteni 

sugallataimat? 

15 Sok mindent tanítottam már nektek, ó tanítványok. Ne korlátozzátok magatokat arra, hogy 

csupán hallgassatok Engem, szeretettel kutassátok Igémet, tanulmányozzátok mélyrehatóan, most, 

amikor itt az ideje, és ne azután, hogy kísértésbe estetek, mert akkor nehezebb lesz a küzdelmetek. 

16 Tanulmányozzátok tanításomat, hogy helyesen értelmezzétek, és annak fényében megértsétek az 

élet értelmét és a megpróbáltatások célját. 

17 Sokan azok közül, akik a szabadjára engedett természeti erőket szemlélik, a partjaikat elöntő 

árvizeket, amelyek tombolásuk során egész tájakat pusztítanak el, és az embereket, akik kegyetlen, 

testvérgyilkos háborúkban pusztítják egymást, azt mondják, hogy ez Isten haragja, amely szintén 

szabadjára engedett. 

18 Megbocsátok azoknak, akik így értelmezik igazságosságomat; de még meg fogják érteni, hogy az 

emberiség által elszenvedett összes szenvedés és sorscsapás az Én Törvényemmel szembeni 

engedetlenségükből ered. 

19 Néhányan azt mondják: "Uram, ha annyira megbántunk téged a tökéletlenségeinkkel, ha ezek 

okozzák minden fájdalmunkat, miért nem pusztítasz el minket inkább? Miért tartasz minket a 

fájdalomban?" 

20 Azoknak, akik így kérdeznek Engem, azt mondom: Ha nem szeretnélek titeket, eltüntetnélek 

benneteket azzal a puszta kijelentéssel, hogy "megtörténik"; de ha hibáitok ellenére továbbra is 

megtartalak benneteket, az azt bizonyítja, hogy magas sors vár rátok. 

21 Tanácsaim tökéletesek, és irántatok érzett szeretetem végtelen; ezért tökéletlenségeidnek soha 

nem lesz elegendő súlya ahhoz, hogy megváltoztassák a Mindenható akaratát. Pillanatokonként letérsz 

az útról, amelyet Törvényem mutat neked. De a végén, igazságosságom tökéletességében megtaláljátok 

szeretetemet. 

22 Az emberek mindig is ki voltak téve megpróbáltatásoknak, amelyekben amellett, hogy 

megtisztították a lelküket, a tapasztalat fényét is megszerezték, amely segít nekik ebben az időben 

megérteni a bölcs, igazságos és tökéletes tanításokat, amelyeket az élet ad. Ezért mondtam nektek, hogy 

a sötétségek ellen a fény kardjával kell harcolnotok, és ébernek és imádságosnak kell maradnotok, hogy 

ne essetek kísértésbe. 

23 Ha szeretnél jobban a megpróbáltatásaid okának a végére járni, ne feledd, hogy a múltbeli 

vétkeidért való engesztelés idejét éled. Ha már hiszel abban, amit neked bemutatok, édes elégedettség, 

végtelen béke költözik lényedbe a gondolatra, hogy én vagyok az egyetlen, aki ismeri a múltadat, és aki 

szeretettel meg tudja ítélni azt. 

24 Nézd meg a száműzött királyokat ebben az időben, a fejedelmeket, akiknek nincs reményük az 

uralkodásra, a gazdagokat, akik romokban hevernek, és a hatalmasokat, akik a fájdalom ágyán fekszenek! 

Ki tudja, milyen engesztelés rejlik azokban a megpróbáltatásokban, amelyeknek ki vannak téve? - Én 

egyedül. De szeretném, ha mindannyian tudnátok, hogy őszinte bűnbánattal, jó cselekedetekkel, 

megújulással és spiritualizációval lerövidíthetitek a vezeklés idejét, amíg el nem éritek a fájdalomtól való 

megszabadulásotokat és így a békét. 

25 Ezekkel a tanításokkal megvilágítom nektek azokat a tanításokat, amelyeket a legkorábbi idők óta 

kaptatok, de amelyeket az emberek elrejtettek előletek, megakadályozva ezzel az emberiséget abban, 

hogy megtalálja az üdvösség útját. 

26 Nem hiszitek, szeretett emberek, hogy ha ti voltatok az elsők között, akik megértették ezt az 

igazságot ebben a korban, akkor ez a felismerés kötelez titeket arra, hogy a háború színtereihez és a 

békétlen népekhez elvigyétek a fényt? 

27 Vizsgáljátok meg ezért az Én Igémet, de mindig azzal a céllal, hogy elérjétek az igazságot. 
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28 Erősítsd meg az Igémbe vetett hitedet, hogy a jövőben, amikor érveket hallasz e munka ellen, ne 

ingadozz meg. 

29 Azt mondjátok Nekem: "Mester, mit hallhatnánk a Te tökéletes tanításod ellen, ami képes lenne 

veszélybe sodorni a hitünket?" 

30 Így gondolkodtok ma, szeretett tanítványok, mert még nem ismeritek a viharokat és a közelgő 

csatát. Most békében jöttök, hogy meghallgassátok Szavamat, hogy felfrissüljetek tanításommal; de én 

felkészítelek és éberré teszlek benneteket, hogy senki se lepjen meg benneteket. - Sok ártatlan van 

köztetek, sok hiszékeny, sok nemes lelkű, gonoszság nélküli férfi és nő, akik nem ismerik a romlottságot 

és az árulást, amelyre az emberek képesek. De ha nem képezik magukat, könnyen azok prédájává válnak, 

akik fellázadnak e tanítás ellen, olyanok lesznek, mint a védtelen bárányok az éhes farkasokkal szemben. 

31 Jobb, ha most megtanuljátok általam, amit holnap hallani fogtok. Készüljetek fel a harcra 

tanításom fényével, hogy semmi se bántson benneteket, amikor megtámadnak benneteket, és el akarnak 

bátortalanítani benneteket. 

32 Ne ijedjetek meg, amikor azt mondják nektek, hogy Ő, aki most szólt hozzátok, a kísértő volt, és 

hogy megjövendölték, hogy ő is csodákat fog tenni, amelyekkel ő maga fogja megzavarni és összezavarni 

a kiválasztottakat. Bizony mondom nektek, sokan azok közül, akik így ítélik meg megnyilvánulásomat, 

azok közül kerülnek ki, akik valóban a gonosz és a sötétség szolgálatában állnak, még akkor is, ha ajkuk 

igyekszik biztosítani, hogy mindig az igazságot terjesztik. 

33 Ne feledjétek, hogy a fát a gyümölcséről ismerik meg, és én azt mondom nektek: A gyümölcs ez 

az Ige, amely e hanghordozók, az egyszerű szívű férfiak és nők elméjén keresztül vált hallhatóvá. A 

gyümölcsről és azok szellemi fejlődéséről, akik élvezték, az emberiség meg fogja ismerni, hogy én milyen 

fa vagyok. 

34 A Háromságos-Marian Spirituális Munka terjedni fog, és ezáltal valódi riadalmat fog okozni sokak 

körében, akik meg vannak győződve arról, hogy tanulmányozták és megértették a tanítást, amelyet 

korábban az Atyától kaptak, és hiúvá váltak filozófiáik és tudományaik ismerete felett, anélkül, hogy 

felismernék az emberiség által elért szellemi fejlődést. Amikor felébrednek szellemi tehetetlenségükből, 

észreveszik, hogy az emberek szelleme ma hogyan gondolkodik és érez, varázsigéket fognak szórni az 

általuk "új eszméknek" nevezett dolgok ellen, és azt fogják terjeszteni, hogy ezt a mozgalmat az 

Antikrisztus hozta létre. Akkor a Szentíráshoz, a próféciákhoz és az Én Igémhez fognak folyamodni, amit a 

Második Korszakban adtam nektek, hogy megpróbáljanak harcolni új megnyilvánulásom, új tanításaim és 

mindaz ellen, amit megígértem nektek és ma teljesítek. 

35 Szavam el fog jutni tanítványaim ajkára és írások útján még azokhoz is, akik nem fogadnak el 

semmit, ami túl van az anyagon, vagy ami túl van a tudásukon és az általuk egykor elfogadott 

fogalmakon, és hamis istennek fognak nevezni Engem, mert elhoztam nektek ezt a szót. De amikor ezt 

hallod, a hited nem fog hajótörést szenvedni - bár a szíved fájni fog -, mert belső mozdulattal emlékezni 

fogsz arra, hogy a Mestered ezt már bejelentette neked, és az Ő szavával bátorított, hogy álld ki ezeket a 

megpróbáltatásokat. De én azt mondom nektek: Bár utatokon találkozni fogtok csalással, képmutatással, 

babonával, vallási fanatizmussal és bálványimádással, senkit sem szabad elítélnetek a tévedései miatt. 

Tanítsátok őket az Én Igémmel, és bízzátok az ügyet rám, aki az egyetlen vagyok, aki ítélkezhet felettetek, 

és aki tudja, ki a hamis Isten, a hamis Krisztus, a gonosz apostol, a képmutató farizeus. 

36 Nektek csak az a dolgotok, hogy a legtisztább módon értelmezzétek az utasításaimat, hogy az 

isteni mag gyümölcsöt teremjen a műveitekben, és a természetéről a testvéreitek felismerjék azt, aki azt 

nektek adta. 

37 Ennek a népnek a szíve nem lesz meddő; tudom, miért hívtam és gyűjtöttem össze őket. Lesznek 

pillanatok, amikor még az Én Munkámon belül is sokan zavarba jönnek; de végül megmentik magukat a 

forgószéltől, és fénnyel telve elindulnak, hogy megtalálják azokat az utakat, amelyek más országokba 

vezetnek, és elviszik Tanításomat más nemzetek népeinek, a szellemi testvériség és béke isteni 

üzenetével. Azt fogják tanítani, hogy minden anyagi dolognak van egy határa, hogy az emberek rosszul 

használták ki a szabad akaratot, és hogy ma "eddig" pontot teszek a ti rohanó utatokra, és véghezviszem 
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bennetek az Én Akaratomat; mégsem ellenkezésképpen jövök hozzátok, hanem az egész emberiség 

javára. 

38 Most nem az a célom, hogy bosszút álljak azért, amit az emberiség tett Velem a Golgotán; ennek 

bizonyítéka az, hogy miután sokszor megbántottatok Engem, a szeretet és a megbocsátás 

bizonyítékaként sokszor adtam nektek a Békémet. 

39 Ha jelenlétem közöttetek ebben az időben egybeesik a nagy katasztrófákkal és a szörnyű 

háborúkkal, amelyek most benneteket sújtanak, ne tulajdonítsátok Nekem ezt a poharat, amelyet az 

emberek isznak. A szenvedések a bűneid gyümölcsei, és ezek nem tőlem erednek. Amikor bejelentettem 

nektek, hogy abban az időben, amikor Szentlélekként szólok hozzátok, fájdalom fog tombolni az 

emberiség között, nem az ítéleteteket diktáltam; ez azért volt, mert tudtam, hogy amikor ezek a 

megpróbáltatások eljönnek, szükségetek lesz Rám; csak azért jelentettem be nektek, mert tudtam, hogy 

szükségetek lesz Rám; csak azért jelentettem be nektek, mert tudtam, hogy amikor ezek a 

megpróbáltatások eljönnek, szükségetek lesz Rám. Csak azért jelentettem be nektek, hogy éberen és 

imádkozva várjátok eljövetelemet. 

40 Az ítéletet már régen aláírtátok magatoknak, de én, akit ti a bírótoknak tartotok, valójában a 

védelmezőtök vagyok, aki megszabadít benneteket a terheitektől, szeretettel vezetve benneteket a jó 

útra, hogy elérjétek az igazi szabadságot, ami a szellem szabadsága. 

41 Azért sírtok, népem, mert bűnbánó szívetekben érzitek a Mester szeretetét. Azt mondták nektek, 

hogy senki, aki súlyos bűntudattal a lelkében az Atya elé járul, nem kaphat bocsánatot, és örök 

kárhozatot kell szenvednie. De hogyan vehetted isteni igazságosságomat ilyen szörnyűnek? Nem vettétek 

észre, hogy Jézuson keresztül világosan megmutattam, hogy a leggyengédebb szavaim és a legkedvesebb 

pillantásaim azoknak szólnak, akik a legtöbbet vétkeztek? Hogyan hirdethetnék egy tanítást a világban, és 

hogyan tehetném az ellenkezőjét az örökkévalóságban? 

42 Krisztus és az Atya között a legcsekélyebb különbség sem lehet, mert mindkettő ugyanaz a 

Szellem, ugyanaz a Szeretet, ugyanaz a Bölcsesség, amely három fázisban tette magát ismertté az 

emberiség számára. A Második Korszakban már elmondtam nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az 

Atyát". 

43 Tisztán jöttetek ki belőlem, és tisztán kell visszatérnetek; de a vezeklés ideje ideiglenes lesz, soha 

nem örökkévaló; rövid vagy hosszú, ez attól függ, hogy a szellem milyen akarattal éri el a megváltást. 

44 Zavarban vagy, mert kezedbe vetted azokat a könyveket, amelyekben testvéreid kinyomtatták 

tévedéseiket, amelyeket te sokáig a tiszta igazságnak tartottál. De közel vannak azok a napok, amikor az 

embernek még a hitét is korrigálnia kell; mert az új idő fénye fel fogja őt ismerni az igazság útját, mert 

világossággá válik ebben az éjszakában, amelyben szellemi élete van. 

45 Azért küldöm nektek ezt a tanítást, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy emberi létetekből a 

szellemi életbe hatoljatok. 

46 Még mindig inkább vagytok anyag, mint szellem, és ezért egy pillanatra kételkedtek e szó 

igazságában, és felteszitek magatoknak a kérdést: "Valóban a Mester beszél hozzánk?". Ekkor a 

szellemből egy "igen" születik, amely az anyag "nem"-je ellen harcol. 

47 Korlátozott formában ismertté teszem magam előttetek, hogy meghallgassátok Szavamat, 

amelyben isteni gondolataimat küldöm nektek, amelyek ismét megmutatják nektek szellemi 

felemelkedésetek útját. 

48 Megáldom azt, aki hisz a megnyilvánulásomban, és azt is, aki kételkedik. Nem részesítem 

előnyben, mindenkit egyformán szeretek. Nemcsak néhány szív számára tárulok fel a világnak, hanem 

azért, hogy minden utat megvilágítsak a fénnyel, hogy az emberek a spiritualizáció célja felé 

törekedjenek, és teljesítsék az isteni parancsolatot, amely azt mondja: "Szeressétek egymást". 

49 Én vagyok a szeretet isteni vetője, és ismerem a vetés és a termés betakarításának idejét. Meg 

van írva, hogy Isten újból világosságot ad a világnak, amikor az emberek a romlás csúcsán lennének. 

50 Tanítványok, itt az ideje vetni. Az emberek háborút keresnek és háborúra hívnak; keressétek az 

emberi szívet, hogy békét és szeretetet vessenek bele. 
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51 Amikor megtámadnak benneteket, fedezékbe vonuljatok az Én Tanításom tisztaságában. Míg az 

emberek azzal győzedelmeskednek, hogy elveszik emberi léteteket, addig én azzal győzök, hogy örök 

életet adok nektek. 

52 A jók légiói akcióban vannak, felvették a harcot, de megmentik azt, aki elpusztul. Ez az Én isteni 

feladatom. Elfelejtettétek, hogy engem az emberiség Megváltójának neveztek? Mi a furcsa a juhait 

kereső pásztorban? Mielőtt léteztél, már szerettelek, és engedetlenséged előre látható volt, és így 

megváltásod is. 

53 Amikor kinyilatkoztattam magam Jézusban, azt mondta, hogy Ő a királyotok, és ti a keresztet 

adtátok neki trónnak. Ott megmutattam nektek a szeretet, a megbocsátás és a szelídség minden erejét. 

Ahogyan én az Ő Vérét árasztottam, úgy adom nektek szeretetemet korlátlanul. 

54 Azt hiszitek, hogy nem vagyok köztetek a fájdalom idején? Íme, itt vagyok! Mint a kristálytiszta víz 

forrása, azért jöttem, hogy oltsam a lelki szomjúságot, amely felemészt benneteket. Azért jöttem, hogy 

elmondjam nektek: itt az ideje, hogy hagyjátok a szellemeteket fejlődni, hogy minden szunnyadó 

képessége felébredjen. Erre inspirállak benneteket, és elmagyarázom nektek a spiritualizációt. 

55 A hit, a gondolat és az akarat erők. Legyetek nagyok és erősek ezen ajándékok által, és 

nyilvánítsátok meg őket minden cselekedetetekben, amelyeknek mindig a szereteten kell alapulniuk. 

56 Most már tudjátok, milyen feladatot tűztem ki magam elé. 

57 Várlak benneteket az örökkévalóságban, de nektek meg kell küzdenetek, hogy eljussatok hozzám. 

Ezért megvilágítom az utatokat, hogy követni tudjátok, és mindig előre tudjatok menni. 

58 Legyetek tiszták gondolataitokban, szavaitokban és cselekedeteitekben, és az én utamon lesztek. 

Akkor elfoglaljátok majd az Atya országában azt a helyet, amelyet Ő jelölt ki számotokra. 

59 Uralkodjatok a szenvedélyeiteken, hagyjatok fel az anyagi örömökkel, és gondoljatok a 

testvéreitekre. Lásd, hogyan folyik gyermekeim vére ebben a világban, hallgasd a zokogást, amely 

minden szenvedő szívből jön. Sok fészek van, ahol a madarak elpusztultak, sok gyermek szenved, sok 

anya sír, és sok kisgyermek bölcső nélkül. 

60 Imádkozzatok értük, hogy egyesek testvéri érzése és mások anyai érzése olyan legyen, mint a 

vigasztalás balzsama, amely áthatja a szívüket. 

61 Hagyj fénynyomokat az utánad jövő vándornak. Akkor érezni fogod Istent a szívedben és lényed 

mélyén; ott találja meg az Atya a legjobb templomát. A lelkiismeret olyan lesz, mint a hegycsúcs, 

ahonnan Én magamat ismertté teszem. Akkor az ember több lesz szellem, mint anyag, és több fény, mint 

árnyék. 

62 Ahogy a szellő és a nap simogat téged, úgy kell neked, népem, simogatnod felebarátodat. Ez az az 

időszak, amikor a rászorulók és a bajbajutottak bőven vannak. Értsd meg, hogy Ő, aki szívességet kér 

tőled, megadja neked azt a kegyelmet, hogy mások számára hasznos legyél, és dolgozz az üdvösségedért. 

Lehetőséget ad arra, hogy irgalmasok legyetek, és ezáltal olyanok legyetek, mint Atyátok. Mert az ember 

azért született, hogy a jóság magvát szétszórja a világban. Értsd meg tehát, hogy bárki is kérdez téged, 

szívességet tesz neked. 

63 Aki azt állítja, hogy szívességet tett azzal, hogy segítséget nyújtott, az hazudik, mert aligha 

teljesített kötelezettséget. 

64 Örülni fogok tanítványaimnak, amikor a spiritualizmus édes és vibráló hangjai harmonikus 

összhangjukból felcsendülnek, mert mindazok, akik fel vannak szerelve, a szív nyelvén fognak beszélni. 

Azok, akik nem szerelték fel magukat, nem vesznek el, mert Én vagyok az, aki tudja, hogyan kell várni, 

amíg a gyümölcsök megérnek; de ezek sírni fognak engedetlenségük miatt, amikor kiürítik a keserűség 

poharát. 

65 Én mindenben benne vagyok, de egyesek azt fogják mondani: "Nem érzek téged"; mások azt 

fogják mondani: "Nem látlak"; de mindannyian megértik, hogy én mindenben és minden teremtményben 

benne vagyok. Miért próbálsz mindent látni a szemeddel és megérinteni az érzékeiddel? Próbáljatok meg 

lélekkel, elmével és szívvel látni. 
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66 Akkor látni fogjátok az ismeretlent, és érezni fogjátok a rezgését egész lényetekben. Ha 

megértitek, hogy mennyire szeretlek benneteket, többé nem fogjátok azt mondani, hogy Istenetek 

büntet benneteket. 

67 Bizony mondom nektek, nincs bennem harag, mert az emberi gyengeség. Ti vagytok azok, akik 

meggyújtjátok a fájdalom tüzét, és utána Engem hívtok, hogy oltsam el; de az Én igazságosságom az, ami 

megnyilvánul bennetek. Ezért a gyűlölet és a szenvedélyek tüzét, amelyet meggyújtottatok, az erény 

vizével, könnyekkel, sőt vérrel kell eloltanotok. 

68 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "A madaraknak fészkük van, a rókáknak odújuk, de 

az Isten Fiának nincs, hová hajtja fejét". 

69 "Békességet hagyok veletek, békességet adok nektek"; ebben vigasztalást és örömöt találtok. 

Legyetek ti az Én szeretetemben, ahogyan Én vagyok a ti fájdalmatokban! 

70 Értsd meg, hogy anélkül léptem be a szívedbe, hogy érezted volna az érkezésemet. Ahhoz, hogy 

érezd a jelenlétemet, ébren kellett lenned, de amikor megtaláltalak, aludtál. Ezért van az, hogy amikor 

felébresztettelek, csodálkozva kérdezted, hogy ki jött és ki beszél hozzád ilyen módon. 

71 Fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy nem leptem meg váratlan látogatással. Már régen tudattam 

veletek a jeleket, amelyek Szentlélekként való megjelenésemet megelőzik, de látva semmit sem láttatok, 

és hallva semmit sem hallottatok. 

72 Ha tanulmányozzátok a világotokat az elmúlt évszázadban megmozgató eseményeket, amelyek 

dátumai a történelemkönyveitekben szerepelnek, látni fogjátok, hogy valójában minden, amit az Úr 

megjövendölt, hűségesen beteljesedett. 

73 Bizony mondom nektek, amíg igehirdetésem tart, nem fogok hitet találni, mert az embereknek 

először meg kell tisztítaniuk szívüket és elméjüket, hogy Szavamat alulról felfelé haladva megértsék. 

74 Azoknak, akik nap mint nap hallgatják tanításaimat, és akik, bár folyamatosan bizonyítékokat 

kapnak igazságomról, mégis kételkednek és tagadnak Engem, azt mondom nekik, hogy tanulmányozniuk 

kell tanításaim spirituális jelentését, hogy megértsék igazságukat. Ugyanígy szóltam hozzájuk a második 

korszakban, amikor azt mondtam: Szükséges, hogy meghaljak, hogy higgyenek bennem, és hogy 

feltámadjak a harmadik napon, hogy az emberiség meggyőződjön arról, hogy én vagyok az Isten Fia. 

75 Azok, akik még messze vannak a spiritualizációtól, szeretnének Engem Jézus alakjában látni, hogy 

azt mondhassák Nekem: "Uram, hiszek Benned, mert láttalak". Nekik azt mondom: Boldogok, akik látás 

nélkül hittek, mert bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy lelkiségüknek köszönhetően éreztek Engem a 

szívükben. 

76 Most már érted, miért érezte az ember szükségét annak, hogy olyan képeket készítsen, amelyek 

Engem ábrázolnak? - A felkészültségének hiánya miatt, mert nem érzékeny a szellemi 

megnyilvánulásokra. 

77 Ha az ember megértené tanításomat, nem érezné szükségét annak, hogy képletesen ábrázoljon 

vagy fessen képeket, hogy aztán letérdeljen előttük. Felfedezi, hogy nincs tökéletesebb képmása az 

Úrnak a világon, mint maga a szellemileg emelkedett ember. Aztán arra törekedne, hogy ugyanazokat a 

cselekedeteket tegye, mint én, hogy közelebb kerüljön a Teremtőjéhez. 

78 János apostol áthatotta a lelki világot; elragadtatásában érezte az Atya jelenlétét, az Ő lelki 

hangjára elájult. De bár ezekben a látomásokban alakokat és formákat látott, nem értette meg, hogy 

minden egyes kép csak a bölcsesség és prófécia nagyszerű tankönyvének szimbóluma, de nem Isten képe 

vagy alakja. 

79 Az ember látta a Bárányt, az Oroszlánt, a Könyvet, a csillagokat, a véneket, a gyertyatartókat, és 

mindaz, amit elképedt tekintete látott, csak a földön létező és az ember által ismert alakok és formák 

voltak. Szimbólumként használták őket, hogy mély isteni tanításokat ábrázoljanak, de az Én Istenségemet 

teljes dicsőségében senki sem láthatja, mert végtelen vagyok, nincs se kezdetem, se végem. 

80 Ha János próféciáinak könyvét egyesek áthatolhatatlan misztériumnak tekintik, mások pedig 

téves értelmezésben, annak az az oka, hogy az emberiség még nem jutott el a szükséges spiritualizációig 
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ahhoz, hogy megértse az ott leírtakat; és azt is elmondhatom, hogy még az a próféta sem értette meg, 

akinek a próféta adta. 

81 János hallotta és látta, és amikor meghallotta, hogy azt a parancsot kapta, hogy írja le, azonnal 

engedelmeskedett; de megértette, hogy ez az üzenet azoknak szólt, akik hosszú időn át utána jönnek. 

82 Ma abban az időben vagytok, amelyet megjövendöltek nektek, és ez a tanításom - mint egy új 

korszak fénye - képessé tesz benneteket arra, hogy megtanuljátok elolvasni azt a könyvet, amely oly 

sokáig zárva volt a megértésetek előtt. Közeledik az óra, amikor sikerül megfejtenetek mindazt, amit oly 

sokáig a rejtély fátyla mögött rejtve tartottatok. 

83 Nem hiszitek komolyan, hogy ha János megértette volna a kapott kinyilatkoztatás jelentését, 

akkor világosan elmagyarázta volna nektek a tartalmát, ahelyett, hogy egy képekből és szimbólumokból 

álló könyvet hagyott volna rátok? Ismerd fel: Ha teljes világossággal elmagyarázta volna ezt a 

kinyilatkoztatást - melyik akkori ember lett volna képes megérteni azt, és ennek eredményeként hitt 

volna a prófécia igazságában? 

84 Az volt az akaratom, hogy az a Könyv lepecsételt maradjon, és hogy csak a létezését és 

tartalmának egy részét tárjam fel nektek, hogy amikor eljön a jelen idő, elmagyarázzam nektek ezt a 

kinyilatkoztatást. 

85 Ébredjetek fel, emberek, vigyétek el ezt az üzenetet az emberiségnek, hogy a harmadik 

korszakban lélekben befogadhassa Szavam fényét. Felejtsétek el emberi szükségleteiteket és kiáltsátok: 

"Hozsanna, Hozsanna", mert végre szellemi fejlődésetek lehetővé teszi számotokra, hogy megértsétek a 

tanítások valódi értelmét, amelyeket én hoztam a tudomásotokra, és amelyek fénye egy tökéletes 

világba vezet benneteket az örökkévalóságban. 

Az én békém legyen veletek! 
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28. Utasítás  
1 Tanítványok, közeledik az idő, amikor testvéreitek azzal a kívánsággal jönnek majd hozzátok, hogy 

kikérdezzenek benneteket, és kérjék a tanúságot arról a kinyilatkoztatásról, amelyet a Harmadik 

Korszakban adok nektek, hogy megvilágosítsák elméjüket. Amikor ez megtörténik, ne tagadjatok meg 

Engem azzal, hogy elrejtőztök! Ha megnyilvánulásomnak ebben a szakaszában ennyi szeretettel tanítalak 

benneteket, az pontosan azért van, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy tanításaimat 

továbbadjátok, amikor csak kérnek tőletek. 

2 Engedélyeztem, hogy elkezdjétek gyakorolni tanításomat, azzal a céllal, hogy fejlesszétek szellemi 

ajándékaitokat és képességeiteket, hogy amikor eljön az idő, hogy hirdessétek Igémet az emberiség 

körében, ajkatok ne dadogjon, és elmétek ne legyen túl ügyetlen ahhoz, hogy hirdessétek igazságomat. 

3 A ti feladatotok az, hogy Isteni Mesteretek példájára éljetek a földi úton. Ne feledje: Valahányszor 

megmutattam magam az otthonokban, mindegyikben a béke üzenetét hagytam, meggyógyítottam a 

betegeket, megvigasztaltam a szomorúakat azzal az isteni erővel, amellyel a szeretet rendelkezik. 

4 Soha nem tartózkodtam attól, hogy belépjek egy házba, mert nem akartak hinni nekem benne. 

Tudtam, hogy amikor elhagyják azt a helyet, a lakosok szíve tele lesz túláradó örömmel; mert anélkül, 

hogy tudták volna, a szellemük az én útmutatásaim által a mennyországba tekintett. 

5 Néha én kerestem a szíveket, máskor ők kerestek engem; de minden esetben az én szeretetem 

volt az örök élet kenyere, amelyet Igém lényegében adtam nekik. 

6 Néhány alkalommal, amikor visszavonultam valamelyik völgy magányába, csak pillanatokra 

maradtam egyedül, mert a tömeg, amely buzgón akart Engem hallani, közeledett Mesteréhez, keresve 

tekintetének végtelen jóságát. Fogadtam őket, és végtelen irgalmasságom gyengédségével árasztottam 

el ezeket a férfiakat, nőket és gyermekeket, tudván, hogy minden teremtményben ott van egy lélek, akit 

keresni jöttem a világba. Ezután a mennyek országáról beszéltem nekik, amely a szellem igazi otthona, 

hogy az Én Igémmel lecsendesítsem belső nyugtalanságukat, és megerősítsem őket az örök élet 

elérésének reményében. 

Voltak alkalmak, amikor a tömegben elrejtőzve volt valaki, aki meg akarta tagadni az igazságomat, és 

azt kiáltotta, hogy hamis próféta vagyok; de az Én szavam meglepte őt, mielőtt még ideje lett volna 

kinyitni a száját. Más alkalmakkor hagytam, hogy néhány káromló gyalázzon Engem, hogy a sokaság előtt 

bebizonyítsam, hogy a Mester nem válik vonakodóvá a sértésekkel szemben, így adva nekik példát az 

alázatból és a szeretetből. 

7 Voltak néhányan, akik szelídségemet megszégyenítve azonnal távoztak, megbánva, hogy 

kételyeikkel megbántották azt, aki műveivel az igazságot hirdette. De amint lehetőségük adódott, 

eljöttek hozzám, követtek Engem az ösvényeken, sírva, az Én Szavam által megindítva, anélkül, hogy meg 

mertek volna szólítani Engem, hogy bocsánatot kérjenek a sértésekért, amelyeket korábban okoztak 

Nekem. Odahívtam őket, megsimogattam őket az Igémmel, és kegyelmet adtam nekik. 

8 Egészen ugyanezeket az utakat fogjátok most bejárni, szeretett népem, ezek az utak az Én 

szeretetpéldáim által előkészített utak, amelyek most rátok várnak, a Szentlélek tanítványai, hogy az Én 

Szavammal és a ti példátokkal üdvösséget hozzatok az emberiségnek. 

9 Ne felejtsétek el, hogy a mérgező növényt és a gyomokat csak a szeretet és az irgalmasság 

cselekedeteivel lehet elpusztítani, amelyeket Jézuson keresztül tanítottam nektek. 

10 Az ösvények tele lesznek kövekkel, a mezők pedig csalánnal borítottak. De a ti szellemetek, Illés 

által vezetve és a hitben megerősödve, abban a vágyban, hogy a szeretet balzsamját vigyétek a 

szenvedőknek, az igazság fényével fog világítani azoknak az útjára, akik sötétségben élnek. Nem fogja 

érezni sem az út tüskéit, sem a fájdalmat, amit a kétség és a megértés hiánya okozhat neki. 

11 Járjatok így, és minél több szívet ruháztok fel túláradó szeretettel, annál nagyobb lesz az 

intuíciótok, és annál mélyebb és állandóbb lesz a hitetek azokban a művekben, amelyeket közvetítésetek 

által fogok kinyilatkoztatni. 
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12 Ha küldetésetek megkezdése előtt annak teljesítése lehetetlennek vagy nehéznek tűnt, később 

egyre könnyebbnek és könnyebbnek fog tűnni számotokra, ami alapján meg tudjátok határozni szellemi 

fejlődéseteket. 

13 Ez az az idő, amikor megtestesítem az összes szellemet a földön, akikkel együtt megalakítom az 

általam nagyon szeretett népet, hogy szeretetük és irgalmasságuk műveivel tanúságot tegyenek az 

emberiségnek a szellemi élet igaz ismeretéről. 

14 Ti, akiket arra jelöltek ki, hogy betöltsétek ezt a küldetést, és akik tudjátok és biztosak vagytok 

abban, hogy az Én népemhez tartoztok - örüljetek ennek a kinyilatkoztatásnak, de ne essetek kétségbe a 

közelgő csata előtt; mert bizony mondom nektek, hogy az igazságért harcoló katonáknak nem szabad 

félniük az ellenfelektől, akiket az emberiség áll velük szemben. 

15 Mindannyian, akik lelketekben érzitek a vágyat a spiritualizáció, a szabadság után, és vágytok 

arra, hogy felemelkedjetek Hozzám a szeretet, az irgalom és az igazságosság útján, titeket nyilvánítalak 

népemhez tartozónak, és ti lesztek az igazság katonái. De hogy ezt elérjétek, figyelnetek és imádkoznotok 

kell, és harcolnotok kell a gyengeségeitek ellen, hogy a tanításomról tett tanúságtételetek igaz legyen. 

16 Azt is mondom nektek, hogy bárki, aki vágyik arra, hogy az Én népemhez tartozzon, azt elfogadják 

és szeretni fogják, ha gondolataival és cselekedeteivel tanúsítja, hogy a szeretet eszménye az a fény, 

amely megvilágítja életútját. 

17 Annak érdekében, hogy jobban megértsétek tanításomat, hallgassátok meg az én  

Példabeszéd: 

18 Két vándor lassan sétált egy hatalmas sivatagban, lábuk fájt a forró homoktól. Egy távoli város 

felé tartottak, és csak a célba érés reménye éltette őket nehéz útjukon, mert a kenyér és a víz lassan 

elfogyott. A fiatalabbik kezdett elfáradni, és megkérte társát, hogy egyedül folytassa az utat, mert ereje 

kezdett elhagyni. 

19 Az idős vándor megpróbált új bátorságot önteni a fiatalba azzal, hogy elmondta neki, hogy 

hamarosan találnak egy oázist, ahol visszanyerhetik elveszett erejüket, de az nem vette a bátorságot. Az 

idősebbiknek nem állt szándékában otthagyni őt ebben a magányban, és bár ő is fáradt volt, a hátára 

pakolta a fáradt társát, és nehezen, de folytatta a túrát. 

20 Miután az ifjú megpihent, és átgondolta, hogy milyen nehézséget okoz annak, aki a vállán cipelte, 

leoldotta magát a nyakáról, kézen fogta, és így folytatták útjukat. 

21 Mérhetetlen hit éltette az idős vándor szívét, erőt adva neki, hogy legyőzze fáradtságát. - Ahogy 

sejtette, a horizonton feltűnt az oázis, amelynek árnyékában egy forrás hűvössége várta őket. Végül 

elérték, és addig ittak az élénkítő vízből, amíg jóllaktak. Pihentető álomba merültek, és amikor 

felébredtek, úgy érezték, hogy a fáradtság elmúlt, nem voltak sem éhesek, sem szomjasak; békét éreztek 

a szívükben és erőt, hogy elérjék a keresett várost. Nem igazán akarták elhagyni azt a helyet, de az útnak 

folytatódnia kellett. Megtöltötték edényeiket ezzel a kristálytiszta és tiszta vízzel, és folytatták útjukat. 

22 Az idős vándor, aki az ifjú támasza volt, így szólt: "A vizet, amit viszünk, csak mértékkel fogjuk 

magunkhoz venni; lehetséges, hogy útközben találkozunk néhány zarándokkal, akiket a kimerültség 

legyőzött, szomjan halnak vagy betegek, és szükség lesz arra, hogy felajánljuk nekik azt, amit viszünk." A 

fiatalember tiltakozott, mondván, hogy nem lenne bölcs dolog olyasmiről lemondani, ami talán nem is 

elég nekik; hogy ebben az esetben eladhatják, amennyiért csak akarják, hiszen olyan nagy 

erőfeszítésükbe került, hogy megszerezzék ezt az értékes elemet. 

23 Az öreg nem elégedett meg ezzel a válasszal, és azt válaszolta neki, hogy ha nyugalmat akarnak, 

akkor meg kell osztaniuk a vizet a rászorulókkal. 

24 A fiatalember morcosan közölte, hogy inkább egyedül fogyasztja el az edényében lévő vizet, 

minthogy bárkivel is megossza, akivel útközben esetleg találkoznak. - — 

25 Ismét beigazolódott az öregember előérzete, mert láttak maguk előtt egy karavánnyi férfit, nőt és 

gyermeket, akik eltévedtek a sivatagban, és elpusztulni készültek. A jó öregember sietve odalépett az 

emberekhez, és adott nekik inni. - A fáradtak azonnal megerősödtek, a betegek kinyitották a szemüket, 



U 28 

180 

hogy megköszönjék az utazónak, a gyerekek pedig abbahagyták a szomjúságtól való sírást. A karaván 

felállt és folytatta útját. 

26 A nemes vándor szívében béke honolt, míg a másik, látva, hogy üres az edénye, aggódva mondta 

társának, hogy forduljanak vissza, és menjenek a forráshoz, hogy pótolják az elfogyasztott vizet. 

27 "Nem szabad visszamennünk" - mondta a jó vándor - "ha van hitünk, tovább haladva új oázisokra 

bukkanunk". De az ifjú kételkedett, félt, és inkább elvált a társától a helyszínen, hogy visszamenjen a 

forrás keresésére. Ők, akik harcostársak voltak, elváltak egymástól. Míg az egyik a céljába vetett hittel 

telve folytatta útját, a másik a halál rögeszméjével a szívében futott a forrás felé, mert azt hitte, hogy 

meghalhat a sivatagban. Végül lihegve és kimerülten ért a forráshoz. De megelégelte, megitta magát, 

elfelejtette a társát, akit egyedül hagyott, és a várost is, amelyről lemondott, és elhatározta, hogy ezentúl 

a sivatagban fog élni. 

28 Nem telt el sok idő, és egy fáradt és szomjas férfiakból és nőkből álló karaván haladt el a 

közelben. Mohón közeledtek, hogy igyanak a forrás vizéből. De hirtelen megjelent egy férfi, aki 

megtiltotta nekik, hogy igyanak és pihenjenek, hacsak nem fizetnek neki ezekért a juttatásokért. Az ifjú 

vándor volt az, aki elfoglalta az oázist, és a sivatag urává tette magát. 

29 Azok az emberek szomorúan hallgatták őt, mert szegények voltak, és nem tudták megvenni azt a 

drága kincset, amely oltotta volna szomjukat. Végül elváltak attól a kevesetől, ami náluk volt, vettek egy 

kis vizet, hogy csillapítsák kétségbeesett szomjúságukat, és folytatták útjukat. 

30 Hamarosan ez a személy úrból királlyá változott, mert nem mindig a szegények jártak arra; voltak 

olyan hatalmas emberek is, akik egy vagyont tudtak adni egy pohár vízért. 

31 Ez a férfi már nem emlékezett a sivatagon túli városra, és még kevésbé a testvéri társára, aki a 

vállán vitte és megmentette a pusztulástól abban a pusztaságban. 

32 Egy nap látta, hogy egy karaván biztonságban érkezik a nagy város felé, de megdöbbenve látta, 

hogy azok a férfiak, nők és gyermekek erővel és örömmel vonulnak ki, és dicsőítő éneket énekelnek. A 

férfi nem értette, mit lát, és még nagyobb volt a meglepetése, amikor meglátta, hogy a karaván élén az 

vonul, aki az útitársa volt. 

33 A karaván megállt az oázis előtt, miközben a két férfi egymással szemben állt, és csodálkozva 

néztek egymásra. Végül az oázisban élő megkérdezte azt, aki a társa volt: "Mondd csak, hogyan 

lehetséges, hogy vannak emberek, akik úgy kelnek át ezen a sivatagon, hogy nem érzik magukat 

szomjasnak vagy fáradtnak?". Azért tette ezt, mert belsőleg arra gondolt, hogy mi lesz vele attól a naptól 

kezdve, amikor senki sem jön majd, hogy vizet vagy szállást kérjen tőle. 

34 A jó utazó így szólt társához: "Elértem a Nagy Városba, de nem egyedül; útközben találkoztam 

betegekkel, szomjazókkal, elveszettekkel, kimerültekkel, és mindannyiuknak új bátorságot adtam az 

engem éltető hittel, és így oázisról oázisra haladva egy nap megérkeztünk a Nagy Város kapujához. Ott a 

birodalom Ura elé idéztek, aki látva, hogy ismerem a sivatagot és könyörülök az utazókon, megbízott, 

hogy térjek vissza, hogy vezetője és tanácsadója legyek az utazóknak a szomorú átkelés során (a 

sivatagon); és itt látod, hogy egy másik karavánt vezetek, amelyet a Nagy Városba kell vinnem. - És te? 

Mit keresel itt?" - kérdezte azt, aki az oázisban maradt. - Az utóbbi szégyenkezve hallgatott. Erre a jó 

utazó így szólt hozzá: "Tudom, hogy kisajátítottad ezt az oázist, hogy eladod a vizét, és pénzt kérsz az 

árnyékért. Ezek a javak nem a tiétek, egy isteni hatalom helyezte őket a sivatagba, hogy az, akinek 

szüksége van rájuk, felhasználhassa őket. Látjátok ezeket az embertömegeket? Nincs szükségük oázisra, 

mert nem éreznek szomjúságot és nem fáradnak el. Elég, ha átadom nekik az üzenetet, amelyet a Nagy 

Város Ura közvetítésemmel küld nekik, és elindulnak, minden lépésnél új erőt merítve a nagy célnak 

köszönhetően: hogy elérjék azt az országot. 

35 Hagyd a forrást a szomjazóknak, hogy megnyugvást találjanak benne, és oltsd a szomját azoknak, 

akik a sivatag viszontagságait szenvedik. Büszkeséged és önzésed elvakított téged; de mi hasznod abból, 

hogy ennek a kis oázisnak az ura vagy, ha ebben a pusztaságban élsz, és megfosztottad magadat attól a 

lehetőségtől, hogy megismerd a Nagy Várost, amelyet együtt kerestünk? Már el is felejtetted azt a nagy 

célt, amit közösen kitűztünk?" 
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Amikor az a férfi csendben hallgatta azt, aki hűséges és önzetlen társa volt, könnyekben tört ki, mert 
bűntudatot érzett tévelygései miatt. Letépte hamis ünnepi ruháját, és megkereste a kiindulópontot, ahol 
a sivatag kezdődött, hogy kövesse az ösvényt, amely a Nagy Városba vezet. Most azonban egy új fénnyel 
megvilágítva, a hit és az embertársai iránti szeretet fényével járta útját.  

(a példabeszéd vége) 
 
36 Én vagyok a Nagy Város Ura, és Illés a példázatom Őse. Ő "annak a hangja, aki a pusztában kiált", 

ő az, aki újból megismerteti magát veletek, beteljesítve a kinyilatkoztatást, amelyet a Tábor-hegyi 

átlényegülésben adtam nektek. 

37 Ő az, aki a Harmadik Korszakban a Nagy Városba vezet benneteket, ahol várok rátok, hogy 

átadjam nektek szeretetem örök jutalmát. 

38 Kövessétek Illést, szeretett népem, és minden megváltozik az életetekben, Isten imádásában és 

eszményeitekben; minden átalakul. 

39 Azt hitted, hogy a tökéletlen vallásgyakorlásod örökké tart? - Nem, tanítványaim; holnap, amikor 

a szellemetek meglátja a Nagy Várost a horizonton, azt fogja mondani, mint az Ura: "Az én országom nem 

e világból való". 

Az én békém legyen veletek! 



 

 

Függelék - Megjegyzések 
1. Megjegyzés 

A tanítások során gyakran találkozunk a "testvérek" kifejezéssel. Ez nem csak a nagy emberi család férfi 

képviselőire vonatkozik, hanem a nőkre is. A "testvér" szó egyszerűen a "felebarátot" jelenti - bármely 

nemű is legyen az -, és egyúttal azt a kapcsolatot is jelzi, amelyet az embereknek egymással kell ápolniuk: 

Testvériség. Jézus ezt világosan kimondja az Igében " . . . mert egy a ti Mesteretek, Krisztus, de 

mindnyájan testvérek vagytok" (Mt 23,8). 

Megjegyzés 2 

Az igehirdetések során újra és újra találkozunk az "engesztelés" szóval, ez a kifejezés vörös fonalként 

húzódik végig az egész művön. A kritikus olvasó megkérdezheti: Engesztelés - miért és miért? 

Isten adta törvényét az emberiségnek, újra és újra elmagyarázta azt küldöttei által, és a 

lelkiismeretünkben lévő hangján keresztül folyamatosan emlékeztet minket rá. A törvény követésének 

békét, boldogságot, egészséget, munkát és kenyeret kell hoznia nekünk földi életünkben. Az isteni 

törvény megsértése viszont automatikusan súlyos következményekkel jár. És a földön nincs olyan ember, 

aki ne vétkezett volna, vagyis aki ne vétkezett volna Isten törvénye ellen. Ezért látunk egyeseket fizikailag 

és mentálisan szenvedni, mert életútjuk során figyelmen kívül hagyták a bölcs isteni törvényeket. A 

többiek kiürítik ugyanazt a keserű poharat, amelyet embertársaiknak adtak inni. Hiszen a rossz, amit 

valakinek okozunk vagy szándékozunk okozni, előbb-utóbb felerősödve visszahat ránk, hiszen nekünk is el 

kell viselnünk viselkedésünk folyamatos következményeit, amit a költő Friedrich Schiller így jellemzett: 

"Ez a rossz tett átka, hogy rosszat kell szülnie. 

Isten tökéletes igazságosságának megváltoztathatatlan törvénye, hogy azt aratjuk, amit vetettünk, 

legyen az jó vagy rossz. Ezt fejezi ki a bibliai alapszó: "Amit az ember vet, azt aratja". A keresztény 

teológia nem adta meg az Isten fejlődésének és nevelésének ezt az alapvető, szellemi törvényét, amely 

megfelel az ok és okozat törvényének, a neki kijáró jelentőséget, és Jézus áldozati halálának hiányos, 

egyoldalú értelmezésével kiszorította a legtöbb keresztény tudatából. És azok az emberek, akik saját 

tapasztalataik révén megismerik ezt az igazságot a maga gyakran nagyon kemény valóságában, gyakran 

nem tudják összeegyeztetni a szerető Isten és Atya gondolatával. 

Ha azt mondtuk, hogy az isteni törvény megszegése automatikusan súlyos következményeket von maga 

után, akkor azt is ki kell mondani, hogy ezek a súlyos következmények - vagy megpróbáltatások - Isten 

szeretetét hordozzák magukban, mivel az ember örök üdvösségét szolgálják. A szenvedés által ugyanis az 

ember mélyebben kezd el gondolkodni önmagáról és az életéről. Időnként nem tudja felismerni egy-egy 

látogatás értelmét, mert elméjének múltjában rejtély van, amit nem tud megfejteni. Sok esetben 

azonban a Mennyei Atya megengedi az embernek, hogy megértse megpróbáltatásának okát. Ha átadja 

magát Isten akaratának, bűnbánatot érez és bocsánatot kér Istentől, Isten szeretete meg is adja azt. Az 

embernek azonban meg kell értenie, hogy ez nem szüntet meg minden fájdalmat és nehézséget egy 

csapásra. Isten igazságossága ugyanis nem kímélheti meg őt vétkeinek következményeitől. De az Ő 

megbocsátása bátorítja, vigasztalja, reményt ad neki, és megerősíti, hogy könnyebben viselje a 

megpróbáltatást. Ha ezt türelemmel és Istenbe vetett bizalommal viseli, akkor úton van a bűnének 

kiengesztelése felé. Ily módon a fájdalom nagy tanítómesterré válik az életében, és minél inkább 

átalakítja magát belsőleg, és minél inkább Isten akarata szerint alakítja életét, annál könnyebb lesz idővel 

a múltbéli bűnökért való vezeklés terhe, és annál hamarabb szabadul meg tőle újra. Személyes 

megpróbáltatásaink beágyazódnak a világméretű látogatásokba, amelyek már eljöttek és egyre nagyobb 

mértékben fognak eljönni. A személyes és az általános szférában egyaránt az ítélet ideje van. Bárhol és 

bárhogyan is ér minket az ítélet hulláma - akár a világméretű látogatásokkal kapcsolatban, akár 

személyes próbatételek során - a lényeg az, hogy belsőleg felkészültek legyünk. Nem szabad 

megvárnunk, amíg a halál eljön hozzánk, hanem hagynunk kell, hogy életünket minél hamarabb az isteni 

parancsolatok és a lelkiismeretünkben lévő fény irányítsa, hogy lelkünk itt a földön befejezhesse az isteni 
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törvény elleni vétkeinek kiengesztelését, és - a tökéletlenségek terhétől megszabadulva - beléphessen az 

örökkévaló országba. 

Ellenkező esetben a hibáktól és vétkeitől terhelten nehéz útja lesz a túlvilágon. 
Megjegyzés 3 

Az "1950 után" a jövő felé nyitott, korlátlanul nyitott időjelzés, amely a század második felében tart. - 

Ráadásul az isteni jelek és próbatételek általában időben és térben korlátozottak, mivel Isten nem a 

pusztulást, hanem az emberiség javulását és megváltását akarja elérni. A világméretű katasztrófákat 

tehát Isten csak végső megoldásként engedi meg, hogy a világ szellemi megújulását hozza el. 

az emberiség. (Vö. U 9, 79-82 és U 11, 77-78) 
Megjegyzés 4 
Ebben a német kiadásban a 14-23. versek nem szerepelnek, mivel ezek a 9. tanítás 25-34. verseinek 

ismétlése. - A tanítások összeállítása laza lapokon történt, és előfordult, hogy egy laza lapot kétszer 
nyomtattak ki. Az 1966-os második spanyol kiadásban az említett versek mégis újra bekerültek, hogy ne 
szakítsák meg a folyamatos számozást. 

Megjegyzés 5 
Első pillantásra az ítélet igazságtalannak és keménynek tűnhet, de ha mélyebben belegondolunk, 

felfedezzük, hogy Isten igazságossága - bármennyire is nehéznek tűnik elsőre számunkra - szeretetteljes 

tanítást és nevelést hordoz magában. 

A farizeusok Jézus idejében a judaizmuson belül egy olyan párt voltak, amely szigorúan betartotta a 

törvény szó szerinti betartását, és különösen a törvényből származó számtalan előírást, szokást és rítust. 

Istentiszteletük kimerült a törvény iránti odaadásban. Jézus szavaival és tetteivel elutasította ezt a téves 

nézetet. A jelen korban Krisztus azt is elmondja nekünk, hogy a külső istentisztelet az egyházi 

szertartásokkal és szokásokkal együtt haszontalan előtte. Azok, akik Isten szolgáinak nevezik magukat, 

elfelejtették, hogy Isten Lélek, és csak a szellemi jut el hozzá; ezért az első helyen kell állnia: A szellem, 

mint az isteni szellem bennünk lévő szikrája, a spiritualizáció és az Istennel való kapcsolat előmozdítása 

szellemtől szellemig. Nem voltak képesek megnyitni maguk előtt a szellemi világra vezető ajtót, és ezért 

nem hirdették a rájuk bízottaknak a szellem elsőbbségét és a spiritualizáció szükségességét. 

Néhány krisztusi szó a jelen tanításból szolgáljon további magyarázatként: U 3, 89-90; U 15, 48-53; U 

18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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A szeretet és az irgalom gyógyító ereje45-46 

Káin és Ábel példája  53 

Humán tudomány  57 

A reinkarnáció törvényének jelentése  61 

A "Szentháromság" jelentése  67-75 

Krisztus második eljövetele mint az Igazság Szelleme  75-79 

 

2. Utasítás 

Hirdetmény az új évre 1941  2-5 

A "harmadik korszak" gyűlései 1866-tól 1950-ig tartanak  12-14 

A "Hatodik Pecsét"  25-27 idejében élünk . 

A 144000 megjelölt  28-29 

Krisztus tanítványainak feladatai  40-46 

A vizsgálat órája  58-62 

A lelki ajándékok  63 

Az Istennel való lélek-lélek kapcsolat idejének bejelentése  75-78 

 

3. Utasítás 

Illés, a szellemünk hívója és előkészítője  2-4 

Isten jelenléte az emberben  6-13 

Jézus, a tökéletes példa  21-24 

Krisztus második eljövetele a Lélekben  29-38 

Az isteni kinyilatkoztatás tanúságtétele gondolatokon, szavakon és cselekedeteken keresztül 46-50 

A szellem nem ismer fáradtságot  53 

Az egyetlen szükséges vezeklés  58 

Az írott isteni szó célja . . .  60-61 

A száznegyvennégyezer  69 

Hamis elképzelések Istenről  81-83 

Az isteni tanítással való visszaélés  90-91 

 

4. Utasítás 

A spirituális ébredés  3-6 

Az isteni igehirdetések befejezése  10-13 

A spiritualizmus előkészíti a béke országát . .  17-22  

Istenbe vetett hűséges bizalom a szenvedésben  30-34 

Isten jelenléte az emberben  36-37 
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A kinyilatkoztatás három idejének belső egysége  41-47 

Tanítás és példaadás a gyermekek számára  54-57 

A szellemi vetés munkája és küzdelme  61-73 

Az élethez szükséges anyagot kapjuk ráadásul .  74-75 

Istentől kapott lelki ajándékok  76-77 

Az aktív jótékonysági tevékenység küldetése  78-81 

A fény világít a sötétségben  86-93 

 

5. Utasítás 

Illés hívja a szellemeket és felszereli őket  3 

A kereszt és az áldozat útja  8 

Mária anyai gondoskodása minden emberről . . . .  9-11 

Buzdítások és megbízások Isten népének  17-35 

Az emberi megpróbáltatások és szenvedések értelme  55-58 

Igazak és bűnösök mint Krisztus eszközei  66-67 

Az Isten új igéjének terjesztése a kötelesség. .  88-94 

 

6. Utasítás 

"Minden szem meglát engem"  2-3 

Hűséges és hűtlen munkások  4-6 

Figyelmeztetések, figyelmeztetések és parancsolatok 

A "Három idők" kinyilatkoztatásai egy  9- 26 

 37-38. egység 

A spirituális felemelkedés titka  43 

Feladatok és küldetések az emberek számára 

A  48-51. sz. dokumentum közzétételére vonatkozó utasítások 

"Az igaz élet könyve  52 

Egy példabeszéd a lelki és testi megtisztulásról  54-60 

A férj feladatai és felelőssége  61 

Viszályok még a családokon belül is  64 

Ki nevezheti magát Krisztus tanítványának?  

 

7. Utasítás 

Az emberi hanghordozókon keresztül történő megnyilvánulás nem Isten kinyilatkoztatásának 

legmagasabb formája 1 - 4  67 

Miután az emberi közvetítők általi igehirdetés véget ért, az Úr kinyilatkoztatja magát az emberek 

lelkében 8-14.   

Az isteni megnyilvánulások megértésének hiánya  22 

Az igazi szentély  23-24 

A szenvedés keresztje könnyebbé válik az önátadás által ...  29-32 

Farkasok báránybőrben  34-35 

Figyelmeztetés a hiúság és a kiválasztottság önhittsége ellen40-42 

A szellemi és az anyagi törvény beteljesülése .  50-53 

Izrael népének reinkarnálódott szellemei vagyunk. . . .  54 

Egy példabeszéd az Isten akaratának való átadás hiányáról . . 55 – 63  

 

8. Utasítás  



 

 

 

 

A keresztény szimbólumok magyarázata és jelentése A lelki küzdelmek bejelentése, 1-3. 

Társadalmi sokkok és súlyos természeti katasztrófák5-10 

Egy ismeretlen esemény Jézus tanítványainak körében . . . .  15 

A spirituális Izrael küldetése  

A spirituális fejlődés törvénye és a  21-24. év 

Reinkarnáció  25-27 

Boldogságok  30 

Jó eszközök az Úr szolgálatában  35-36 

Hogyan imádkozzunk?   37 

Az isteni fény a lelkünkben megment minket  39 

Mária, Isten anyai szeretete  41-49. 

A fájdalom mint nagy tanító  50-53 

A fájdalom okai és megváltása  54-57 

Az alázatos önismeret elősegíti az együttérzést és a 

a megbocsátásra való készség  61-62 

 

9. Utasítás 

Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapja  1 

Nem leszünk bírái testvéreinknek  5-6 

Az embernek meg kell tanulnia megérteni az ő Istenét  13 

A nyugtalanság oka  14 

Szülőség19 

A gondolat és az ima ereje  26 

Szabad akarat és lelkiismeret - a szellemi harc . . . . .  41-44 

Krisztus és az Atya egy  47-48 

Isten ismeri szükségleteinket és segít, amíg az emberek javát szolgálja. 

az elménk  50-62 

A háború borzalmai (2. világháború)  63-75 

János Jelenések könyvének próféciái 

valóra válnak  79-82 

 

10. Utasítás 

Mexikó küldetése a béke  4 

Az isteni mag hirdetése és terjesztése  12-25 

Mire kell figyelnie a jó magvetőnek, és mi áll a 

a munkáját?  26-30 

A "gazdag ifjú" becsapja magát  32-34 

A lelkiismeret, mint cselekedeteink útmutatója 32, 35-37 

A munkavállalók nagy felelőssége a munkálatokban 

az Úr  38, 41-44 

Az új szó elterjedése az egész világon. .  47-51 

A Föld nem az otthonunk  53 

A megnyilvánulásokról szóló írásos tanúságtételeknek tisztának kell lenniük. 

és tökéletes  56 

Az Úr munkájának bátortalan bajnokokra van szüksége  70-73  

A hatodik pecsét fénye megvilágítja az emberiséget 75, 85-89  

Az emberek mentális fejlődése változó  76-81 
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A szeretet gyakorlása a lelki 

és anyagi forma  104-107 

 

11. Utasítás 

Az út a boldogsághoz  1-2 

Isten jósága munkálkodik az emberi sorsban ....  10-12 

Minden ember függ egymástól  13-15 

Minden ember tanulság a többi ember számára16-24 

A harmónia törvénye  25 

A tiszteletlenség keserű következményei és a 

Szomszédaink elutasítása  26-31 

Az önzés a fájdalom oka  40-43 

A lelkiismeret fontossága  44-48 

Igazi élet  48-50 

Mit jelent a "mennyország" és a "pokol"?   51-56 

Az isteni igazságosság idejét éljük58-61 

Az Úr szeretet, és nem csak bíróként jön, 

hanem vigasztalóként, tanítóként és megváltóként is  64-67 

Legyen korlátlan hited Isten hatalmában  76 

Közelgő földmozgások  77 

A szentély a lelkünkben  78-79 

A jövő embere  83-84 

 

12. Utasítás 

A földi élet szenvedései csak rövid ideig tartanak.  3-10 

A megvilágosodott szellemeknek nagy feladatuk van a földön. 

teljesülni fog  11-14 

A csillagok Isten gyermekeinek lakhelyei24 

A jövőben megvilágosodott emberek fogják lakni a földet... 

bölcsen kormányozni  28 

A lelki emelkedettség az imádságban  30-32 

A harmadik korszak hírnökeinek sorsa  37-47 

A szeretet örök törvénye  61-65 

Az igazságtalan uralkodók a földön meg kell fizetniük a 

Engesztelés a vétkekért  68-69 

Az isteni szó minden szellemnek és világnak szól  76 

A világ sivataga  81 

Az ember legnagyobb hibája  87-89 

A különböző vallások eredete, értelme és célja . .  93-96 

Krisztus második eljövetelének isteni jóslata  

teljesült  97-99 

A szeretet felfedezetlen és kihasználatlan szellemi kincse . .  100-102 

 

13. Utasítás 

Krisztus jelenléte mint az Igazság Lelke  1-6 

Az emberek szelleme ma már fejlettebb és 

nagyobb tudásúak, mint Jézus idejében  7-8 



 

 

 

 

Az apostolok példája  9-13 

Krisztus új tanításai magyarázatot adnak 

és a korábbi kinyilatkoztatások megerősítése  14-16 

A jelen életünk határozza meg a jövőt...  17 

Illés szelleme, mint a nemzetek felszabadítója a népek igája alól. 

Eclipse  18 

"A szó"  19 

A nép hitetlensége és bálványimádása  38-39 

Mit jelent Krisztus visszatérése "a felhőben"? .  40-45 

A szentírási szó spirituális értelmezése elvisz bennünket a 

Az igazság megértése közelebb  49-50 

Sok reinkarnáción mentünk keresztül  52 

A hét pecsét könyve  53 

A hatodik és a hetedik pecsét ideje  55-59 

Néhány lelkiismereti kérdés  60-62 

 

14. Utasítás 

A spirituális fejlődés végtelen létrája7-8 

Isten kiegyensúlyozó igazságossága a világokban 

fény  9-16 

Azokat nem ördögök szállták meg, hanem zavarodott 

A szellemek birtokba vették  23-24 

Az isteni kinyilatkoztatások meghaladják a felfogóképességet. 

az emberek alkalmazkodtak  28 

Az isteni igazságosság tiszteletben tartja a szabad akaratot 

az ember  29 

Figyelmeztetés az intoleranciára, a külföldiek megvetésére vagy kigúnyolására.  

Hiedelmek  35-40 

A materialista gondolkodás gonosz következményei  42 

A tudomány és az egyház vélelme  45 

Az emberi nyelvek és fogalmak alkalmatlansága 

az isteni és a végtelen leírásáról. . . .  46-50 

Sok szó, de kevés szeretet és megértés  51-53 

A szeretet ereje  55-58 

Az áldás küldetése. Mit jelent az áldás?  59-60 

Isten segítő hangja a lelkiismeretben  64-66 

A szellemi javak az emberben  69 

 

15. Utasítás  

A mózesi törvény minden embernek és minden 

Érvényes időpontok  1-3, 9 

A teremtmény a természeti törvények által alá van vetve Isten akaratának. Az embert viszont a 

lelkiismeret szava arra ösztönzi, hogy teljesítse a törvényt; 

de a szabad akarat dönt  4 

Az isteni fény az ember szellemében és lelkiismeretében  5-7 

A Tábor-hegyi átlényegülés jelentése  10-11 

A tanítványok küzdelme a törvény beteljesítéséért 
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és az emberiség spiritualizációja  12-21 

Az emberiség eltévelyedése  24-26 

Megjegyzések és utasítások az új tanítványok számára 

Krisztus, Isten népe  27-46 

Materializmus és spiritualizáció Izrael ősi népénél . . .  47-50 

Összehasonlítás Krisztus földi eljövetele és a 

Lelki visszatérése a mi időnkben  50-58 

  

16. Utasítás  

Az örök, isteni ragyogás mindenütt jelenléte. .  3 

Jézus és Krisztus - emberi megnyilvánulás 

és Isten Lelke  6-9 

Az isteni megnyilvánulások különböző formái ...  11 

Az idővel és személyiséggel kapcsolatos hatások a  

Isten sugallatainak reprodukálása és értelmezése ....  12-14 

Isten nem hallgat, és soha nem is hallgatott  18-24, 29-30 

Isten szeretete nagyobb az emberek bűneinél25-28 

Szerelem és spiritualizáció - az igazi boldogsághoz vezető út .  31-33 

Az ember elidegenedése a természettől 

és a spirituális  35 

Az emberi faj isteni nevelése38-43 

A "pokol örökké tartó kínszenvedésének" abszurditása és tévhite... .  44-47 

Isten igazságosságának valósága  50-59 

Az isteni kinyilatkoztatásnak nincs vége  60 

 

17. Utasítás 

A spirituális magasabb fejlődéshez vezető út  1-2 

"Dicsőség Istennek a magasságban és békesség a földön a 

Jóakaratú emberek"  4-6 

Nem szavakkal, hanem a szeretet gondolataival 

és a lélekkel imádkozunk  8-9 

A "csoda" a szeretet természetes hatása. .  11-13;18-21 

Szeretet, alázat, bölcsesség  14-17 

A földi ember nem a teremtés koronája. . .  24-27 

A Nagy Szellemek mint a teremtés harmóniájának megőrzői . . . .  30 

Engesztelés ideje! Hívás a spirituális álomból való felébredésre  

Tehetetlenség, tudatlanság és földhözragadtság .  32-38 

Fájdalom - megtisztulás - engesztelés  40-43 

Isten megbocsátása nem mentesít a következmények alól. 

saját bűntudat  44-45 

Az emberek törvényei és Isten törvénye45-54 

Minden igaz tudás Istentől származik  57-60 

Figyelmeztetés a természet kihívására  60-61 

  

18. Utasítás  

Materialista és spiritualizált szemlélet a 

Bibliai szavak Krisztus visszatéréséről  1-13 



 

 

 

 

A szellem tudja, hogy már sok földi életet megélt. 

van, és hagy minket találgatni  24 

Az elme uralma a test felett  24-33 

A nagy igazság tanúinak lelki legyőző ereje . .  34-44  

Felhívás a kicsinyesség legyőzésére és a 

Kényelem  45-52 

Az anyagi világok megtalálják feloldódásukat, amint megvan a saját  

betöltötték a szellemek fejlődésének helyét  54-57 

Isten meg akarja adni gyermekeinek a dicsőség minden dicsőségét. 

Az alkotás átadása  59-61 

 

19. Utasítás 

A materialista gondolkodás feltételezése és szűklátókörűsége  5 

Az Úr új igéje minden ember gondolkodását meg fogja változtatni. 

megreszketni  10-11 

Izrael ősi népének próbaideje és hanyatlása . . . .  20-23 

Jézus munkája  24-25 

Húsvét és Jézus keresztre feszítése  26-31 

"Bontsátok le ezt a templomot, és a harmadik napon 

Újra fel fogom támasztani." (János 2:19)  32-34 

Nagypéntek és húsvét  37-42 

Az írás, a nyomtatás és a terjesztés a 

Krisztus tanításai és azok hatása  46-49 

Jézus kereszthalála mint áldás és mintakép a 

Isten áldozatos szeretete  50-53 

 

20. Utasítás  

Az "Igaz Élet Könyvének" szellemi jelentését tisztán kell tartani és világosan meg kell érteni  1-19, 

22-26  

Harmónia minden teremtett dologgal  20-21 

A nagy szellemek törvénytisztelő munkája  28-35 

A romboló elemek felszabadulása és 

ismeretlen erők a tudományon keresztül  32-33 

Az angyalok és a fényszellemek is rendelkeznek a szabad akarat ajándékával  36 - 37 

Szabad akarat és lelkiismeret 

Bűnösség beismerése és bűnbánat - a bűnösség tagadása  38-42 

és neheztelés  43-48 

A közönség kishitűsége  

Mindenben, ami létrejön és mindenben, ami történik, van egy  50- 57 

mély jelentés és rejtett lecke  58-61 

A hit szükségessége és ereje  63-65 

A vigasztalás és bátorítás szavai - a vigasztalás szelleme 66 - 75  

 

21. Utasítás  

Igaz ima - A Lélek felemelése  

A szeretet és irgalmasság cselekedetei és a hagyományos  1-3 

Jótékonyság  4-8 
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A szeretet átalakító ereje 

A külső kultuszformák és a figuratív  9-13 elutasítása 

A Megfeszített ábrázolásai, a feszület  13-28 

Az Emberfia és Isten Fia  29-33 

Honnan jönnek a gonoszok?  

Az élet fája - az összes  37 egységének szimbóluma. 

Egymással és Istennel való együttlét 

A lelkiismeret mint Isten jelenléte az emberben  38 

Elme és test uralma  

Prófécia a nagy pusztulásról és a  40 

Krisztus feltámadása az emberek szívében43-45 

Az "élet fájdalmas metszése"  52-55 

Jézus, a megbocsátás és a szeretet nagy példaképe. . . .  56-58 

Az eszmék és meggyőződések szellemi csatája 60 - 65  

 

22. Utasítás  

Izrael szellemi népének összegyűjtése  1-4 

Minden ember bűnös 

A Föld a fejlődés és az  5 

Tökéletesség  7 

Az ember tudása még mindig felszínes  16-18 

"Hajtsátok uralmatok alá a földet"  19-20 

Prófécia a világméretű, életet megváltoztató 

Krisztus új üzenetének ereje  21-26 

A szeretet nélküli emberek nem keresztények33 

A belső csend - nélkülözhetetlen a spirituális élethez 

Kapcsolat Istennel  36-38 

Lelki elragadtatás  39-42 

Az igehirdetők feddhetetlensége  45-48 

A háború és következményei. Ki a hibás?  51-55 

Krisztus visszatérésének előjeleinek keresése  56- 62 

 

23. Utasítás 

Haladás a természettudományban, de ellenállás 

a spirituális magasabb fejlődéssel szemben  4-5 

A tudósok arroganciája 

isteni megvilágosodás nélkül  6-8 

A Szentháromságos-Marian tanítás a Lélekről nem egy új 

Vallás, de felhívás a megújulásra  13a 

A megpróbáltatások szeretetteljes figyelmeztető hívások Istentől  13b-23 

Áldozatos munkások az Úr munkájában  26-30 

A szellemi lények, az őrangyalok küldetése  37-44 

Elutasítása a vallási fanatizmus, a hamis 

Szekták és materializmus  61-62 

A fény szellemeinek inspirációi és megnyilvánulásai .  66-72 

 

24. Utasítás 



 

 

 

 

Önzetlenség, alázat és megbocsátás  1-6 

Hogyan kívánja az Úr a tanítványait?  7-8 

Az emberek szellemi vaksága a 

Krisztus tanításai - egykor és ma  9-13 

Gondolatok is jelentős művek a 

Jó vagy rossz  15 

"Amit vetsz, azt kell aratnod"  16-18 

Értelmezések és teológiák  19-25 

Az Úr tanításai fényt, szeretetet hoznak, 

Igazság és új élet  26-31 

A kántálás jámbor mondások és imák, anélkül, hogy azok 

a spirituális értelmet igazán mélyen érezni értéktelen  32-34 

 39-41 

A spirituális törvény a természet törvényei felett áll42-44 

Vak létra a vakoknak  46-47 

Krisztus szellemi kinyilatkoztatása ellen harcolva, a 

A Lélek tana  48-50 

A szó jótékony hatása  51-52 

Csak a spiritualizáció fogja megmenteni az emberiséget53-56 

Isten nem akar külsődleges kultuszokat, hanem 

Istentisztelet lélekben, alázatban és szeretetben  58-64 

A mexikói misszió  65-67 

Az emberiség népekre és fajokra való felosztása ....  73 

Ítéletidő - a legnagyobb látogatás áll 

az emberiség előttünk  74-83 

 

25. Utasítás  

Az Úr gondoskodik az övéiről  3 

Az élet megpróbáltatásai sorsok, nem véletlenek  4-6 

Mindenkit megkülönböztetés nélkül meghívunk az Úr asztalához  9-10 

A szeretet végtelen ereje  11 

Az isteni bölcsesség könyve és a keserűség 

Az emberi tudomány gyümölcsei  12-18 

Quo vadis, Domine - hová mész, Uram?  21 

Krisztus tanításai nem csak erkölcsi tanítások, hanem 

a szellem tökéletességéhez vezető út  38 
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Ez az üzenet minden népnek szól. 
 

Az egész emberiségnek, népem közvetítésével, elküldök egy könyvet, amely tartalmazza szavam 

lényegét és a köztetek véghezvitt cselekedeteim tanúságát. Az az akaratom, hogy ezek a lapok az 

evangéliumom és az Igém teljes lényegét és igazságát tartalmazzák a három korszakon keresztül. 

Olvassátok el ezt a könyvet, fogadjátok el Szavamat, mint az Örök Élet Kenyerét, és meg fogtok érteni 

mindent, ami eddig homályos és titokzatos maradt, amikor szellemtől szellemig közvetlenül 

kommunikáltok Istenségemmel. Ez a tanítás olyan, mintha egy új nap virradna az emberiség számára, 

amely egy nagy ébredésre fogja megvilágosítani. 

Ez a Harmadik Idő, az az idő, amikor megtanuljátok majd megérteni, gyakorolni és élni az 

Evangéliumomat. Az Első Időben egy hegyen telepedtem le, és onnan küldtem nektek a kőbe vésett 

Törvényemet. A Második Időben leszálltam a völgybe, hogy köztetek éljek. A Harmadik Időben a 

szíveteket a lakóhelyemmé teszem, hogy megismerhetővé tegyem magam, és a legbelsőbb szívetekből 

szóljak hozzátok. Amikor az emberiség felismeri e tanítás igazságát, igazságosságát és végtelen 

bölcsességét, megszabadítja szívét minden előítélettől és félelemtől. Az én törvényem nem 

rabszolgasorba taszít. Az én törvényem felszabadít. 

Nemcsak egyszer, hanem sokszor és sokféleképpen jeleztem és megígértem tanítványaimnak, hogy 

újra eljövök, megjövendöltem nekik a jeleket, amelyek eljövetelemet jelzik majd: Jelek a természetben, 

események az emberiségben, világháborúk, bűn a legmagasabb fejlettségi szinten. De hogy a világ ne 

tévessze meg magát azzal, hogy ismét emberként vár engem, tudattam velük, hogy Krisztus a felhőkön 

fog eljönni, a túlvilág jelképén, ahonnan az én sugaram ered, vagyis a szellemben. Ez az ígéret teljesült. Az 

Én Igém nem azért jött, hogy húsvér testben reinkarnálódjon. A tanonckodásnak vége. Nincs szükségem 

testre, hogy köztetek lakjak. Mindazonáltal teljes teljességgel a tiétek vagyok, mint Mester, mint Bíró, 

mint Orvos. 

A mostani időszak döntő jelentőségű az emberiség életében. Óriási küzdelmet láttok minden elemben 

és erőben. Ez az emberi fejlődés egy szakaszának a vége. 

A föld népeit naponta megrázó események az ítélet hangjai, amelyek bűnbánatra, imára, megújulásra 

és megtisztulásra szólítanak benneteket, de a próbatételnek ez az ideje mindaddig elhúzódik, amíg az 

emberek makacssága és ellenszegülő szelleme meg nem hajlik, amíg fel nem adják gőgjüket és 

istentelenségüket. Az emberiség még mindig kap egy rövid időt, hogy megvizsgálja cselekedeteit, hogy 

aztán válaszolhasson az isteni bírónak, amikor az számon kéri. Egy korszak vége és egy új korszak kezdete 

okozta azt a válságot és káoszt, amelytől most szenvedtek. A nagy nyomorúság ideje közeledik mindenki 

számára, mert sem a hatalom, sem a pénz, sem a tudás nem segíthet az isteni igazságszolgáltatás 

szigorúságának elhárításában. Csak a spiritualizáció mentheti meg az emberiséget a káosztól. Nem kell 

más megoldást remélnie. Ha jól felkészülsz, a világ új irányt vesz. Akkor a háború veszélye elhárul, és 

eljön a béke. Ó, szeretett emberiség, bárcsak lenne bennetek jóakarat. Egyetlen ima, egyetlen gondolat, 

egyetlen szó elég lenne ahhoz, hogy megbékéljenek az emberek, a népek és a nemzetek. Az emberek 

még mindig gyerekek, de a nagy megpróbáltatás, amely közeledik feléjük, lehetővé teszi számukra, hogy 

rövid idő alatt annyi mindent megtapasztaljanak, hogy gyorsan átlépjenek ebből a gyermekkorból a 

felnőttkorba. 

Ez a hang, amely hív benneteket, az Isteni Mester hangja. Ez a szó attól származik, aki mindent 

teremtett. Ennek a munkának a lényege lesz az alapkő, amelyen a jövőben minden rend nyugszik majd. 

Ő, akinek hatalma van mindent megtenni, a szívedet kőből a szeretet és a felemelkedés szentélyévé 

változtatja, és fényt gyújt ott, ahol eddig csak sötétség volt. 
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