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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 
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Előszó  
Az idők folyamán Isten megismertette magát az emberiséggel, vigasztalt minket az Igéje által, megadta 

nekünk parancsolatait, és tanított minket a teremtéséről és a mi létezésünkről. 

Amikor a kereszténység előtti időkben az emberek elfelejtették ezeket az isteni utasításokat, Isten 

elküldte hozzájuk prófétáit, hogy emlékeztessék őket törvényeire. 

Amikor az emberek már több mint 600 emberi szabályt alkottak ebből a Tízparancsolatból, Isten 

elküldte Jézust, akinek szája által Krisztus, az isteni Ige megismertette magát, aki a Tízparancsolatot 

egyetlen parancsolatban foglalta össze: "Szeresd Istent mindenekfelett és felebarátodat, mint önmagadat". 

Az emberek ismét elfelejtették Isten ezen egyszerű, megváltó ajánlását. A kegyetlen háborúk és az 

embertelen üldözések mind a mai napig ennek szomorú bizonyítékai. 

Azáltal, hogy az isteni igazságot emberi dogmákkal keverik, a külső rítusok és szertartások 

túlhangsúlyozásával, valamint a tiszta isteni Ige hamis, emberi értelmezésével sok ember ma egyfajta 

szellemi rabszolgaságban él. 

Ezért volt és van szükség arra, hogy Isten ma is megvilágosító és figyelmeztető szavakkal forduljon az 

emberiséghez. Ez 66 éven át (1884-1950) történt Mexikóban ─ több mint száz gyülekezési helyen 

egyszerre, ahol az egyszerű emberek vasárnapról vasárnapra összegyűltek, hogy meghallgassák Isten 

felemelő és tanító igéit. 

Az összejövetelek szemtanúi arról számoltak be, hogy ezek az isteni szavak kristálytiszta 

vízfolyamként folytak a hanghordozóknak nevezett közvetítők szájából, két-három órán keresztül, 

megszakítás és a legkisebb nyelvbotlás nélkül. 

Aki tiszta és elfogulatlan elmével fogadta az isteni Ige jelentését, az megérezte az Úr jelenlétét és a 

Mennyei Atya végtelen szeretetét. 

Az 1950 előtti utolsó tíz évben a tanításokat társszcenografálták és jegyzőkönyvekbe foglalták, hogy 

később összeállíthassák őket. 366 tanítást válogattak ki és adtak ki 1956 és 1962 között az Igaz élet könyve 

című 12 kötetes műben. 

Önök, kedves olvasók, e 12 kötet egyikét tartják a kezükben, amelyet lelkiismeretesen és szó szerint 

spanyolból fordítottak le. Ez nem egy olyan könyv, amelyet csak egyszer, talán felületesen végigolvasol, 

majd gyorsan félreteszed. Ahhoz, hogy teljes mértékben megragadjuk a mély értelmet, ajánlatos a 

szöveget apró "falatokban", darabonként befogadni, meditálni rajta, és megpróbálni megérezni a 

kapcsolatot a bennünk lakozó isteni szellemmel. 

A tanításokban szereplő ismétlések a II. kötet előszavában részletesen kifejtésre kerülnek, és senkit 

sem zavarhatnak. Ellenkezőleg, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi nem építő információval bombázzák 

és kondicionálják elménket manapság, az ismétlődő, de mindig felemelő és építő táplálék a lelkünk 

számára rendkívül fontos, hogy felébreszthessük a mindannyiunkban szunnyadó belső értékeket. 
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Bevezetés  
Bizonyos alapvető témák szálanként futnak végig az Igaz Élet Könyve kinyilatkoztatási művének 

egészén, amelyeket a X. kötetben is megtalálunk. Az alábbiakban néhány részletet közlünk ebből a 

könyvből, amelyek útmutatóként és áttekintésként szolgálhatnak az olvasó számára. 

Krisztus második eljövetele 

Senkit sem lephet meg az új üzenetem és a szavam jelentése. Mert az első korszak prófétái, valamint 

Krisztus a második korszakban a legnagyobb világossággal hirdették meg azt a korszakot, amelyet ma 

tapasztaltok. (279, 9) 

A szeretetről szóló tanításomat nem néhány embernek szántam, akik a hanghordozókon keresztül 

hallották. Üzenetem azért jött a világba, hogy minden ember megismerje. Ezért mondom nektek, hogy 

sokféle formában el fogja érni a föld határait, mert ez a kezdete annak a vigasztalásnak, amelyet már 

megígértek az emberiségnek a Második Korszakban, amikor a földi nyomorúság idejének tetőpontját fogja 

elérni. (282, 57) 

Tekintettel a fény mérhetetlen hiányára ─ a fény, amely bölcsességet, szeretetet, emelkedettséget jelent 

─ el kellett jönnöm. Ahhoz, hogy ezt a fényt adjam nektek, nem volt helyénvaló, hogy emberi lényként 

helyezzem magam mellétek. Mert ahhoz, hogy spiritualizációra ösztönözzelek benneteket, szükséges volt, 

hogy jelenlétemet szellemi, láthatatlan és mégis kézzelfogható formában fedjem fel hitetek és szeretetetek 

számára. (293, 57-58) 

Amikor ez az Ige elterjed a világban, és az emberek megkérdezik, hogy ki ihlette és ki diktálta 

lejegyzésre, akkor a hírnökei és terjesztői tanúsítsák, hogy a Szentlélek volt az, aki kinyilatkoztatta azt a 

hanghordozók felkészült elméjén keresztül. (295, 26) 

A harmadik alkalom 

Az Első Idő mintegy az ember szellemi gyermekkora, amikor kinyitja szemeit, és meglátja Atyja arcát, 

hallja Őt, de még messze van attól, hogy megértse Őt. Ennek bizonyítéka, hogy úgy próbált 

engedelmeskedni neki, hogy ragaszkodott a szövegek betűjéhez, anélkül, hogy lelkével behatolt volna 

azok értelmébe. 

A Második Időben én, "az Ige", eljöttem, hogy Jézusban lakozzam veletek, és életemmel 

megmutassam nektek a lélek útját. Ez a Második Idő a serdülőkor vagy az első spirituális ifjúság. Ez az a 

kor, amelyben Krisztus szeretetre tanította az embereket, hogy felébreszthesse szunnyadó szívük húrjait, 

hogy szívük új érzéssel, az Atya és a felebarát iránti szeretet erőteljes lendületével rezegjen. 

Ez a "Harmadik Idő", amelyben az ember lelkének meg kell szabadulnia a materializmus láncaitól. Ez 

a világnézetek harcával jár majd, amely hevesebb lesz, mint amilyet az emberiség történelme valaha is 

ismert. (295, 56-57+64) 

Ez a Harmadik Idő, amikor az emberi gonoszság elérte a csúcspontját, mégis a megbékélés és a 

megbocsátás ideje lesz. (305, 12) 

A hatodik pecsét 

A Hatodik Pecsét feloldásra került, és megmutatta nektek, a spiritualizáció földi úttörőinek, 

tartalmának egy részét. De továbbra is ontani fogja fényét minden emberre, még akkor is, amikor ez a szó, 

amelyet ma hallotok, egyszer már megszűnik. (284, 46) 

Jelenleg az emberiség nevében fogadom itt ezeket a sokaságokat, és amikor az emberiségre utalok, 

nemcsak a jelen kor embereiről beszélek, hanem minden nemzedékről, amely hat szellemi időszak alatt 

lakta a földet. Az üzenetek, amelyeket e hat időszak alatt hoztam nektek, pontosan azok, amelyeket a 

"pecsétek" névvel szimbolizáltam, amelyek közül az egyiket ─ mint már tudjátok ─ még meg kell oldani, 

hogy feltárja előttetek az összes többi jelentését vagy jelentőségét ─ a lélek életének, a fejlődésnek és a 

tökéletességnek a magas jelentőségét. (303, 52) 

Izrael szellemi népe és a szellemi küldetés 
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Isten népe ismét megjelenik majd az emberiség között ─ nem egy fajban megtestesült nép, hanem egy 

nagy szám, az Én tanítványaim légiója, akikben nem a vér, a faj vagy a nyelv a meghatározó, hanem a 

Lélek. 

Ez a nép nem fog arra szorítkozni, hogy tanításomat írásokon keresztül tanítsa. Ahhoz, hogy a 

szavaknak életük legyen, meg kell élni őket. Ez a nép nemcsak írások és könyvek terjesztője lesz, hanem 

példák és tettek terjesztője is. (292, 28-29) 

Szükséges, hogy ez a nép, amelyre ezeket a kinyilatkoztatásokat bízták, felkeljen és tanúságot tegyen 

róluk. Mert így az emberek felébrednek, és képesek lesznek érzékelni az erre az időre jellemző szellemi 

jeleket és megnyilvánulásokat. (277, 15) 

A szellemi lények világa csak az órára vár, hogy benépesítse a földnek ezt a völgyét. Ők a fény lényei, 

akik nem vetik meg, hogy a visszamaradott népek kebelében testesüljenek meg, mert küldetésük éppen az 

lesz, hogy felébresszék azokat, akik alszanak. (288, 46) 

Szellem, szellem, lélek, lélek 

Az ember a Teremtő tükörképe, Isten képmása. A gyermekeknek szükségszerűen olyanná kell válniuk, 

mint az Atya, akitől származnak. Ez a hasonlatosság a szellemlélekben alapozódik meg, mivel az Isten 

tulajdonságaival van felruházva, és ráadásul örök élettel rendelkezik. Az anyag, vagyis az emberi test csak 

a lélek ideiglenes ruhája. (295, 44) 

     Az emberi szellem-lélek az, amelynek meg kell előznie az ember által végzett minden munkát, mivel a 

földi életet rá bízták. (305, 7) 

 

A lelki ima 

A szellemlélek megőrzi azt az intuitív tudást, hogy már régen kikerült a Teremtő kebeléből, és mivel 

tudja, hogy még hosszú út áll előtte, és utaznia kell, hogy visszatérjen kiindulópontjához, imádságnak 

szenteli magát, tudván, hogy legalább ebben a pillanatban kapcsolatba léphet Atyjával. A lélek tudja, hogy 

az imádságban olyan vigasztalást talál, amely simogatja, erősíti és gyógyítja. 

Megáldom azokat, akik imádkoznak. Minél spirituálisabb az imájuk, annál nagyobb békét adok nekik. 

Ezt könnyen megmagyarázhatjátok magatoknak, mert akinek az imádkozáshoz képek vagy tárgyak előtt 

kell térdelnie, hogy érezze az isteni jelenlétet, az nem lesz képes megtapasztalni az Atya jelenlétének 

szellemi érzését a szívében. (279, 1-2) Másrészt, nézzétek meg, milyen könnyen átalakul az, aki tanításom 

egyetlen atomját is a gyakorlatban alkalmazza. Akarsz erre példát? 

Volt valaki, aki egész életében szavakból álló imákon keresztül mondta Nekem, hogy szeret Engem ─ 

olyan imákat, amelyeket mások fogalmaztak meg, és amelyeket nem is értett, mert olyan szavakból álltak, 

amelyeknek a jelentését nem ismerte. De hamarosan megértette az imádkozás igazi módját, és félretéve 

régi szokásait, lelkének legbelsőbb részére koncentrált, gondolatait Istenhez küldte, és először érezte az Ő 

jelenlétét. 

Nem tudta, mit mondjon a gazdájának, a mellkasa zokogni kezdett, és a szeme könnyeket hullatott. 

Csak egy mondat formálódott a fejében: "Apám, mit mondhatnék neked, amikor nem tudom, hogyan 

beszéljek hozzád? De azok a könnyek, azok a zokogások, az a belső öröm és még a zavarodottsága is 

olyan gyönyörű nyelven szólt az Atyához, amilyet soha nem fogtok találni sem az emberi nyelveitekben, 

sem a könyvetekben. 

Annak az embernek a dadogása, aki elkezd lelkileg imádkozni az Urával, hasonlít a csecsemők első 

szavaihoz, amelyek örömet és gyönyört jelentenek szüleik számára, mert egy életre kelő lény első szavait 

hallják. (281, 23-24) 

A tökéletes, spirituális kommunikáció 

Sokat beszéltem nektek a spirituális párbeszédről, mondtam nektek, hogy meg fogjátok tanulni, hogy 

magasrendűen használjátok, és utat fogtok engedni ennek a vágynak. (291, 81) 

Amikor ez a tanítás elterjed, meg fogják kérdezni tőletek, hogy mi ennek az üzenetnek a célja, hiszen 

már most is nagyon sok vallási közösség létezik. Akkor majd felfeditek nekik, hogy ez az Ige azért jött az 

emberiséghez, hogy megtanítsa az embereket a szellem és a szellem közötti párbeszédre, amit a vallásaik 
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nem tanítanak meg nekik, és hogy ez az üzenet az isteni fény, amely feltárja előttetek mindazokat a 

szellemi tulajdonságokat, amelyekkel rendelkeztek. (294, 44) 

Gyakoroljátok a szellemtől szellemig tartó párbeszédet, amelyet napról napra tökéletesíteni fogtok. 

Mert az az akaratom, hogy ti és az emberiség kommunikáljatok Velem. Ezen a közösségen keresztül 

megkapjátok inspirációimat, megbízásaimat, és én befogadom a lelketek, meghallgatom imáitokat, és 

megengedem, hogy lelki karjaitok átöleljenek Engem. (304, 51) 

Ez a megnyilvánulás volt az a lépés, amely lehetővé tette számotokra, hogy egy újabb lépcsőfokot 

emelkedjetek azon az ösvényen, amely közelebb visz benneteket a tökéletes közösséghez. (278, 44) 

Az isteni megnyilvánulások elfogadása és elutasítása  

Hányan vannak, akik az elmúlt korok írásaiból ismerik azokat a próféciákat, amelyek ezt a korszakot 

beharangozták. És mégis ─ ha részt vennének a megnyilvánulásaimban ─ nem hinnének bennük, és nem 

vennék azokat az ígéretek beteljesedésének! Ők azok, akik még nem érték el azt a fejlettségi szintet, amely 

lehetővé tenné számukra, hogy felismerjék ezt a fényt. Másrészt, hányan azok közül, akik ma az életüket 

adnák azért, hogy tanúsítsák, hogy Én vagyok az, aki ezekben az időkben az emberek előtt ismertté teszem 

magam, nem is tudták, hogy vannak olyan próféciák, amelyek ezekről az eseményekről beszélnek. Ennek 

oka az, hogy a lelkük már felkészült és készen állt a fény befogadására. (298, 19) 

Ezek a tömegek hívőkből és hitetlenekből állnak, de mindannyian szeretetre éhes, világosságra és 

igazságra szomjazó lelkek. Míg a hívők táplálkoznak és megerősödnek, addig a hitetlenek elutasítják az 

örök élet kenyerét, és el kell viselniük éhségüket és szomjúságukat. Az anyagias, tudatlan és fanatikus élet 

által összezavart lelkek azok, akik nem tudják elfelejteni, majd felismerni és érezni jelenlétemet. Ezek 

olyan szívek, amelyek félnek az emberek ítéleteitől. Hogyan tudnának a lelkükben lévő magaslatra 

koncentrálni, hogy érezzék a lényemet, amikor arra gondolnak, hogy mások mit fognak mondani róluk? A 

végén azt fogják mondani, hogy az Én Jelenlétem nem igaz azokon a helyeken, pedig valójában ők azok, 

akik ─ bár jelen vannak ─ nem voltak Velem, mert a lelkük ott maradt, ahol a gondolataik, az 

érdeklődésük, a gondjaik és a szenvedélyeik tartották őket. 

Nagyon jól jöttem, nagyon jól voltam veletek, mert mindig azokra gondolok, akiknek szükségük van 

Rám ─ azokra, akik a szenvedés poharát isszák, és a szolgaság és megaláztatás kenyerét eszik. (301, 2) 

A vizsgák jelentése 

Néha a békéd küzdelemmé, riadalommá vagy félelemmé válik. Ez akkor történik, amikor a vihar 

végigsöpör a mezőkön és a kerteken, megrázza a fákat és lombtalanítja a virágokat. Aztán megkérdezed, 

hogy mi az értelme ezeknek a próbáknak. De mondom nektek, hogy a forgószél a rossz gyümölcsöt és a 

száraz leveleket lehullatja a fákról, és elfújja a kertből mindazt, aminek nem kellene a kebelében lennie. 

(278, 31) 

Engedjétek meg a lelkiismereteteknek, hogy a megpróbáltatásokban azt mondja nektek, hogy nem 

büntetlek benneteket, hanem hogy megtisztítjátok magatokat, és amikor a természet elszabadult erőit 

látjátok, amelyek rémületet okoznak, ne káromoljátok azt, hogy ez Isten büntetése, hanem hogy ez egy 

próbatétel, hogy megtisztuljatok. (293, 75) 

A tapasztalat hosszú útját jártad be. Ez az ártatlanság, ami vakság és tudatlanság, eltűnt, amikor 

eljutottatok a tapasztalat fényéhez. Sőt, bepiszkítottátok magatokat, és ezért vannak a megpróbáltatások és 

a fájdalom, hogy tisztára mossanak és megtisztítsanak benneteket. (301, 24) 

Spirituális inspiráció mindenkinek 

Tudjátok meg, emberek, hogy nem csak ti vagytok képesek spirituális üzeneteket és inspirációkat 

fogadni. Sokan vannak a világon, akik anélkül, hogy tudnák, hogy Szavamat ezeken a hanghordozókon 

keresztül árasztom ki, érzik egy olyan fény közelségét, amely készen áll arra, hogy kinyilatkoztatásokban 

árassza ki magát az emberiségre. Lelkemtől megkapják a szükséges előkészületet, hogy amikor meghallják 

a tanúságtételedet, és átadod nekik isteni üzenetemet, ujjongva mondhassák: "Ez az, amit reméltem.""" 

(283, 51) 

Lelki harmónia mindenki között 
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A jóság és a szeretet, amelyekből a szeretet és a béke virágzik, lesznek a kulcsok, amelyek kinyitják a 

Titokzatosság ajtaját, és amelyek által az emberek lépést tesznek az egyetemes harmónia felé. (292, 5) 

A minden lény közötti szellemi harmónia nagy tudást tár fel előttük, elhozza számukra a szellem és a 

szellem közötti párbeszédet, amely lerövidíti a távolságokat, közel hozza a távollévőket, és eltünteti a 

frontokat és a határokat. (286, 3) 

     Én vagyok az Atya, aki azon munkálkodik, hogy harmónia kezdjen uralkodni minden gyermeke között 

─ mind azok között, akik a földön élnek, mind azok között, akik más világokon élnek. (286, 2) 

A spirituális ébredés 

Miután annyi évszázadon át élt a viszályban, miután annyi szomorú és keserű tapasztalatot szerzett, ez 

az emberiség képes megérteni, hogy a népek közötti egység, a minden ember közötti harmónia nem 

alapulhat anyagi érdekeken, nem alapulhat földi értékeken. Végül megérti, hogy csak az emelkedett lélek 

lehet az a szilárd alap, az a megingathatatlan szikla, amelyen az emberiség békéje nyugszik. (289, 3) 

Azért beszélek így hozzátok, mert senki sem ismeri nálam jobban a lelketek fejlődését, és tudom, hogy 

a mai ember, a nagy anyagiasodás, a világ iránti szeretete és a legnagyobb bűnig fejlett szenvedélyei 

ellenére, csak látszólag él a "test" és az anyagi élet rabszolgájaként. Tudom, hogy amint megérzi lelkében 

szeretetem szerető érintését, gyorsan hozzám fog jönni, hogy megszabaduljon terhétől, és kövessen Engem 

az igazság útján, amelyen öntudatlanul is vágyik járni. (305, 36) 

Mercy 

Az első lépés az ember megújulása, a lelki emelkedettség állapotának elérése felé az irgalom. Irgalom a 

lélek iránt, irgalom a test iránt, irgalom a felebarát iránt. (287, 31) 

Amikor tekintetemet a kórházakra, a börtönökre, a gyászoló otthonokra, a megromlott házasságokra, az 

árvákra vagy a lelkileg éhezőkre fordítom ─ miért nem fedezlek fel ott téged? Ne feledjétek, hogy 

nemcsak imádkozni tanítottalak titeket, hanem az Ige ajándékát is adtam nektek, és megtanítottalak 

gyógyítani. És már sokszor elmondtam nektek, hogy a jelenlétetek csodákra képes, ha valóban 

felkészültök. (306, 27) 

Roque Rojas, az úttörő, Illés szellemétől ihletve a következő mondatot írta: "Könyörüljetek és 

könyörüljetek újra embertársaitokon, és meglátjátok Atyámat teljes dicsőségében". 

Igazság és világosság van ezekben a szavakban, tanítványok, mert aki nem gyakorol irgalmasságot az 

életében, az soha nem megy be az én országomba. Ezzel szemben biztosíthatom önöket, hogy még a 

legkeményszívűbb és legmakacsabb bűnös is képes megmenteni magát az irgalom által. (308, 52) 

Reinkarnáció és spirituális fejlődés 

Jákob álmában felfedte nektek a szellemi létra létezését, amelyen a lények folyamatosan fel- és 

leszállnak. Ki értette meg a tartalmát? Ki értelmezte a titkát? A pátriárka által látott kép jelentésében benne 

van a lelkek fejlődése, a szellemi teremtmények emberré való szüntelen reinkarnációja, a lények jóvátétele 

és vezeklése, Isten és az ember közötti kommunikáció és a szellem és a szellem párbeszéde. (287, 59) 

Ebben a Harmadik Korszakban elhoztam nektek a lélek reinkarnációjának megerősítését. Az 

emberiségnek valóban mindenkor megvolt róla az intuitív tudása, és a lélek kinyilatkoztatta ezt a 

misztériumot a "testnek", de ez ─ mindig hitetlen és gyenge ─ kételkedett benne. (309, 22) 

De most azért jöttem, hogy megerősítést hozzak nektek erről, és hogy elmondjam nektek: A lélek 

reinkarnációjában a szeretet tökéletes törvénye tárul fel. (309, 22) 

A szellemvilág 

A lélek élete, amely az anyagi világotokon túl létezik, nem lehet és nem is szabad, hogy rejtély legyen 

az ember számára. Mivel az Atya látta a tudás iránti vágyadat, a kinyilatkoztatás és az ihletettség 

ajándékával kezdte meg a tanítást, és végtelen számú formában nyilvánította ki magát. De ez a tanítás az 

első ember létezése óta kezdődött, és a mai napig nem szűnt meg. (289, 17) 

Ébresztő, emberek! A túlvilág figyeli lépteidet a földön! Ezek a világok ismerik műveidet! Amikor 

látják, hogy ez az emberiség elsüllyed az ellenségeskedések és szenvedélyek tengerében, megrendülnek, és 

imádkoznak értetek. (298, 41) 
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Annak érdekében, hogy az emberiségnek az anyagi életen túli szellemi lét ismeretébe vetett hite 

megerősödjön, a múlt időkben az Atya küldötteinek néhány megnyilvánulását kaptátok, akiknek az 

"angyalok" nevet adtátok. (301, 10) 

Azt se higgyétek, hogy egyedül végzitek a munkátokat, mert még nincs elég erőtök ahhoz, hogy ilyen 

nagy szellemi jelentőségű munkákat végezzetek. Tudnotok kell, hogy vannak lények, akik megmutatják 

nektek az utat, amelyet követnetek kell, és akik megmutatják nektek az utat és a helyeket, ahová a 

magotokat kell vinnetek. 

Ezek az útkeresők a testvéreitek más világokból, más otthonokból, ahonnan figyelik a lépteiteket és 

töréseket tesznek értetek. Mert ők is a béke, a szeretet és a testvériség munkásai. Ők a tiéteknél nagyobb 

tisztaságú, nagyobb tudással és tapasztalattal rendelkező lelkek, akiktől nem kell félnetek. Ők azok, akik 

nem hagyják, hogy megálljatok ─ ők azok, akik nyugtalanságot hoznak a szívetekbe, ha elhagyjátok a 

magot. (297, 6) 

A törvény és a szeretet ereje 

A szeretet törvénye, amelyen az embertársaitok iránti szeretet, megértés és megbocsátás alapul, az 

általam inspirált alap a spirituális küldetésetekhez. (291, 8) 

     Ne a félelem irányítsa lépteidet, és ne a félelem kényszerítsen a törvény teljesítésére. Legyen a hit és a 

szeretet az az erő, amely arra ösztönöz benneteket, hogy jó cselekedeteket tegyetek az életetekben. Mert 

akkor az érdemeid igazak lesznek. (305, 51) 

Béke, a legmagasabb szellemi jó 

     Az Én Igém az, ami nyugalmat ad a szíveteknek és békét a lelketeknek. A legnagyobb dolog, amit neki 

szántam, a béke. Aki birtokolja ezt a kincset, annak mindene megvan ─ aki ismeri a léleknek ezt az 

állapotát, az nem cserélné el a legnagyobb földi javakra és kincsekre. 

Ha megkérdezitek tőlem, mi a titka a béke elérésének és megtartásának, azt mondom nektek, hogy a 

titok az, hogy Atyátok akaratát teljesítsétek. És ha megkérdeznétek Tőlem, hogyan tegyétek meg az Isteni 

Akaratot, úgy válaszolnék nektek, hogy törvényemet és tanításomat alkalmaznám az életetekre. (307, 1-2) 

A lelkiismeret hangja 

Ismerkedjetek meg a lelkiismerettel, ez egy barátságos hang, ez az a fény, amelyen keresztül az Úr 

világít ─ akár Atyaként, akár Mesterként, akár Bíróként. (293, 74) 

Lássátok, hogy az ember hogyan áll mindazok előtt és felett, amelyek körülveszik; hogy ő az egyetlen 

lény, akit az akarat és a lelkiismeret szabadságával ruháztak fel. Az akarat e szabadságából ered az ember 

minden eltévelyedése, bukása és bűne. De ezek mulandó vétkek a Teremtő igazságossága és 

örökkévalósága előtt. Mert azután a lelkiismeret győzni fog a test gyengesége és a lélek csábító ereje felett. 

Így fog győzni a fény, amely a tudás, a sötétség, amely a tudatlanság felett. Ez a jó győzelme lesz, amely a 

szeretet, az igazságosság és a harmónia, a rossz felett, amely az önzés, a kicsapongás, az igazságtalanság. 

(295, 49) 

 

A spirituális felszabadulás 

     Hasztalanok és hiábavalóak lesznek a felekezetek erőfeszítései, hogy hívőiket a régi hiedelmek és 

elavult hitrendszerek kitaposott ösvényein tartsák. Mert senki sem lesz képes megállítani az Isteni Fényt, 

amely az emberi gondolkodás legmélyére hatol, és felébreszti a lelket a kinyilatkoztatások, az isteni 

sugallatok, a kétségek és misztériumok megvilágításának, a szellemi felszabadulás korszakára. 

Senki sem lesz képes feltartóztatni azt az áradatot, amely az emberiséget formálja, amint az a gondolat, 

a szellem és a hit szabadsága iránti vágyában kitör. 

Senki ne higgye, hogy elragadom a különböző vallási közösségektől a tanítványaikat, hívőiket vagy 

követőiket ─ nem. De eljött az óra, hogy új korszak kezdődjön, hogy felszínre hozzuk az elfelejtett 

leckéket, hogy eltöröljük a haszontalan szokásokat, tanokat és hagyományokat, hogy megtisztítsuk és 

megfosszuk a lelkeket mindattól, ami hamis, hogy a Lélek igazi kenyerét adjuk nekik, amelyet mindig is a 

rítus váltott fel. (290, 58-60) 
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Hányan voltatok, akik hallottátok az én szavamat abban az időben, akiknek a szabadulásotok napja 

pontosan az a nap volt, amikor először hallottátok ezt a hangot! Mennyi szeretettel vésted emlékezetedbe 

azt az áldott napot, amelyen megemlékeztél a hitre való feltámadásod csodájáról! (294, 24) 
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Utasítás 277  
1 Megláttam benned a karaván élcsapatát, amely mindig követ engem - a bölcs Izraelt, Júda harci 

szellemét, aki küzd népének útját járja. Azért jöttök, hogy megvívjátok a végső csatát, és előttetek állok 

Én, hogy vezessem lépteiteket, és eljuttassalak benneteket munkátok csúcspontjára. 

2 Pontosan a megpróbáltatás pillanatában küldtelek titeket, amikor az emberiség a legnagyobb 

veszélyeket éli át, és mondom nektek, hogy egy ideig még folytatni fogja a hatalomra való törekvését, 

majd fájdalmas kimerültségbe esik, amíg a lelkiismerete elő nem jön, és el nem mondja neki, hogy mennyi 

hiábavaló utat járt be, és hogy mennyire elpazarolta a létét. Az Én nevemben fog beszélni hozzá, és 

bölcsen megtanítja, hogy jöjjön hozzám a spiritualizáció útján. 

Amikor a lélek felébred és elgondolkodik, valami biztos dologba akar majd kapaszkodni, a legrövidebb 

és legbiztosabb utat akarja majd felfedezni, és vissza fog térni az eredethez, hogy ott megtalálja az 

alapokat, az erényeket, az igazi tudományt, és rá fog jönni, hogy az első és utolsó törvény, amit az 

embernek adtam, a szeretet, minden tökéletesség forrása. 

3 Azt akarom, hogy az Igém beteljesülésének várakozásában éljetek, hogy mindig kapcsolatban 

legyetek Velem és a szellemi világgal, hogy ne érezzétek magatokat távolinak, és ne érezzétek magatokat 

elkülönülve Tőlem. El fogom érni a különböző világok lelkeinek egyesülését, hogy egyesülésükben 

megerősödjenek, hogy elvégezhessék azt a munkát, amit rájuk bíztam. 

4 Ennek megvalósításához nem követelem meg tőletek, hogy megtagadjátok személyiségeteket, sem 

azt, hogy elszakadjatok a világtól, hiszen benne éltek. Én csak azt mondom, hogy a 

A testetek igényei csak azt használhatják, ami feltétlenül szükséges, hogy a lélek szabadon érezze magát, 

és belső lényét és környezetét vizsgálva megértse a Munkámon belüli nagy célját. 

5 Megadom nektek, ami az emberi élethez szükséges. Nem azt kérem tőletek, hogy hanyagoljátok el 

a kötelességeiteket, inkább az Én Igém tanít meg benneteket arra, hogy megfeleljetek nekik, mert még a 

legkisebbek is a feladatotok részét képezik. 

A küzdelem, az aktivitás és az erőfeszítés időszakán mentek keresztül, és szükséges, hogy mindezt a 

Lélek szolgálatába állítsátok, hogy kibontakoztassátok minden adottságotokat, hogy az az átalakulás, 

amely a második korszak tanítványaimban történt, akik - mintha egy Lélekben egyesültek volna - eggyé 

váltak volna Velem, bennetek is végbemehessen. 

6 Nem mehetnél az emberekhez hamis vagy csak látszólagos felkészültséggel; mert a lelkük 

kifejlődött, és a kötés, amely a szemüket takarta, már régen lehullott. Hozzátok el nekik a spiritualitást, 

kínáljatok nekik békét, és teremtsétek meg a jólét és a testvériség légkörét a környezetetekben, és látni 

fogjátok, hogy hallgatni fognak rátok, és elfogadják szavaitokat, amiben benne lesz az én inspirációm és 

az én erőm. 

7 Ha békét prédikáltok és tanítotok, legyetek ti magatok is békés emberek; ha szeretetről beszéltek, 

érezzétek azt, mielőtt szavakkal kifejeznétek; ha embertársaitok szintén felajánlják nektek a gyümölcsüket, 

ne utasítsátok el őket. Vizsgáljatok meg mindent, amivel találkoztok, és tartsátok magatokat ahhoz, ami a 

tanításukban megengedett és helyes. Találkozni fogtok olyanokkal is, akik a vallásgyakorlás fanatizmusa 

miatt a rítusaik materializálása révén csökkentették a felfogóképességüket. Türelmesen segítened kell 

nekik, hogy gyarapítsák tudásukat, meg kell mutatnod nekik azokat a távlatokat, amelyeket a szellemük 

elérhet, ha elmerülnek a tanításomban. Beszélni fogtok nekik az Egyetemes Szellememről, a lélek 

halhatatlanságáról, örökös fejlődéséről. Megtanítod őket az igaz imára, a szellem párbeszédére, és 

megszabadítod őket az előítéletektől és tévedésektől. Ezt a munkát parancsolom nektek - a szeretet és a 

türelem munkáját. 

8 Vigyázzatok a lelketekre, mindannyian, akik az én gyermekem vagytok. Fogadd az új 

kinyilatkoztatásaimat, és ha nem voltál képes felfedezni a szavak értelmét, amelyeket a múltban adtam 

neked, gyere hozzám, és mindent meg fogsz tudni és meg fogsz érteni ezen útmutatáson keresztül. Mert 

emlékeztetlek benneteket és egyesítem veletek minden idők minden szavamat és cselekedetemet, hogy egy 

újabb tanúságtételetek legyen Atyátokról. 

9 Használjátok az erőt, amit adtam nektek, hogy legyőzhessetek minden próbát és kísértést. 

Legyetek türelmesek a fájdalomban, hogy kormányozhassátok a hajótokat és megmenthessétek magatokat. 
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10 Azt akarom, hogy Isten imádata ebben a Harmadik Időben olyan tiszta és tökéletes legyen, mint a 

virágokból áradó illat. 

11 Ha az emberek egyszer készen állnak arra, hogy templomot építsenek a lelkükben, és meggyújtsák 

benne a hit lángját, akkor a gyalázkodások megszűnnek, a háborúk véget érnek, a könnyek völgye 

fokozatosan a béke földjévé válik, és a mennyország minden szívhez közeledik. 

12 Engedjétek meg, hogy így beszéljek hozzátok, még akkor is, ha minden, amit mondok, 

lehetetlennek tűnik számotokra. Tudom, mi lesz ebből a világból a jövőben - abban a jövőben, amely az 

örökkévalóságig tart, és amelyet ti, kis teremtmények nem tudtok felfogni. 

13 Mivel még a jelenről sem vagytok tudatában, hogyan tudjátok megjósolni, hogy mi fog történni, 

vagy hogyan kételkedhettek abban, amit az Igém megjövendöl? 

14 Már jönnek a világba az én hírnökeim, akik - amikor eljön az óra - le fogják venni a sötét kötést az 

emberek szeméről, azok a hírnökök, akik azért jöttek a világba, hogy az igaz szeretet műveivel megvédjék 

az igazságot. De ki fedezte fel őket? Ki látja meg ezekben a mai gyermekekben a holnap prófétáit és 

apostolait? De ha ez azokkal történik, akiket a testetek szemével láthattok, mi fog történni, amikor 

elmondom nektek, hogy a fény szellemi seregeim is megközelítették a világotokat a béke üzenetével és a 

megújulásra való felhívásukkal? Ezt még csak nem is sejtette. 

15 Szükséges, hogy ez a nép, amelyre ezeket a kinyilatkoztatásokat bízták, felkeljen és tanúságot 

tegyen róluk. Mert ezen keresztül az emberek felébrednek, és képesek lesznek érzékelni az erre az időre 

jellemző szellemi jeleket és megnyilvánulásokat. 

16 Ez az oka annak, hogy szüntelenül azt mondom nektek, hogy őrizzétek ezt a magot, hogy ti és 

gyermekeitek vigyétek el ezt a fényt a föld népeihez. 

Engedélyezem nektek - hogy üzenetemet a Föld különböző pontjaira elvigyétek -, hogy bármilyen 

eszközt használjatok, amit jónak láttok, amikor a lelkiismeretetek azt súgja, hogy a helyes úton jártok. 

17 De nem akarom azt mondani nektek, hogy ti, akik ebben a pillanatban hallgattok Engem, vagytok 

az egyetlenek, akiknek megbízást kaptatok e küldetés végrehajtására. Nem - egy részét nektek kell majd 

elvégeznetek, és az utánatok jövők azt fogják tenni, ami rájuk hárul. Mert a munka óriási az új embereim 

számára. 

18 Arra kell törekednetek, hogy ez a mű nemzedékről nemzedékre fejlődjön, szellemiségében és 

tisztaságában fejezze ki magát, és teljes igazságában megmaradjon. 

19 Még nem ismeritek fel tanításom teljes lényegét és értelmét. Ezért torzítottátok el azt ügyetlen 

kultikus cselekedetekkel - olyan kultikus cselekedetekkel, amelyek nem tartalmaznak szellemiséget. De ha 

egyszer az elmétek a lelketekkel együtt ráébredt az igazságra, egyikőtök sem lesz képes semmi tisztátalant 

hozzátenni a munkámhoz. 

20 Azt adjátok a világnak, amit feladatként kaptatok, mielőtt a Földre jöttetek. Ez az az üzenet, 

amelyet a lelked hozott magával. 

21 Az elme nem tudja mindezt, de a lelkek emlékeznek arra, hogy azt mondták nekik, hogy itt a 

földön összegyűlnek mindazok, akiknek az a rendeltetésük, hogy hallják az Úr szavát az Ő új 

megnyilvánulásakor a világnak. 

22 Boldogok azok, akik képesek voltak megőrizni lelkükben a Mester küldetését és ígéretét, mert 

bennük volt a Lelkem fénye. Ők most a rájuk bízott feladatot teljesítik, és amint befejezték a rájuk eső 

részt, az a lelki boldogság fogja őket érni, hogy új "munkások" jönnek utánuk, hogy folytassák a 

megkezdett munkát. Ezekkel az utódokkal meg fogják látni az elégedettséget, az örömöt, hogy az utat 

megtisztítva és kikövezve találták, és a vetés a földeken már megkezdődött. 

23 Ha ti, akik az elsők voltatok, és ezért sokat kellett küzdenetek, mert ebben a korszakban egyik 

társatok sem készítette elő nektek az utat, mégis képesek voltatok üzenetet vinni a világnak, ne feledjétek, 

hogy az új nemzedékeknek - mivel jól kitaposott utat találnak majd, és a magot elterjedtnek - nagyobb 

fénnyel és világossággal kell majd ismertetniük az üzenetet, amelynek ők a hordozói. 

24 A legkorábbi időktől kezdve, amikor a próféták elkezdték hirdetni a Messiás eljövetelét, azt 

mondták, hogy minden nemzet áldott lesz benne, mert emberré lesz. De ma azt mondom nektek, hogy 

minden nemzet újból áldott lesz ebben a Harmadik Korszakban, mert Lelkem eljön, hogy minden lélekkel 

közösséget vállaljon. 
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25 Boldogok azok, akik ima, bűnbánat és jó cselekedetek által keresik a megtisztulásukat, mert ők 

azok, akik valóban lemossák a foltjaikat, hogy tisztán jelenjenek meg előttem. Boldogok azok, akik így 

értik meg az igazságot, mert megtalálják az utat, és maguk mögött hagyják a múlt idők tudatlanságát és 

sötétségét. 

Ahogyan a Második Korszakban azért jöttem, hogy véget vetek a vérontásnak és az ártatlan áldozatok 

feláldozásának, amelyeket az emberek Jehova oltára előtt mutattak be, és megtanítottam őket arra, hogy 

saját életük áldozatát mutassák be az Atyának, úgy ma is azért jövök, hogy elfordítsalak benneteket az 

imádat és a szertartások számos haszontalan formájától, amelyekkel tanításom valódi beteljesülését 

helyettesítitek. 

26 Amikor tanításaimat hallgatjátok, meglepődve tapasztaltátok, hogy képesek vagytok megérteni és 

megvalósítani azt, ami korábban lehetetlennek tűnt számotokra, és ez azért van, mert a lelketek lépésről 

lépésre bejárt egy olyan utat, amelyet nem ismertetek. A fény szikrája az elmédben elég volt ahhoz, hogy 

eltávolítsa a szívedből a külső kultuszt, amely olyan mélyen gyökerezett benned. 

27 A szimbolizmus is eltűnik az istentiszteletetekből, ahogy közelebbről megnézitek az igazságot, és 

elkezditek élvezni a tiszta, egyszerű, lelki és könnyen végrehajtható istentiszteletet. 

28 Még nem mondtam el nektek mindent, és nem fedtem fel mindent, ezért mondom nektek, hogy ne 

elégedjetek meg azzal, amit elértetek, és ne elégedjetek meg az első dologgal, amit kaptatok. Az én 

kincstáram még mindig sok mindent őriz, és a lelked ezt meg fogja ismerni. Az úton még sok fontos lépést 

kell megtenned. 

Megtanítalak benneteket egy másik módjára a Törvény gyakorlásának, és egy másik módjára annak, 

hogy megismerjétek a spirituális és az isteni dolgokat, amelyeket az Igém kinyilatkoztatott nektek. Nem 

akarom ugyanis, hogy a tudósok vagy teológusok módjára kezdjetek el kutatni Engem. Atyátok rejtett 

bölcsességét úgy kérdezzétek meg, hogy gondolataitokat ima által Hozzá emeltek. Akkor alázattal, 

tisztelettel és szeretettel felöltözve megkapjátok tőle azt, amit Ő szeretne nektek kinyilatkoztatni. 

Aki így érkezik meg a bölcsesség kapujához, azt úgy tekintik, mint a fényre vágyó kisgyermeket, vagy 

mint a tudásra szomjazó tanítványt. Éreztetni fogom vele jelenlétemet, megsimogatom és megmutatom 

neki mindazt, amit Atyátok ítélete szerint tudnotok kell. Eltávolítom a kétségeit, elhúzom tekintete elől a 

sok titok fátylát, és betöltöm őt világossággal, hogy amikor befejezi imáját, és visszatér az életért folytatott 

küzdelméhez, felfedje emberi természetének, amit a Mesterrel való leckében tanult. 

29 Azok, akik fel akarták ismerni lényem lényegét és be akartak hatolni az Istenihez anélkül, hogy a 

szükséges alázattal és tisztelettel léptek volna be jelenlétembe, mindig tévútra tévedtek, és soha nem 

jutottak el a nagy tanításhoz, mert az oda vezető ajtó csak az alázatosok számára nyitott, de a büszkék 

számára mindig zárva van. Az emberek még mindig kisgyermekek az élet felé, és még messze vannak 

attól, hogy tanítványok legyenek. 

30 Az elme és a szív alázatosságát kérem tőletek, hogy ti, akik a szellemi ösvényen a fényre vágyva 

jöttök ide, megtaláljátok mindazt, amit tudni szeretnétek. A felkészülteknek nem kell majd sírniuk, és nem 

kell majd vágyakozniuk a megnyilvánulásom azon időszakai után, amikor azok véget érnek, és amikor 

idegenek karavánjai érkeznek, hogy arról kérdezzenek benneteket, amit hallottatok és láttatok. Akkor 

hűséges tanúságot kell tenned nekik mindarról, amit tanítottam neked, és magyarázatot kell adnod 

mindarra, amit titokzatosságba burkoltan látnak. 

Elképedve elmétek és szavatok tisztaságán, a "Fény gyermekeinek" fognak titeket nevezni, és azt 

mondják nektek: "Szerencsések vagytok, hogy így hívnak benneteket, mert hallottátok az Isteni Mestert, 

még ha ez csak az emberi elme képességén keresztül történt is." 

31 Újra adom az embereknek a szavamat, hogy tudják, hogy nincsenek elhagyatva, hogy szellemük 

hangján keresztül felébredjenek, és megtanulják, hogy nagy isteni csodák várnak a lélekre ezen élet után. 

32 Beszéltem róluk az embereknek, és ugyanezt tapasztalja az is, aki tudja, hogyan kell imádkozni, 

hogy kapcsolatba lépjen a szellemivel, és ugyanezt tapasztalja az is, aki a tudomány segítségével a 

természet titkaiba merül. Ezen a két módon mind az elme, mind a szellem egyre többet és többet fog 

felfedezni, minél többet keres. De mikor jön el az az idő, amikor az embert a szeretet fogja ösztönözni a 

tanulmányozásra és a kutatásra? Csak ha ez megtörténik, akkor lesz állandó a munkája a világban. Amíg a 

tudomány indítéka a hatalomvágy, az arrogancia, az anyagiasság vagy a gyűlölet, addig az emberek 
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szüntelenül megtapasztalják a természet elszabadult erőinek dorgálását, amelyek megbüntetik 

meggondolatlanságukat. 

33 A kor tudósa teljes értetlenségről tesz tanúbizonyságot műveiben, hiszen nemzeteket és népeket 

pusztít el, ezrével kaszálja el embertársai életét, rabszolgasorba taszítja az embereket, és forgószéllé 

változtatja az emberi életet. Nem érti a rosszat, amit okoz, és nincs tisztában tettei következményeivel. 

Ezért nevezem őket vakmerőnek. 

34 Csak az Én irgalmasságom segíthetne ezen az emberiségen, és ezért jöttem, hogy megérintsem az 

ember szívét és felébresszem a lelkét, hogy meghallja a lelkiismeret halk hangját, amely bölcsen ráébreszti 

őt mindarra a rosszra, amit okozott, és egyúttal beléje oltja a hibák és gonoszságok jóvátételének módját. 

35 Az embereknek meg kell érteniük, hogy mindenkinek el kell jönnie hozzám - de nem emberi 

lényként, ahogyan ők szeretnék, hanem szellemi állapotban. Csak így biztosítják, hogy munkájuk 

mindenki javára irányuljon, hogy ez a saját hasznukra is váljon. 

36 Hányan felfuvalkodtak a gonoszságban, a gőgben, a hiábavaló törekvéseikben, hányan tettek 

magukra koronát, pedig nyomorultak és lelkileg meztelenek. Milyen nagy a kontraszt aközött, amit ti a ti 

igazságotoknak tartotok és az én igazságom között! 

37 Sírva fakadsz szavam hallatára, ó, népem. Mikor fog az egész emberiség sírni a kinyilatkoztatásom 

láttán? Megbocsátok nektek, ez a kegyelem pillanata, és végtelen fényemet minden világra és minden 

gyermekemre árasztom. 

38 Ez a fény kora, amelyben az isteni bölcsesség, amely a Szentlélek fénye, még a szív és a lélek 

legtitkosabb zugaiba is be fog világítani. 

39 Most már az ember hamarosan tudni fogja, honnan származik, aki erre a világra születik, mi ennek 

az életnek az értelme, feladata és célja, és képes lesz megmagyarázni magának azt, amit "halálnak" 

nevezett. 

Az emberiség hamarosan felhagy az elméletekkel és az istentisztelet külső formáival, hogy helyette az 

igazságot élje meg. Akkor a létezését a jóságnak szenteli, művein keresztül imád Engem, és amikor eljön 

az óra, hogy elhagyja ezt a világot, nem fogja "halálnak" nevezni azt a tényt, hogy a test szemét örökre 

lehunyja, mert tudja, hogy ez az a pillanat, amikor a lélek teljesen belép egy magasabb életbe. 

40 Ha egyszer mindannyian tudjátok, hogy a léleknek a testből való kilépéskor történő leválása az az 

átmeneti lépés, amely elengedhetetlen a béke és a tökéletesség otthonainak megközelítéséhez, akkor az 

emberekben kialakul a valóság valódi felismerése. 

41 A Teremtő az embereket egy olyan világba helyezte, amelynek természete szüntelenül fejlődik, de 

mindig a tökéletesség felé halad. 

De azok az emberek, akik ennek a természetnek a kebelében élnek, nem fejlődnek vele összhangban, 

mert nem törekszenek erkölcsi fejlődésükre, nem vágynak lelkük tökéletességére, ami létük lényege és 

oka. 

42 Az ember fejlődésének, fejlődésének, tudományának és civilizációjának soha nem volt célja a 

szellem-lélek felemelkedése, amely a legmagasabb és legnemesebb dolog, ami a világon létezik. 

emberek léteznek. Törekvései, ambíciói, vágyai és 

Az aggodalmaknak mindig is megvolt a céljuk ebben a világban. Itt kereste a tudást, itt halmozott fel 

kincseket, itt szerzett élvezeteket, kitüntetéseket, jutalmakat, hatalmi pozíciókat és kitüntetéseket, itt akarta 

megtalálni a dicsőségét. 

Ezért mondom nektek: Míg a természet lépésről lépésre, megállás nélkül halad előre a szüntelen 

fejlődés törvénye szerint a kifinomulás, a tökéletesség felé, addig az ember lemaradt, nem haladt előre; és 

innen a földi sorscsapások, innen a megpróbáltatások, akadályok és csapások, amelyekkel életútján 

találkozik. Mert ahelyett, hogy harmóniában lett volna mindennel, ami körülveszi az életében, és 

gondoskodott volna arról, hogy lelkének felfelé irányuló fejlődésével mindennek urává tegye magát, 

ahogyan az Úr kezdettől fogva parancsolta, az alacsonyabb szenvedélyek, mint a kapzsiság, a gőg és a 

gyűlölet révén akart úrrá lenni. De anélkül, hogy ennek tudatában lett volna, saját maga büntette meg 

hiúságát azzal, hogy leesett a helyéről, mint úr és fejedelem mindazok felett, amelyeket Isten az ő akarata 

alá rendelt, és szolgája, rabszolgája, sőt áldozata lett az őt körülvevő természeti erőknek. 
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43 Határozzátok el, hogy először önmagatokat ismeritek meg, keresve lényetek legmélyén a lényeget, 

és biztosíthatlak benneteket, hogy megvilágosodva fogjátok érezni magatokat, amikor felfedezitek, hogy 

mindenekelőtt szellemlelkek vagytok, Isten gyermekei. 

44 Igém megnyitja előttetek a szellemi tudás kapuit, hogy felhalmozhassatok a szívetekben valamit 

abból, amit az Atya az Ő kincstárában őriz gyermekei számára. 

45 Az ember magában hordoz egy szellemi lelket, amely számos ajándék és isteni dicsőség hordozója, 

és Isten Igéje, az Ő tanítása az, ami méltóvá teszi őt arra, hogy elérje ezt a kegyelmet. 

46 Mennyire lealacsonyította magát az emberiség az anyagiasságában, mennyi könnyet kellett 

hullatnia a magas, a tiszta és igaz iránti közönye miatt! 

47 A szellemi lélek az erény felé hajlik, a testi burok a bűn felé, és mindkettő birkózik egymással, 

anélkül, hogy képes lenne harmóniába kerülni. Ezért Szavammal megtanítottam mindkettőt arra, hogy 

hogyan egyesüljenek egy eszményben, igazságos módon adva a léleknek a sajátját, és a világnak a sajátját. 

A "testben" vannak az ösztönök, a szenvedélyek és az anyagra való hajlam, mert onnan ered. Ezért 

olyan tanításra van szükségetek, amely érzékennyé teszi az emberi szív húrjait, amely nemesíti és felemeli 

a szívet anélkül, hogy elvonja azt a földi embert irányító törvények teljesítésétől. E tanítás révén a lélek 

képes lesz felemelkedni az Örökkévalóhoz, ahhoz az országhoz, ahonnan ered. 

Ha képes lesz győzedelmeskedni a "test" és a világ felett, akkor később, amikor már megszabadul az 

emberi test burkától, könnyebb lesz számára szintről szintre emelkedni, egyre közelebb kerülni az 

Atyához, és így egyre inkább maga mögött hagyni azt a világot, amelyben élt, és amely rabszolgasorba 

taszította. 

48 A szellem szikrája, amely az embert a Teremtőjéhez hasonlóvá teszi, egyre jobban megközelíti 

majd a végtelen lángot, amelyből eredt, és ez a szikra fénylő lény lesz - tudatos, szeretettől sugárzó, 

tudással és hatalommal teli. Ez a lény a tökéletesség állapotát élvezi, amelyben a legkisebb fájdalom vagy 

baj sem létezik, amelyben tökéletes és igaz boldogság uralkodik. 

49 Ha nem ez lenne szellemetek célja, bizony mondom nektek, nem ismertettem volna meg veletek 

Tanításomat oly sok tanításon keresztül, mert akkor az Első Korszak Törvénye elegendő lett volna ahhoz, 

hogy békében éljetek a földön. De ha arra gondolsz, hogy az emberek között éltem, és egy végtelenül jobb 

világot ígértem nekik ezen az életen túl, és ha ráadásul emlékszel, hogy megígértem, hogy egy másik 

időben újra eljövök, hogy folytassam a beszédet veletek, és elmagyarázzam mindazt, amit eddig nem 

értettetek, akkor arra a következtetésre jutsz, hogy az ember szellemi sorsa magasabb, sokkal magasabb, 

mint bármi, amire számíthatsz, és hogy az ígért boldogság végtelenül nagyobb, mint amit csak sejteni vagy 

elképzelni tudsz. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 278  
1 Szeretett tanítványok, még egyszer mondom nektek: Figyeljetek és imádkozzatok, mert a test 

gyenge, és gyengeségében tévútra viheti a lelket. 

2 Az éberen élni tudó lélek soha nem tér le arról az útról, amelyet az Úr jelölt ki számára, és képes 

arra, hogy örökségét és ajándékait addig kamatoztassa, amíg el nem éri a magasabb rendű fejlődését. 

Ennek a lénynek előre kell haladnia a próbákban, mert éberen él, és soha nem engedi, hogy az anyag 

uralja. Aki figyel és imádkozik, az mindig győztesen kerül ki az élet válságaiból, és szilárd léptekkel járja 

az élet útját. 

3 Mennyire más a viselkedése annak, aki elfelejt imádkozni és vigyázni! Önként lemond arról, hogy 

az általam az emberbe helyezett legjobb fegyverekkel védekezzen, amelyek a hit, a szeretet és a tudás 

fénye. Ő az, aki nem hallja meg a belső hangot, amely az intuíció, a lelkiismeret és az álmok által szól 

hozzá. De a szíve és az elméje nem érti ezt a nyelvet, és nem hisz saját szellemének üzenetének. 

4 Ha az ember tudatosan élne a felette létező és vibráló magasabb életre való tekintettel, és ha tudná, 

hogyan kell konzultálni a szellemével - mennyi kellemetlenségtől kímélné meg magát, mennyi 

szakadéktól menthetné meg magát. De egész életében azoktól kér tanácsot, akiknek nincs megoldásuk a 

kétségeire és bizonytalanságaira: a tudósoktól, akik behatoltak az anyagi természetbe, de nem ismerik a 

lelki életet, mert a lélek bennük letargiába esett. 

5 Az ember lelkének fel kell ébrednie, hogy megtalálja önmagát, hogy felfedezze mindazokat a 

képességeket, amelyeket rábíztak, hogy támogassák a küzdelemben. 

6 Ma az ember olyan, mint egy apró, vézna levél, amely lehullott az élet fájáról, és a szelek 

játékszere, ezernyi viszontagságnak van kitéve, gyenge a természet erőivel szemben, törékeny és 

szerencsétlen a halállal szemben, holott a föld ura kellene, hogy legyen, mint egy fejedelem, akit Én 

küldtem, hogy tökéletesítse magát a világban. 

7 Eljött az ébredés ideje, amikor sietnetek kell az igazság keresésére, és vissza kell térnetek arra az 

útra, amelyre ambíciótok, kétségbeesésetek és tudatlanságotok vezetett benneteket. 

8 Ne meneküljetek fényem elől, amely úgy tűnik, hogy megrázza a világot kinyilatkoztatásaival. 

Hamarosan látni fogjátok a szellemi égbolton ragyogni ennek a hajótörést szenvedett világnak - ennek az 

emberiségnek, amely az anyagias, meddő és egoista élet árnyékában veszett el, mert eltávolodott attól a 

törvénytől, amely életetek lényege. 

9 Áldott emberek: Nem rendül meg a szívetek, amikor így beszélek nektek az emberiségről? Nem 

gondolsz azonnal arra a nehéz küldetésre, amelyet teljesítened kell? 

10 Azért beszélek így hozzátok, hogy felkészüljetek. Mert most már közel van az idő, amikor 

hírnökeim és küldötteim megjelennek a világban, és e küldöttek között lesznek néhányan közületek, 

néhányan azok közül, akik hallották szavamat ebben a Harmadik Korszakban. 

11 Csak a tiszta szívűek mehetnek el a földekre és a nemzetekbe, hogy terjesszék az üzenetemet, mert 

ők lesznek az egyetlenek, akik méltók arra, hogy tanúságot tegyenek e mű igazságáról. 

12 Amikor ezek a küldöttek elindulnak a rájuk váró földekre, minden vallási fanatizmusnak ki kell 

már olvadnia a szívükből, nem lehet többé a legcsekélyebb vágy a hízelgés vagy a csodálat iránt, és a 

kezük nem merészelheti magát a világ pénzével bemocskolni az általuk végzett szeretetszolgálatért. Ne 

áruljanak csodákat, és ne szabjanak árat a szeretetnek egymás között. Szolgáknak kell lenniük, nem 

uraknak. Eljön majd az idő, amikor megértitek az igazi alázat nagyságát, és akkor rájöttök, hogy aki tudta, 

hogyan kell szolgának lenni, az valójában szabad volt a jócselekedetek és az irgalom terjesztésének 

feladatában, és hogy a hit, a bizalom és a béke kísérte őt az életében. 

13 Az viszont, aki királynak és úrnak képzelte magát, anélkül, hogy azzá érdemelte volna magát, az - 

még ha a nemzetek a lábai előtt hevernek is - rabszolga, nyomorult, mert nincs sem nyugalma, sem békéje, 

sem biztonsága, sem hite. 

14 Ha igazi bátorítást akarsz a lelki küzdelemben, fordulj felebarátod felé, és mélységes 

elégedettséget, kimondhatatlan boldogságot fogsz érezni, amely összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint 

azok az örömök, amelyeket a világ kínálhat neked, minden alkalommal, amikor megvigasztalsz egy 

gyászolót, meggyógyítasz egy beteget vagy megmentesz egy elveszett embert. Ha emberi és kicsi szívetek 

egyszer megtapasztalja ezt a fajta örömöt, az azért van, mert a lelketek megküzdött és felemelkedett. 
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15 Érzem ezt a titkos kérdést a szívedben: "Mi lesz velünk, ha hiányzik az Ige melegsége?" Ennek az 

az oka, hogy a lelketek előre látja a fájdalom idejét, amely szét fogja bomlasztani a világot attól a 

pillanattól kezdve, amikor megnyilvánulásom véget ér. 

16 Azt mondom neked: Ha követitek a tanításaimat, nem lesz mitől félnetek. Mert aki az én utamon 

jár, azt megvilágítja az én világosságom, és az én békességemet élvezi. Aggódjatok azokért, akik 

elfelejtettek imádkozni, azokért, akik nem éreznek szeretetet a szívükben, azokért, akik nem ismerik a 

bennük rejlő lelki ajándékokat. Imádkozzatok mindannyiukért. 

17 Tanítsd meg imádkozni, értesd meg embertársaiddal, hogy a lelkük az, akinek a Teremtőjével kell 

kommunikálnia, hogy felismerjék, hogy imáik szinte mindig a test kiáltása, a félelem kifejezése, a hit 

hiányának, a lázadásuknak vagy a Velem szembeni bizalmatlanságuknak a bizonyítéka. 

18 Értesítsd meg embertársaidat, hogy nem kell megalázniuk vagy tépniük a testüket ahhoz, hogy 

megmozgassák a szellememet, hogy felébresszék a könyörületemet vagy irgalmamat. Azok, akik testi 

szenvedéseket és vezekléseket rónak ki magukra, azért teszik ezt, mert a legcsekélyebb ismeretük sincs 

arról, hogy mik a számomra legkedvesebb felajánlások, és fogalmuk sincs szeretetemről és Atyátok 

irgalmáról. 

19 Azt hiszitek, hogy könnyek kellenek a szemetekbe és fájdalom a szívetekben ahhoz, hogy 

irgalmazzak nektek? Ez azt jelentené, hogy keménységet, érzéketlenséget, közömbösséget, önzést 

tulajdonítanál Nekem. El tudod képzelni ezeket a hibákat az Istenben, akit szeretsz? 

20 Milyen kevéssé igyekeztél megismerni Engem! Ennek az az oka, hogy nem képeztétek az 

elméteket arra, hogy a Lélekkel összhangban gondolkodjatok. 

21 Sokat beszélek nektek az imáról, mert szükséges, hogy felfedezzétek a benne rejlő összes erőt és 

hatékonyságot. Mert eljött az idő, hogy szellemetek betöltse azt a nagy küldetést a világban, amelyre 

rendeltetett, és az ima a legkiválóbb fegyver a küzdelemhez. 

22 Aki tud imádkozni, az Isten katonája, mert a lelkiség legyőzhetetlenné teszi. A fegyverei úgy 

működnek, hogy a világ észre sem veszi. Az ő fénye megvilágítja a sötétséget, az ő ereje meghiúsítja a 

rossz szándékot, az ő szeretete békét vet. Nincs szüksége anyagi eszközökre ahhoz, hogy küldetését 

beteljesítse, úgy teljesíti és cselekszik, mintha már a spirituálisban lenne. 

23 Megadtam az emberiségnek a szükséges időt a spirituális ébredéshez, és ez az idő a végéhez 

közeledik. Már csak néhány lépést kell tennie a világ ösvényein, aztán megáll, hogy önként belépjen a 

szeretet országába. 

24 Mégis látni fogjátok, amint egy hatalmas ember egy másik hatalmas emberre ront, hogy elpusztítsa 

őt, és a föld ura maradjon. Nem veszik észre, hogy az általuk keresett hatalom nem adatik meg nekik, mert 

átlépik a szabad akarat határait. 

25 Ha a csata végén valaki még mindig egyenesen áll, és győzelmi kiáltást akar kiáltani, látni fogja, 

hogy országa romokból és hullákból áll, hogy világbirodalma nyomorúságból és halálból áll, és ez lesz a 

háborúk vége a világon. 

26 Az emberi lény akkor nem fogja tudni azt állítani, hogy Bennem találta meg tudományának 

akadályát vagy hatalmi törekvéseinek és nagyság utáni vágyának ellenségét. Mert hagytam, hogy a 

végsőkig, a végsőkig menjen, mert tudod, hogy minden emberi dolognak van határa. 

Az ember az elképzelései szerint teremtett egy világot, és ő maga pusztította el, mert az alapjai nem 

voltak szilárdak. Mivel fog tudni megvádolni Engem? De amikor a fájdalom a legnagyobb, és a szíve 

elborzad cselekedeteinek eredményétől, akkor fog kegyelemért és bocsánatért kiáltani, mert csak abban a 

pillanatban tör ki a lélek a tömlöcből, amelyben fogoly volt, hogy kitörjön a vágyakozásban Őt keresve, 

akit elfelejtett, vagy ha egyszer emlékezett is rá, csak azért, hogy ne bízzon az Ő hatalmában. 

27 Az ember meg fogja ismerni igazságosságomat - nem pedig megtorlásomat. Mert ha ez az érzés 

bennem létezne, és az emberiségre bocsátanám, ahelyett, hogy megtisztítanám, bepiszkolnám azt. De az én 

igazságosságomnak az a feladata, hogy helyreállítsa lelketek tisztaságát. 

28 Nézzétek, hogy - miközben az emberek a pusztulásukat készítik elő - én mindent megadok az 

üdvösségükhöz és a feltámadásukhoz, még ha ehhez mérhetetlen szenvedések tégelyén kell is 

keresztülmenniük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a lelkeket megerősítsék a bűnbánatban és a 

törvényhez való hűségükben való elhatározásukban. 
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29 Mindenkit meg fog menteni az Én szeretetem, mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy 

visszatérjen Hozzám, és akkor tudni fogjátok, hogy a Mindenható és a végső győztes Én vagyok. De nem 

a legyőzöttek, nem a halottak és nem a megalázottak felett fogok uralkodni: győzelmem valódi lesz, mert 

győztesek felett fogok uralkodni. 

30 Olyanok vagytok, mint egy park, amelynek általam gondozott gyepén nem engedtem, hogy 

gyomok nőjenek. Hagytam, hogy a bokrok nőjenek, a rügyek kihajtozzanak és a virágkelyhek kinyíljanak, 

hogy a látogató gyönyörködhessen a látványban, a sétáló pedig menedéket találjon a zord időjárás elől, és 

megpihenhessen a fák árnyékában. 

31 Néha a békéd küzdelemmé, riadalommá vagy félelemmé válik. Ez akkor történik, amikor a vihar 

végigsöpör a mezőkön és a kerteken, megrázza a fákat és lombtalanítja a virágokat. Aztán megkérdezed, 

hogy mi az értelme ezeknek a próbáknak. De mondom nektek, hogy a forgószél a rossz gyümölcsöt és a 

száraz leveleket lehullatja a fákról, és elfújja a kertből mindazt, aminek nem kellene a kebelében lennie. 

32 Amikor ez a kert kivirágzik és meghozza gyümölcseit akaratom szerint, megnyitom kapuit, és 

meghívom más tartományok lakóit, hogy belépjenek oda, hogy a nekik legjobban tetsző gyümölcsöket 

adjam nekik, hogy elvihessék saját tartományaikba. 

33 Áldom a fákat, amelyek, bár a hurrikán felkorbácsolta őket, szilárdan megmaradtak, és bár ágaikat 

rövid időre lombtalanították, hamarosan újra zöldbe borultak. 

34 Amikor a próbának vége lett, csodálkozva láttad, hogy a rothadt gyümölcs és a száraz levelek 

lehullottak a fáról. 

35 Erőt adtam nektek, hogy kiálljátok a próbát, és fényt adtam nektek, hogy megértsétek ezeknek az 

isteni leckéknek a jelentését. 

36 Ha megkérdezném tőled, hogy mik azok a rossz gyümölcsök, amelyeket a fád néha terem, mit 

mondanál nekem? Azonnal azt válaszolnátok Nekem, hogy a testvéreitek azok, akik nem dolgoznak 

őszintén, akik nem újították meg magukat, akik nem kínálnak Nekem semmi jót. De mondom nektek, 

hogy a rossz gyümölcsök nem a ti testvéreitek, hogy nem őket fújja el a forgószél a kertből. A rossz 

gyümölcsök a rossz szokások, a rossz érzések, a hibák, amelyeket a munkámban elkövetnek. A száraz 

levelek pedig mindazok a fölösleges istentiszteleti cselekedetek, amelyek még mindig szokásosan 

fennmaradnak tanítványaim körében, mint például az istentisztelet külső formái, rítusok, szimbolikus 

cselekedetek és viselkedés, amelyek egy nagyon távoli múltba tartoznak, de amelyek ma már olyanok, 

mint a száraz, nedv nélküli levelek, amelyek lehullottak az élet fájáról. 

37 Ha tanításom bármelyikőtöket rossz gyümölcsnek tekintené, méltatlannak arra, hogy 

igazságosságom és szeretetem fáján legyen, nem lenne igaz, mert nem mutatna irgalmasságot azzal 

szemben, aki törvénytelenül cselekszik, és nem mutatna szeretetet a rászorulóval szemben, és nem lenne 

hatalma arra, hogy megtérítse őt. 

38 Tudjátok, hogy senkit sem űzök el, és egyetlen gyermekemet sem űzöm ki, hanem kiűzök minden 

istentelenséget a szívéből, és megtanítom, hogy kiűzze kebeléből minden gonoszságot, amely távol tartotta 

őt törvényem igaz beteljesítésétől. 

39 Ha el kellene utasítanom a tökéletleneket, és csak a jókat és igazakat kellene elfogadnom - őszintén 

mondom nektek, egyikőtöket sem választanám ki, mert mindannyian tökéletlenek vagytok, és egyetlen 

igaz embert sem találok közöttetek. 

40 Tanításom nagyszerűsége a bűnösök megmentése. 

41 Adjatok hálát Atyátoknak, mert Ő maga az, aki elmagyarázza nektek tanításait, mert az emberiség 

eltorzítja tanításaimat azzal, hogy azt, ami végtelenül igazságos, igazságtalannak tünteti fel. 

42 Te képviseled a kertemet. Az én szavam táplált téged. De még nem virágoztál ki, és nem hoztál 

gyümölcsöt. Igazság szerint azt mondom nektek, hogy kertetek virágai csak akkor nyílnak ki, ha 

szellemről szellemre cserélitek magatokat, és a gyümölcsök a fátokon csak akkor érnek be, ha 

műveitekben igazság, szeretet, tudás van, ha van bennük élet, táplálék és jó íz. 

43 Még egyszer mondom nektek, hogy ez a Harmadik Idő, amikor az emberi értelemmel hallottatok 

Engem, csak az előkészítés vagy a formálódás egy szakasza volt - Szavam, Szellemem megnyilvánulása, 

de még mindig humanizálva és materializálva. Ezért mondom nektek, hogy a kommunikációnak ez a 

formája nem lehet a spirituális törekvéseitek célja. 
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44 Ez az igehirdetés volt az a lépés, amely lehetővé tette számotokra, hogy újabb lépést tegyetek azon 

az úton, amely közelebb visz benneteket a tökéletes közösséghez. 

45 Gyakran beszélek erről nektek, hogy amikor a jelenlegi időszak vége elérkezik, félelem nélkül 

léphessetek az új időbe. Akkor meg fogtok győződni arról, hogy a hanghordozó nem feltétlenül szükséges 

ahhoz, hogy isteni közbenjárásomat megkapjátok, mert az minden lélekre le fog szállni. 

46 Ezen a fényen keresztül kapjátok meg parancsaimat, érezni fogjátok jelenlétemet és hallani 

fogjátok hangomat. 

47 Ekkor a neofita már tanítvány lesz, nem lesz többé az, aki odaszólt az Urának, és azt mondta neki: 

"Atyám, jöjj hozzám, add a segítségedet, támassz fel engem". Akkor ő lesz az, aki felemelkedik és 

odamegy az Atyjához, hogy azt mondja neki: "Szeretett Mesterem, Atyám, itt vagyok, kész vagyok 

meghallgatni Téged és elfogadni Tőled az Isteni Akaratodat". 

48 Értsétek meg, emberek, hogy amit e hanghordozókon keresztül kinyilatkoztattam nektek, az nem 

minden, és nem is lehet minden, amit az embereknek kinyilatkoztatnom kell. 

49 Sok mindent kinyilatkoztattam ezeken a szájakon keresztül, de ez nem az én titkos kincstáram, 

nem az én bölcsességem teljes könyve. Még egyszer mondom: ez volt a felkészülés, a bevezetés a 

spiritualizáció idejébe. 

50 Elkezdtétek kibontakoztatni az adottságaitokat, de a legteljesebb kibontakozásra csak akkor kerül 

sor, ha ez a szó megszűnik. 

51 Egyelőre hagyjátok, hogy felkészüljetek általam, hogy amikor az utolsó tanító beszédemet 

halljátok, ünnep legyen népem körében, ne pedig gyász, mert már nem hallanak Engem ebben a formában. 

52 Átjárja lelkedet azoknak az időknek az emléke, amikor a nép a mennydörgésben hallotta Jehova 

hangját, és a villámlásban látta fényét, amikor megkapta a kőbe vésett törvényt, és az örök élet kenyerét a 

manna jelképezte. 

53 Lelketek emlékeztetni fog benneteket jelenlétemre ebben a világban, amikor veletek éltem, 

emberré lettem, hogy lássatok, halljatok és megértsetek, hogy csodáim csodáján keresztül 

felébreszthessem alvó lelketeket, hogy szeretetem bizonyítékait adjam nektek. És hogy megtaláljátok a 

hitet, megadtam nektek mindent, amit kértetek tőlem: megbocsátást, türelmet, csodákat, áldásokat, vért és 

életet. 

54 Emlékezni fogtok arra az időre is, amikor ez a megnyilvánulás az Én adóim vagy hanghordozóim 

által történt, hallhatóvá téve az Én Szavamat, és hozzáigazítva azt mindenki felfogóképességéhez, hogy 

megértsék. 

55 Akkor majd sírni fogsz a szomorúságtól és az örömtől: Szomorúságból, amikor rádöbbensz a 

lassúságodra, amellyel a szellemi úton jártál, és a keményszívűséged miatt, amely mindig arra 

kényszerítette az Atyát, hogy leereszkedjen a nyomorúságodhoz és nyomorúságodhoz. A sírásod öröm 

lesz, amikor rájössz, hogy lassúságod ellenére már megérkeztél az Új Korszak kapujához, amelyben már 

nem fogod feláldozni Atyádat, amelyben már nem fogsz Hozzá kiáltani és könnyek között könyörögni 

Neki, hogy mentsen meg a kárhozattól, mert már tudni fogod, hogyan kell Hozzá menni és beszélni Vele, 

és lelkeddel hallani Őt. 

56 Miért lenne fájdalom e megnyilvánulás utolsó pillanatában, hiszen ez a nap a nagyobb fény és 

tökéletesség új időszakának kezdetét jelzi? Megmondtam nektek, hogy azt akarom, hogy ez a nap lelki 

ünnep legyen népem körében. 

57 Bizony mondom nektek, még nagyobb tanításokat tartogatok számotokra, mint amiket eddig 

kinyilatkoztattam nektek. De mikor lesztek képesek megérteni és felfogni mindazt, amit tanítottam és 

kinyilatkoztattam nektek a Hanghordozók Szavában? Mikor mondjátok meg nekem, hogy már 

megértettétek ennek a tanításnak a lényegét? 

58 Legyetek nyugodtak, mert ha valóban az Igém tanulmányozásának és gyakorlásának szentelitek 

magatokat, akkor az út végéig Én foglak vezetni benneteket. Ne feledjétek, hogy én vagyok a fény, amely 

megvilágítja utatokat. 

59 Emberek, szeretném, ha felismernétek azt az áldott örökséget, amelyet Atyátok kegyelméből 

kaptatok a kezdetektől fogva. Azóta meg vagytok jelölve, hogy tanúságot tegyetek az igazságomról a 

Harmadik Korszakban. Fényem követett téged hosszú vándorlásod minden útján. 
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60 Felkészültél arra, hogy felismerj Engem az üzenet átvételekor, és ne hagyd, hogy a kétség távol 

tartson Tőlem. Ezért néha, amikor elgondolkodtok, csodálkoztok, hogy képesek voltatok megszabadulni 

sok kötöttségtől, ami megkötözött benneteket. Nem bánhatjátok meg a lépést, amit megtettetek, mert 

felismertétek Munkám tisztaságát és Szavam jóságát. Mindannyian nagyon jól ismeritek az utat, amelyen 

jártok, és azt, hogy jelenleg mit csináltok. Kinyilatkoztatásaimban nincsenek titkok, sem kétértelműségek 

a szavaimban. 

61 Tanításaim világossága és teljessége arra fogja késztetni szellemi lelkedet, hogy fokozatosan 

feltárja, amit az Atya rábízott, és kibontakoztassa a hosszú ideje rejtett adottságokat. Aludtál, és csak most 

veszed észre, hogy megláttad a fényemet. Nem én leptelek meg benneteket, hanem ti magatok lepődtetek 

meg. Nem voltam titok a gyermekeim előtt, de te még mindig sok titkot rejtegetsz. Ezért jöttem a 

segítségetekre, hogy teljes mértékben megismerjétek az igazságot. 

62 Adjatok hálát az Úrnak, mert újra az úton vagytok, de ne elégedjetek meg ennyivel. Ne feledjétek, 

hogy felajánlottam nektek az utat, hogy azon jöhessetek hozzám. Ti egy olyan szellemi tanítás tanítványai 

vagytok, amelynek célját még mindig távolinak tartjátok. De tanításom mellettetek áll, Igém bátorít 

benneteket, és irgalmasságom megerősít benneteket, hogy ne legyen bennetek kudarc. Mert csak akkor 

fogtok aratni, ha eléritek a spiritualizáció csúcsát. 

63 Jelenleg az én Igém világítja be a földet, éppen az előre megjövendölt időben érkezett, és bár csak 

kevesen vannak ennek az üzenetnek a tanúi, ha számukat az emberiséghez hasonlítjátok, eljön a nap, 

amikor az én Igém az egész világon el fog hangzani. 

Mostanáig elégedettek voltatok azzal, hogy hallgattatok Engem. De amint megnyilvánulásom véget ér, 

megjelennek majd köztetek azok a tanítványok, akik tanulmányozták tanításomat és őrködnek annak 

lényege felett, akik határozott és világos módon gondoskodnak arról, hogy a szeretetnek olyan művei 

valósuljanak meg ebben a munkában, amelyek meggyőzik az embereket. 

64 Ma is sokakat látok tévedésben, mert olyan rítusokat és hagyományokat adnak a tanításomhoz, 

amelyek nem tartoznak hozzá. De csak a tanulmányozásotok után fog tisztulás és igazságosság jönni az 

istentiszteletetekben és az istentiszteleti cselekedetekben, és következésképpen az emberek szellemi 

egysége. 

65 Most úgy gondolja, hogy megértette a felelősséget, amit visel, és úgy véli, hogy felfogja ennek a 

munkának a nagyságát. Mégis azt mondom nektek, hogy ezt a megértést csak a tanítások ezen időszaka 

után fogjátok megkapni, és miután elgondolkodtatok a hallottakon. 

66 Mindent ki fogsz találni a szavaimban, egyetlen ponton sem fogod tisztának vagy félreérthetőnek 

találni. De egy kis időt kell szentelnetek arra, hogy elgondolkodjatok ezen az üzeneten, hogy az 

emberiségnek a ragyogó fény, a béke és az igazi vigasztalás örömhírét tudjátok nyújtani. Ez az a küldetés, 

amelyre rendeltettetek, ó emberek, hogy tanúi legyetek ennek a kinyilatkoztatásnak. Ezért arra kértelek 

benneteket, hogy adjatok számot erről a réges-régi elkötelezettségről az Atyának. 

Figyeljetek, imádkozzatok és készüljetek, hogy teljes tisztaságában továbbadhassátok az Igét. Bizony 

mondom nektek, ha így adjátok tovább, akkor győzedelmeskedni fog, mert akkor képes lesz ellenállni 

minden elítélésnek, ellenségeskedésnek és vizsgálatnak. De azoknak, akik ezt nyilvánosságra hozzák, 

cselekedeteikkel kell tanúságot tenniük róla, hogy ellen tudjanak állni a becsmérlő ítéleteknek és a 

megpróbáltatásoknak, amelyeknek ki lesznek téve. Ezt akkor fogjátok elérni, ha képesek vagytok 

fanatizmus és titkolózás nélkül alkalmazni szavamat az életetekben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 279  
1 Tövises úton jársz, és minden fájdalmaddal hallod a lelkiismereted hangját, amely azt mondja 

neked, hogy még messze vagy attól, hogy teljesítsd Atyád törvényét, és ezért botladozol. 

A szellemlélek megőrzi azt az intuitív tudást, hogy már régen kikerült a Teremtő kebeléből, és mivel 

tudja, hogy még hosszú út áll előtte, és utaznia kell, hogy visszatérjen kiindulópontjához, imádságnak 

szenteli magát, tudván, hogy legalább ebben a pillanatban kapcsolatba léphet Atyjával. A lélek tudja, hogy 

az imádságban olyan vigasztalást talál, amely simogatja, erősíti és gyógyítja. 

2 Megáldom azokat, akik imádkoznak. Minél spirituálisabb az imájuk, annál nagyobb békét adok 

nekik. Ezt könnyen megmagyarázhatjátok magatoknak, mert azok, akik imádkozás közben arra 

hagyatkoznak, hogy képek vagy tárgyak előtt térdeljenek, hogy érezzék az isteni jelenlétet, nem lesznek 

képesek megtapasztalni az Atya jelenlétének lelki érzését a szívükben. 

3 "Boldogok, akik látás nélkül hisznek" - mondtam egyszer, és most újra mondom; mert aki becsukja 

a szemét a világ dolgai előtt, az kinyitja a szellemi előtt, és aki hisz szellemi Jelenlétemben, annak éreznie 

és élveznie kell azt. 

4 Mikor fognak a földi emberek felhagyni azzal, hogy megtagadják a szellemüktől azt a 

boldogságot, hogy Engem a szívükben érezzenek a közvetlen ima révén, vagy - ami ugyanaz - a szellemtől 

a szellemnek szóló ima révén? Amikor a fényem megvilágítja az emberek életét, amikor megismerik az 

igazságot és megértik a hibáikat. 

5 Most van itt az ideje az imádkozásnak és az elmélkedésnek; de fanatizmustól és bálványimádástól 

mentes imákkal, és nyugodt és mély elmélkedéssel az én isteni Igémről. 

6 Minden óra és minden hely alkalmas lehet az imára és a meditációra. Tanításaimban soha nem 

mondtam nektek, hogy vannak olyan helyek vagy pillanatok, amelyeket kifejezetten erre különítettek el. 

Miért kell a világ bizonyos helyein imádkozni, amikor a lelked nagyobb, mint a világ, amelyben élsz? 

Miért korlátozom Magam képekre és ilyen korlátozott helyekre, amikor végtelen vagyok? 

7 Az emberek lelki szegénységének és földi sorscsapásainak legsúlyosabb oka az imádkozás 

tökéletlen módja, ezért mondom nektek, hogy ennek a felismerésnek el kell jutnia az egész emberiséghez. 

8 A spirituális kor kapujában álltok. Ne lepődjetek meg tehát, hogy sokat beszélek nektek arról, ami 

a szellemhez tartozik. 

9 Senkit sem lephet meg az új üzenetem és a szavam jelentése. Mert az első korszak prófétái, 

valamint Krisztus a második korszakban a legnagyobb világossággal hirdették meg azt a kort, amelyet ma 

tapasztalsz. 

10 Sokan azért járták végig a világot, mert felismerték, hogy most jött el e próféciák beteljesedésének 

ideje. De el kell mondanom nektek, hogy nem mindenki értette meg az Írások jelentését, mert olyan 

anyagi értelmezést adnak nekik, mint amilyet a zsidók adtak a Messiás eljövetelének és az Ő 

Királyságának. 

11 Amikor a földön voltam, azt mondtam nektek: "Az én országom nem e világból való". Egy másik 

alkalommal azt mondtam: "El kell mennem tőled, mert előkészítem neked azt a lakóhelyet, ahová eljutsz". 

12 Tehát, tanítványok, ha olyan Tanítással jöttem, amely egy magasabb életről beszélt, amely feltárta 

a Szellemi Életet, és megmutatta nektek az utat, hogy azon keresztül elérjétek ugyanazt - egy utat, amelyet 

meg kell értenetek, amely nemcsak az Én Szavam volt, hanem az Első Korszak Törvénye és az összes 

prófécia is, amelyet az Én küldötteim adtak át nektek, akik a Szellemi Életről beszéltek az emberekhez - 

miért vettétek anyagi értelemben e kinyilatkoztatások Isteni jelentését? 

Az elmúlt időkben példázatokban és hasonlatokban beszéltem az emberekhez, mert sem a lelkek, sem 

az értelem szervei nem voltak képesek a fény teljes befogadására. Ezért feltétlenül szükséges volt, hogy ezt 

a nyelvet, ezeket az ábrákat és példázatokat átültessük a szellemi nyelvre, és szellemileg értelmezzük őket, 

amíg meg nem találjuk az igazi értelmüket. 

13 "Az én országom nem e világból való" - mondom nektek újból. Az én országom a szellemi 

birodalomban van, mert lényegében én szellem vagyok. De mivel ennek a Lénynek a gyermekei vagytok, 

természetes, hogy ti is ehhez az országhoz tartoztok. 

Ahhoz, hogy elérjétek, egy olyan tanítást ihlettem és egy olyan bölcsességet nyilatkoztattam ki nektek, 

amely emberi állapototok fölé emel titeket, és lépésről lépésre közelebb visz a Szellemi Királysághoz. 
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14 Imádkozzatok és elmélkedjetek, emberek, és nem fogtok tévedésbe esni, és nem fog senki sem 

összezavarni benneteket. Mert ti vagytok az Új Korszak magva, mert a láthatatlan hegyre jöttök, hogy 

meghalljátok Atyátok hangját. 

15 A sötétségből és a mélységekből most lelkek emelkednek ki, hogy növeljék Isten népének sorait, 

amelynek gyermekeiben ott van Ábrahám, Jákob, Mózes, Illés és mindazok magva, akik tudták, hogyan 

kell tisztelni népük nevét és cselekedeteikkel dicsőíteni Istenük nevét. 

16 Egy hang ébresztett fel téged, egy kedves és vigasztaló hang, amely a fény és az élet országába hív, 

de amely igazságszolgáltatássá válhat, ha úgy döntesz, hogy továbbra is lealacsonyítod a lelkedet és nem 

engedelmeskedsz a törvénynek. 

17 Az engedelmeseknek és alázatosoknak azt mondja az Igém: Álljatok szilárdan, mert sokat fogtok 

nyerni kegyelmemből, és sokat fogtok elérni testvéreitekért és nővéreitekért. A bolondoknak azt mondja a 

hangom: Ha nem használod ki ezt az áldott lehetőséget, hogy megszabadulj a bűn szennyétől vagy a 

tudatlanság sötétségétől, amelyben élsz, akkor idők és korszakok fognak eltelni a lelked felett anélkül, 

hogy tudnád, mit hozott az Úr az Ő üzenetében, és mik voltak azok a szellemi ajándékok, amelyeket 

kinyilatkoztatott az Ő népének. 

18 Igaz, mindenkinek eljön majd a megfelelő idő, hogy megmentse magát, és a magasba emelkedjen. 

De jaj annak, aki késlelteti ezt a napot! Jaj annak, aki elszalasztja a lélek fejlődésének lehetőségeit, mert e 

világ apróságainak szenteli magát! Nem tudja, hogy mennyi ideig kell várnia egy újabb lehetőségre, és 

nem tudja, hogy milyen keserű lesz a jutalma. Ebben nem a legkisebb megtorlás vagy a legenyhébb 

büntetés rejlik az Atya részéről, hanem az Ő szigorú és kérlelhetetlen igazságossága. 

19 Tudjátok-e ma, amióta eljöttem közétek, hogy nem szalasztottátok-e már el vagy nem 

használtátok-e ki a korábbi lehetőségeket, és tudjátok-e, hogy lelketek milyen hosszú ideje várakozik arra, 

hogy megkapja ezt az új lehetőséget, hogy beteljesítse a régen rábízott küldetést? Mit tud a szíve vagy az 

elméje lelke múltjáról, sorsáról, adósságairól, feladatairól és vezekléseiről? Semmi! Ezért nem szabad 

megszakítanod a lélek tökéletességét, és nem szabad megkísértened a világ javainak szeretetével. Más 

utat, más célokat, más eszményeket kell követnie. 

20 Ezek egy olyan korszak első napjai, amely ragyogóan virrad az emberiségben. Viharok, villámok, 

rengések és fájdalom közepette jelent meg. De a sötét felhők eloszlanak, és az igazság fénye teljes 

nagyságában felragyog. 

21 Ma még mindig a fényt megelőző unalmas napokban élsz. Mindazonáltal a felhős égboltotok 

néhány felhősödését kihasználva ez a fény rövid fénysugarakkal áthatol, amelyek elérik a föld egyes 

pontjait, megérintve a szíveket, megrázva és felébresztve a lelkeket. 

22 Mindenki, akit meglepett ez a fény, megállt útközben, hogy megkérdezze: "Ki vagy te?". Én pedig 

így válaszoltam nekik: "Én vagyok a világ világossága, én vagyok az örökkévalóság világossága, én 

vagyok az Igazság és a Szeretet. Én vagyok az, aki megígérte, hogy visszajön, hogy beszéljen hozzátok - 

Ő, akiről azt mondták, hogy 'Isten Igéje'." 

23 Mint Saul a damaszkuszi úton, megalázták minden büszkeségüket, legyőzték gőgjüket, és 

alázatosan lehajtották arcukat, hogy szívükkel azt mondják Nekem: "Atyám és Uram, bocsáss meg nekem. 

Most már értem, hogy üldöztelek Téged, anélkül, hogy tudatában lettem volna." 

24 Attól a pillanattól kezdve ezek a szívek kis követőkké váltak. Mert ebben a Harmadik Korszakban, 

egészen mostanáig, az új tanítványaim között még nem jelent meg olyan emelkedettségű apostol, mint az, 

aki ennyire üldözött Engem a tanítványaim között, és aztán ilyen buzgón szeretett Engem. 

25 Kicsiny utánzói és követői vagytok azoknak, akik a szeretet nagy műveivel írták meg lelki 

küldetésüket a világban, nyomot hagyva annak nyomán, akit annyira szerettek, és akiért meghaltak: A 

mesterük. 

26 A múlt időkről néha nagy vonalakban, máskor részletesen beszélek nektek, hogy megtanuljátok a 

tanítás nagy példáiból meríteni a szellemi jelentést, amely halhatatlan és változatlan. 

27 Itt van a szívem, nyitott minden kérésre, minden aggodalomra, minden bizalmas közlésre! 

28 Én vagyok neked apa, mester, barát, ápoló, orvos és tanácsadó. Fektesd le minden szükségedet 

Velem, szárítsd fel könnyeidet, bízd rám reményeidet és vágyaidat, tégy Engem bizalmasoddá. 

29 Imádkozzatok, gyermekeim, mert az ima által bölcsességet, egészséget és erőt nyer az ember. 
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30 Azt akarom, hogy az Én igazi tanítványaimmá váljatok - olyan lényekké, akik tisztában vannak a 

sorsukkal - olyan emberekké, akik tudják, hogyan kell felemelni a lelküket, hogy ne botoljanak meg a 

földön. 

31 Aki imádkozik, nem fél szakadékoktól és szikláktól, lelke mindig vidám. 

32 Ha egyszer mindannyian így éltek, akkor az Atyátok iránti szeretet szentélyét fogjátok felépíteni, 

amelynek belsejében a dicsőítés szellemi énekének hangjai fognak felcsendülni, tanúságot téve a 

testvériségről, a felemelkedésről és a harmóniáról. 

33 Még mindig az én tanításom alatt álltok, hogy amikor nehéz próbatételekkel találkoztok az 

utatokon, megtanuljátok az én Igémből, hogyan kell azt kiállni. Mert ezek a mai újoncok holnap 

tanítványok, sőt mesterek lesznek. Ezért most sokat kell tanulniuk. 

34 Formálni fogom a szíveteket, képezni fogom az elméteket, és elsimítom az érzelmeiteket, hogy 

elküldhesselek titeket, hogy tanúságot tegyetek eljövetelemről a Harmadik Korszakban. 

35 Új Igém még nem terjed a földön. Mielőtt ez életbe léphetne, előbb jeleket adok a népeknek 

eljövetelemről. A szellemi világ jelenleg azt a feladatot látja el, hogy ráébreszti az embereket a szellemi 

élet valóságára. 

36 Itt, köztetek, részletesen megismertettem magam. Nem mondhatjátok, hogy csak utalások vagy 

jelek voltak. Mert Szavam az emberi elmén keresztül világos és világos volt, bár ez csak az előkészítő 

üzenet a szellem és a szellem közötti párbeszéd eléréséhez. 

37 Bizonyára az én szavam e hanghordozókon keresztül kiterjedt és mélyreható tanítás volt. 

Megerősítette a már feltárt igazságokat, és új felfedezéseket is tett. 

38 Beszéltem nektek a szellemi sorsról, a lények fejlődéséről, a reinkarnációról és a lélek 

jóvátételéről. Beszéltem nektek a próbatétel és a tanítás különböző szakaszairól, amelyeket az emberiség a 

Földön átélt, és amelyeket egy hét pecséttel lezárt könyv szimbolizál. Kinyilatkoztattam nektek, hogy most 

van a Harmadik Korszak, amelyben szellemben jövök hozzátok, mert úgy látom, hogy képesek vagytok 

érezni szellemi jelenlétemet, és elmondtam nektek, hogy az egész Törvényt két parancsolatban vagy 

parancsolatban foglalhatjátok össze: szeressétek Atyátokat és szeressétek egymást. 

39 Gondolkodjatok, és meg fogjátok érteni, hogy ezek nem jelek voltak, amelyeket adtam nektek, 

hanem Atyai szeretetem nagyszerű megnyilvánulása. 

40 Akik csak jeleket kaptak, azok más népek - azok, akik nem törölték ki szívükből ígéretemet, hogy 

újra eljövök, akik felfedezik a teret és odafigyelnek minden nagy esemény értelmére - remélve, hogy azt 

mondhatják: "A Mester közel van". 

41 Milyen kevéssé érdekli a világot az Én új megnyilvánulásom! Milyen kevesen vannak azok, akik 

felébrednek és várnak Engem, és milyen sokan azok, akik alszanak! 

42 Azokról, akik az Én várakozásomban élnek, elmondhatom nektek, hogy nem mindenki sejti 

jelenlétem tényleges formáját ebben az időben. Mert míg egyesek az ősi hiedelmek hatására úgy 

gondolják, hogy emberként térek vissza a világba, mások úgy vélik, hogy valamilyen, minden emberi 

szem számára látható formában kell megjelennem, és nagyon kevesen csak sejtik az igazságot, és 

gyanítják, hogy eljövetelem szellemi. 

43 Míg egyesek azon tűnődnek, hogy milyen alakot veszek majd fel, melyik órában vagy melyik 

napon mutatkozom meg a földön, és melyik helyen jelenek meg, mások azt mondják, anélkül, hogy 

konkrét megnyilvánulásokra vagy időpontokra gondolnának: "A Mester már közöttünk van, az Ő fénye, 

ami az Ő Lelke, eláraszt bennünket." A Mester már itt van közöttünk. 

44 Amikor ez az üzenet minden szívhez eljut, egyesek számára az ujjongás pillanata lesz, mert 

minden előérzetüket és hitüket megerősítve találják benne. Mások azonban tagadni fogják az üzenetem 

igazságát, mert nem találják azt összhangban azzal, amiről azt hitték, hogy meg fog történni, és azzal a 

móddal, ahogyan az kinyilatkoztatásra kerül. 

45 Gondoljatok rájuk, szeretett emberek, és tudjátok, hogy a várakozás fájdalmas e lelkek számára, és 

hogy miközben ők szenvednek, amikor arra gondolnak, hogy ez az idő talán nem az én visszatérésem 

ideje, ti napról napra felfrissítitek magatokat az én szavammal. Milyen nagy lesz a felelősségetek az 

emberiséggel szemben, amikor ez véget ér! 

46 Ébredjetek fel, emberek, és ébresszétek fel a Föld többi népét, egyelőre csak ennyit kell tennetek. 

Mindenkivel együtt - a "felhőben", ahogy megígértem nektek, és mindenki látni fog Engem. 
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47 Miért gondoljátok, hogy az Én szellemben való eljövetelemnek nincs jelentősége? Ne feledjétek, 

hogy emberi lényként való halálom után továbbra is beszéltem a tanítványaimhoz, és szellemlényként 

mutatkoztam meg nekik. 

48 Mi lett volna belőlük azok nélkül a megnyilvánulások nélkül, amelyeket megadtam nekik, amelyek 

megerősítették hitüket és új bátorságot oltottak beléjük missziós feladatukhoz? 

49 A kép, amit távozásom után mutattak, szomorú volt: Arcukon szüntelenül folytak a könnyek, 

mellkasukból minden pillanatban zokogás tört elő, sokat imádkoztak, félelem és bűntudat nyomasztotta 

őket. Tudták: az egyik eladott Engem, a másik megtagadott Engem, és majdnem mindenki elhagyott 

Engem a halál óráján. 

50 Hogyan lehetnének tanúi a minden tökéletesség Mesterének? Hogyan volt bátorságuk és erejük 

kiállni az ilyen eltérő hitű, gondolkodású és életmódú emberekkel szemben? 

51 Éppen akkor jelent meg közöttük a Lelkem, hogy enyhítse fájdalmukat, hogy meggyújtsa hitüket, 

hogy felgyújtsa szívüket a tanításom eszményével. 

52 Emberi formát adtam a szellememnek, hogy láthatóvá és kézzelfoghatóvá tegyem a tanítványok 

között, de a jelenlétem még mindig szellemi volt, és nézd meg, milyen hatással és jelentőséggel bírt ez a 

megjelenés az apostolaim között. 

53 Bizony mondom nektek, ma nem tettem a szellememet emberré, mint akkor, mert a ti szellemi 

fejlődésetek más. Mindazonáltal, bár jelenlétem finom és érinthetetlen, itt mindenki érzi, anélkül, hogy 

halandó szemeteknek szüksége lenne arra, hogy hitelesítse, hogy a Mester köztetek van. 

54 A léleknek magasabb rendű érzékszervei vannak, amelyeken keresztül érezni, felismerni és 

megérteni tudjátok a spirituális dolgokat. Azt akarom, hogy jelenlétemet pontosan ezen az érzékenységen 

keresztül érzékeljétek. 

55 Ha nem halljátok többé ezt az igét, akkor szomorúságba, gyengeségbe esel, és lelkiismeret-

furdalásod lesz a szeretet hiánya miatt. De én is el fogok jönni hozzád, és a szíved bensőségében mondom 

neked: "Itt vagyok, ne félj, menj az utadon, nem vagy egyedül". 

56 Ki más bátorította a tanítványokat abban a "második időben", amikor aztán a Mesterük nélkül 

járták a világot? Nem tűnik számodra mindegyikük munkája csodálatra méltónak? De mondom nektek, 

hogy nekik is voltak gyengeségeik, mint minden más embernek. Később szeretet és hit töltötte el őket, 

nem csüggedtek el attól, hogy a világban bárányként a farkasok között, az emberek üldöztetése és 

gúnyolódása közepette folytatták útjukat. 

57 Megvolt a hatalmuk, hogy csodákat tegyenek, tudták, hogyan használják fel ezt a kegyelmet, hogy 

a szíveket az igazságra térítsék. 

58 Boldogok mindazok, akik hallották Jézus szavát apostolaim szájából, mert náluk tanításom nem 

szenvedett semmilyen változást, hanem teljes tisztaságában és igazságában adatott. Ezért amikor az 

emberek hallgatták őket, érezték az Úr jelenlétét a lelkükben, és a hatalom, a bölcsesség és a fenség 

ismeretlen érzését érezték a lényükben. 

59 Galilea szegény és alázatos halászaiban méltó példát találtok: a szeretet által szellemi halászokká 

váltak, a Jézustól tanult igével nemzeteket és királyságokat rengettek meg, és kitartásukkal és 

áldozatvállalásukkal előkészítették a nemzetek megtérését és a szellemi béke eljövetelét. A királyoktól a 

koldusokig mindannyian megtapasztalták a békémet az igaz kereszténység azon napjaiban. 

60 Az emberek közötti spiritualitásnak ez a korszaka nem tartott sokáig; de Én, aki mindent tudok, 

bejelentettem és megígértem nektek a visszatérésemet, mert tudtam, hogy újra szükségetek lesz rám. 

61 Tudtam, hogy az emberek nemzedékről nemzedékre egyre inkább misztifikálni fogják a 

tanításomat, megváltoztatják a törvényemet és elferdítik az igazságot. Tudtam, hogy az emberek elfelejtik 

a visszatérésemre tett ígéretemet, és hogy többé nem tekintik magukat testvéreknek, és a legkegyetlenebb, 

leggyávább és legembertelenebb fegyverekkel gyilkolják egymást. 

62 De most eljött az idő és a megígért nap, és itt vagyok. Ne ítéljétek el azt az utat, amelyet 

választottam, hogy megismertessem magam veletek, mert nem a világnak kell megítélnie Engem, hanem 

Én vagyok az, aki megítélem az emberiséget, mert eljött az ítélet ideje. 

63 Királyságot hozok létre az emberek szívében - nem földi királyságot, ahogy sokan várják, hanem 

szellemi királyságot -, amelynek ereje a szeretetből és az igazságosságból fakad, nem pedig a világ 

hatalmaiból. 
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64 Látom, hogy néhányan meglepődnek, hogy így hallanak Engem beszélni, de kérlek benneteket: 

Miért akarsz Engem mindig selyembe, aranyba és drágakövekbe öltözve elképzelni? Miért akarjátok 

mindig azt, hogy az én országom e világból való legyen, miközben én az ellenkezőjét mutattam ki nektek? 

65 Új leckét hozok, amelyen keresztül megtanulhatjátok, hogyan éljetek szellemileg a földön, ami az 

Isten által az embereknek rendelt igazi élet. 

66 Már mondtam, hogy a "spiritualizáció" nem jelent sem bigottságot, sem vallási fanatizmust, sem 

természetfeletti gyakorlatokat. A spiritualizáció a lélek harmóniáját jelenti a lélek és a 

Test, az isteni és emberi törvények betartása, egyszerűség és tisztaság az életben, abszolút és mély hit az 

Atyában, bizalom és öröm Isten szolgálatában a felebarátban, az erkölcs és a lélek tökéletességének 

eszményei. 

67 Amikor megmutatom nektek a Tanításom tisztaságát, úgy érzitek, hogy a hibáitok még jobban 

kilógnak a sorból. Most tehát, tanítványok, kész vagyok megbocsátani minden vétketeket, ha holnap a 

lelkiismeret szavára felálltok, hogy jóvá tegyétek minden hibátokat, hogy behozzátok az elvesztegetett 

időt, és hogy cselekedeteitek tisztaságával bizonyítsátok Tanításom tisztaságát. 

68 Szükséges, hogy megjelenjen egy magas rangú és törvényeimre figyelő nép, amely bebizonyítja az 

embereknek, hogy a spiritualizáció semmi lehetetlen, hogy az emberi természet megújítása nem áldozat, és 

a szellemi szolgálat nem az emberi életről való lemondás. 

69 Képesek lesztek arra, hogy azok legyetek, akik hirdetik és tanítják Munkámat, mert rendelkeztek a 

szükséges tapasztalattal, amely a hosszú múltból, a hosszú fejlődésből származik. 

70 Sok utat kellett bejárnod, hogy megismerd a spiritualizmust. Ti is bálványimádók voltatok, és nem 

tudtátok felfedezni jelenlétemet szimbólumok nélkül, nem tudtatok tisztelni engem szertartások nélkül. De 

szerencsésen eljutottál egy útkereszteződéshez, és amikor már nem tudtad, merre menj, meghallottad a 

Mester vágyott hangját, aki újból megmutatta neked az utat. 

71 Nem gondolod, hogy a gazdag tapasztalatod arra szolgál, hogy megértsd és bátorítsd 

embertársaidat? 

72 Már megjósoltam nektek, hogy a harc heves lesz, mert mindenki tökéletesnek tartja a vallását és 

feddhetetlennek a vallásgyakorlás módját. De mondom nektek, hogy ha így lenne, nem lett volna okom 

arra, hogy most idejöjjek és beszéljek veletek. 

73 Inspiráció által adok nektek egy mélyen spirituális tanítást, mert látom, hogy a pogányság 

uralkodik a ti szektás formáitokban, és hogy a fanatizmus rossz magja tudatlansággal és gyűlölettel 

mérgezett meg benneteket. 

74 Fénykardom a jobb kezemben van, én vagyok a harcos és a király, aki elpusztít mindent, ami 

ellentétes, minden létező gonoszságot és mindent, ami hamis. Amikor a csatám véget ér, és a szívek 

megtanulnak egyesülni, hogy imádkozzanak és éljenek, szellemetek tekintete végtelen fényben és örök 

békében fog felfedezni Engem. "Ez az én királyságom" - mondom majd nektek - "és én vagyok a 

királyotok, mert ezért vagyok itt, és erre teremtettelek titeket: hogy uralkodjatok." 

75 Ismerjétek fel, hogy az emberitől eltérő módon hódítok, ismerjétek fel, hogy ahelyett, hogy 

félelemmel vagy erőszakkal leigáztalak volna benneteket, emberré lettem, hogy veletek éljek, megmostam 

és megcsókoltam a lábatokat, és áldozatotok lettem. 

76 Teljesen átadtam magam nektek, ezért mondom nektek, hogy végül mindannyian át fogjátok adni 

magatokat Nekem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 280  
1 Engedjétek, hogy szavam értelme úgy hatoljon be lelketekbe, hogy az kiáradjon szívetekből, 

szeretetté, békévé, embertársaitok iránti tanítássá alakuljon át. 

2 A béke lesz az a jel, amelyet ez a nép a földön hagy, és megmutatja a világnak, hogy valóban 

birtokában van a kulcsnak, amely kinyitja az ember számára a túlvilág kapuit. Küldetése a határok 

lerombolása, hogy spirituálisan egyesítse a népeket, amíg a Bábel által az emberiségre hagyott örökség el 

nem pusztul. 

Izrael ezen új nemzetében minden nemzet áldott lesz, mert rendelkezésemre bocsátották értelmüket 

Igém hirdetéséhez, és mert bennük kezdődik meg a szellem és a szellem közötti párbeszéd. 

3 Útja során elveti a spiritualizációt, fényt hagy, utat nyit a tévútra tévedtek megújulásához, elveti a 

szívekben azt a magot, amelynek gyümölcse az emberek közötti harmónia és testvériség lesz. 

4 Amikor e nép küldetéséről beszélek, azt Istenként teszem, Atyaként utasítom őket, és Bíróként 

parancsolok nekik. 

5 Az én szavam nem csak azoknak szól, akik ebben a pillanatban hallják. Átöleli az egész 

világegyetemet. De ahogyan máskor a törvényem és a tanításom is egy emberben kezdődött, úgy nem 

tudjátok elképzelni, hogy a tanításomnak milyen ereje van. Ezért más népek és más emberek lesznek azok, 

akik ennek az igének valódi értékét adják, értelmezik és tökéletes alkalmazásba hozzák. 

6 Szükséges, hogy egy bölcs, erős és erőteljes tanítás világítsa meg e világ életét, hogy az emberek 

felemelkedjenek az igazság iránti vágyban, és lelkükben felébredjen a magasabb fejlődés eszménye. 

7 Azt hiszitek, hogy tagadom a tanítás hatékonyságát, amelyet a Második Korszakban a szeretet 

üzeneteként hoztam nektek? Nem, azért hozom el neked újra, mert már nincs meg nálad a földön, mert 

könyvekbe temetted, és már nem hordozod a szívedben. De most tanításaimban visszahozom nektek, mert 

az irántatok érzett szeretetem változatlan. Csak már nem a szívedben lesz, ahová én helyezem, hanem a 

lelki lelkedben, ahol már nem fog elveszni, mert a lelket tápláló kenyér benne marad. 

8 Megnyilvánulásom e hanghordozók elméjének szervén keresztül, akik ismeretlenek és 

jelentéktelenek voltak anyagi életükben, volt a bizonyíték arra, hogy azért jöttem, hogy megajándékozzam 

a világot - hogy tudósai vagy orvosai között nem fedeztem fel egyetlen olyan felkészült személyt sem, aki 

kész lett volna arra, hogy elméjében befogadja Istenségem sugarát, ha teljesen átadja magát Akaratomnak. 

9 Számomra semmi sem lehetetlen, az én akaratom megvalósult, és mindig így is fog történni, még 

akkor is, ha időnként úgy tűnik, hogy az ember akarata uralkodik, nem pedig az enyém. 

10 Az ember akaratszabadságának útja, uralma a földön, gőgjének győzelmei, az erőszak 

alkalmazásával olykor kikényszerített kényszer, az örökkévalósághoz képest olyan múlékonyak, hogy 

valóban valamilyen módon megváltoztathatják az isteni terveket; de holnap, vagy a beteljesedésük során 

Szellemem akarata egyre inkább megmutatkozik minden lény felett, lehetővé téve a jó létezését és 

megszüntetve a tisztátalant. 

11 Azt a királyságot, amelyet az ember teremtett a földön, nagyon hamarosan meg kell ítélnem. És 

bizony mondom nektek, hogy csak az marad meg belőle, ami jó, ami megengedett, ami igazságot 

tartalmaz. De minden, ami arroganciát, önzést, hazugságot tartalmaz, ami méreg és halál, elpusztul, és a 

megsemmisülés könyörtelen tüzébe kerül. 

De ki fogja elvégezni a gonosz elpusztításának ezt a munkáját? Ember. Magára vállalja, hogy saját 

kezével pusztítja el mindazt, amit a tudománya felfedezett, hogy árthasson a szomszédjának. Aztán, 

amikor a próba véget ér, csak az általa felfedezett igazi fények fognak tovább létezni és világítani, hogy 

megvilágítsák az emberiség útját a jövőben. 

12 Azt fogom elérni, hogy az emberiség engedetlenségének és lealacsonyodásának minden évszázada 

és minden korszaka csak egy pillanatnak fog tűnni, amikor az emberek egyszer az én utamra lépnek. Azt a 

valójában rövid időszakot, amely beárnyékolta az ember szellemi életét, feloldom és eltüntetem fényem 

isteni ragyogása alatt, amely a harmadik korszak tetőpontján megvilágítja az emberek szellemi korszakát. 

13 Ha meggondoljátok, hogy hányan hallják az Én szavamat, nagyon kicsinek tűnik nektek. De 

valóban, mondom nektek, mögöttetek - szemetek számára láthatatlanul - lelkek nagy tömegei jönnek, 

akiket a Fény felé vezető úton vezetsz. 
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14 Ha az emberek ismernék lelki ajándékaikat - mennyi szenvedést enyhítenének! De ők inkább 

vakok vagy tétlenek maradtak, miközben hagyták, hogy a legnagyobb fájdalom idején rájuk törjön a 

fájdalom. 

15 Tanításom megvilágosít benneteket, hogy megkímélhessétek magatokat azoktól a nagy 

szenvedésektől, amelyeket a múlt idők prófétái hirdettek az emberiségnek. 

16 Azoknak, akik azt gondolják, hogy én büntetem az embereket azzal, hogy rájuk szabadítom a 

természet erőit, azt mondom, hogy nagy tévedésben vannak, ha ezt gondolják. A természet ugyanis 

fejlődik és változik, és a változásokban vagy átmenetekben felfordulások keletkeznek, amelyek szenvedést 

okoznak nektek, ha nem teljesítitek törvényemet; ti mégis isteni büntetéseknek tulajdonítjátok őket. Igaz, 

hogy igazságosságom működik bennük; de ha ti, a lelketeket megvilágosító isteni szikrával kiváltságos 

lények, harmóniában éltek volna a benneteket körülvevő természettel, szellemetek a változások, a 

természeti erők erőszakossága fölé emelt volna benneteket, és nem szenvednétek. 

17 Csak életetek javításában találhatjátok meg azt az erőt vagy képességet, amellyel 

megszabadulhattok a felszabadult elemek hatásától. Mert nem csak a hit vagy az ima az a fegyver, amely 

győzelmet ad az élet csapásai és viszontagságai felett: A hitet és az imádságot erényes, tiszta és jó életnek 

kell kísérnie. 

18 Ha gyakran megmaradtatok sértetlenül a hitetek vagy az ima által, akkor inkább az irántatok való 

könyörületemnek, mint az érdemeteknek köszönhetitek, hogy győztetek a próbákban. 

19 Értsétek meg, miért mondom nektek minden tanításomban, hogy készüljetek fel, és ugyanakkor 

parancsolom, hogy figyeljetek és imádkozzatok, hogy elérjétek azt a spiritualizációt, amely harmóniába 

hoz benneteket mindazzal, ami körülvesz benneteket az életetekben, és sebezhetetlenné tesz benneteket a 

természeti erők működésével szemben, amikor azok mozgásba lendülnek. 

20 Szükséges, hogy megértsétek azt az időt, amelyet jelenleg éltek - az átmenet idejét, nemcsak a 

spirituális birodalomban, hanem az anyagi természetben is, amely körülvesz benneteket. 

21 Tudjátok, hogy ez az otthon, amely otthont ad nektek, jelenleg egy lépést tesz a tökéletesség felé, 

hogy a jövőben magasabb rendű lényeket fogadhasson be, és természetes, hogy felfordulást 

tapasztalhattok. 

22 Ez a zűrzavar időszaka, amely tükröződik az emberek életében, mind az elméjükben, mind a 

lelkükben, az érzéseikben, a testükben és mindenben, ami körülveszi őket. Az emberek azért szenvednek, 

mert lelki felkészülés nélkül, hit nélkül, képességeik ismerete nélkül, ima nélkül léptek be a 

megpróbáltatások idejébe. 

23 Csak az én hatalmam és szeretetem menthet meg titeket a káoszban való pusztulástól. 

24 Emeljétek fel az életeteket, emberek, képezzétek magatokat a Fénynek ebben az Igéjében, amelyet 

küldök nektek, és valóban azt mondom nektek, hogy nemcsak magatokat mentitek meg, hanem 

befolyásotok és védelmetek sok embertársatokhoz is eljut. 

25 Emlékezzünk Jézusra, amikor tanítványaival egy csónakban átkelt a tengeren. A víz hullámai 

emelkedtek, a tenger habzott, és a hullámok tomboltak. A tanítványok féltették az életüket, amikor látták, 

hogy Jézus alszik. Hiányzott a hitük ahhoz, hogy megmentsék magukat. De a Mester szeretete segített 

rajtuk azzal, hogy bizonyítékot adott nekik az elemek feletti hatalmáról, amikor kinyújtotta jobb kezét, és 

megparancsolta a vizeknek, hogy nyugodjanak meg. 

26 Ezek a leckék újak voltak az emberiség számára. Nektek, a Harmadik Korszak tanítványainak 

azonban el kell gondolkodnotok azon, hogy nem csak abban a bizalomban kell élnetek, hogy végül 

könyörületből megmentelek benneteket, mint a tanítványok a csónakban, hanem hogy ki kell 

bontakoztatnotok magatokban azokat a lélekerőket, amelyek még mindig nem nyilvánulnak meg 

lényetekben. 

27 Azok a tanítványok megtanulták a leckét. Missziós útjukon ugyanis találkoztak az embertársaikat 

gyötrő nagy megpróbáltatásokkal, és értették, hogyan kell kinyilatkoztatni szellemük hatalmát. 

28 Akarsz-e azok közé tartozni, akik ebben az időben tanúságot tesznek ennek az igének az 

igazságáról? Akkor adj szellemiséget az életednek, mert így kibontakoztatod azt az erőt, amelyet 

lényedben rejtve hordozol. 

29 Ha az emberek elérik a spiritualitást, akkor olyan teremtmények lesznek, amelyek mindenek felett 

állnak mindazzal szemben, ami körülveszi őket. Eddig ugyanis csak gyenge lények voltak, akik ki voltak 
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szolgáltatva a természeti erőknek, hatalmaknak és hatásoknak, amelyeknek nem kellene az emberek fölött 

állniuk, mert nem állnak felettük. 

30 Ez a tanítás rövid, de mély tartalmú. Tanulmányozzátok, tanítványok, és tanítsátok. 

31 "Rám szegezd szemed, amikor eltévedtél; légy ma Velem. Emeljétek fel hozzám gondolataitokat, 

és beszéljetek hozzám, ahogyan a gyermek beszél az apjához, ahogyan az ember bizalommal beszél a 

barátjához"." 

32 Én vagyok az Isteni Mester, aki időről időre eljött, hogy tanítson benneteket. Amikor kiürítitek a 

nagyon keserű poharat, az nem azért van, mert büntetlek benneteket, hanem azért, mert meg kell 

tisztulnotok, hogy elérjetek Hozzám. 

33 Várlak benneteket. De hogy ne botladozzatok meg, amikor visszatérsz erre az útra, segítenem kell 

nektek, és ezt úgy teszem, hogy elküldöm nektek a fényemet, amely kinyilatkoztatás, inspiráció és 

bátorítás. 

34 Életed új szakaszába léptél; az út kikövezve. Vedd fel a keresztedet és kövess engem. Nem azt 

mondom nektek, hogy ezen az úton nincsenek megpróbáltatások; de valahányszor átkelsz egy nehéz 

útszakaszon, vagy kiüríted a szenvedés poharát, hallani fogsz egy hangot, amely bátorít és tanácsot ad 

neked, szeretetem veled lesz, segít és felemel, és érezni fogod gyógyító balzsamom gyengéd simogatását. 

35 Holnap, amikor ez a hang már nem hangzik el hanghordozóim ajkáról, emlékezetetekben fogjátok 

tartani a jelentését, és továbbra is bátorítani és vezetni fog benneteket. Úgy fogtok imádkozni, ahogyan 

tanítottalak titeket, és szellemtől szellemig kapjátok majd az ihletemet. Bárhol is gyűltök össze, hogy 

tanulmányozzátok az Igémet, gondolataitok egyesülésével egy fényben és harmóniában tündöklő 

templomot fogtok alkotni. 

Ezzel meg fogjátok érteni, hogy ezek a találkozóhelyek, ahol összegyűltetek, hogy meghallgassátok az 

Igémet, nem az Uratok temploma, bár ezt is elmondom nektek, hogy ha továbbra is a találkozóitoknak 

akarjátok szentelni őket, akkor megtehetitek. 

Itt, ahol mindannyian egyesültök, erőt, fényt, hitet, bátorságot és melegséget fogtok adni egymásnak, és 

amikor megtanultátok a leckémet, összejöttök imádkozni és az otthonotokra gondolni, ami egy másik 

méltó hely a Mesterrel való közösségre. 

Ha a mezők és a rétek arra hívnak benneteket, hogy eltávolodjatok a város zajától, akkor ott is 

megfelelő helyet találtok majd az odaadásotoknak, és érezni fogjátok a jelenlétemet magatokban. De 

maradjatok szellemileg egységesek, és mindig a törvényemmel összhangban éljetek. 

36 Apránként fogtok hozzászokni testvériségetekhez és egyesülésetekhez, és a szellemi család, 

amelyet szeretnék, hogy megalakítsatok, egyre erősebb lesz közöttetek. 

37 Bizony mondom nektek, ha egyszer eléritek ezt a jó harmóniát egymás között, jó példát fogtok 

mutatni az emberiségnek. Ne feledjétek, hogy a fa egyetlen levele sem mozdul az Én akaratom nélkül, 

minden úgy alakul, ahogy Én engedem, mindent Én határozok meg. 

38 Öltözzetek fel vidámsággal és hittel, és amikor utatokon kísértésekkel találjátok szemben 

magatokat, imádkozzatok, és ne aggódjatok, mert az imában megtaláljátok a harchoz és a győzelemhez 

szükséges fegyvereket. 

39 Lépésről lépésre, sietség nélkül járjatok az úton, mert különben fennáll a veszélye, hogy 

megbotlasz vagy szakadékba zuhansz. Tényleg tanuljátok meg az utat, hogy később megtaníthassátok azt 

embertársaitoknak. 

40 Nem szabad megelégedned az első cselekedeteiddel, azt gondolva, hogy elegendő érdemet 

szereztél a lelked tökéletességéhez. De hogy naponta új leckéket tanulhassatok és nagyobb 

kinyilatkoztatásokat fedezhessetek fel, mindig szenteljetek egy kis időt a Munkám tanulmányozására. 

41 A kíváncsi tanítvány mindig választ kap kérdéseire, és mindig hallani fogja atyai tanácsaimat a 

megpróbáltatások pillanataiban. 

42 A fejlett tanítvány szeretetforrás lesz embertársai iránt, valóban úgy fogja érezni, hogy Atyja 

örökséggel ruházta fel, és felismeri az időt, hogy elinduljon az emberek közötti nagy szellemi küldetése 

végrehajtására. 

43 Minden "munkásnak" ki van jelölve egy bizonyos számú lélek, akiknek világosságot, vigasztalást 

és békét kell adnia. Ez a sokaság soha nem fog elárasztani benneteket, mert apránként, egész életetekre 

elosztva fogtok találkozni vele. 
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44 Ma a tanításom atyai tanácsokból és javaslatokból áll. Egyszerű, de ha szellemileg behatolsz belé, 

felfedezed annak a prédikációnak az ünnepélyességét, amelyet a nagy tömegeknek prédikáltam a Második 

Korszakban a hegyen. 

45 A szellemi felhőből elküldöm nektek szellemem sugarát, amely leárad lényetekre, és lehetővé 

teszi, hogy meghalljátok szavamat. 

46 Magasztos tanítást hoztam nektek, mint amilyet akkor is kinyilatkoztattam nektek - egy olyan 

tanítást, amely a világ minden ismerete felett áll, az egyetlen fény, amely elvezethet benneteket az igaz 

élethez. 

47 Tanításom arra tanítja az embereket, hogy magasrendű, nemes és tiszta életet éljenek a földön. A 

lelket is felkészíti arra, hogy amint belép a túlvilági otthonába, olyan művet alkothasson, amely közelebb 

viszi a tökéletességhez. 

48 Már most szerezzetek érdemeket a jövőbeli életetekhez. 

49 Vannak, akik azért szenvednek, mert látják az emberiség nagy megpróbáltatásait, és úgy érzik, 

hogy képtelenek enyhíteni a legkisebb szenvedésüket is. Gyertek a Mesterhez, és én megtanítalak titeket 

arra, hogyan vigasztaljatok, hogyan adjatok békét és hogyan gyógyítsatok. 

50 Ha egyszer jótékonysággal vetitek el az utatokat, úgy fog tűnni nektek, hogy a munkátok nagyon 

jelentéktelen az emberiség összes szenvedéséhez és tragédiájához képest. Mégis azt mondom nektek, hogy 

jelentéktelennek tűnő munkátok csökkenteni fogja az emberiségre nehezedő fájdalmat, és egyúttal a 

háborús erőket is. 

51 Csendben fogsz dolgozni az emberek között. De eljön majd a pillanat, amikor ez a csend 

megszűnik, és az örömhír az egész világon fel fog hangzani. 

52 A spiritualizmus apostolai nem maradnak egyedül. Olyan események fognak történni a világban, 

amelyek kedvezőek lesznek e tanítás kibontakozásához. 

53 Minden tökéletesen van elkészítve. Megismertettem veletek a tervemet. Csak arra van szükség, 

hogy alaposan tanulmányozzátok az Igémet, hogy ne mondjatok ellent annak, amit előre megjósoltam. 

54 Az élet megpróbáltatásai és az én szavam felkészítenek benneteket. Néhányan megálltak ott, ahol a 

próbatétel váratlanul érte őket, mert nem alkalmazták tanításomat, hogy győztesek legyenek. Mások 

azonban békében élik át a megpróbáltatásokat, mert soha nem felejtik el, amit a Mestertől hallottak. Ne 

felejtsétek el, hogy a megpróbáltatások erőt és kitartást adnak a léleknek, és hogy holnap az utatokon sok 

legyőzöttel fogtok találkozni, akiknek szükségük van a világosság szavára és azoknak a tanúságtételére, 

akik tudták, hogyan kell győzni. 

55 Spiritualizáljátok magatokat - mondja nektek a Mester -, mert a spiritualizáció segít nektek 

felülemelkedni a csapásokon, és megkönnyíti a fizikai szükségleteiteket. 

56 Tanuljatok meg imádkozni, mert imádsággal is sok jót tehetitek, ahogyan az árulás ellen is meg 

tudtok védekezni. Az ima pajzs és fegyver; ha ellenségeitek vannak, védjétek meg magatokat imával. De 

tudnotok kell, hogy ez a fegyver nem sebezhet meg és nem árthat senkinek, mert egyetlen célja, hogy 

fényt vigyen a sötétségbe. 

57 Tiszta módon kell cselekednetek, anélkül, hogy tanításomhoz valaha is hozzáadnátok a földön 

létező tisztátalan istentiszteleti cselekedeteket. 

58 Ez az én tanító szavam. Tanításaimra nyitott szívvel jöttetek ide, és ezért fényben kellett Közétek 

árasztanom Magamat. 

59 Balzsamomat és békémet adtam nektek minden szavamban, szeretett népem. 

60 A lelked felemelkedett, és készen áll, hogy meghallja a hangomat. Látom, hogy igazi szentéllyé 

alakul át, ahová engedem behatolni Szavam hangját, amely az "Ige" fénye, hogy Atyátok leheletét közel 

magatokhoz érezve megkapjátok a szükséges erőt, hogy elérjétek az út célját. 

61 Teljes tudatában annak, hogy milyen időket élsz, elindultál, hogy kövess engem, és ez azért van, 

mert a szellemed lelke tudja, hogy miért jött a Földre. Így képes leszel határozott léptekkel a spirituális 

tanítás útjára lépni, így hamarosan képes leszel felajánlani Nekem azt a tiszteletet, amit már régóta várok 

az emberiségtől. 

62 Úgy terveztem, hogy a megnyilvánulásom ideje hosszú legyen, hogy megerősödhessetek a 

tudásotokban és a hitetekben, és ne mondjátok utólag: "A Mester jelenléte közöttünk olyan rövid volt, 

hogy nem volt elég időnk meggyőződni az igazságáról. 
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63 Tanításom, amely tele van spiritualitással, csírázni fog ennek a népnek a szívében, hogy a jövőben 

meghozza az igazság és az élet gyümölcseit. Szavam szétterjed a földön, és nem hagy olyan helyet, ahol 

ne tisztítana, ne világítana és ne ítélne. 

64 Akkor a népek elkezdenek majd ráébredni a Szellemi Életre, az igaz és örökkévalóra, és 

lemondanak az imádat különböző formáinak külső és materialista részéről, hogy a Törvényem lényege felé 

forduljanak. 

65 Az emberiség fel fogja ismerni a spiritualitás adta erőt, és el fogja fordítani a tekintetét mindattól, 

ami oly sok évszázadon át visszatartotta. 

66 Mit ér a kereszténység jelképe, a kereszt, milliószor a földön, ha az emberek nem jóakaratúak és 

nem szeretik egymást? 

67 A külsőnek már nincs hatalma az emberek felett, nincs többé tisztelet, nincs többé hiteltelenség, 

nincs többé megbánás, hogy megbántottuk őket. Ezért mondom nektek, hogy az istentisztelet szimbólumai 

és formái el fognak tűnni, mert az idejük lejárt, és a belső istentisztelet lesz az, ami az embert a fény felé 

viszi, felemeli és hozzám vezeti. 

68 A legtisztább lényében, a lélekben írom le törvényemet ebben az időben, hallatni fogom hangomat, 

felállítom templomomat; mert ami nincs az emberben, ami nincs a lelkében, az olyan, mintha nem is 

létezne. 

Akár hatalmas anyagi templomokat építetek az Én tiszteletemre, akár pompával teli ünnepségeket és 

szertartásokat ajánlotok fel Nekem - ez a felajánlás nem fog eljutni Hozzám, mert nem lelki. Minden külső 

kultusz mindig hiúságot és hivalkodást hordoz magában; a titkos felajánlás viszont - amit a világ nem lát, 

és amit lélektől lélekig felajánlsz Nekem - szerénysége, őszintesége, igazmondása miatt jut el Hozzám, 

egyszóval: mert a lélekből fakad. 

Emlékezzetek vissza arra a példázatomra, amelyet a "Második Korszakban" adtam nektek, és amelyet a 

farizeus és a vámos példázata néven ismertek, és rá fogtok jönni, hogy az utasításaim minden korszakban 

ugyanazok voltak. 

69 Nem ítélnélek el benneteket, ha az utolsó keresztet is eltüntetnétek magáról a földről, amellyel 

keresztény hiteteket szimbolizáljátok, és ezt a szimbólumot az egymás iránti igaz szeretettel 

helyettesítenétek kárpótlásul; mert akkor hitetek és Isten külső imádata a szellem imádatává és hitévé 

válna, ami megfelel annak, amit elvárok tőletek. Ha az istentiszteleteteknek és a szimbólumaitoknak 

legalább annyi hatalmuk lenne, hogy megakadályozzák a háborúitokat, hogy megóvjanak benneteket a 

bűnbe süllyedéstől, hogy békében tartsanak benneteket. De nézzétek, hogyan lépsz át mindenen, ami szent 

a szavaid szerint; nézzétek, hogyan taposod lábbal azt, amiről azt gondoltad, hogy isteni. 

70 Ismét mondom nektek: Jobb lenne számotokra, ha nem lenne egyetlen templomotok, oltárotok, 

egyetlen szimbólumotok vagy képetek sem a földön, hanem ha tudnátok, hogyan imádkozzatok lélekkel, 

és hogyan szeressétek Atyátokat, és hinnétek benne, anélkül, hogy szükségetek lenne helyettesítő 

eszközökre, és hogy úgy szeressétek magatokat, ahogyan Én tanítottalak benneteket a Tanításomban. 

Akkor megmenekülnétek, a vérfoltjaim által megjelölt ösvényen járnátok - foltok, amelyekkel 

lepecsételtem tanításaim igazságát. 

71 Csak amikor ez az emberiség felhagy bálványimádásával és fanatizmusával, akkor fogja meglátni 

az "új mannát" leszállni. Már nem az, ami a népet táplálta a sivatag magányában, hanem az, ami a 

megpróbáltatások napjaiban száll le a lelkedre. Ez lesz az igazi mennyei kenyér - amit az emberek lélektől 

lélekig kapnak. 

72 Az első korszak mannája csak szimbóluma volt annak, hogy milyen lesz az emberekkel folytatott 

szellemi beszélgetésem az utolsó időkben, amikor a lelkük közvetlenül az Istenségtől kapja a szellemi 

táplálékot. 

73 Nagyon nagy a felelősség, amelyet ez a nép visel az emberiséggel szemben. Példát kell mutatnia az 

igazi szellemiségből, meg kell mutatnia a belső vallásgyakorlás útját, a jóleső áldozatot, az Istenhez méltó 

hódolatot. Nyisd meg a szívedet, és hallgasd meg a lelkiismereted hangját, hogy megítélhesd a 

viselkedésedet, és megtudd, hogy hűen értelmezed-e tanításaimat, vagy te is félreérted tanításaim értelmét. 

74 Ne követeljétek, hogy egyetlen nap alatt elérjétek a spiritualizáció csúcsát. Menjetek a cél felé 

megfontolt, nyugodt és határozott léptekkel, és soha nem fogtok megbotlani, és nem lesz okotok megbánni 
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vagy félni attól, amit tettetek. Gondoskodjatok arról, hogy minden lépéseteket teljes tudatossággal 

tegyétek meg, és hamarosan meglátjátok munkátok gyümölcsét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 281  
1 Szeretett tanítványok: Bár sok vallás létezik, a Törvény egy, és az én Tanításom egy. 

2 Az én tanításom a Lélek tanítása, amely megtanítja az embereket a szeretet ápolására. De mit 

kezdett az emberiség, amely kereszténynek nevezi magát, a tanításommal? Alakzatokat, rítusokat, szájról 

szájra szóló imákat csinált belőle, és ezek mögé rejti álszentségét. 

3 Azt mondom nektek, hogy az egyetlen igazság a szeretet, és ha, bár szavakkal és énekekkel 

dicsőítitek és dicsőítitek a nevemet, nem a szeretet cselekedeteit teszitek, akkor nem az igazság útján 

jártok. 

4 Az igazság a világegyetemben megnyilatkozó Isteni Szeretet. Aki nem ismeri az igazságot, az nem 

ismeri Istent. 

5 Micsoda hibát követnek el az emberek, amikor liturgiák és szertartások segítségével hisznek 

Istenben! 

6 Isten nem az, és nem is lehet az, amit az ember a földön teremtett. 

7 Istennek nincs határa, Ő a lényeg és a mindenhatóság. Ahhoz, hogy megismerjük és érezzük Őt, 

eggyé kell válnunk Vele azáltal, hogy jót teszünk, szeretjük egymást és igazságosak vagyunk. 

8 Amikor így beszélek hozzátok, el sem tudjátok képzelni, hogy a mai kor népei, materialista 

civilizációjukkal, képesek megérteni és elfogadni a szeretet tanítását. De én azt mondom nektek, hogy az 

én tanításom az a mag, amelyre a világnak szüksége van, az a víz, amelyre vágyik, hogy szomját oltsa. 

9 Az emberek éhsége és szomjúsága abból fakad, hogy szükségük van a szeretetre és az 

igazságosságra az életükben. Ez a szellemi és erkölcsi nyomorúság a háborúik, az elidegenedésük és a 

nagyravágyó földi törekvéseik eredménye. 

10 Egy rövid időre, amikor az emberek végre belefáradnak a háborúzásba, belefáradnak a pusztításba, 

és elkeserednek a sok szenvedéstől, megpróbálják keresni a megváltó utat, amelyet én mutatok nektek. De 

bár tanításom értelmezésének különböző formáira törekszenek, mindegyikben újra babonás rítusokba, 

haszontalan kultuszokba és külsődleges formákba esnek, hogy Engem imádjanak. 

11 A szabadságért való kiáltás nem tudott minden lélekben felhangzani, mert a köd, amely körülveszi, 

nagyon sűrű. De az én fényem erős, és áttör a sötétségen, behatolva az emberi szív legérzékenyebb 

részébe. 

12 Milyen lesz ez a fény? Ez az én új Igém, az én Tanításom az új kinyilatkoztatásaival, amely 

megtanítja az embereket az Isten imádatának igaz módjára. Ugyanakkor megmutatja nekik, hogyan 

találják meg a kristálytiszta vizet, amely oltja lelkük szomját. 

13 Mindenkibe bele fogom oltani az Isten imádásának igaz módját, valamint az isteni törvénynek 

megfelelő életmódot, amelynek teljesítését az Úr mindannyiótoknak tulajdonítja. 

14 Végül, ti emberek, fel fogjátok ismerni szavam tartalmát vagy jelentését. Akkor felfedezitek, hogy 

tanításom nemcsak az isteni hang, amely az emberekhez szól, hanem minden szellem kifejeződése is. 

15 Az én szavam a bátorító hang, a szabadságért való kiáltás, a mentő horgony. 

16 Tanításom mentes minden rituálétól. Ha nem így lenne, elveszítené a lényegét. 

17 Ez idő alatt tiszta és tökéletes tanítást hozok nektek, ezért mondom nektek, hogy a napi munkátok 

végén csak azt fogjátok jóváírni, amit az életben igaz szeretettel tettetek, mert ez bizonyítja, hogy 

felismertétek az igazságot. 

18 Az ember soha nem volt kinyilatkoztatásaim nélkül, amelyek a Lélek világossága; de félt 

megismerni őket. Most megkérdezem: Mit tudhatsz az igazságról és az örökkévalóról, ha makacsul 

kerülöd a szellemi dolgokat? 

19 Gondoljatok arra a materialista értelmezésre, amit az első és második "időkről" szóló 

kinyilatkoztatásaimnak adtatok, noha azok csak az Isteni és a szellemi dolgokról szólnak. Nézzétek meg, 

hogyan keveritek össze az anyagi természetet a szellemi természettel, milyen tiszteletlenséggel 

változtatjátok a mélyet felszínessé, a magasat pedig alacsonyra. De miért tetted ezt? Mert abban a 

vágyadban, hogy tegyél valamit Isten munkájában, keresed a módját, hogy tanításomat a földi életedhez, a 

számodra legkedvesebb emberi kényelemhez igazítsd. 

20 Gondolkodjatok el mindazon, amit mondtam nektek, tanítványok, hogy amikor azt mondjátok, 

hogy spiritualisták vagytok, akkor azt azért mondjátok, mert valóban azt éltek, amit a szátok hirdet. 
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21 Milyen könnyű azt mondani: "Spiritista vagyok", de milyen nehéz azzá válni az igazságban. 

22 Hányan vannak, akik hallják szavamat, akik nagy értelmezői lettek, és mégsem a legjobb tett-

tanítványai tanításomnak, nem teljesítik az isteni parancsolatot, amely azt mondja nektek: "Szeressétek 

egymást". 

23 Másrészt, nézzétek meg, milyen könnyen átalakul az, aki tanításom egyetlen atomját is a 

gyakorlatban alkalmazza. Akarsz erre példát? 

Volt valaki, aki egész életében azt mondta Nekem, hogy szavakból álló imákon keresztül szeret Engem 

- olyan imákon keresztül, amelyeket mások fogalmaztak meg, és amelyeket ő nem is értett, mert olyan 

szavakból álltak, amelyeknek a jelentését ő nem ismerte. De hamarosan megértette az imádkozás igazi 

módját, és félretéve régi szokásait, lelkének legbelsőbb részére koncentrált, gondolatait Istenhez küldte, és 

először érezte az Ő jelenlétét. 

Nem tudta, mit mondjon a gazdájának, a mellkasa zokogni kezdett, és a szeme könnyeket hullatott. Csak 

egy mondat formálódott a fejében: "Apám, mit mondhatnék neked, amikor nem tudom, hogyan beszéljek 

hozzád? De azok a könnyek, azok a zokogások, az a belső öröm és még a zavarodottsága is olyan 

gyönyörű nyelven szólt az Atyához, amilyet soha nem fogtok találni sem az emberi nyelveitekben, sem a 

könyvetekben. 

24 Annak az embernek a dadogása, aki elkezd lelkileg imádkozni az Urával, hasonlít a csecsemők 

első szavaira, amelyek örömet és gyönyört jelentenek szüleik számára, mert egy életre kelő lény első 

szavait hallják. 

25 Mivel az emberek a legkorábbi idők óta nem voltak képesek igaz és helyes értelmezést adni a 

nekik adott kinyilatkoztatásoknak, ma azért jövök el szellemben, hogy világos magyarázatot és helyes 

értelmezést adjak nekik mindarról, amit tanítottam nekik. 

26 Napjainkban felismeritek a szellemi lélek és a test képességeit anélkül, hogy összekevernétek őket. 

27 A szellem, az elme és az érzelmek akkor találnak majd igazi harmóniára, amikor tanításom, mint 

egy új nap fénye, végre felébreszti ezt az alvó emberiséget. 

28 Azt kéritek tőlem, hogy segítsek nektek elérni az egységet és a békét a szívetekben ezen a napon, 

hogy bizonyítsátok be magatokat előttem, mint olyan lény, aki tudatában van annak a folyamatnak, 

amelynek tanúja, amikor egy hanghordozó elméjén keresztül hallja az utasításaimat. És fogadom a 

lelketek. Mindazt, amit imáitokban és tetteitekben, tisztán és egyszerűen felajánljátok Nekem, úgy 

fogadom el, mint a gyermekek jogos háláját Mennyei Atyjuknak. 

29 A legsürgetőbb kérés, amit hozzám intézel, hogy legyen béke a földön - hogy a korábbi idők 

patriarchális élete visszatérjen az emberek közé. De mondom nektek, hogy ez a béke nem fog visszatérni, 

amíg ti, új tanítványaim, le nem rakjátok egy új világ alapjait, amelyre felkészítelek benneteket. 

30 Ha egyszer minden szomszédotokban testvért láttok, ha egyszer hagyjátok, hogy eltűnjenek a 

különbségek köztetek és mások között, és szeretni fogtok Engem bennük, akkor egy új idő hajnalát 

fogjátok látni, és az élet örömteli és könnyű lesz az emberek számára, és Engem Atyaként fognak 

felismerni. 

31 Ezúttal az Én Igém ugyanaz, mint amit Jézusban adtam nektek. Ez ugyanaz a kristálytiszta áradás, 

amely elnyelte a lelkedet, amikor Palesztina földjén keresztül követtél Engem. Jelentése ismert számodra, 

soha nem leszel képes összetéveszteni az "ízét", mert isteni pecsétet nyomott a lelkedre. 

De ma, amikor lejöttem, hogy e férfiak és nők által ismertessem meg magam, és halljátok a szót, amely 

ajkukról elhangzik, felismeritek, hogy az Tőlem származik, és megkérdezitek, miért nem választottam más 

formát, hogy az ezúttal szóló üzenetem eljusson az emberiséghez. 

32 Azt mondjátok nekem, hogy nincsenek köztetek különleges erényű emberek, akik képesek 

lennének Engem szolgálni. Nincs Mózes, sem az első korszak prófétái, sem Péter, sem János. De bizony 

mondom nektek, minden időben erényes lelkeket küldtem, és köztük azokat, akik alázattal szolgáltak 

Engem. Szeressétek és vigasztaljátok őket, mert nagyon nagy a terhük. 

Úgy vigyáztam elméjükre és szívükre, mint egy tiszta forrásra, és gyakran a fájdalom volt a legjobb 

eszköz a megtisztításukra. Az életük hasonlít az én más idők küldötteiméhez. Megáldalak téged. Boldogok 

azok, akik így követtek Engem, és akik átérezték az általam rájuk bízott küldetés teljes értelmét! 

33 Meghívlak benneteket, hogy lépjetek be Királyságomba. A föld minden népét előítélet nélkül 

hívom, de tudom, hogy nem mindenki hallgat rám. Az emberiség eloltotta lámpását, és sötétségben jár. De 
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ahol a tévedés érezhetővé válik, ott az általam megvilágosodott ember megjelenik, hogy fényt terjesszen 

környezetében - egy szellemi őr, aki figyel és várja az Én jelemet, hogy megszólaljon a riasztó hívás, 

amely felébreszt és felráz. 

Legyen e hírnökök szeretete gyümölcsöt hozó mag a szívetekben. Ne utasítsátok el őket, amikor külső 

szegénységben mutatkoznak előttetek. Hallgassatok rájuk, mert azért jönnek az én nevemben, hogy olyan 

képességet adjanak át nektek, amelyet jelenleg nem ismertek. Megtanítanak a tökéletes imádságra, 

megszabadítanak az anyagiasság kötelékeitől, amelyekkel le vagytok kötve, segítenek nektek elérni a lelki 

szabadságot, amely felemel benneteket Hozzám. 

34 Ti, akik hallgattok Engem, türelmetlenül várjátok minden szavam beteljesülését. Azt kívánjátok, 

hogy ez a világ az Én tanítványaimmá alakuljon át. Arra kérsz Engem, hogy legyek azok között, akiket 

nehéz küldetésekkel küldtem más országokba. De bizony mondom nektek, előre fel kell készülnötök, mert 

a harc, ami rátok vár, nagyon nagy lesz. 

Mégis, nem minden hírnök, akiről beszélek nektek, van köztetek, nem mindenki hallotta Szavamat a 

hanghordozókon keresztül. Sokan közülük intuícióból fognak beszélni, mert felkészítettem a lelküket, és 

bölcsen elosztottam őket, hogy fényem mindenhová eljusson. 

35 Hogyan hihetnétek, hogy miközben lejöttem hozzátok, elhanyagolhatnék más nemzeteket, amikor 

mindannyian a gyermekeim vagytok? Akarjátok-e azt hinni, hogy bárki távol vagy kívül áll Tőlem, holott 

az Én Lelkem mindent átfogó, és minden teremtett dolgot körülvesz és megért? Minden belőlem él és 

táplálkozik. Ezért szállt le Egyetemes Sugárzásom az egész Földre, és a lelkek megkapták befolyásomat 

ezen és más világokon, mert azért jöttem, hogy megmentsem minden teremtményemet. 

36 Nem akarom, hogy elvesztegessétek ezt az időt, és azt sem akarom, hogy úgy menjetek végig a 

világon, hogy lépteiteknek nyoma se maradjon. Azt akarom, hogy legyetek igazi gondozói a rátok bízott 

magnak, és amikor elhagyjátok ezt a világot, folytassátok a munkát, amíg a magotokat virágba nem 

hoztátok embertársaitok lelkében. 

37 Nem akarlak az utasításaimhoz kötni benneteket. Csak szeretettel bátorítalak benneteket, mert nem 

fogadok el más parancsok teljesítését, mint ami az én utasításomra előkészített lelketekből születik. 

Legyetek szabadok a törvényeimen belül, de az engedelmességet tegyétek szokásotokká. Teljesítsd a két 

törvényt, amely az embert irányítja, és amely lényegében egy, mert mindkettő tőlem származik. 

38 Imádkozzatok minden emberért, kívánjátok mindenki harmóniáját és megértését értem, és hogy 

imátok énekként, buzgó himnuszként emelkedjen fel, megvilágosítva a lelkeket, és megmutatva nekik az 

utat, amelyen keresztül elérhetik sorsuk célját. 

39 Szavam ereje által vonzva jöttök ezekre a helyekre, szeretett emberek. Nem kell eljönnötök ezekre 

a találkozóhelyekre, hogy keressétek bennük a jelenlétemet, és hogy képesek legyetek elém tárni 

aggodalmaitokat. Mert tudjátok, hogy mindenütt jelen vagyok, hogy mindenütt ott vagyok, hogy 

mindenhol hallak benneteket. 

40 Az én szavam az, amiért jöttök, az isteni esszencia az, ami táplálékul szolgál a lelketeknek, amit 

kerestek. 

41 Mindannyian tudjátok, hogy jeleztem nektek azt az időt, amikor már nem fogok ebben a formában 

szólni hozzátok, és ezért sietve jöttök minden alkalommal, amikor az Igém a hanghordozón keresztül 

megszólal. Mert ti magatok is meg akarjátok őrizni az utolsó kinyilatkoztatásomat a lelketekben. 

42 A szellemi küldetés belső tudása, amelynek teljesítésére jöttetek, fokozatosan ébredezik bennetek, 

és felelősségetek kezd foglalkoztatni benneteket, mert megértettétek, milyen nehéz és kemény dolog 

cselekedetekkel, szavakkal és gondolatokkal hirdetni Törvényemet. 

43 Hamarosan a szavam nélkül maradsz. De hogy ne tétovázzatok, a második korszakbeli 

tanítványaim példáján kell felbuzdulnotok, akik egyesültek, miután a Mester eltávozott tőlük. 

Egyesülésükkel erőt, bátorítást, erőt és hitet adtak egymásnak. 

44 A ti harmóniátokon múlik, hogy érzitek-e jelenlétemet a találkozóitokon, és hogy nem 

mulasztjátok-e el a megnyilvánulásom idejét. 

45 Eddig a hallgatással erősítettétek magatokat, holnap még inkább erősíteni fogjátok magatokat a 

tanulással. Mert amikor behatolsz tanításaim magjába, megdöbbenve fogod felfedezni minden egyes 

tanításom értelmét. 



U 281 

38 

46 Még most is megáldom azokat, akik egyesülnek és felkészülnek erre az időre, hogy megértsék a 

tanítást, amelyet elhozok nektek. Mert ebben a tanulmányban a tanítványok felfedezik az Igém igazi 

értelmezését. És mondom nektek, hogy ahogyan az én Igém fényt sugároz, úgy a ti értelmezésetek is 

megvilágítja felebarátotok útját. 

47 E tanítás jó értelmezői tudni fogják, hogyan ébreszthetik fel a rítusaik rutinjában elalvó társaikat, 

és elérik őket, és megmentik őket attól, hogy az elmélkedés hiánya miatt hajótörést szenvedjenek a 

zűrzavarban. 

Később ez a nép szét fog terjedni az egész világon, és tanúságot tesz arról, amit hallott, és ugyanakkor 

világos szavakkal elmagyarázza Törvényemet és Tanításomat - nemcsak azt, amit most elmondtam nektek, 

hanem mindazt, amit kinyilatkoztattam nektek az általatok megélt korszakok során. 

48 Ne félj attól, hogy embertársaid kinevetnek vagy elutasítanak. 

49 Biztosíthatlak benneteket, hogy amikor a spiritualisták e faja megjelenik az emberiség körében, 

már sok és nagyon nagy szellemi megnyilvánulást adtam neki. Ezek a megnyilvánulások arra késztetnek 

majd sokakat azok közül, akik szellemileg várnak Rám, hogy azt gyanítsák, hogy már eljöttem és 

beszéltem. Nem gondoljátok, hogy amikor meglátnak titeket jönni és hallják a szavatokat, felismernek 

benneteket az én hírnökeimnek? 

50 Bizony mondom nektek, még a teológusok is meg fogják magyarázni maguknak a sok esemény 

okát. 

51 Népem úgy fog elterülni a földön, mint egy nagy sereg. Lelkem a népen lesz, bátorítva őket 

küzdelmükben, hogy még az utolsó szavaim is beteljesedjenek, amelyeket ebben az időben és az elmúlt 

időkben adtam nektek. 

52 Miért sírsz, amikor azokra a napokra gondolsz, amikor már nem fogod hallani az Igémet? 

Nyugodjatok meg, ti sokaság, mert nem hagylak benneteket magatokra. 

53 Emlékeztek arra, hogy a Második Korszakban történt távozásom után hogyan hagytam Máriát az 

apostolok kebelében? 

54 A szerető tanácsadó, az anya, a szenvedők vigasztalója egy ideig még e tanítványok között maradt. 

55 Amikor a Golgotán elszenvedett fájdalom, amikor látták magukat Mesterük nélkül, az Ő Igéje 

nélkül, eltávozott e szívekből, megértették, hogy milyen küldetést kell teljesíteniük, és elkezdték 

terjeszteni az örömhírt a földön. Az Úr felemelte Máriát a földről, miután szeretetteljes szelídségét már az 

emberiségnek hagyta örökségül. 

56 Ti, akik az új tanítványok vagytok az Isteni Szék előtt, azt gondoljátok, hogy ha egyszer 

"megfosztalak" benneteket a hanghordozó száján keresztül történő megnyilvánulásomtól, akkor békén 

hagylak benneteket. De mondom nektek: Mária nem halt meg, lelki Édesanyátok készen áll, hogy 

mellettetek álljon a próbatételben, azokban a napokban, amikor azt hiszitek, hogy elhagyatottak vagytok, 

és úgy érzitek, hogy távol vagyok, bár közelebb vagyok hozzátok, mint valaha. Anyai szeretete segíteni 

fog nektek, hogy erősnek érezzétek magatokat, és hogy megértsétek a tanítások valódi értelmét, amelyeket 

szavakban és tettekben elétek tettem. 

57 Törvényem katonái és a spiritualizáció vetői lesztek. De már ma kijelentem nektek, hogy a 

spiritualizmusnak nem lesz földi bázisa, sem képviselője egy emberben. Uralkodása nem e világból való 

lesz, és az egyetlen útmutató a Krisztusban való lelkiismeret lesz. 

58 Intuitív szemed tudni fogja, hogyan fedezze fel az új "munkásokat" a tömegben. De ne a ti kezetek 

legyen az, amelyik "felkeni" vagy megszenteli. Mert az egyetlen, aki egy lelket ajándékokkal, 

megbízatásokkal vagy küldetésekkel ruházhat fel, az Én vagyok - az egyetlen, aki minden lény sorsát 

leírja. 

59 Mindezt azért mondom el nektek, hogy megakadályozzam, hogy tévedésbe essetek, vagy olyan 

cselekedetekbe és rítusokba, amelyek nem tartalmazzák az igazságot. 

60 Ti csak az én vetőtársaim, prófétáim, hírnökeim lesztek. De a titkos kincstár még mindig az Urad 

kezében lesz. 

61 Az az akaratom, hogy teljes harmónia és testvériség legyen közöttetek, hogy ne alakuljanak ki 

urak, uralkodók vagy zsarnokok egy olyan népben, amelyben mindennek rendnek, szeretetnek és 

spiritualizációnak kell lennie. 
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62 Ha úgy teljesítitek a küldetéseteket, ahogyan azt én mutatom nektek, akkor a példátokat el fogják 

ismerni, és a hatalmatoknak a spiritualizmus érdekében kell majd áttöréseket tennie. 

63 Értsétek meg, hogy tanításom fényének kell lennie annak, ami leleplezi a bálványok perverzitását, 

ami letépi a gőgös uralkodót és az önkényuralmi urat a piedesztáljáról, ami lerombolja az anyagelvűség 

uralmának múló hatalmát. 

64 Azok az emberek, akiket ma arra készítek fel, hogy holnap a lelki életet hirdessék, nem lesznek 

gazdagok, nem fognak rendelkezni sem kincsekkel, sem anyagi javakkal. Mert műveikkel be kell majd 

bizonyítaniuk a világnak, hogy Isten igazságának, szeretetének és igazságosságának nem kell a ti csalárd 

gazdagságotok erejére támaszkodnia. 

65 A szeretet, a hit, a szilárd akarat lesznek azok az erők, amelyek ezt a munkát az emberiség körében 

ismertté teszik. Vegyetek példát Krisztusról és tanítványairól, gondolkodjatok el azokon az életeken és az 

általuk adott tanításokon, és látni fogjátok, hogy az igazat mondom. 

66 A kezem soha nem ért érméhez. Amikor egy bizonyos alkalommal szándékosan megmutatták 

nekem az egyiket, hogy megkérjenek, fejtsem ki nézetemet a császárral szembeni kötelességekről, csak 

ránéztem arra az érmére, és anélkül, hogy hozzáértem volna, azt válaszoltam annak, aki megkérdezett: 

"Adjátok Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami a császáré". 

67 Ez az egyik utolsó tanításom, de nem az utolsó. Egy rövid ideig még beszélek hozzátok, de aztán 

már biztosan nem fogok egy emberi lény elméjén keresztül beszélni. 

68 Ezután adok nektek egy kis időt az elmélkedésre, hogy távozásom után elgondolkodhassatok. Ez 

alatt az idő alatt az intuíció fokozatosan elkezd lélektől lélekig különböző formákban feléledni. 

69 Mindazt, amit most még nem értetek meg, a szellemi elmélkedés azon napjaiban fogjátok 

megérteni, és ugyanakkor új kinyilatkoztatásokkal és próféciákkal fogtok meglepődni. 

70 Az egyik sugallatát egy másik sugallata fogja megerősíteni, és így a tanítványokban nem merül fel 

kétség. 

71 Roque Rojas és Damiana Oviedo voltak az első hanghordozóim a spirituális megnyilvánulásomhoz 

abban az időben. A férfi az ő értelmében Illés sugarát kapta, a szűz a Mester fényét. Ezzel azt akartam 

megmutatni nektek, hogy az én apostolságomban a nő ugyanúgy leül az asztalomhoz, mint a férfi. A 

szellem-lélek mindkettőben ugyanaz. Miért kellene különbséget tennem a kettő között ebben a Harmadik 

Korszakban, hiszen ez az a Korszak, amelyben a szellemlelkeket keresem? 

72 Roque Rojas és Damiana Oviedo az úttörők. A sivatag közepén meghallották az isteni hangot, és 

anélkül, hogy megkérdezték volna, igaz-e, hittek benne. Az egyik hallotta a próféta hangját, a másik érezte 

a Mester kegyelmének érintését. 

73 Hány titkot fedtem fel neked azóta! Az első hanghordozók meghaltak, és mások jelentek meg, és 

így történt ez egymás után egészen napjainkig. Nem mindegyikük szándéka volt tiszta. Néhányan példát 

mutattak a hit iránti buzgalomból, az igazság szeretetéből, önmegtagadásból és áldozatvállalásból. 

Néhányan azonban hiúak voltak, szerették a hízelgést és a jutalmat. 

74 A hallgatóság tömegeit kezdettől fogva arra tanítottam, hogy felismerjék az igazi gyümölcsöt, és 

nektek, jelenlevőknek azt mondom, hogy vigyétek az igazságomat táplálékként embertársaitoknak, 

miközben a nyomokat az igazság tüzében égetitek el. 

75 El kell mondanom nektek, hogy soha nem tudtátok, hogyan gondoskodjatok a hanghordozóitokról, 

mert nem volt megértésetek és együttérzésetek irántuk. De mivel nem tudtátok, hogyan kell felvidítani 

vagy ápolni azokat a szíveket, legalább a jövőben vigyázzatok arra, ami az ajkukról elhangzott, ami az én 

szavam volt: az új manna. 

76 Amikor a spiritiszták elszaporodnak a földön, sokan lesznek, akik összetévesztik őket a 

közönséges jövendőmondókkal, és felkeresik őket, hogy a jövőről kérdezzenek. A tudósok a szellemek 

életéről és a más világokon vagy bolygókon lévő életről kérdezik őket. 

Mindezt azért jósolom meg nektek, hogy amikor ostoba kérdések támadnak meg benneteket, ne 

felejtsetek el imádkozni, hogy Atyátok inspiráljon benneteket arra, amit el kell mondanotok - hogy mi az 

Ő akarata, amit közölnetek kell társaitok ostobaságával vagy kíváncsiságával szemben. 

77 Utasítalak benneteket, hogy ne változtassátok meg egyetlen kinyilatkoztatásomat sem, és ne 

próbáljátok meg feltárni azt, aminek még nem jött el az ideje, hogy feltáruljon. Mindig tartsd meg a 

páncélodat - mintha forrás lennél, amely készen áll a kristálytiszta víz befogadására, amely oltja 
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embertársaid fényszomját, és nem a te kezed lesz az, amely felemeli a titok fátylát. Volt-e valaki a földön, 

aki méltó volt arra, hogy kinyissa a hét pecsétet tartalmazó könyvet? Csak a Bárányé volt méltó, vagyis 

csak ennek volt hatalma hozzá. Tudjátok, hogy sok olyan tanítás van, amely itt a földön fog feltárulni az 

ember előtt, de sok olyan is van, amely csak akkor fog feltárulni előtte, amikor a Szellem magas 

lakhelyein fog lakni. 

78 Mindenhol megtalálsz Engem, jelenlétem mindenhol ott van az utad mentén. Egyszerre válok 

oázissá a sivatag közepén és világítótoronnyá a viharos éjszakában. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 282  
1 Az isteni fény felragyog számotokra, szóvá válik, hogy új útmutatást adjon nektek. Boldog az, aki 

úgy készül, mintha a szíve szentély lenne, mert az igazi élethez jutott fel, amikor meghallotta szavamat. 

2 Jöjjetek mind és ismerjétek meg a szeretet csodáját. Azért jöttem, hogy a bűnösök ajkán keresztül 

megmentsem a bűnösöket. 

3 Ebben az Korszakban megmutatom nektek azt a hatalmat, amellyel örökségként vagy ajándékként 

rendelkeztek, amelyet belétek helyeztem. Ez nem az anyag, hanem a szellem ereje. Mert az ember nem a 

test által hatalmas, nagy és bölcs, hanem a lélek által. 

Azzal beszélek, aki a jó útra tereli lépteit, és engedelmeskedik mennyei Atyja akaratának - azzal, aki 

engedelmeskedik az életet irányító és szabályozó törvényeknek. Ennek az embernek éreznie kell, hogy 

hatalmas erők támogatják, amelyek mindig a fény, a béke és az igazság útján vezetik őt. 

4 Tanítvány: Ez az egyszerű szó, amelyet szellemi ajándékként hoztam nektek az Új Korszak 

bevezetésére, a maga egyszerűségében és külső szerénységében egy újabb remekművem. Az ember 

keresésének ez a formája, hogy az Isteni megismerhetővé váljon az ember számára az értelmén keresztül, 

olyan jelentéssel, jelentőséggel és jelentőséggel bír, amelyet mindannyian fel fogtok fedezni. 

5 Nézzétek, hogy isteni gondolataim hogyan válnak hanggá néhány emberi ajkán, amelyek, bár 

tisztátalanok, e szolgálat pillanatában tisztává válnak, hogy a lelki élet táplálékát adják nektek. 

6 Mit nem ad majd nektek akkor az a nap, amikor mind a lelketek, mind a testetek megtisztul, hogy 

befogadhassatok Engem? 

7 A hitetek kicsi volt, a szeretetetek és a felkészülésetek gyenge. Mindazonáltal a gyümölcs, amelyet 

az Igémben kaptatok, kiszakított benneteket letargiátokból, megtanított benneteket megérteni, szeretni, 

tanulni és érezni a lélek életét, amely szerencsétlenségetekben kietlen sivatag volt, és amely most oázisra 

hasonlít küzdelmekkel és állandó próbákkal teli életetekben. 

8 Ha igyekeztek megérteni ezt a tanítást, akkor azok közé fogtok tartozni ebben az időben, akik 

teljes mértékben felismerték, hogy az ember Nélkülem semmi. 

9 Nézzétek ezt a világot - büszke, dacos és elbizakodott az ember minden művére, amellyel e század 

nemzedékeit lenyűgözi. Többségükben nem hisznek a spirituálisban, és nem is szeretik azt. Ezért nem 

imádkoznak, és nem engedelmeskednek törvényemnek. Mindazonáltal elégedettek és büszkék arra, hogy 

megmutathatják a tudományuk segítségével létrehozott csodákkal teli világot. 

10 De az embereknek ezt a bámulatos világát, amelyet évszázadok tudománya, küzdelmei, háborúi és 

könnyei során építettek, saját kezükkel és fegyvereikkel fogják elpusztítani. Már közeledik az idő, amikor 

az emberiség ráébred műveinek fenntarthatatlanságára és gyarlóságára, amelyekből hiányzott a szeretet, az 

igazságosság és a tökéletesség iránti őszinte vágy. 

11 Hamarosan megtanuljátok, hogy Isten nélkül semmik vagytok, hogy csak Tőlem kaphatjátok az 

erőt, az életet és az intelligenciát, hogy harmonikus létet teremtsetek az ember szellem és emberi része 

között. 

12 Azért jöttem új szavammal, hogy életre keltsem a világot, mert az emberiség évszázadokon és 

korokon át csak a halált látta uralkodni. Mi volt az oka annak, hogy a halál uralkodott a létezésedben? A 

szeretet hiánya. 

13 Bizony mondom nektek, a szeretet az a változatlan erő, amely mozgatja a világegyetemet. A 

szeretet az élet eredete és értelme. 

14 Most a szellemi feltámadás idejét vezetem be mindenki számára - egy olyan időt, amikor virágba 

borítom a szeretetnek azt az áldott magvát, amelyet a kereszt magasságából szórtam a világra, hirdetve 

nektek, hogy ha az emberek úgy szeretik egymást, ahogyan én tanítottalak benneteket, akkor a "halál" 

eltűnik a világból, és helyette az élet uralkodik majd az emberek felett, és megnyilvánul minden 

cselekedetükben. 

15 Ma, nap mint nap, a tudomány fájának keserű gyümölcseit eszitek, amelyet az emberek oly 

tökéletlenül ápoltak, mert nem törekedtetek minden adottságotok harmonikus kibontakoztatására. Hogyan 

tudnátok tehát felfedezéseiteket és munkáitokat jó irányba terelni, ha csak az értelmet képeztétek, de a 

lelket és a szívet elhanyagoltátok? 
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16 Vannak köztetek olyan emberek, akik olyanok, mint a vadállatok, akik teljesen szabadjára engedik 

szenvedélyeiket, akik gyűlöletet éreznek szomszédaik iránt, akik vérszomjasak és rabszolgává akarják 

tenni a testvérnépeket. 

17 Ha valaki azt hinné, hogy Tanításom az ember erkölcsi összeomlását okozhatja - bizony, mondom 

nektek, nagy tévedésben van; és hogy ezt bebizonyítsam a kétkedőknek, a materialistáknak és e kor 

arrogánsainak, megengedem nekik, hogy learassák és megegyék tudományuk gyümölcsét, amíg elegük 

nem lesz, amíg a vallomás, amely azt mondja Nekem, ki nem tör ki lelkükből: "Atyám, bocsáss meg 

nekünk, egyedül a Te Erőd lesz képes megállítani azokat az erőket, amelyeket mi szabadítottunk el az ész 

nélküliségünkben!"." 

18 Akkor majd segítségükre sietek és békét adok nekik, mert büszkeségük már sokat adott nekik, 

hogy igyanak a szenvedés poharából. Elvezetem őket a lelki békéhez és az önvizsgálathoz, hogy ők - 

akkor már egy új életben - felfedezzék a szellemi értékét, és tudják, hogyan alkalmazzák azt a 

munkájukban. Meg fogom értetni velük, hogy az élet olyan, mint egy líra, amelynek húrjai a szeretetet, a 

spiritualitást és a tudományt jelképezik, de ezek, mivel nem voltak összhangban, nem voltak képesek 

előállítani a szeretet édes hangját, amely a spiritualitás magasztos hangja. 

19 Eljött az ítélet ideje, amikor meg fogom kérdezni néhányuktól: "Miért tagadtatok meg Engem?" És 

mások: "Miért üldöztetek engem?" Van-e joga tagadni az Én Királyságom létezését annak, aki nem volt 

képes behatolni önmagába? Az, hogy nem ismered fel az igazságomat, hogy nem tudod, hogyan fedezd 

fel, nem jelenti azt, hogy nem létezik. Ha azt hiszitek, hogy csak az létezik, amit fel tudtok fogni, akkor azt 

mondom nektek, hogy nagy a tudatlanságotok és nagyon nagy az arroganciátok. 

20 Bizony mondom nektek, aki megtagadja Istent és az Ő országát, az önmagát tagadta meg. Aki 

magából akar erőt meríteni, mert függetlennek tartja magát, és büszke arra, hogy Isten nélkül is nagy lehet, 

annak nagyon rövidek lesznek a lépései a világban. Hamarosan tévútra fog tévedni, és szenvedései nagyon 

fájdalmasak lesznek. 

21 Hol vannak az igazi tudósok? 

22 A tudás az, hogy érezzük a jelenlétemet. A tudás azt jelenti, hogy az én fényem által vezérelve, az 

én akaratom szerint cselekedjünk. A tudás a jog megértése. A tudás a szeretet. 

23 Aki szeretetből szeretne felebarátja hasznára lenni, az a jóságnak szenteli magát az élet kínálta 

sokféle módon. Tudja, hogy ő egy emberi lény, aki készen áll arra, hogy az Isteni Akarat nagyon magas 

célok érdekében használja fel. Azt akarom, ó tanítványok, hogy tudásra tegyetek szert, hogy 

megszabadíthassátok tévedéseiktől azokat, akik elvesztették a felfelé vezető utat. 

24 Az igazi szeretet - amely túlmutat a szív emberi érzelmein - a bölcsesség gyümölcse. Nézzétek, 

hogyan vetem el a bölcsességet a képzeletetekbe az Igémben, és utána várom szeretetetek gyümölcsét. 

25 Sokféleképpen lehet jót tenni, sokféleképpen lehet vigasztalni és szolgálni. Mind a szeretet 

kifejeződései, amely egy - a szeretet, amely a szellem bölcsessége. 

26 Lehet, hogy egyesek a tudomány útján járnak, mások a szellem útján, megint mások az érzelmek 

által vezérelt úton, de mindezek összessége szellemi harmóniát fog eredményezni. 

27 Tanuld meg megkülönböztetni a létező különböző utakat, valamint tisztelni a különböző 

küldetéseket, amelyeket embertársaid végeznek. Ehhez legyen nyitott elméd, helyes ítélőképességed, 

nyugodt elméd és mélyreható tekinteted. Ha nem rendelkezel ezekkel a tulajdonságokkal, akkor ok nélkül 

fogsz felháborodni, amikor felfedezed, hogy több vallási közösség létezik, mint gondoltad, és több rítus és 

szekta, mint amennyit ismertél. 

28 Ha nem készültök fel, zavarodottnak és érintettnek fogjátok érezni magatokat azon a napon, 

amikor a közelgő csata kellős közepén találjátok magatokat. 

29 Azok, akik úgy hallanak Engem, hogy nem érdekli őket a megértés, nem lesznek képesek azok 

közé tartozni, akik ezt a tanítást megfejtik és elmagyarázzák. Mások azonban megpróbálják felismerni az 

Igém jelentését, érzik, szeretik, hordozzák a lelkükben, a szívükben és az agyukban. Ezek napról napra 

jobban behatolnak a tanításommal kapcsolatos ismereteimbe. 

30 Amikor ez a vágy, hogy többet tudjatok, hogy tökéletes módon szeressetek, előtérbe kerül e 

tanítványok között, látni fogjátok az arcukon a jóság, a szeretet szépségét, a spiritualizáció fenségét 

tükröződni. 
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31 Mindazonáltal, még ebben a pillanatban sem tudta senki az arcát az igazság tükrének mutatni, 

amely visszatükrözi a szellemlélek erényeit, azt a magasabb rendű lényt, amely minden emberben lakozik. 

De mit mondjak nektek arról a szellemi világról, amely rajtatok kívül él és szövődik, és amely szintén 

megmutathatja arcát a műveiteken, szavaitokon és gondolataitokon keresztül? E lények számára minden 

emberi lény eszköz arra, hogy megismertesse magát, minden megtestesült lélek az egyesülés köteléke, és 

minden agy eszköz arra, hogy kapcsolatba lépjen az emberi világgal. 

32 Ha az emberek gondolatai a jó felé hajlanak, akkor magas, fényes lények fogják használni őket, 

akik magas céloknak szentelik magukat. De ha az emberek gondolatai elutasítanak minden jó hatást, és 

hagyják, hogy érzéseiket és képességeiket alantas lelkek használják fel, akkor ezek csak alacsonyabb 

rendű szenvedélyeket fognak megvalósítani. 

33 Mondom nektek, hogy nincs olyan emberi elme, amely ne élne a Szellemi Világ hatása alatt. 

34 Sokan fogják ezt tagadni, de senki sem fogja tudni bebizonyítani, hogy az ember elméje nem képes 

befogadni nemcsak a szellemlények és saját embertársai gondolatait és rezgéseit, hanem az enyémeket is. 

35 Ez egy kinyilatkoztatás az egész emberiség számára - egy olyan kinyilatkoztatás, amely, amikor 

elterjed, nyitott szívekre fog találni, amelyek nagy örömmel fogadják; de ugyanígy makacs ellenfelekkel 

és harcosokkal is találkozni fog. 

36 De mit tudnak majd tenni, hogy megakadályozzák, hogy a szellemi ország fénye felragyogjon az 

emberek életében? Milyen eszközökkel tudják majd a hitetlenek megszüntetni ezt a rezgést? Ki az, aki azt 

hiszi, hogy kívül áll azon az egyetemes hatáson, amely Isten teremtő és éltető ereje? 

37 A szellemedhez, a lelkedhez és az értelmedhez beszélek, de még egyszer mondom neked, hogy 

üzeneteket, ötleteket és inspirációkat kapsz a létezés más síkjairól, és ahogyan nem tudod, honnan jött a 

lelked, hogy ebbe a testedbe inkarnálódjon, úgy nem tudod, ki az, aki láthatatlanul és megfoghatatlanul 

megnyilvánul neki. 

38 Nektek, akik ezeket a tanításokat hallgatjátok, azt mondom, hogy ne gondoljátok, hogy a 

hanghordozók igazak és tiszták, mert az én inspirációm vibrál az elme szerveikben. Nem, ők csak azzal a 

képességgel lettek felruházva, hogy befogadják a fényemet, és szavak formájában továbbítsák azt. Ők 

annak a szellemi megnyilvánulásnak az előfutárai, amely ígéret az eljövendő időkre, amikor az emberek 

teljesen felismerik, hogy a szellemi világ fénye mindig is beragyogta létezésüket, és felkészülnek és 

szellemivé teszik magukat, hogy tökéletesen fogadják és továbbítsák Isten örökkévaló üzenetét. 

39 Emberiség, tagadjátok azt, amit anyagilag nem tudtok bizonyítani. Mondom nektek, hogy csak azt 

tudjátok, ami a világhoz tartozik. Mert ha egy kicsit is ismernétek a szellemet, nem mernétek tagadni a 

szellemi világ létezését, befolyását és megnyilvánulását! 

40 Nagyon sok fénylény jár közben értetek. Azon a napon, amikor tudod, hogyan egyesülj velük 

imában, gondolatban és hitben, legyőzhetetlen erőt, emberfeletti erőt fogsz tapasztalni az életedben, és 

soha nem fogsz megbotlani. 

41 Az embereket körülvevő sötétség és zűrzavar láthatatlan világa is létezik. Attól a naptól kezdve, 

hogy felkészültél az alattomos támadásai elleni küzdelemre, ismeretlen szabadságot és békét fogsz érezni 

az életedben. 

42 Tudjátok, hogy az elme soha nem szűnik meg fogadni az én Istenségem és a Szellemi Világ 

rezgését és befolyását. 

43 Az ember azt szerette, ami az anyaghoz tartozik, ott vannak az értékei, oda irányította a szívét, az 

elméjét és az érzékeit. Ezért figyelmen kívül hagy és figyelmen kívül hagy mindent, ami a szellemmel 

kapcsolatos. Ha az embernek a szellem lenne az eszményképe, akkor az érzékeit úgy finomította volna, 

hogy semmi sem lenne ismeretlen számára abból, amit ma elmondtam nektek. 

44 Tudná, hogy Isten szelleme, természetéből adódóan, kapcsolatban áll a világegyetem minden 

szellemlényével, és mivel ezt tudná, és a hit által megvilágosodna, arra törekedne, hogy szellemem 

kisugárzása, amely erő, élet és fény, amely minden teremtett lényt megelevenít, elérje őt. 

45 Bizony mondom nektek - és ne feledjétek: Nem lehetetlen, hogy az emberi értelem által ismertté 

teszem magam. Lehetetlen lenne, ha nem tudnám magamat megismertetni. 

46 A ti feladatotok, tanítványok, hogy érzékennyé tegyétek a lelket és az elmét, hogy érzékeljen, 

érezzen, higgyen, éljen, szeressen és engedelmeskedjen minden spirituális rezgésnek. 
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47 Még egyszer mondom nektek: Még ha az egész emberiség igyekezne is elkerülni, hogy a szellemi 

fény ne érje el, ezt soha nem érné el, mert maga az élet, amellyel az ember rendelkezik, az én Lelkemtől 

veszi el, amely minden létezőben rezeg. 

48 Most halljátok a tanításomat, amely minden szempontból furcsának tűnhet, de amit megértetek. 

Tudjátok, hogy még ha ez olyan szegényes és szerény helyeken fejeződik is ki, mint ezek a 

találkozótermek, ezek nem közönséges helyek, hanem egyszerű menedékek, amelyeket az odaadásnak, a 

spiritualizációnak és a mennyei üzenet befogadására való felkészülésnek szenteltek. 

Tudjátok, hogy jelenleg az emberi értelem segítségével teszem Magamat ismertté, de nem az értelem 

az, amely beszél, hanem a szellem, amely befogadja ihletem fényét - egy olyan fényt, amely, amikor 

áthalad az értelemen, gondolattá válik, és amikor eléri az ajkakat, szavakká alakul át. 

49 Ez volt az egyik legszebb ajándék, amit a Harmadik Korszakban kinyilatkoztattam nektek, hogy 

legyen fogalmatok arról, hogy milyen tulajdonságok vannak a szellemetekben, és hogy mi az, ami még 

fenntartva van számára. 

50 Hatoljatok be lelki bensőtökbe, hogy jobban megismerjétek magatokat. Ha ugyanis azt 

gondolnátok, hogy csak anyag vagytok, akkor megtagadnátok nagyságotokat, és tévesen ítélnétek meg 

lényetek lényegét. 

51 Amíg nem érdekel titeket a szellem igazságának megismerése, addig gyengék és tudatlanok 

lesztek, és mindaz, ami vagytok és mindaz, amivel rendelkeztek, nem fog feltárulni a testen keresztül. 

52 Az emberek materialista tudománya elviselhetetlen terhet rakott az emberek vállára. Mindannyian 

fáradtak vagytok, nehezen jártok az utatokon ebben az időben, de én mindenkit várok. 

53 Emberek, hívjátok meg azokat a társaitokat, akik nem tudnak tovább menni erre a szellemi 

lakomára. Látni fogjátok, hogy a tudás kincsét hordozzák a fejükben, és azt mondjátok: "Mi hiányozhat 

nekik?". Mégis kietlen üresség van a lelkükben. 

54 "Jöjjetek hozzám, ti értelmiségiek, akik belefáradtatok a halálba és csalódott a szívetek. Jöjjetek 

hozzám, akik összezavarodtatok, és gyűlöltetek ahelyett, hogy szerettetek volna. Pihenést adok nektek, és 

megértetem veletek, hogy a parancsolataimnak engedelmes lélek soha nem fárad el. Olyan tudományba 

vezetlek be, amely soha nem zavarja össze az intelligenciát." 

55 Nem fognak félni hozzám jönni, mert szívük hideg vagy ítéletük szigorú. Mindegyikhez lesz egy 

mondatom, egy szavam, amely olyan lesz, mint egy fénysugár, amely megvilágítja a szeretet hiánya miatt 

csalódott szíveket. Nem számít, hogy nem hisztek Nekem, és nem szerettek Engem. Ez nem ok arra, hogy 

kizárjalak titeket az asztalomról. A bűnösökért jöttem. 

56 Tudom, hogy sokan arroganciájukban nem hajlandóak eljönni tanulni, mert azt hiszik, hogy már 

mindent tudnak. De elég lesz nekik, ha meghallják az egyik üzenetemet, és bebizonyítom nekik, hogy még 

mindig van szívük, hogy nem haltak meg az igaz szeretet számára, hogy még mindig az Én kis 

gyermekeim Velem, és hogy még mindig tudnak sírni. 

57 A szeretetről szóló tanításomat nem néhány embernek szántam, akik a hanghordozókon keresztül 

hallották. Üzenetem azért jött a világba, hogy minden ember megismerje. Ezért mondom nektek, hogy 

sokféle formában el fogja érni a föld határait, mert ez a kezdete annak a vigasztalásnak, amelyet az 

emberiségnek már a Második Korszakban megígértek, amikor a földi nyomorúság idejének tetőpontját 

érné el. 

58 Ma, amikor látom, hogy az emberek nyaktörő sebességgel zuhannak szenvedélyeik, bűneik és 

ellenségeskedéseik legmélyebb szakadékaiba, tudom, hogy ez az az idő, amikor el kell jönnöm hozzájuk, 

hogy megmentsem őket. Nem számít, milyen mélyre süllyedtek, engedem, hogy hangom elérje a lelküket, 

amely azt mondja nekik: "Én veletek vagyok, gyertek hozzám, keressétek a világosságot, segítek nektek 

kijutni a sötétségből, és utána békés pajzsom alatt felépülni fogtok." Ez az én békességem. 

59 Az én hangom hallatszik majd lényének belső templomában - abban a templomban, amelyet az 

ember nem tudott elpusztítani, mert az az ő saját szellem-lelke. 

60 Ne feledje: Amikor kisgyerekek voltatok, mindannyian ártatlanságban éltetek, a rózsa virágaihoz 

hasonlóan. Később azonban tövisek nőttek a szárakból, és már nem hoztak virágot. Tövisek azok, 

amelyeket az emberiség még egyszer felajánl Nekem, és a kertész bölcs kése szükséges ahhoz, hogy 

megmetszse ezeket a növényeket, hogy jövő tavasszal ismét rózsavirágokat hozzanak. 
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61 Ma hagyjátok magatok mögött a földet egy rövid időre, és jöjjetek hozzám lélekben. Sok 

évszázadon át az ember tévedett az imádkozásban, ezért nem erősítette meg magát, és nem világította meg 

életútját az Én szeretetem által, mert az érzékszervével imádkozott, nem pedig a szellemével. 

62 A képek tisztelete, amelyre az ember oly nagy hajlamot mutat, olyan volt, mint a méreg, amely 

nem engedte, hogy élvezze a belső ima lelki örömeit. 

63 Mennyi nyomorúságot cipeltek magukkal az emberek, csak azért, mert nem tudtak imádkozni! És 

ez csak természetes, tanítványom: milyen lelki erővel bírhat az ember az élet megpróbáltatásain való 

átjutáshoz, ha nem tesz semmit azért, hogy közelebb kerüljön az élet forrásához, amely az Én Lelkemben 

létezik? A mélységekben, az árnyékban keres Engem, noha felmászhatna, hogy megtaláljon Engem a 

csúcsokon, a fényben. 

64 Ó, bárcsak megértenék e kor emberei az ima erejét - mennyi emberfeletti munkát végeznének! De 

ők a materializmus korszakában élnek, amelyben ők maguk is megpróbálják materializálni az isteni 

dolgokat, hogy megérintsék és lássák azt. 

65 A múltbeli szolgáim - Noé, Ábrahám, Izsák és Jákob, József vagy Mózes - ismerték az ima erejét, 

és erről kitörölhetetlen bizonyítékot adtak az emberiségnek, imamódszerüket példaként hagyva minden 

nemzedék számára. 

66 Ezeknek az embereknek közömbös volt, hogy hol imádkoznak, tudták, hogy lényük legmélyén az 

Úr temploma van bennük. A mód, ahogyan irgalmasságom forrását megközelíteni igyekeztek, a hit volt - a 

hit az Én Jelenlétemben, az Én igazságosságomban, az Én Gondviselésemben és az Én szeretetemben. 

Mindegyiküket nagy próbatételnek vetettem alá - olyan nagy próbatételnek, hogy a róla szóló 

tanúságtételek örök időkre megmaradnak. És ezekben a megpróbáltatásokban is hűségesek, engedelmesek, 

alázatosak és odaadóak maradtak Teremtőjük iránt. 

67 E szolgák hitére és szeretetére mindig azonnal reagáltam, és hatalmam megnyilvánulásainak 

tárgyává tettem őket, amelyeket csak a nagy hitű és jóakaratú emberek kapnak meg. 

68 Az irántatok érzett szeretetem késztet Engem arra, hogy ebben az időben eljöjjek, hogy 

megkeresselek titeket a szakadékokban és a mélységekben, hogy megmentselek benneteket, ahogyan a 

pásztor teszi a juhokkal, akiket nagyon szeret. 

69 De ha meg akarjátok ismerni a célomat az emberekkel kapcsolatban, akiket rajtatok keresztül 

akarok teremteni, megtudhatjátok, hogy jelenleg összegyűjtelek benneteket, és a föld különböző pontjairól 

hozlak össze benneteket, hogy megismerjétek ezt a mennyei üzenetet. 

70 Az Igém által, amely számtalan leckére vagy tanításra van felosztva, tanítványokká teszlek 

benneteket e tanításnak. És amint lényetek átitatódott ezzel az esszenciával, amint magatok mögött 

hagytátok a hagyományokat és a tévedéseket, és elkezditek megélni és érezni a spiritualizációt, megadom 

nektek az időt és az órát, amikor elindultok a tartományokba, népekhez és nemzetekhez, hogy elvigyétek a 

tömegeknek az Örömhírt. 

71 Szaporodni fogtok, mint az ég csillagai vagy mint a tenger homokja, és áldást hoztok az 

otthonokba, népekbe és hazákba, ahol éheznek a békére, az igazságra és az igazságra. 

72 De ne felejtsétek el, hogy amikor elindultok erre a csatára, az azért van, mert már gyakorljátok a 

lelki imát, ahogyan arra ösztönöztelek benneteket, hogy mindig tegyétek, ahogyan most emlékezetetekbe 

idéztem. 

73 Az ima ereje nélkül nem fogtok tudni megállni a csatában, nem fogtok tudni ellenállni a 

megpróbáltatásoknak, még kevésbé fogjátok tudni megtanítani embertársaitokat az imádkozás tökéletes 

módjára. 

74 De szükséges, hogy bizonyítékokat adjatok a szellemi ima erejéről, ahogyan azokat a múltban azok 

az emberek adták, akikre pátriárkaként, vezetőként és prófétaként emlékeztek. Ezek nem ugyanazok a 

bizonyítékok lesznek, amelyek a ti közvetítésetek által válnak valósággá; mert nem szabad elfelejtenetek, 

hogy most egy másik idő van, hogy az emberiség szellemileg és anyagilag is fejlődött, és ezért az ima által 

elért bizonyítékok és csodák nem lehetnek ugyanazok, mint a korábbi időkben. Ennek ellenére 

csodálatosak lesznek. 

75 Mindössze két feltétel szükséges ahhoz, hogy bebizonyítsátok, hogy méltók vagytok e nagyszerű 

előnyökre. Az első az életmódotok lesz: igaz, hasznos, mindig a jóság és a szeretet által ihletett. A 

második egy olyan hit lesz, amely minden földi létező fölé emel, amely erőt ad neked, hogy amikor eljön a 
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pillanat, megmentsen a veszélytől, minden nyomorúság fölé emeljen, a fájdalomtól áthatolhatatlanná 

tegyen, és segítsen legyőzni még a halált is. 

76 Bizony mondom nektek, jósággal és hittel sikerülni fog nektek hatalmas és emberfeletti munkákat 

végeznetek, amelyekkel a legjobb tanúságot fogjátok tenni az ima és a szeretet erejéről ebben az időben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 283  
1 Szeretett tanítványok, különböző utakról jöttök, és az ima pillanatában egyesültök, hogy a lelket az 

Atyához emeljétek. Én fogadlak benneteket, halljátok a hangomat. Térjetek vissza Hozzám, ha 

eltévedtetek az úton. Ma Velem vagytok. Hosszú ideje hívlak benneteket, és őszintén mondom nektek, 

mindannyiótokat vártam. 

2 Az emberiség nevében fogadlak benneteket, akik itt összegyűltetek. Amit én adok nektek, azt ezzel 

minden embertársatoknak is adtam. Azokat, akik ennek a fának az árnyékába kerültek, és azokat, akik 

távol vannak tőle, ugyanúgy szeretem. 

3 Imádkozzatok, emberek, ez a lélek nyelve. De tanuljátok meg ezt a nyelvet, hogy amikor hozzám 

beszéltek, akkor egyúttal meg is értsetek Engem. Beszélj hozzám tisztelettel és alázattal, de azzal a 

bizalommal, amit az ember egy apához fűz - azzal a bizalmassággal, amivel az ember egy barátjával 

beszél. 

4 Nyissátok meg szíveteket, ez az én templomom, és engedjétek, hogy meghalljátok benne 

hangomat, amely tanács, inspiráció és kinyilatkoztatás. 

5 Ha megértitek tanításaim értelmét, és úgy ismeritek hangomat, ahogy a juhok ismerik pásztoruk 

hangját, meg fogjátok érteni, hogy életetek minden pillanatában és minden pillanatában szóltam hozzátok. 

Ha nem így lenne, akkor "az Ige" nem lenne örökkévaló. 

6 Az ember mindig is olyan volt szememben, mint egy kisgyermek, akit veszélyek és bukások 

fenyegetnek, és mivel én vagyok az Atyja, szeretem és vezetem őt, még ha szíve néha süket is tanácsomra, 

hívásaimra és leckéimre. 

7 Ma az emberek nagy megpróbáltatások időszakán mennek keresztül, de nem azért, mert örülök a 

fájdalmuknak, hanem azért, mert az embereknek jogosan kell megtisztulniuk, ha beszennyezték magukat. 

8 Mindannyian tudjátok, hogy azt szeretem, ami tiszta, és csak az jut el hozzám, ami tiszta. Ezt 

mondja neked a lelkiismereted. 

9 Szellemem fénye kiárad minden testre és minden szellemre, hogy tanulmányozhassátok és 

leckeként értelmezzétek a próbákat, amelyeket az élet naponta ad nektek, hogy felismerjétek magatokat és 

megértsétek a feladatot, amelyet magatokkal hoztatok a földre. 

10 Miért félnek sokan közületek attól, hogy sorsotokat megpróbáltatásokkal, fájdalmakkal, 

büntetésekkel vagy szerencsétlenségekkel írtam le? Hogyan juthatsz arra a gondolatra, hogy Ő, aki 

tökéletesen szeret téged, tövisekkel teli utat ad neked? Bizony mondom nektek, hogy a szerencsétlen sorsú 

és szerencsétlenségekkel terhelt út az, amelyet akaratotok szerint választotok, azt gondolván, hogy 

örömök, szabadság, boldogság található rajta, anélkül, hogy megértenétek, hogy pontosan ez az az út, 

amely számotokra van rendelve, amelyről eltávolodtok, ahol az igazi béke, biztonság, erő és egészség, 

jólét és bőség található. 

11 Ez az út, amelyet Tanításomban felkínálok nektek, az, amelyet lelketek számára teremtésétől fogva 

eleve elrendeltem, hogy végre megtaláljátok benne azt, amire vágytok. 

12 Boldogok azok, akik visszatérnek az útra, amikor meghallják ezt az igét, mert benne újra 

megtalálják azt az örökséget, amit korábban elvetettek. 

13 Az én utamon is vannak megpróbáltatások, de ezek útmutatások a lélek számára, ezek fény és 

kinyilatkoztatás, amelyekkel az élet impulzust ad neked, hogy megállítson téged a tönkremenetelhez 

vezető dühös úton. 

14 Ezernyi próbatételnek vagytok kitéve, tanítványok, hogy szellemi lelketek minden képessége 

felébredjen, és szívetek minden húrja összhangba kerüljön. 

15 Ez a nép az erős fiú, aki birtokában van a próféciáknak és a tanításoknak. Ezért azt mondom neki, 

hogy szüntelenül gyakorolja szavamat, alkalmazza azt az életére, hogy megismerje ajándékainak értékét, 

hogy szorgalmasan keresse tanításom értelmét, hogy felfedezze a fényeket, amelyeket akkor ígértem 

nektek, amikor azt mondtam, hogy elküldöm nektek az Igazság Lelkét, hogy megmagyarázza nektek a 

korábbi kinyilatkoztatásokat. 

16 Hagyom, hogy ez a nép titokban és ismeretlenül növekedjen, anélkül, hogy az emberiség 

észrevenné a jelenlétét, amíg el nem jön az óra, hogy megtörje a csendet, ami akkor fog megtörténni, 

amikor ezek az emberek egyesültek az igazságban és a szellemben. 
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17 Amikor Engem hallotok, lényetek megremeg a szeretettől, és megkérdezitek magatokat: "Hol 

hallottam már ezt a hangot?". Mások azt mondják, amikor meghallanak Engem: "Úgy tűnik nekem, mintha 

a Mestert egy folyó partján vagy egy hegyen látnám prédikálni. Mit gondolsz, hol láttam Őt?" 

18 Igen, emberek, a hitetek azt mondja nektek, hogy én vagyok az, aki hozzátok szól, bár tudjátok, 

hogy nem lettem emberré. Mert megmondtam nektek, hogy "a felhőben" fogok eljönni, és így teljesítettem 

be. 

19 Ha az emberi értelem képességét használtam arra, hogy hozzátok szóljak, az azért van, mert ha 

szellemtől szellemig szóltam volna hozzátok, akkor nem hallottatok volna meg Engem, még kevésbé 

értettetek volna meg. 

20 De ez a fajta igehirdetés rövid volt, és hamarosan véget ér, mert csak azért volt szükséges, hogy 

néhányan halljanak Engem, hogy tudják, hogyan kell a jövőben kapcsolatba lépnetek Velem akaratomnak 

megfelelően, és megértsék, hogyan kell ezt az emberiségnek hirdetni. 

21 Egy családdá akarlak tenni benneteket. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy az istentiszteletnek 

egyetlen formája legyen, és ugyanazt a törvényt kövessétek. 

22 Ti, emberek, kezdjétek el bemutatni a testvériség és az egység példáját. Amíg ezt nem éritek el, 

addig nem lesztek képesek felemelkedni a magányból, amelyben találtok magatokat, annak az ösvénynek 

a fényére, amelyen küldetésetek vár rátok. 

23 Az e szellemi tanításból sugárzó fény megvilágítja az emberiség szellemét, és ha az emberek 

egyszer valóban megismerik azt az időt, amelyben jelenleg élnek, akkor teljes tisztánlátással meg fogják 

ismerni e tanítás lényegét, amely minden vallásotokat felül fogja múlni. Azt kérdezitek Tőlem: "Mester, 

akkor a vallások nem igazak?" Erre azt mondom nektek: Ha mindkettő az igazság lenne, csak egy létezne, 

mert az igazság egy. Mindegyikük tartalmazza a legfelsőbb fény egy részét, mind olyan ösvények, 

amelyek vezetik a lelket, és közelebb viszik a tudás forrásához. 

24 Az abszolút igazságot egyetlen ember sem birtokolja, és egyetlen könyv sem tartalmazza. Ez az 

isteni tisztaság, ez a mindenható hatalom, ez a végtelen szeretet, ez a korlátlan bölcsesség, ez a tökéletes 

igazságosság Istenben van. Ő az egyetlen igazság. 

25 Értsd meg a tanító szavamat. Minden vallás az igazság megértésének egy módja, de nem maga az 

igazság. Ezért látja a köztük lévő különbségeket. Ismét elmondom nektek, hogy ha ezek a legfőbb 

igazságot tartalmaznák, akkor mind egyformák lennének, és egy eszmét, egy világnézetet, egy utat 

képviselnének, hogy elérjetek Engem. 

26 Ezért, amint tanításomat felismerik a világban, az ember megértése minden vallás fölé fogja 

helyezni, mert megérti, hogy nem szabad azt semmilyen módon ábrázolnia vagy materializálnia, mert 

akkor nem fogja alkalmazni magára az életre. Most már meg kell értenetek, hogy ez a tanítás nem azért 

van, hogy az érzékszervek számára szimbólumokon keresztül érzékelhetővé váljon, hanem azért, hogy a 

lélekben érezzétek. Ha egyszer így értitek meg, akkor képesek lesztek felajánlani az Atyának azt a belső 

tiszteletet, amely az igazi, amely nem hivalkodó, nem képmutató, nem önző érdekek nélküli. 

27 A szellem tanítása nem elmélet, hanem gyakorlati útmutatás mind az emberi életre, mind a lélek 

életére nézve. Nincs nála átfogóbb és tökéletesebb tanítás. Már azelőtt elkísér benneteket, hogy a földre 

érkeznétek, végigkísér benneteket az e világban végzett napi munkátok során, és egyesül a lelketekkel, 

amikor visszatér korábbi otthonába. 

28 Nem én leszek az, aki eltávolítja a liturgiát és a hagyományokat az istentiszteletekről - az emberi 

szellem lesz az, aki önkéntelenül is felülemelkedik régi elképzelésein, amikor a fejlődés útját megvilágító 

nagyobb fényre van szüksége. Az ember hamarosan megérti, hogy az egyetlen dolog, amit Istennek 

felajánlhat, a szeretet gyakorlása, mert a szeretet jóságot, irgalmat, bölcsességet és igazságosságot jelent. 

29 A spiritualizmus nem töröl el egyetlenegyet sem azokból a szavakból, amelyeket Krisztus 

egykoron hirdetett. Ha nem így lenne, akkor nem adhatná magának ezt a nevet, mert ezzel szembemenne 

az igazsággal. Hogyan lehetne ez a szó ellene, hiszen ugyanaz a Mester mondja ki. Ha valóban 

behatolnátok e tanítás értelmébe, akkor láthatnátok, hogy a mai szavam mindannak a magyarázata vagy 

megvilágítása, amit egyszer már mondtam. Ezért a mai és a jövőbeli emberiség képes többet megérteni, 

mint az elmúlt nemzedékeké, és ezért a Törvényt is tisztább, magasabb és igazabb módon teljesíteni. 

30 Ha alaposan megfigyelitek embertársaitokat a vallásgyakorlásban, látni fogjátok, hogy amit 

korábban imádatuk tárgyának tekintettek, azt ma már belső együttérzés nélkül tekintik. Ennek oka, hogy a 
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lélek magától ébred, és arra vágyik, ami valóban táplálja. Ezért mondom nektek, hogy ennek az 

emberiségnek a külső istenimádata eltűnik. 

31 Nektek, akik ezt a szót kapjátok, az a feladatotok, hogy Munkámat a maga egyszerűségében, 

szellemiségében, tisztaságában és egyszerűségében mutassátok be, anélkül, hogy bármilyen lehetőséget 

hagynátok arra, hogy hibába essetek, hogy rítusokat hozzatok létre benne, hogy új hagyományokat vagy új 

szimbólumokat hozzatok létre, amelyek letérítenének benneteket az igaz útról. 

32 Az isteni vagy spirituális dolgok anyagi formákon keresztül történő megjelenítésének ideje lejárt. 

Ha az emberiség szimbólumokat és képeket alkotott, mert akkoriban a Törvényt kőbe vésték, a próféták 

pedig emberek voltak, és mivel "az Ige" emberré lett és fizikai szemmel láthatóvá vált, ma én szellemben 

jövök hozzátok, és küldötteim is szellemben jönnek hozzátok. Milyen új képeket vagy új formákat tudnál 

létrehozni a végtelenről, az ábrázolhatatlanról? 

33 A szellemi tanítás a szellemi lélek kifejeződése és igazi tápláléka. Ezért elhatárolódik minden 

materializációtól és minden hivalkodó kultusztól. 

34 Mindazok miatt, amit ma mondtam nektek, meg fogjátok érteni, hogy milyen nagy a felelősségetek 

embertársaitok iránt. 

35 Kövessétek, amit a szavam mutat nektek, és ez lesz a legjobb módja annak, hogy bemutassam a 

munkámat a többiek előtt. 

36 Gyakorolj irgalmat, adj világosságot, szabadítsd meg a tévedéstől azt, aki beleesett. Teremtsétek 

meg a béke, a testvériség és az egység művét, akkor szeretetem kísérni fogja lépteiteket. 

37 Értsétek meg, hogy fény vagyok az emberek elméjében, akik a lelkük kibontakoztatására 

törekszenek. Én vagyok a vigasztalás azoknak, akiket a szenvedés nyomaszt. 

38 Hosszú ideig nem nyilatkoztattam ki magamat a világnak szavakban, és ezért most, hogy újra 

hallható, buzgón jöttök, hogy halljátok a Mestert és megismerjétek új üzenetét. 

39 Időről időre szükség van arra, hogy Szellemem olyan módon nyilatkozzék meg, amely elérhető és 

érthető számotokra. Azért van szükségem arra, hogy beszéljek hozzátok, mert nem engedelmeskedtek 

törvényemnek, mert letértetek az igaz útról. 

40 Az ember a teremtés leglázadóbb teremtménye, mert az akarat szabadságát élvezi. A mai napig 

nem akarta magát alávetni a lelkiismeret irányelveinek. 

41 Igém egyeseket meg akar fékezni, másoknak útmutatást akar adni, mindenkit meg akar erősíteni az 

igazságban, és meg akar menteni titeket a szakadékoktól. 

42 Ne vedd sértésnek, hogy most kinyilatkoztatom magam, ami annyira különbözik a Második 

Korszakétól. Tudjátok, hogy soha nem használtam kétszer ugyanazt a formát, mert ez azt jelentené, hogy 

egy és ugyanazon tanítással hagylak benneteket, és én mindig azért jövök, hogy új leckéket tanítsak 

nektek, és hogy segítsek nektek új lépéseket tenni. 

43 Engem elér az öröm, amit a lelked érez, amikor Engem hall, mert tudja, hogy minden tőlem 

származó utasítás fény, bátorítás, tudás és felszerelés annak, aki tudja, hogyan kell használni. 

44 Kétségtelen, hogy az a tanítvány, aki ezt használja, olyan személy, aki biztonságban érzi magát az 

életben, aki hisz a sorsában, aki már nem fél a haláltól, és ehelyett örül annak a lelki életnek a 

gondolatában, amely rá vár. 

45 Boldog, aki hallja tanításaimat, magáévá teszi és követi őket, mert tudni fogja, hogyan kell élni a 

világban, tudni fogja, hogyan kell meghalni a világnak, és amikor eljön az ő órája, feltámad az 

örökkévalóságban. 

46 Boldog az, aki elmélyül az Igémben, mert megtanulta megérteni a fájdalom okát, a jóvátétel és az 

engesztelés értelmét, és ahelyett, hogy kétségbeesne vagy káromkodna, amivel csak növelné kínjait, hittel 

és reménnyel telve áll fel a harcra, hogy adósságainak terhe napról napra könnyebb legyen, és 

szenvedésének pohara kevésbé keserű. 

47 A vidámság és a békesség a hit embereihez tartozik - azokhoz, akik egyetértésben vannak az Atya 

akaratával. 

48 Milyen fényes lenne az életetek, és milyen nagyszerű és úttörő lenne a tudományotok, ha 

szeretnétek felebarátotokat és teljesítenétek Atyátok akaratát - ha feláldoznátok valamit az akarati 

szabadságotokból, és aszerint dolgoznátok, amit a lelkiismeretetek parancsol nektek. A tudományotok így, 



U 283 

50 

túllépve az anyagiak határain, megérintené a természetfelettit, mert eddig még csak meg sem közelítette 

ezeket a határokat. 

49 Milyen megdöbbenést érez a tudós lelke, amikor elhagyja ezt a világot, és végre szembesül az 

isteni igazsággal! Ott szégyenkezve lehajtja arcát, és bocsánatot kér arroganciájáért. Azt hitte, hogy 

mindent tud és mindent meg tud csinálni, tagadta, hogy bármi is létezne, ami meghaladja a tudását vagy a 

felfogóképességét. De most, az Élet Könyve előtt állva, a Teremtő végtelen műve előtt, fel kell ismernie 

nyomorúságát, és alázatba kell burkolóznia Őelőtte, aki az abszolút Bölcsesség. 

50 Miért nem lapozgatjátok már itt ezt a könyvet, hiszen ezt Én engedélyeztem és parancsoltam? 

Miért nem készülsz fel a spiritualizáción keresztül arra, hogy elérd, és megtanuld a lapjain a tanulságot, 

amely megvilágosít, vagy a kinyilatkoztatást, amely megmagyarázza a titkokat? 

51 Tudjátok meg, emberek, hogy nem csak ti vagytok képesek spirituális üzeneteket és inspirációkat 

fogadni. Sokan vannak a világon, akik anélkül, hogy tudnák, hogy Szavamat ezeken a hanghordozókon 

keresztül árasztom ki, érzik egy olyan fény közelségét, amely készen áll arra, hogy kinyilatkoztatásokban 

árassza ki magát az emberiségre. Lelkemtől megkapják a szükséges előkészületeket, hogy amikor 

meghallják a tanúságtételedet, és átadod nekik Isteni üzenetemet, ujjongva mondhassák: "Ez az, amit 

reméltem". 

52 Azért készítelek fel benneteket, hogy amikor eljön a pillanat, hogy találkozzatok egymással, 

képesek legyetek az egyesülés kötelékeit kialakítani és megérteni egymást. 

53 Ismét elmondom nektek, hogy nem csak ti vagytok azok, akik ebben az időben megvilágosodást 

kaptok a Szellememtől. Mert eljön az idő, amikor a különböző formában kapott üzenetek együttesen 

egyetlen szellemi erőt alkotnak majd ebben a világban. 

Hozzá fogjátok tenni a sajátotokat - azt, amit átadok nektek, vagyis: az új kinyilatkoztatásaimat. Mert a 

Törvény nem új, hanem ugyanaz, mint amit a múltban adtam nektek - a nagy igazság öröksége, amelyre 

emlékeztettelek benneteket, hogy ne térjetek le az útról. A Törvény, szeretett emberek, a holnap világának 

magja. 

54 Ma még mindig a kétely, a szkepticizmus és a bizalmatlanság korszakát élik. De ez az isteni fény, 

amely minden lélekben felragyog, eloszlatja a bizonytalanság utolsó árnyékát is, és az emberek életében 

akkor az igazság fog uralkodni. 

55 Nektek, akik halljátok a békéről szóló szavamat, a szeretetről szóló leckémet, sohasem szabad 

viszálykodásra okot adó művet létrehoznotok. Éppen ellenkezőleg, mindig arra kell törekednetek, hogy 

egyesüljetek, békét teremtsetek, hogy beteljesítsétek azt a parancsolatot, amely arra tanít benneteket, hogy 

szeressétek egymást. 

56 Olyan események fognak történni a természetben, amelyeket az emberiség tudósai nem lesznek 

képesek megmagyarázni. Akkor a te szavad, amely tele van alázattal, de ugyanakkor tele van 

bizonyossággal és önbizalommal, megmagyarázza sok olyan esemény és jelenség okát, amelyekre eddig 

nem találtak megoldást. 

57 Mi más a természet, mint egy nagyszerű teremtmény? Igen, tanítványok, egy olyan teremtmény, 

amely fejlődik, megtisztul, kibontakozik és tökéletesedik, hogy képes legyen méhében befogadni a holnap 

embereit. 

58 Milyen gyakran elégedetlenek vagytok az e tökéletesség eléréséhez vezető természetes átmeneti 

jelenségekkel, és ezeket Isten büntetésének tekintitek, anélkül, hogy felismernétek, hogy ti is, a 

természettel és a teremtéssel együtt, megtisztítjátok magatokat, fejlődtök és a tökéletesség felé tartotok. 

59 Még ha nem is értitek meg, amit ma mondok nektek, a maga idejében elegendő tudással fogtok 

rendelkezni - olyan mértékben, hogy harmóniában lesztek mindennel, ami körülvesz benneteket, oly 

módon, hogy semmi sem árt nektek, semmi sem nyomaszt vagy betegít meg benneteket, mert akkor 

eléritek, hogy az anyag felett álljatok, és ne a természet erőinek uralma alatt. 

60 Annyira éretlenek vagytok, hogy gyakran ahelyett, hogy csodálnátok a természet adta jeleket, 

inkább féltek. 

61 Mikor lesztek már hercegek e teremtés közepette, és nem rabszolgák, mint most? 

62 Azt hiszitek, tetszik nekem, ha látom, hogy rémülten imádkoztok és könyörögtek Istenhez, hogy 

könyörüljön rajtatok, amikor látjátok a természet erőit elszabadulni? Azt akarom látni, hogy tele vagytok 
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lelki békével, és csodáljátok Atyátok műveit anélkül, hogy életetek fokozatosan elsorvadna. Olyan imákat 

szeretnék tőletek kapni, amelyek békével, engedelmességgel és megértéssel teli szívből fakadnak. 

63 Ó, bárcsak attól a pillanattól kezdve, hogy kinyílik a szemetek, hogy meglássátok ennek az életnek 

a fényét, arra törekednétek, hogy elérjétek az igazi harmóniát a szellemmel és a természettel! 

Megértenétek, milyen gyönyörű az a lét, amelyet a Teremtő adott nektek, amelynek útja az Örök Élethez 

vezet! Hogy segítsek nektek ennek elérésében, azért jöttem el ebben a Harmadik Időben, hogy 

megismételjem nektek korábbi tanításaimat. 

Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "Még egyszer eljövök hozzátok". De az Én eljövetelem nem 

testben történt, mint a Második Korszakban, hanem szellemben jöttem, hogy kinyilatkoztassam nektek 

Lényegemet, Jelenlétemet és Hatalmamat. A hitetlenek és bűnösök között jelenleg is ismertté teszem 

magam, hogy újra átadjam nekik az Én útmutatásomat, az Én tanításomat. Ahogy a Második Korszakban, 

egyesek hittek Nekem, mások pedig megtagadták Jelenlétemet. De azokból, akik felismertek Engem, új 

tanítványaim fognak kikerülni, akik tanúságot tesznek majd rólam. 

64 Íme, az emberiség ismét összezavarodott. De én nem tanítom őket az istentisztelet érzéki 

cselekedeteire, csak a szeretet tanítását adom nekik, hogy megértsék, mi az Atya akarata. 

65 A Szentlélek megismertette magát férfiak, nők és gyermekek között. Kegyelmem kiáradt rájuk, 

hogy jelenlétem tanúi legyenek ebben az időben. 

66 Azért jöttem, hogy megmutassam nektek ugyanazt a törvényt, és emlékeztesselek benneteket 

ugyanarra a tanításra, amelyet a múltban adtam nektek. Mert az Atya, az ő fenséges bölcsességével, soha 

nem azért jött, hogy összezavarjon benneteket. A Szentlélek fénye megvilágosított téged, hogy 

elmagyarázza neked minden tanításomat, hogy te, majd az egész emberiség szeretettel, cselekedeteiben és 

gondolataiban tökéletesen alkalmazhassa azokat. 

67 Az ember a romlottsága csúcsán él. Csak anyagi dolgokra, aranyra és földi hatalomra törekszik, de 

lelki lelke az én békémre vágyik. 

Ti is, Izrael, sziklás utakon jártatok az idők folyamán, és még nem tudtatok eljutni az Ígéret Földjére, 

mert nem tudtátok, hogyan kell szeretni és egyesülni egymással, és elutasítottátok egymást. De ebben a 

Harmadik Korszakban a legjobb helyet jelöltem ki nektek az asztalomnál, és megsimogattalak benneteket, 

hogy tudjátok, hogy Atyaként veletek vagyok, hogy mindannyian egy családot alkossatok. 

68 Emberek, tápláljátok az áldott gyermekek szívét, hogy már zsenge gyermekkoruktól kezdve 

szeressék egymást, és képesek legyenek megkülönböztetni a szeretet és az igazságosság útját. 

69 Ebben az időben az én Igém újból megvilágosít benneteket. Bőségesen kiárasztom kegyelmemet, 

hogy tiszták és kegyesek lehessetek. De ha ismét bűnbe estek, akkor vegyétek észre, emberek, hogy nem 

Én vagyok az, aki eltávolít benneteket keblemtől, hanem ti vagytok azok, akik eltávolítjátok magatokat 

Tőlem, bár ez nem az Én akaratom. Mégis, megbocsátásom és szeretetem olyan, mint a nyitott kapuk, 

amelyek mindenkit befogadnak, aki bűnbánóan kíván visszatérni hozzám. 

70 Izrael: Ti vagytok ennek az időnek a hírnökei, és én választottalak ki titeket, hogy hűséges 

szolgáim legyetek. Látom, hogy bár fájdalmat hordozol a szívedben, odaadó és engedelmes vagy, és azt 

mondom neked: Felemellek benneteket, áldott gyermekek, ne féljetek sem az emberektől, sem a természet 

erőitől, ne féljetek a távolságoktól, mert Én választottalak ki benneteket és öltöztettelek fel 

kegyelmemmel, hogy felemelkedjetek és minden időben ébresztőt fújjatok a spiritualistáknak, hogy 

forduljanak el a világ zűrzavarától és fanatizmusától. Mutasd meg nekik az én igazi tanításomat a 

lelkiséged cselekedetein keresztül. 

71 "Hallgass meg engem, szeretett Izrael! Nyissátok ki lelki szemeteket, és nézzétek meg Atyátok 

dicsőségét. Halljátok meg hangomat lelkiismereteteken keresztül, hallgassátok lelki fületekkel a mennyei 

dallamokat, hogy szívetek és lelketek örvendezzen, hogy békét érezhessetek, mert én vagyok a béke, és 

meghívlak benneteket, hogy benne éljetek. Feltárom nektek azt a szeretetet, amelyet az emberiség iránt 

mindenkor éreztem - az okot, amiért Jézus a 'Második Korszakban' kiontotta legdrágább Vérét, hogy 

megváltson benneteket a bűntől, hogy megtanítson benneteket a szeretetre, és hogy az igaz tanítást bevésse 

elmétekbe és szívetekbe." 

72 Szeretett emberek: Amikor utatokon nagyok a nyomorúságok és a fájdalom, emeljétek magatokat 

imában az Atyához, azzal az igaz imával, amely a szívetekből fakad. Akkor erősnek fogod érezni magad, 

és dicsőíteni fogod Atyád nevét. 



U 283 

52 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 284  
1 Emberek, egyétek az örök élet kenyerét, amelyet az Atya ad nektek. Használjátok a szavamat, mert 

megnyilvánulásomnak ebben a formában a végén vagytok. Engedjétek, hogy lelketek teljesen ráébredjen 

arra a fényre, amelyet az Atya jelenleg minden lélekben és elmében áraszt. 

2 Az Én szellemem fényének szikrája, az isteni Ige visszatükröződése az, ami leszáll annak a 

hanghordozónak a szellemére, akin keresztül hallhatóvá teszem számotokra az üzenetemet. Melyik emberi 

hanghordozó tudná befogadni az Ige teljes erejét? Nincs. És bizony mondom nektek, még nem tudjátok, 

mi az Ige. 

3 Az "Ige" az élet, a szeretet, Isten Igéje, de mindebből a hanghordozó csak egy atomot kaphat. De 

itt, ebben a fénysugárban, ebben az esszenciában felfedezhetitek a Végtelent, az Abszolútumot, az 

Örökkévalót. Ha rólam akarok beszélni, akkor ezt nagy műveken keresztül éppúgy megtehetem, mint kis 

és korlátozott megnyilvánulásokon keresztül. Én vagyok mindenben, minden rólam beszél, a nagy és a 

kicsi egyaránt tökéletes. Az embernek csak azt kell tudnia, hogyan kell megfigyelni, gondolkodni és 

tanulni. 

4 A lelkedhez beszélek, amely azért lett a Földre küldve, hogy megkapja ezt az üzenetet, hogy 

később tanúságot tegyen tanításomról a szeretet és irgalmasság cselekedeteivel az emberiség felé. 

Szellemetek lelkéhez beszélek, amely halhatatlan lényeggel és természettel rendelkezik. Arról az életről 

beszélek neki, amely azután fog eljönni, hogy átadta a földnek a testet, amely ebben a világban támaszául 

szolgált, hogy amikor eljön a felszabadulás órája, áldja meg azt a pillanatot, és a végtelenre szegezze 

tekintetét, szárnyaljon felfelé, és elérje azt az otthont, amelyet érdemei révén nyert el. 

5 Szeressétek azt, ami a világhoz tartozik, amíg ezen a világon éltek, egy bizonyos pontig, hogy 

tudjátok, hogyan teljesítsétek törvényeit; de mindig tápláljátok a magas célt, hogy az élet magas szellemi 

világaiban lakjatok, hogy lelketek ne zavartassátok magatokat, amikor leveti testi burkát, és ne csábítson el 

az, amit ezen a bolygón szeretett, mert akkor egy olyan világhoz lesz kötve és láncolva, amelyhez már 

nem tartozik, és amelyet már semmilyen módon nem élvezhet. 

6 Azt mondom neked: Ha egy nemzet felemelkedne, és az igazság minden útját tanítaná, az 

emberiség felkelne utána, mert érzi, hogy eltévedt az útról, hogy eltévedt, szenved, botladozik és 

kétségbeesik. 

7 Az emberiség várja a testvér, a barát, a tanácsadó eljövetelét, aki megmondja neki, merre irányítsa 

lépteit, hogy eljusson az üdvösség földjére. 

8 A szellemi zűrzavar a mai kor embereiben mély és súlyos, mert az Atya által minden időben adott 

kinyilatkoztatásokról lemondtak. A materialista tudománynak szentelték magukat, és teljesen elfelejtették 

lényük és az élet lényegét. 

9 Ebbe az anyagias világba azért küldelek titeket, hogy elvigyétek Tanításom Jó Hírét. Bizony 

mondom nektek, ha a ti bizonyságtételetek igaz, az emberek meg fognak lepődni, amikor meglátnak egy 

népet, amelyet egy láthatatlan vezető és egy nem e világi hang vezet. 

Eleinte a kíváncsiság miatt figyelik majd a lépteidet és a munkáidat. Később azonban a hit lesz az, ami 

majd arra készteti őket, hogy felkiáltsanak: "Bizony, amit ezek az emberek hirdetnek, az igaz". 

10 Amíg nem vagytok felkészülve arra, hogy ébresztőt fújjatok a világnak, addig köpenyem elrejt 

titeket mások tekintete elől, mert tökéletlenségetek kétségeket, gúnyt és üldözést okozna, és 

gyengeségetek nem állna ellen ellenségeitek támadásának. De készüljetek fel most, mert eljön a harc órája, 

és le fogom venni a köpenyemet, hogy a világ lásson benneteket. 

11 Minden "munkás" ajkán ott lesz Szavam egy szikrája, és kezében bölcsességem könyve, amely 

emlékeztetni fogja őt Isteni tanításaimra. Azt az általam ihletett könyvet tanítványaim gondosan alakítják 

majd, és ezzel az embereknek lesz egy bástyájuk, mert nagy lesz a hatalma. 

12 Mennyi bölcsesség fog belőle áradni! Mennyi balzsamot és vigasztalást áraszt a szívekbe! 

Boldogság lesz ez azoknak, akik egy napon felfedezték szavamat, és aztán nem hallották többé, és öröm 

lesz azoknak, akik soha nem hallották. 

13 Olvasása által a "halottak" feltámadnak, és az elveszettek megtalálják az utat. Vigyázzatok a rátok 

bízott Könyv igazságára, hogy tanúságot tehessetek megnyilvánulásomról ebben az időben. 
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14 Ha megkérdezném tőletek ezekben a pillanatokban, hogy milyen gyümölcsöket hozott a fátok, mit 

tudnátok mutatni nekem? Ha megkérdeznélek téged a Tőlem kapott tanításokról, milyen választ adnál 

Nekem? 

15 Hallgatsz, és szívedben a félelem mutatkozik meg, hogy munkádat Én fogom megítélni. De 

kérdezem: Miért félsz? Ha teljesítettétek a küldetéseteket, akkor nincs mitől félnetek, ha pedig éppen 

ellenkezőleg, hibáztatok, akkor jobb, ha én vagyok az, aki kijavít benneteket. 

16 Legyen meg bennetek az akarat, hogy ne csak névleg, hanem tettekben is spiritualisták legyetek, 

mert a világ tele van hamis követőkkel és hamis tanítványokkal. Ha szívedbe zártál egy olyan tanítást, 

amelynek zászlaja a spiritualizáció, és amelynek fegyverei a fény és a szeretet, akkor bizonyítanod kell 

ezeket az erényeket a világnak. Ez lesz az egyetlen mag, amit el kell vetnetek, ha valóban azt akarjátok, 

hogy Atyátok megkapja a termést. 

17 Vegyetek példát azokról, akik a Második Korszakban követtek Engem - nemcsak apostolaimról, 

hanem sok olyan férfiról és nőről is, akik megtértek az Igémhez, és tettekkel, sőt életükkel is tanúságot 

tettek Igazságomról. 

18 A legnagyobb tisztaságra és a legnagyobb őszinteségre törekedtek ezek a szívek, ezért 

gondoskodtak arról, hogy minden egyes művükben felragyogjon az a fény, amellyel a Mester a tanításait 

ragyogtatta. 

19 Ugyanígy az új tanítványoknak is tisztelniük kell azt a nevet, amelyből a szeretet isteni üzenete 

érkezett, hogy felébressze őket letargiájukból. 

20 Ha megpróbáljátok megérteni Munkám spirituális értelmét, és egy igaz tanítvány szeretetével 

elfogadjátok - bizony mondom nektek, a jó gyümölcsök nem fognak sokáig váratni magukra, és ezek a 

gyümölcsök a megújulás, a jóhoz való visszatérés gyümölcsei lesznek a lelkiismeret, az egészség, a 

megbékélés és a béke fényében. 

Ha viszont szép külsőségekre törekednétek, hogy elfedjétek az igazságot, és megpróbálnátok 

tökéletlenségeiteket és gyengeségeiteket az Én műveimmel elrejteni, akkor vissza fogtok térni a sötétségbe 

és a mocsokba, ahonnan már megszabadítottalak benneteket. 

21 Tanításom lényegét tekintve spirituális, fény és erő, amely lefelé áramlik és áthatja a lelketeket, 

hogy győztessé tegye azt a gonosszal vívott harcban. Az Én Igém nem csak a fülnek hízeleg, hanem a 

lélek világossága. 

22 Akarsz-e Engem hallani a lelkeddel, hogy táplálkozzon és használja ennek a tanításnak az 

értelmét? Akkor tisztítsd meg a szívedet, tisztítsd meg az elmédet, és engedd, hogy a lelkiismereted 

vezessen. Ezután megtapasztalhatjátok, hogyan kezd átalakulni a lényetek - nemcsak spirituálisan, hanem 

erkölcsileg és fizikailag is. Az a felemelkedés, amelyet a lélek a tudás által fokozatosan elér - az a 

tisztaság, amelyet fokozatosan elnyer - tükröződni fog a szív érzéseiben és a test egészségében. 

23 A szenvedélyek egyre gyengébbek lesznek, a gonoszságok fokozatosan eltűnnek, a fanatizmus és a 

tudatlanság egyre inkább átadja helyét az igaz hitnek és a törvényem mély ismeretének. 

24 Ha azt szeretnéd, hogy tömegek hallják, és hogy szavad meggyőzzön és megrázzon, keresd az utat, 

hogy ez a szó áthassa hallgatóid lelkét. De hogyan lehet elérni, hogy ez behatoljon embertársaid szívébe, 

és lenyűgözze és felébressze a lelküket? Ez nagyon egyszerű, a titok az, hogy mindig ragaszkodjatok az 

igazsághoz, és tegyetek tanúságot a szeretet műveivel. 

25 Atyám-Szellem közeledik hozzátok, hogy tanítson és "megsimítson" benneteket, hogy felébressze 

szellemi és fizikai érzékeiteket, és arra hívjon benneteket, hogy a megújulás és a törvény beteljesülésének 

életét éljétek. 

26 Mindent azért adtam nektek, hogy felemelkedjetek és tudjátok, hogy azért küldtelek a földre, hogy 

békét teremtsetek ebben az életben és a rátok váró életben. 

27 Boldog az, aki tanulmányozza tanításomat és igyekszik betölteni törvényeimet - aki engedi, hogy 

megvilágosodjon az Igém által árasztott fénytől, és aki imádságos és éber marad az engedelmességben. 

28 Ma, amikor a tévedések és zűrzavarok világában éltek, rávettelek benneteket, hogy távolodjatok el 

tőle, és törvényeim szerint éljetek. Aztán, amikor felkészültök, elküldelek benneteket az emberiséghez, 

hogy megmutassátok a világosságomat mindazoknak, akik elágazásokra osztották a Tanításomat, és 

félreértelmezték az Igémet. 
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Mindazok a különbségek, amelyeket ma látunk, el fognak tűnni, és az ember szíve át fog változni. Az 

aratás után, amelyet az ember a munkájából hozott, amely csak rossz szájízt hagyott a szájában, elveti a 

magomat a megtisztított földre, és gondoskodik róla. Ez lesz az az idő, amikor a spiritualizáció 

megkezdődik. 

29 Minden próbatétel, amellyel "munkásként" találkoztok az életetekben, azért történik, hogy 

megerősödjetek a hitetekben, és hogy felismerjétek az általam adott ajándékokat. Nem fogjátok teljesíteni 

küldetéseteket, ha csak arra szorítkoztok, hogy meghalljátok az Igémet, majd elviszitek azt 

embertársaitoknak. Beszélned kell, és a szavaidat a műveiddel kell megerősítened. 

Sokan tanúságot tesznek majd tanításomról azzal, hogy önként felajánlják életüket, de nem kértem 

tőletek véráldozatot. 

Hamarosan az emberiség között lesztek, mint bárányok az éhes farkasok között, de nem fogtok aludni. 

Egy lámpa mindig megvilágítja az utadat, és még a legsötétebb éjszakákon is világít ez a fény. 

30 Azt tapasztaltam, hogy az ember alszik a szellemi tudás tekintetében, az anyagiakkal kapcsolatos 

tudományoknak hódol, felfedezi a természet legnagyobb titkait anélkül, hogy foglalkozna a szellemi 

lelkével. Milyen nagy erőfeszítést kell majd tennie, hogy megértse a tanításomat! Munkám kristálytiszta 

víz folyamaként fog lezúdulni erre az emberiségre, tudásvágyuk kielégül, és mindenki, aki felkészül, 

részesülni fog annak előnyeiből. 

31 Ti, akik hallgattok Engem - vigyázzatok, mert semmilyen idegen hatás nem keveredhet 

tanításommal. Őrizd meg lényegét és igazságát, és látni fogod, hogy ez az emberiség, amely bizalmatlan 

és kételkedik, hittel fogadja el tanításomat, amint megismeri jó tanítványaim tetteit. 

Mindannyian, akik arra vágytok, hogy a béke és az igazságosság országa eljöjjön erre a világra, 

imáitok által vonzzátok ezeket az erényeket. Ez az idő már közel van. Javítsátok ki, képezzétek és 

világosítsátok meg embertársaitokat most, mielőtt belépnétek abba az időbe, amikor nem lesz más 

vezetőtök, mint az én Istenségem. 

32 Ihletem minden lélekre lecsap, és mindenki, aki látni és követni akar Engem, keljen fel és jöjjön 

hozzám. A szellemed megmondja neked, hogyan élj nap mint nap, és hogyan oldd meg a problémáidat. Ha 

spiritualizáljátok magatokat, minden próbatételben, minden fájdalomban meg fogjátok látni a 

felemelkedés és a tökéletesedés lehetőségét. 

33 Tegyétek otthonotokat paradicsommá, ahol a szülők Engem képviselnek, és ahol az egymás iránti 

szeretet és tisztelet az imádatotok. De ne hagyjátok, hogy ez a szeretet csak a családotokra korlátozódjon, 

hogy minden embertársatokat úgy szeressétek, mint a szüleiteket vagy a gyermekeiteket. 

34 Kiválasztott népemen keresztül igazságos törvényeket léptetek életbe, amelyek a szereteten és a 

tiszteleten alapulnak. Száznegyvennégyezer lelket készítettek fel. Vannak, akik a szellemiekben vannak; 

másokat, akik a testben vannak, szétosztok az egész világon, hogy amikor eljön az óra, bővelkedjenek az 

ihletben, és Én a szájukon keresztül szólok, és az Én Igém megsokszorozódik. 

35 Illés előkészíti az utat mindenkinek, és mint a Második alkalommal, azt mondom nektek: Milyen 

közel van hozzád Illés, és te nem ismerted fel őt! Valahányszor az én Királyságom megközelítette az 

embereket, mindig előkészítette a szíveket. Ugyanez történt veled is ebben az időben. 

36 Csendben, kérkedés nélkül dolgozzatok. Ne legyen meg bennetek a vágy, hogy 

megkülönböztessétek magatokat másoktól. Menj az utadon feltűnésmentesen, de hordozd a szívedben az 

emberek iránti nagy szeretetet. Védd és segítsd őket, gondoskodj arról, hogy szíved olyan legyen, mint egy 

bárka, és adj benne helyet a betegeknek, a bűnösöknek - azoknak, akik éheznek és szomjaznak az 

igazságra. Mutassatok meg minden spiritualizációt, mint az üdvösségük célját, és követni fognak Engem. 

De a büszkék még egyszer távol maradnak anélkül, hogy meghallgatnának Engem ezúttal. Azután a 

próbák, az események beszélni fognak minden megnyilvánulásomról. Néhányan ekkor megtérnek, míg 

másoknak továbbra is elzárkózik a szívük az isteni üzenet elől. 

37 Megáldom mindazokat, akiknek hivataluk van - uralkodók, tanítók, bírák; legyenek 

megvilágosodottak és teljesítsék küldetésüket. 

38 Gyertek közelebb, hogy meghallgassatok engem. Mi a baj azzal, hogy olyan embereken keresztül 

halljátok az Igémet, akik erkölcsileg és szellemileg is tökéletlenek? Ha azt hiszitek, hogy jelenleg a 

legkevésbé alkalmas eszközt választottam megnyilvánulásomhoz, akkor tévedtek. Ha azt gondoljátok, 
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hogy az Én megismertetésének ez a módja az emberekkel nem egy progresszív forma, akkor könnyelműen 

ítélkeztek. 

39 Az a tény, hogy a szellemedet és az elmédet használom arra, hogy az emberiséghez szóljak, nem 

ad neked fogalmat arról, hogy a lelked milyen fejlődésen ment keresztül? 

40 Valamilyen módon el kellett kezdődnie a szellemi kommunikáció idejének, és ez az út az, amely 

1866 óta a tiétek, és amelynek 1950-ben véget kell érnie, hogy helyet adjon a szellem és a szellem közötti 

párbeszédnek. 

41 Megnyilvánulásom a hanghordozókon keresztül, akaratom szerint, csak átmeneti lesz, egy rövid 

előkészületi szakasz, amely normaként, törvényként és alapként szolgál majd ennek a népnek, hogy 

tanúságot tegyen és terjessze ezt az igazságot, és hirdesse a "Harmadik Korszak" jelenlétét a világnak. 

42 Ahogyan az emberi elme úgy rendelte, hogy megnyilvánulásom olyan múlékony legyen, mint egy 

villámcsapás, úgy az is elrendeltetett, hogy csak néhány embercsoportot hívjanak el arra, hogy jelen 

legyen ezen a kinyilatkoztatáson és megkapja ezt az üzenetet. 

43 A szellemtől szellemig tartó párbeszéd viszont az egész emberi nemet eléri, időbeli korlátozás 

nélkül, mert az Engem keresésnek, az Engem befogadásnak, az Engem imádkozásnak, az Engem 

hallásnak és az Engem érzésnek ez a formája az örökkévalóságra szól. 

44 Milyen nagy a felelőssége ennek a népnek, amely hallotta szavamat és összegyűjtötte tanításaimat! 

Azt mondom neked: Mielőtt a világ megteszi a lépést a spiritualizáció felé, meg kell tapasztalnia mindazt, 

amit a felkészülésnek ebben a szakaszában kinyilatkoztattam nektek, amelyben hanghordozóim száján 

keresztül szóltam hozzátok, és lejegyeztettem veletek az Igémet, hogy később tanulmányozhassátok. 

45 Készüljetek, szeretett emberek, hogy harmóniába kerüljetek Uratokkal. Íme, teljesítem a részemet: 

előkészítek mindent, az egész emberiséget. Még ha nem is tud róla, jelenleg tisztítja magát. A szellemi 

világ, amely a legnagyobb és legerősebb sereget alkotja, támogatja műveimet és követi tanácsaimat, és azt 

akarom, hogy a megvilágosodott emberek, az Igém hűséges tanúi, a szellemi világosság vetői alkossanak 

nemzetet, akiknek munkája a világ felébresztését, tanúságtételét és figyelmeztetését szolgálja. 

46 A Hatodik Pecsét feloldásra került, és megmutatta nektek, a spiritualizáció földi úttörőinek, 

tartalmának egy részét. De továbbra is ontani fogja fényét minden emberre, még akkor is, amikor ez a szó, 

amelyet ma hallotok, egyszer már megszűnik. 

47 Mit fog a hatodik pecsét felfedni a jövő emberiségének? Nagyon nagy kinyilatkoztatások, ha 

figyelembe veszitek, hogy a bölcsesség kincsének örököseivé tettelek benneteket. 

48 A Hatodik Pecsét nyitva van, és senki sem lesz képes bezárni, és senki sem fogja tudni 

megakadályozni, hogy fénye elérje a lelkeket, ahogyan senki sem tudja megállítani az idő múlását, vagy 

megakadályozni, hogy a Királyi Csillag fénye elérje világotokat. 

49 A Tudás Könyve, amely sokáig le volt zárva, míg lelketek felkészült, hogy belépjen belé - én 

megnyitottam, Mesteretek, a Bárány szeretete megnyitotta, fénye intenzíven ragyog, anélkül, hogy sokan 

észrevennék a földön. 

50 Hamarosan az intuitív, az ihletett, a lélekkel érzékeny emberek felemelkednek és tanúságot tesznek 

a nemzetek között arról, amit a szellemükkel látnak, amit éreznek, amit hallanak és kapnak. Ismét 

elmondom nektek, hogy népem nem korlátozódik azokra, akik hallottak Engem ezeken a hanghordozókon 

keresztül, hanem szolgáimat a föld különböző pontjaira küldtem, hogy előkészítsék az utakat és 

megtisztítsák a mezőket, ahová később a vetőknek kell eljönniük. 

51 Megerősítem és megáldom őket, mert napi munkájuk szomorú, és útjuk tele van tövisekkel. Gúny, 

gúny, rágalmazás és aljasság követi őket mindenhová. De ők - előérzetesen és ihletetten - tudják, hogy Én 

küldtem őket, és készek eljutni az út végére, hogy teljesítsék küldetésüket. 

52 Imádkozzatok ezekért a testvéreitekért, akiket nem ismertek, de akik igyekeznek betölteni 

küldetésüket, hogy előkészítsék az utat számotokra. A világban nem kapták meg ennek az igének az isteni 

ösztönzését, amelyet oly sokáig hallottatok, és a világ számos kényelmét fel kellett áldozniuk, hogy 

szellemileg megkapják az inspirációt, amely orientálja őket. 

53 Minden leckét ezerszer hallottatok már - milyen indokot találnátok arra, ha nem követnétek a 

tanításomat? Nincs. Milyen dacot vagy lázadást tudnál mutatni a fájdalomban, ha eljönne, hogy 

megbüntesse a vétkeidet? De ne felejtsétek el, hogy arra tanítottalak benneteket, hogy a szeretet által 
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tisztuljatok meg, hogy megújuljatok azáltal, hogy egymást szolgáljátok, hogy elkerüljétek a fájdalom általi 

megtisztulást. 

54 Egyesek keménynek és durvának tartják a szavamat, mert áthatja a szeretetteljes igazságosság. 

Ennek oka az, hogy nem tudtak szembenézni a lelkiismeretükkel, és nem akarták magukat gőgből 

megítélni. 

55 Amikor látjátok engedetlenségetek, gyalázkodásotok, hiúságotok és szeretethiányotok eredményét, 

és kiürítitek a szenvedés poharát - egészen ellentétben azzal, amit én ajánlottam nektek -, meggyőződéssel 

kiáltjátok: "A Mester szemrehányásában igazság és igazságosság volt!". 

56 Megbíztalak titeket a közösségeteket alkotó sokaság egyesítésével, de ti nem tettétek meg, és 

bizalmatlanok voltatok igazságosságommal szemben. Türelmes voltam, és időt adtam nektek, hogy 

végrehajtsátok ezt a küldetést, de eddig nem álltatok készen rá. Tehát azt akarjátok, hogy az én 

igazságosságom legyen az, ami felébreszt benneteket, ami megtisztít és egyesít benneteket? Ha így van, 

szeretett emberek, nem tudjátok a napot és az órát, de el fog jönni. Mert nem hagyom, hogy 

tisztátalansággal teli szívvel tegyetek tanúságot az igazságomról. 

57 A rossz írások sem maradnak meg bizonyságként. Mert a hamis és tökéletlen tanúságtételt el kell 

égetni. Ami szennyezett vagy tisztátalan, az nem jut el hozzám, ahogyan én sem ajánlom fel 

gyermekeimnek. Először gondosan meg kell tisztítani a magot, és csak azután vetni. 

58 Az én mai szavam nem a keserűség pohara, hanem a kristálytiszta víz forrása, amelyben 

megfürdetheted a szívedet, és nagyobb tisztaságot adhatsz neki, a lelkednek pedig fényt. 

59 Fogadd el ezeket a szavakat szeretettel, gondolkodj el rajtuk. Utána erősebbnek fogod érezni 

magad, hogy folytasd a napi munkát. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 285  
1 Békém legyen a jóakaratú emberekben. Bizony mondom nektek, aki ezt a békét hordozza a 

lelkében, az érezni fogja Jelenlétemet. 

2 A tanítások ezen időszaka alatt éreztétek békémet a megpróbáltatásaitokban, vigasztalást kaptatok 

a szenvedéseitekben. Így bizonyítottam be nektek, hogy aki jóakarattal elfogadja a sorsát, az minden 

vállalkozásában előre fog jutni. Lehet, hogy megbotlik, de nem fog elesni. 

3 Néha azt mondjátok Nekem: "Uram, miért nem látogatsz meg minket, mint más népeket, pedig mi 

ugyanolyan hálátlanok és engedetlenek vagyunk, mint emberi testvéreink?". Erre azt mondom nektek: 

Mert időt adok nektek a felkészülésre. 

Gondolod, hogy ha háború fenyegetne téged, akkor hallgatnál Rám, és elgondolkodnál az Igémről? 

Értsétek meg, hogy milyen értékes a rátok bízott idő, és hogy milyen felelősséggel kell felhasználnotok azt 

a lelki felkészülésetekre. 

4 Ahhoz, hogy ezt az időt a ti és embertársaitok lelki javára fordíthassátok, gyakran meg kell 

vizsgálnotok magatokat a lelkiismeretetek hangjára hallgatva, amelyen keresztül felfedezhetitek mindazt, 

amiben meg kell vizsgálnotok magatokat, és egyúttal megérthetitek, hogyan alkalmazzátok tanításomat 

életetek különböző cselekedeteire. 

5 Tényleg fáj az a helyzet, amiben az emberiség van? Érzi-e a szíved a nemzetek fájdalmát, amelyek 

háborúkkal pusztítják magukat? Akkor szerezzetek érdemeket értük, imádkozzatok és küldjetek nekik 

békét a gondolataitokkal. 

6 Most úgy tűnik nektek, hogy a szerencsétlenség fenyegeti a világot. Erre azt mondom nektek, hogy 

amit gyakran szerencsétlenségnek láttok, az valami jó dolog. 

7 A fájdalom, a nyomorúság, sőt a halál is áldásként érkezik majd sok ember ajtaján, akik 

kicsapongóan éltek és korlátlanul vétkeztek. 

8 Ó, bárcsak megértenétek, hogy a fájdalom, amely a testi burkot sújtja, balzsam és 

megkönnyebbülés a szellemi lélek számára! Amíg a test egészségben és jólétben élt, a lélek gyakran a 

romlás felé húzódott, vagy úgy érezte, hogy csapdába esett az élvezetek és szenvedélyek szabadjára 

engedett életében, de a lélek számára nem volt fény. Amíg a fájdalom el nem jött, mint az emberi 

szenvedélyeknél hatalmasabb erő, hogy megállítsa az embert vak útjában, és arra késztesse a lelket, hogy 

felszabadítsa magát, áldja a fájdalmat, és felismerje, hogy nincs bölcsebb igazságosság Isten 

igazságosságánál. 

9 Egyesek hamarosan eljutnak erre a megértésre, és így sok szenvedést elkerülnek, mások makacsok 

és lassúak a megértésben, végül káromkodnak és átkozódnak, és így növelik a szenvedés poharát. 

10 Imádkozzatok mindenkiért, emberek, ne bújjatok ki a felelősség alól azzal az indokkal, hogy ezért 

nem imádkoztok a szenvedő nemzetekért, mert ők ebben a fájdalomban tisztulnak meg. Ez a fájdalom 

megtisztítja őket, de értsétek meg, hogy imáitok és gondolataitok segítenek nekik abban, hogy szeretettel 

fogadják el a szenvedés poharát, hogy megértsék a fájdalom értelmét, és hogy lelkükben feltörjön az 

elhatározás a javításra és az inspiráció, amely a testvériség felé mozdítja őket. 

11 Ha helyesen imádkoztok, el fogom érni, hogy lelketek felszabaduljon, és a béke galambjaként, az 

egészség és a fény hírnökeként érkezem hozzájuk. 

12 A szívetek nem lesz képes büszke lenni ezekre a győzelmekre, mert semmit sem fog tudni azokról 

a munkákról, amelyeket szellemileg véghezvisztek. 

13 Egyedül én ismerem ezeket a cselekedeteket, amelyek egytől egyig fel lesznek jegyezve érdemeid 

könyvébe - abba a könyvbe, amely fokozatosan vésődik a lelkedbe. 

14 Nagy események küszöbén álltok. Nem múlik el nap, hogy az emberiséget ne rázná meg 

valamilyen esemény, próba vagy jel. Igazságosságom szüntelen hangja lesz az, amely arra hívja az 

embereket, hogy gondolataikat felém fordítsák. És mindazok, akikben az intuíció felébred a 

megpróbáltatások e napjaiban, akik elgondolkodnak és arra a következtetésre jutnak, hogy ezeket a 

megpróbáltatásokat az Isteni Igazságosságnak tulajdonítják, tele lesznek az Én fényemmel, hogy ne 

essenek vissza abba a szellemi letargiába, amelyben éltek. 

15 Eljött az igazságosságom, az emberiség, megalázza az ember arroganciáját, hogy rádöbbentse, 

milyen kicsinyes a gonoszságában és az anyagiasságában. 
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16 Igen, emberek, le fogom taszítani az embert a hamis nagyságában, mert azt akarom, hogy meglássa 

a világosságomat, és felemelkedjen, hogy az igazságban naggyá váljon. Mert azt akarom, hogy tele 

legyetek fénnyel, nagylelkűséggel, jósággal, erővel és bölcsességgel. 

17 Hangom újra hallható lesz, ahogyan a próféták hirdették a legkorábbi időkben, és ahogyan 

tanítványaimnak kinyilatkoztattam. 

18 Most van az az idő, amelyre megígértem a szellemben való visszatérésemet - az az idő, amikor 

érezni fogjátok a jelenlétemet bennetek és rajtatok kívül, és amikor megtanuljátok, hogyan kapcsolódjatok 

Velem szellemről szellemre. 

19 Jelenleg egy olyan népet formálok, amelyben, bár látszólag szegények, nincsenek páriák, sem 

nyomorultak, sem lelkileg gyengék. Mindenkinek megmutatom az ajándékait, hogy elindulhasson, 

elégedetten, hogy a tanítványom legyen, és hasznára legyen a felebarátjának. 

20 Az új népem próféták, tanácsadók, tanítók, a lélek orvosai lesznek. 

21 Szavam úgy éri el ezeket a szíveket, mint egy fuvallat, amely fellobbantja hitük lángját. Mert 

mindig azt akarom látni, hogy égnek, mint a lámpák. 

22 Szavam a Második Korszakban, valamint műveim megnyitották az emberek számára az utat a 

Mennybe, és ebben a jelen időben új leckéket hoztam nektek. Nem hallottátok a szellemi világ hangját? 

Nem érezted-e annak a világnak a közelségét, amelyet olyan távolinak és bizonytalannak hittél? 

23 Ismerjétek fel, hogy szellemi testvéreitek és nővéreitek mennyi fénnyel és szeretettel ismertették 

meg magukat veletek. 

24 Nem tudjátok pontosan, honnan jönnek a fény szellemei, ezek az őrangyalok és békefenntartók. De 

ti biztosak vagytok abban, hogy ezek a magasabb világokból származnak. 

25 Így van ez, emberiség, a tiéteknél magasabb otthonokból és világokból jönnek, hogy segítsenek 

nektek a tökéletességre emelkedni. Ugyanígy segítenek azoknak is, akik más földi világokban élnek, és 

akiknek szintén szükségük van a magasabb szintű tudásra. 

26 Ha valaki rosszat gondolna tanításomról, amely e leckékben szól hozzátok, annak őszintén 

mondom, hogy nem tudja, mit beszél, és nem ismeri az Isteni Mestert. Nem ismeritek a lények és a 

világok szellemi közelségét? Nem sejtitek az isteni tervet, hogy mindenkiből egy családot alkossunk? 

27 Azért adom át nektek ezeket a kinyilatkoztatásokat, hogy elkezdhessetek a jövőtökkel foglalkozni, 

ahogyan a földön oly sokáig az anyagi javulásotokkal foglalkoztatok. 

28 Halljátok a szellemvilág hangját, mert az a lélek szüntelen tevékenységének tanúsága, amely a 

lélek erőfeszítéseit, megtisztulását, a vétkek jóvá tételét, a küldetések vállalását - egyszóval az Atyához 

való közeledést - szolgálja. 

29 Értsétek meg, hogy ebben a Harmadik Korszakban, a Szentlélek kinyilatkoztatásának korszakában 

természetes volt, hogy a Szellemi Életről beszélt nektek. 

30 Mert csak ez a tanítás lesz képes megmenteni az emberiséget a szenvedélyek, a kapzsiság, az 

ellenségeskedések, az arrogancia és az emberek becstelen mesterkedései zavaros és viharos tengeréből. Az 

Igém mentőcsónakként jött, hogy megmentse a szenvedélyek tengerén felborult hajótörötteket. 

31 Tanítványok, rátok bízom az Igémet, érezzétek, hogy értelme van. Holnap ezek a hanghordozók 

eltűnnek, a rendjeik átalakulnak, és csak az Én Szavam marad meg azokban az írásokban, amelyeket az 

aranytollak az Én Akaratom szerint alkottak. 

32 Tanítvány: Aki e megnyilvánulás révén felismeri az én Igémet, annak azt is fel kell ismernie, hogy 

most van itt az ideje, hogy helyreállítsuk mindazt, amit az emberek gonoszsága elpusztított. 

33 Ha minden meghívott sietne az Úr asztalához, ahol a lelket tápláló ételt szolgálják fel, akkor tele 

lenne; de nem minden meghívott jött el. 

34 Az emberekre jellemző, hogy nem értékelik Isten jótéteményeit, és ezért láttátok, hogy sok 

embertársatok elutasított benneteket, amikor elhívtátok őket. 

35 De mondom nektek, hogy ezek a kevesek, akik leülnek az asztalomhoz, és akik kitartóan 

hallgatnak, hogy tanuljanak tőlem, lesznek azok, akik megismertetik a tömegekkel Szavam nagyságát, e 

Tan értelmét, amely arra hívja az embereket, hogy újjáépítsenek egy olyan világot, amely elérte a végét, és 

helyet ad egy ragyogóbb és magasabb rendű világnak. 
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36 Annak érdekében, hogy tisztább szót és tisztább megnyilvánulást kaphassatok a hanghordozókon 

keresztül, spiritualizálást és egyszerűséget tanácsoltam nektek. Mert akkor, mint egy érett gyümölcs, a 

szeretetteljes és tartalmas szó az ő ajkukról jön. 

37 Azoknak, akik nem ismerték fel, hogy a formák egyszerűsége az, amelyben Szavam igazsága és 

fénye a legerőteljesebben ragyog, és akik külsőleg lenyűgöző megnyilvánulásokra törekszenek, 

amelyekkel lenyűgözhetik a tömegek érzékeit - nekik azt mondom, hogy azokban a tettekben és 

cselekvésekben, amelyeket tanításomon belül véghezvisztek, csak az igazságosság fog érvényesülni. 

38 Többé nem helyénvaló, hogy a lelketeket misztériumokkal tápláljátok, még akkor sem, ha ezek a 

misztériumok az ismeretlen vonzerejét jelentik számotokra. 

39 Miért akarsz olyan külső megnyilvánulásokkal imponálni, amelyeket embertársaid nem értenek? 

Miért mutatsz természetfeletti cselekedeteket a látszat szerint, amelyek azonban a valóságban fény és 

igazság nélkül valók? Vajon elégtelen-e az a lényeg, amit az Én Szavam áraszt, vagy nem csodálatra 

méltó, hogy a te szádon keresztül beszélek? 

40 Milyen értelmetlenek vagytok sokan! De el kell jutnotok arra a meggyőződésre, hogy minden, amit 

hozzáadtok a megnyilvánulásomhoz, amely olyan egyszerű és világos, mert az enyém, olyan lesz, mint 

egy durva és durva fátyol, amely megakadályozza embertársaitokat abban, hogy felismerjék az igazságot. 

41 Mielőtt elkezdenétek teljesíteni bármelyik megbízást, amit ez a Munka felkínál nektek, 

gondoljátok át mélyen, hogy mit tanítottam nektek, és mit fogtok tenni, hogy semmi olyat ne tegyetek, ami 

ellentétes az Én Törvényemmel. 

42 Hányan azok közül, akik magukat engedelmes tanítványoknak tartják, - anélkül, hogy ennek 

tudatában lennének - lázadnak akaratom ellen; és hányan, akik magukat a spiritualizmus apostolainak 

tartják, a műveik miatt elsőként utasítják el azt, ezért ellenségei annak a tanításnak, amelyet hirdetnek. 

43 Mi az elvárás egy lélekben fejlett emberi lénytől? Az ember elvárja az uralmat önmaga felett, a 

képességeinek és szellemi ajándékainak megnyilvánulását. Értsétek meg, hogy az ember intelligenciája 

egyre nagyobb és nagyobb lesz, és egyre több ember lesz képes megérteni Isten munkáját. 

Ami a lelket illeti, nem maradhat tétlen, a fejlődés iránti vágya olyan, mint egy ösztön, amely arra 

készteti, hogy felfelé törekedjen, hogy szüntelenül törekedjen arra, hogy tökéletesítse magát az isteni 

törvények által kijelölt ösvényeken. 

44 Tanítványok, még egyszer mondom nektek, hogy az egyszerűség és a tisztaság útjain keressétek a 

spiritualizációt, hagyjátok el az elvárásaitokat, az érzéseiteket azzal kapcsolatban, amit természetfelettinek 

neveztek. Mert ha meg vagytok győződve arról, hogy az igazság útján jártok, higgyétek el, amit tőlem 

hallotok, és értsétek meg, hogy jelenleg arra tanítalak benneteket, hogy érzékenyen érezzetek, és 

utasítsátok el a felesleges bonyodalmakat. 

45 Azok, akik nem tudják, hogyan elégedjenek meg azzal, amit az én Igém hirdet és kifejez, azért 

teszik ezt, mert a materializációjuk rendkívüli eseményeket vár el ahhoz, hogy higgyenek a 

megnyilvánulásomban. Azt várják, hogy tűz hulljon az égből, vagy hogy a tengerek megnyíljanak, hogy 

láthatóvá váljanak a mélységeik, és aztán azt mondják: "Isten ítélete eljött a földre". De kérdezem: Miért 

borzasztanak el az ilyen események? Azt akarjátok, hogy csak ezek legyenek azok, amelyek Isten 

igazságosságát és hatalmát kinyilatkoztatják, miközben éreznetek és felismernetek kellene az Ő jelenlétét 

abban, ami a békét és a szeretetet kinyilatkoztatja? 

46 Igaz-e tehát, hogy távozásom ebben az időben megrémíti az emberiséget, hogy tanúsítsa, hogy ez 

egy isteni esemény? 

47 Inkább azt kívánom, hogy az a bizonyíték, hogy veletek voltam, a jobb jövőbe vetett remény fénye 

legyen, az emberiség megremegése, a hit szikrája, amely a nyomorúság közepette egy új hajnal fényét 

láttatja velük. 

48 Azt akarom, hogy mindenben keressétek az isteni jóság kifejeződését, mert mindenben meg 

fogjátok találni. De mivel még túl éretlenek vagytok ahhoz, hogy felfedezzétek ezt az isteni szeretetet, 

amely szellemi, nézzétek meg a természetet, amely körülvesz benneteket, és amely minden pillanatban a 

Teremtőnek a gyermekei iránti szeretetéről beszél nektek. 

Ha néha azt tapasztaljátok, hogy ez a természet keményen bánik veletek, tudjátok, hogy ez is egy olyan 

teremtmény, amely hozzátok hasonlóan fejlődés és tökéletesség tárgya, és amilyen mértékben felfelé halad 
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a tökéletesség létráján, amely minden teremtmény útjában áll, olyan mértékben lesz képes menedéket 

nyújtani az egyre intelligensebb és lelkileg fejlettebb lényeknek. 

49 Gondoskodjatok arról, hogy Szavam írásban megmaradjon, hogy a holnap embere felismerje, amit 

most próféciaként mondtam nektek. 

50 Emberek, ha fejlődni akartok, győzzétek le a bennetek lévő tehetetlenséget. Ha nagyszerű akarsz 

lenni, alkalmazd az elveimet a munkáidra. Ha meg akarjátok ismerni magatokat, tanulmányozzátok 

magatokat az Igém által. 

51 Értsd meg, hogy mennyire szükséged van az Igémre, amely szeretetet, bölcsességet, tanácsot és 

segítséget nyújt. De ugyanakkor érezzétek magatokat felelősnek azért, amit adok nektek, mert nem ti 

vagytok az egyetlen rászorulók a világon. Sokan vannak, akik éheznek és szomjaznak ezekre a tanításokra, 

és nem szabad elfelejtenetek, hogy felkészüljetek arra, hogy szeretetem üzenetével menjetek hozzájuk. 

52 Ürítsd ki a szenvedés poharát türelemmel. Bizony mondom nektek, a keserűségében megtaláljátok 

a lelketek világosságát. A fájdalom hallhatóvá teszi számotokra a lelkiismeret hangját, bár meg kell 

mondanom nektek, hogy a teher, amit magatokkal hoztatok, a fájdalom, amit elszenvedtetek, és a 

könnyek, amiket szemeitek ontottak, nem éppen az az életút, amelyet az Én jelem és az Én törvényem 

jelölt ki. A szenvedés útja, amelyen most jársz, a vezeklés és a megtisztulás útja, amelyen a lelkednek 

keresztül kell mennie, hogy elérje az igaz élet útját, ahol az ember csak szeret, szolgál és a jóért dolgozik. 

53 Vegyétek tudomásul mindezt, hogy tudjátok, hogy ahhoz, hogy igazán szolgálhassatok Engem, 

először tisztuláson kell átesnetek, amíg semmi sem marad abból, amit rosszul tettetek. Példátok azt fogja 

szolgálni, hogy a jövő generációi megtisztított ösvényen találkozzanak, és ne tévedjenek el az 

aljnövényzetben, vagy ne sérüljenek meg az ösvény szikláin. 

54 Rátok, spiritualistákra bízom a feladatot, hogy lebontsátok azt a gátat, amelyet az emberiség Isten 

és önmaga közé halmozott - a hamis hit, az örökkévalóba vetett csak látszólagos hit, az anyagiasítások és a 

szükségtelen istentiszteletek gátját. 

55 Nektek, emberek, azt a feladatot adom, hogy ledöntsétek a talapzatáról az Aranyborjút, amelyet az 

emberek még mindig imádnak, még akkor is, ha úgy gondolják, hogy távol állnak a bálványimádástól és a 

pogányságtól. 

56 De azt mondom nektek, hogy a harcotokban nem szabad hatalmat, erőszakot vagy bántó szavakat 

használnotok. Fegyvereidnek a fény szavának kell lennie, amely feltárja az igazságot, a szeretet 

cselekedeteinek, amelyek vigasztalással borítják be a szenvedőt, az imáidból és gondolataidból áradó 

erőnek. 

57 Amikor elhárítjátok azokat az akadályokat, amelyek eltérítették az embert a spirituális ösvénytől, 

látni fogjátok az emberi életben bekövetkező nagyon nagy változások kezdetét. Ezek a változások a 

spirituális területen, az erkölcs, a tudomány, az intézmények és a kormányzásotok formáiban fognak 

végbemenni. 

58 Senki sem lesz képes eltüntetni ennek a népnek a nyomát a Harmadik Korszakban, mert 

műveikben ott lesz az igazságom ereje. 

59 Felfogod, hogy a fájdalom mire tisztít meg téged? Az utad ki van jelölve, a küldetésedet Én 

határoztam meg. 

60 Elragadtam a szívedből a "halált", amit magadban hordozol, és betöltöttelek élettel. 

61 Ez a halál azért volt bennetek, mert a hit és a remény kialudt a lelketekben, mert hiányzott 

belőletek a tudás világossága. Az élet fáját állítottam fel előttetek, amelynek gyümölcse, tele tartalommal, 

mennyei ízzel és édességgel, bőségesen száll le a hallgatók sokaságára, hogy megszüntesse lelki 

szükségletüket. 

62 Jelenleg egy templomot építek a szívetekben, ahol jelenlétemet tisztán érzékelhetitek, ahol hangom 

hangja tisztán hallható lesz, és ahonnan fény és béke fog áradni az egész emberiség számára. 

63 Az Első alkalommal a lélek e nagy szentélyének alapjaival inspiráltalak benneteket. Abban az 

időben, amikor Mesterként az emberek között voltam, megtanítottalak benneteket a magas falak 

építésének módjára, és most feltárom nektek azt az utat, amelyen be kell fejeznetek azt a munkát, amely, 

ha egyszer befejeződött, méltó lesz Atyátok jelenlétéhez. 

64 Meg tudjátok-e mondani nekem, hogy mi a lényege mindhárom leckének, amelyeken keresztül 

arra inspiráltalak benneteket, hogy építsétek a Szentlélek templomát? Igen, emberek, legyetek áldottak, 
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mert mindannyian belsőleg válaszolnak a kérdésemre, és közelednek az igazsághoz: A Szentély alapjai 

azok voltak, amelyeket az első korszak törvénye tanított. 

A magas falak a szeretetet és az irgalmat jelentették, amelyet a Messiás tanításában hozott az 

embereknek. A kupolák, az oszlopok és az oltár, amelyekkel ezt a munkát fel kellett szerelni, a bölcsesség, 

a spiritualizáció és az emelkedettség, amellyel Szellemem inspirált benneteket ebben az időben a fény 

üzenetében. 

65 Ez az általam három korszak alatt felépített templom az, amelyről a hitetlenek előtt beszéltem, 

amikor azt mondtam nekik - a jeruzsálemi templomra mutatva - "Romboljátok le ezt a templomot, és 

három nap múlva újjáépítem". 

66 Templomom hamarosan befejeződik, míg a jeruzsálemi templomnak még az alapjai sem maradnak 

meg, ahogyan minden olyan templomból, amely nem az én szeretet- és lelkiségtörvényem alapjaira épül, 

egyetlen kő sem marad meg a másikra. 

67 Nézzétek meg, milyen nagy a fénye ennek a korszaknak, lássátok egy új idő fényét, amelyben az 

összes általam adott prófécia, és azok, amelyeket prófétáimon keresztül adtam, valóra válnak. 

68 Hány utat jártatok be az igazság keresése közben, hogy elérjetek Hozzám! Sem a tudományok, sem 

a filozófiák nem válaszoltak hívásodra, és kutatásod után arra a következtetésre jutottál, hogy ez az 

igazság Bennem gyökerezik, és belőlem sugárzik minden lényre. 

69 Megvilágosítottam az embert, hogy élje az igazi életét, és felismerje az általam kijelölt áldott 

sorsot. Ő az egyetlen teremtmény, akit "az én képemre és hasonlatosságomra" teremtettem, és ezért ő áll 

hozzám a legközelebb. Mert birtokában van az Én szellemem leheletének, és ezáltal képes az enyémhez 

hasonló cselekedetek véghezvitelére. 

70 Rendelkezel akarattal és az akarat szabadságával, hogy értelmesen viselkedj, engedelmeskedj a 

lelkiismereted hangjának, amely az Én hangom, és ezen keresztül felismerd, mi az, ami megengedett, amit 

használhatsz, és elutasítod azt, ami illetlen, ami nem tartozik hozzád. De láttam, hogy földi életetek első 

napjaitól kezdve hajlamosak vagytok az anyagiasság felé hajlani, és elkezditek megtagadni spirituális 

küldetéseteket, ami létezésetek fő oka. 

71 A legkorábbi időktől kezdve meghagyom nektek parancsaimat, amelyek a békéhez és a lelki 

boldogsághoz vezetnek, és később Jézusban kinyilatkoztattam nektek szeretetemet. 

72 Ezúttal nem szigorú bíróként, hanem Atyaként szóltam hozzátok, de ti nem értettétek meg azt a 

végtelen szeretetet, amely mindent megért és megbocsát - azt a szeretetet, amely türelem és nagylelkűség, 

amely csak jót akar, és azt minden teremtményére kiönti. 

Ha joggal akarjátok magatokat gyermekeimnek nevezni, szeressetek, mert ez az Isteni Szeretet, amely 

mindent teremtett, azért formált titeket, hogy felajánlja nektek. Akkor megérted majd a sorsodat, hogy 

szeress, védj és áldj, mint Atyád, és miután teljesítetted küldetésedet, visszatérsz Hozzám, hogy Velem 

egyetlen szellemet alkoss. 

73 A legkorábbi időktől kezdve arra tanítottalak benneteket, hogy lelkileg szeressetek Engem, és azt 

mondtam nektek, hogy semmi sem képviselhet Engem ezen a világon, csak az erényes ember. Nem 

tanítottam nektek semmilyen értelmes rítust vagy szektát, és csak annyit mondtam nektek: Ha közösséget 

akartok az Atyával, emeljétek fel a lelketeket, törekedjetek a magasságok felé. Onnan minden ajándék és 

előny, amit kértek, el fog jönni hozzátok. 

74 Akkor azt mondtam nektek, hogy nem kell félnetek a haláltól, mert az nem létezik. Az én 

teremtésemben minden él, növekszik és tökéletesedik. A fizikai halál csak egy olyan időszak vége, 

amelyet a lélek átél, hogy visszatérjen eredeti állapotába, majd folytassa fejlődési útját. Higgyetek, 

higgyetek, és örökké fogtok élni. Ma minden eddiginél jobban fel kell fegyverkeznetek a hittel, mert a 

megpróbáltatások és nehézségek korszakát éltek. A természet erői, amelyeknek meg kell tisztítaniuk az 

embert, elszabadulnak, és addig nem nyugszanak, amíg vissza nem vezetik őt az értelemhez, a jósághoz és 

az igazságossághoz. 

75 Szabadítsátok meg magatokat a büszkeségtől, és engedjétek, hogy az alázat és az egyszerűség 

kivirágozzon, hogy el tudjátok fogadni az összes megpróbáltatást, aminek el kell jönnie. Értsétek meg, 

hogy szükséges, hogy átmenjetek ezen a tégelyen, hogy visszanyerjétek tisztaságotokat. Ma, amikor 

további oktatásban részesültök, és tudjátok, hogy már nem vagytok sem szellemi gyermekkorban, sem 
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ifjúkorban, hanem már érettek vagytok, képesek lesztek megérteni más időkben mondott szavaimat és 

azokat, amelyeket ma adok nektek. 

76 Ne kérdezzétek, hogy megismerjétek-e legbelsőbb tanácsaimat, mert nem tudtok odáig behatolni. 

Csak azt tudjátok, hogy mindenütt jelen vagyok és mindenható vagyok, hogy Lelkem betölti a 

világegyetemet és egyidejűleg minden lélekben lakozik, és hogy mindenkit szeretek, és megadom, ami 

szükséges az életükhöz, hogy ez a fény reményt és bizalmat adjon nektek a jövőre nézve. 

77 Tudom mindazt, amit szenvedsz és remélsz, és átérzem a fájdalmadat. Én csak azt mondom 

nektek, hogy használjátok azt az erőt, amit adtam nektek, és akkor a megpróbáltatásaitok áldottak lesznek. 

78 Nektek, akiket arra választottak ki, hogy megkapjátok ezt az üzenetet, ébren kell lennetek és fel 

kell készülnötök. Mert 1950 után el kell majd vinnetek a hírt embertársaitoknak, hogy visszatértem 

hozzátok. De amikor azt látjátok, hogy káosz szabadul el, és mindenütt jajkiáltásokat hallotok, ne 

feledjétek, hogy ahogyan a földeket felszántják, úgy az emberi szívnek is fel kell készülnie a mag 

befogadására. 

79 Ezúttal kiváltságként adtam nektek a nagy emelkedettségű és tapasztalt szellemlények jelenlétét. 

Nemcsak az én sugaram, amely az emberhez kapcsolódik, hanem az én 

Szellem, de a Szellemi Világ is a segítségetekre sietett, és ezzel egy nagyon magas küldetést teljesítettek. 

Mennyi mindent elért e sokak számára ismeretlen lények szeretete és irgalma e földön való 

jelenlétükkel, és mennyire közel hozták ezt a világot ahhoz, amelyben laknak, hogy szövetséget kössenek 

és felemeljenek benneteket az erény útjára! 

80 Ti, akiket elhívtak, hogy megnyilvánulásuk eszközei legyetek - szolgáljátok őket szeretettel, és 

készüljetek fel, mert ti vagytok azok az edények, amelyek befogadják az Igét, amelyet szellemük ont. Csak 

így tudtok majd büszkélkedni azzal, hogy birtokában vagytok annak az igazságnak, amelyet én és a 

szellemvilág hozott el az emberiségnek. 

81 Az igazságot, amelyet annyira kerestetek, ebben az egyszerű és világos szóban teszem ismertté 

számotokra. Felajánlom nektek ezt az igazságot, amely nem más, mint szeretet, bőségesen, hogy örökre 

birtokba vehessétek és megoszthassátok embertársaitokkal. Érezzétek, hordozzátok jól a lelketekben, mert 

ez az az isteni esszencia, amelyből örökké táplálkozni fogtok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 286 
1 Isteni Fényem mindenütt ragyog; bárhol is kerestek Engem, megtaláljátok Jelenlétemet. 

2 Én vagyok az Atya, aki azon munkálkodik, hogy harmónia kezdjen uralkodni minden gyermeke 

között - mind azok között, akik a földön élnek, mind azok között, akik más világokon élnek. 

3 A minden lény közötti spirituális harmónia nagyszerű felismeréseket tár fel előttük, elhozza 

számukra a szellem és a szellem közötti párbeszédet, amely lerövidíti a távolságokat, közel hozza a 

hiányzókat, és megszünteti a frontokat és a határokat. 

4 Azt akarom, hogy elérjétek a békét, ami a legnagyobb jutalom, amire a földön törekedhettek. 

5 Tanítványok, ne térjetek le a kijelölt ösvényről, és ne változtassátok meg tanításaimat semmilyen 

módon, mert akkor nem fogjátok tudni elérni azt a lelki harmóniát, és nem fogjátok tudni felfedezni 

mindazt, amit készenlétben tartok a felemelkedésetekre. 

6 Tegyétek magatokat méltóvá titkos kincstáram kinyilatkoztatásaira azáltal, hogy érdemeket 

szereztek a szeretet, az irgalmasság, a nemesség cselekedeteivel. 

7 A szellem fogja vezetni az elmét, és az elme, amelyet csak az emberi nagyságra vágyó szív vezet, 

nem fogja uralni az életedet. Ne feledjétek, ha hagyjátok, hogy az irányítson benneteket, amit az agyatok 

parancsol, akkor túl fogjátok terhelni azt, és nem fogtok túljutni azon, amit a kis ereje lehetővé tesz. Azt 

mondom neked: Ha tudni akarod, miért éreztél ihletet a jótettre, és miért gyulladt meg a szíved a 

szeretettől, engedd, hogy a szívedet és az elmédet a Lélek vezesse. Akkor meg fogtok lepődni Atyátok 

hatalmán. 

8 Ha az emberek ahelyett, hogy ennyi becsvágy és tisztelet nélkül kérdeznének Engem, szeretettel és 

alázattal kérdeznének Engem - milyen egyszerűséggel és könnyedséggel kapnák meg Atyjuk válaszát, 

amikor kinyilatkoztatja nekik a tőle kért tudást. 

9 Amikor kérdeztek Engem, vagy kérdeztek Engem, ne fáradjatok azzal, hogy megpróbáljátok 

világosan megfogalmazni a problémátokat Nekem, és ne igyekezzetek a legjobb kifejezéseket keresni az 

elmétekben. Nekem elég, ha ebben a pillanatban szellemed elszakad a világtól, és szíved és elméd tiszta 

lesz, hogy befogadhassa inspirációmat. Mit érsz azzal, hogy csodálatos szavakat mondasz Nekem, ha nem 

vagy képes érezni a jelenlétemet magadban? 

10 Én mindent tudok, és nem kell semmit sem megmagyaráznod Nekem, hogy megértselek. 

11 Megkérdezed tőlem, hogy miből áll az ima, és én válaszolok neked: Engedni, hogy szellemed 

szabadon emelkedjen az Atyához; teljes bizalommal és hittel átadni magad ennek a cselekedetnek; szívvel 

és elmével fogadni a Lélek által kapott benyomásokat; igaz alázattal megerősíteni az Atya akaratát. Aki 

így imádkozik, az élete minden pillanatában élvezi jelenlétemet, és soha nem érzi magát szűkölködőnek. 

12 Az idők folyamán sokszor közelítettem meg az embereket, de most itt az ideje, hogy az emberek 

keressenek Engem és közeledjenek Hozzám. Képesek erre, mert szellemi fejlődésük lehetővé tette 

számukra, hogy valódi párbeszédet folytassanak az Atyjukkal. 

13 Ez a "harmadik idő" a feltámadás ideje. A lelkek a halottakhoz hasonlítottak, a testek pedig a 

temetkezési barlangjaikhoz. De eljött hozzájuk a Mester, akinek életszava azt mondta nekik: "Jöjjetek ki, 

és emelkedjetek fel a fényre, a szabadságra!". Aki közülük megnyitja szemét az igazságra, és aztán képes 

embertársai iránti szeretetben felemelni életét, cselekedeteit és érzéseit, az többé nem fogja ezt a világot a 

száműzetés helyének vagy a könnyek és vezeklés völgyének tekinteni, mert egyre inkább érezni fogja az 

igazi béke örömét, amelyet a lelki béke ad. A magasztos állapot ebben az életben annak a tökéletes 

békének és fénynek a tükörképe lesz, amelyet a lélek a jobb világokban fog élvezni, ahol Én magam 

fogadom majd be, hogy érdemeinek megfelelő otthont adjak neki. 

14 Ezen a kegyelmi napon emlékezzetek arra a napra, amikor Illés Roque Rojason keresztül 

jelentkezett, emlékeztetve benneteket, hogy az isteni Mester visszatérése közel van, és imára és 

megújulásra hívott benneteket. 

15 Mózes elvitte népét a Sínai-hegy lábához, ahol imádkoztak, böjtöltek és megtisztultak, hogy várják 

Jehova, az Úr jelenlétét. 

16 Mózes volt a spiritualizáció kezdeményezője, Jehova, a törvényhozó előfutára. Arra a napra, 

amikor lejött a hegyről a törvény tábláival, emlékezett Izrael népe, ahogyan ti is emlékeztek arra a napra, 
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amikor Roque Rojason keresztül kinyilatkoztatták nektek, hogy Mózes testamentuma, Jézus öröksége és 

Illés üzenete egyetlen könyvet alkot: az Igazság és az Élet Könyvét. 

17 Ahogyan Mózes előkészítette népe szívét Jehova befogadására, és Illés ébresztett fel benneteket 

ma, hogy meghalljátok az isteni szellem hangját, ugyanúgy Illés volt az - Keresztelőnek nevezett Jánosban 

reinkarnálódott - Illés, aki bűnbánatra és imára buzdította a tömegeket, és bejelentette nekik, hogy a 

mennyek országa közeledik az emberekhez. 

Mert a tanításban, amelyet hoztam nektek, és a tanításomban az Atya jelenléte és a mennyek 

világossága volt. 

18 Krisztus a tökéletes megnyilvánulása, benne láthatod az örök törvényt, megtalálhatod a végtelen 

szeretetet és megcsodálhatod az abszolút bölcsességet. 

19 Jézus az életével megvilágította a Törvényt, amelyet Izrael Mózestől kapott, és bejelentette nektek, 

hogy később eljön a Vigasztaló, hogy tisztázza és megmagyarázza mindazt, amit Krisztus tanított, amit 

nem értelmeztek helyesen. 

20 Krisztus minden korszakot magába foglal, jelenléte minden időben létezik, mert Ő "az Örök Ige". 

21 Illés az előfutár, a misztériumok magyarázója, ő a kulcs, amely kinyitja az ajtót, hogy 

beléphessetek a mélységesbe. Ő a szellemi felszabadító, akit az emberiség Mózes által megkezdett 

spiritualizációjának befejezésekor küldtek. 

22 Legyetek áldottak, emberek. Önök ujjongva emlékeznek meg a Harmadik Kor hajnaláról, és ezt a 

napot az emlékének szentelik. Több mint hagyomány, legyen ez a nap számotokra az elmélkedés, a 

tanulmányozás, a belső összejövetel napja, amikor érezhetitek annak az isteni mérlegnek a jelenlétét, 

amely mérlegeli és regisztrálja minden cselekedeteteket az általatok bejárt út során. 

23 Abból, amit ezen a napon tőlem hallotok, és amin elgondolkodtok, a tudás kincsét képezhetitek. 

Akkor, amikor eljön a küzdelem ideje, nem lesz hiányotok sem érvekben, sem indokokban, hogy 

megmagyarázzátok, melyek azok a szilárd és örök alapok, amelyekre ez az általatok spiritualizmusnak 

nevezett tanítás épült. 

24 Látjátok a Harmadik Idő hajnalát, amikor a spirituális világosság intenzíven ragyog és átalakítja 

életeteket. 

25 Ennek az új időnek a kezdetét nagy küzdelmek, heves szenvedések, zűrzavarok és konfliktusok 

fogják jellemezni. De mindez csak a kezdet lesz. Később eljön a béke, és a béke eredményeképpen a lélek 

kibontakozása, amely hitben, szeretetben és lelkiséggel teli műveiben mutatja meg felfelé ívelő fejlődését. 

26 Sokan sírva jönnek a fájdalom átkozódása után. Megbocsátom a hibáidat, tekintettel arra, hogy 

azok a tudatlanságodból erednek. 

27 Nyugtasd meg a szívedet, és tedd befogadóvá az elmédet, hogy megértsd, amit most mondok 

neked, az élet gyermek-tanítványai: amikor ismét úgy érzed, hogy a szívedet fájdalom szúrja át, egy rövid 

időre különítsd el magad mindattól, ami körülvesz, és maradj egyedül. Ott, a hálószobád intimitásában 

beszélgess a lelkeddel, fogd a fájdalmadat, és vizsgáld meg, mintha valami tárgyat vennél a kezedbe, hogy 

megvizsgáld. Fedezd fel a bánatodat ilyen módon, ismerd fel, honnan ered és miért jött. Hallgass a lelked 

hangjára, és őszintén mondom neked, hogy ebből a szemlélődésből a fény és a béke kincsét fogod meríteni 

a szíved számára. 

28 A fény megmondja neked az utat a fájdalom megszüntetéséhez, és a béke erőt ad neked, hogy 

kitarts, amíg a megpróbáltatás véget nem ér. 

29 Akkor megtapasztaljátok majd, hogy amikor gondolataitokat Hozzám fordítjátok, hogy 

imádkozzatok, azt fogjátok mondani Nekem: "Mester, bocsáss meg nekem, az igazságtalanság nem a 

sorsomnak köszönhető, én vagyok igazságtalan magammal szemben.". 

30 Ez egy olyan utasítás, amelynek mindig tudatában kell lennetek, tanítványok - felismerve, hogy ez 

az a magatartás, amellyel az értelmet a szellem magasságába emelhetitek. Mert csak a szellem az, aki 

ismeri a lélek és az emberi valóság valódi helyzetét. 

31 Megtanítalak titeket arra, hogy tanulmányozzátok magatokat, hogy megismerjétek magatokat, 

hogy meditáció és ima segítségével felfedezzétek lényetek legmélyén az élet nagy leckéit. 

32 Ma sokan átkozzák a fájdalmat, de holnap áldani fogják, mint egy tanárt, aki magas és szép 

leckéket tanított nekik. 
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33 Bárcsak mindig a Mester szeretete tanítana meg benneteket az élet útjára és értelmére. De inkább a 

fájdalom az, ami tanít. Hamarosan magatok mögött hagyjátok ezt a keserű tanítót, hogy elfogadjátok 

annak a leckéit, aki szerető gyengédséggel tanít benneteket. 

34 Ha egyelőre nem tudtok megszabadulni a fájdalmatoktól, viseljétek el türelemmel. Ne hagyjátok ki 

tanításait, szeressétek őt, mert megtisztítja foltjaitokat, és naggyá tesz benneteket hitben, erényben és 

türelemben. 

35 Ha hisztek az Igémben, akkor hinnetek kell abban a leckében is, amelyben elmondtam nektek: 

"Egyetlen levél sem mozdul a fáról Isten akarata nélkül". Akkor azt is képes leszel elhinni, hogy Isten 

bölcsessége mindent figyelembe vett, és hogy nem lehet olyan szenvedés, amely ne hagyna bölcs 

tanulságot az emberben. 

36 Gondolkodjatok alaposan, szeretett emberek, hogy többé ne botladozzatok folyton, és a jövő 

eseményei ne találjanak benneteket letargiába süllyedve. 

37 Abban az időben, amikor már nem másodkézből származó feltételezéseken és igazságokon élsz, 

hogy felemelkedj a valóság világába, a lelked, bár lábad még mindig a könnyek és a fájdalom világának 

porában jár, a béke birodalmában fog lakni. 

38 Nektek, akik hallgattok Engem, azt mondom, hogy örüljetek, ha összehasonlítjátok a helyzeteteket 

és az életeteket azokéval a nemzetekével, akik elvéreznek a testvérgyilkos háborúban. 

39 Vannak gyengédségeitek, nincs hiányotok kenyérben, nincs hiányotok tetőben, van táplálékotok az 

én szavamból, és mégsem vagytok elégedettek. De akiknek nincs kenyerük, akiknek mindenük hiányzik, 

és nem hallják szavamat, akiknek nincs vigaszuk, hogy hallják mondásaimat, amelyek reményt és 

balzsamot jelentenek, amelyek bátorítanak és buzdítanak, azok odaadóbbak nálatok. 

40 Tanuld meg áldani a fájdalmadat, mintha az örömöd lenne. Áldj meg mindent. 

41 Nem áldom-e meg az egész emberiséget anélkül, hogy bárkit is előnyben részesítenék? A jókat és 

a szelídeket éppúgy körülveszi az áldás "köpenye", mint a gőgösöket és a bűnözőket. Miért nem veszel 

Engem példaképedül? Érez-e undort mások tettei miatt? Ne felejtsétek el, hogy az emberiség részei 

vagytok, hogy szeretnetek és megbocsátanotok kell, de nem szabad elutasítanotok, mert az olyan lenne, 

mintha undorodnátok önmagatoktól. Mindaz, amit a szomszédotokban láttok, kisebb-nagyobb mértékben 

bennetek is megvan. Ezért szeretném, ha megtanulnátok megismerni belső éneteket, hogy megismerjétek 

szellemi és erkölcsi arcotokat. Ily módon tudni fogjátok, hogyan ítéljétek meg magatokat, és jogotok lesz 

másokra nézni. 

42 Ne keressétek a hibákat embertársaitokban; elég azokkal, amik vannak. 

43 Ne sértődjetek meg, amikor így beszélek hozzátok, értsétek meg, hogy tanító szavaim nem az 

igazaknak és nem a szenteknek szólnak, nekik egészen másképp szólnék. Megváltó tanításomat adom 

nektek, hogy megmentsétek a bűnösöket, és bűnös ajkakon keresztül adom. 

44 Azért jöttem, hogy megmentselek benneteket, emberiség, mert még a levegő is beteg, amit 

belélegzel. De én azt mondom ennek a földnek, amely gyermekeim lakóhelye és menedéke volt, hogy ha 

vétkeikkel lealacsonyították azt, akkor nekik maguknak kell jóvátenniük az ellene elkövetett utolsó bűnt. 

45 Ismerjétek fel, hogy az emberiségnek nagyszerű útmutatásra van szüksége ahhoz, hogy 

győzedelmeskedni tudjon az őt sújtó megpróbáltatások felett. Most van a próféták által megjövendölt és 

látnokok által látott nagy idő, amikor az ember fájdalma eléri a tetőpontját, és amikor az Atya kegyelme 

minden emberre kiárasztja fényét - az idő, amely a gonosz végét és a jó kezdetét jelzi a földön. 

46 Ó emberek! Mikor állsz készen arra, hogy a gyógyító balzsamot és a béke üzenetét vidd a 

szenvedőknek? Még mindig nem fedezem fel az igazi szeretetet a szívetekben, még mindig minden 

alkalommal elítélik magukat, mert nem szeretik egymást. 

47 Nem gondoljátok, hogy ha akarnám, mindannyiótoknak meg tudnám mutatni a hibáitokat? De azt 

is mondom nektek, hogy ha így lepleznélek le titeket, akkor többé nem lennék a Mesteretek. De ha Ő, aki 

mindent tud, aki valóban ismer téged, aki ismeri a gondolataidat, nem ítélkezik feletted mások 

jelenlétében, és nem tesz téged nyilvánosan leleplezővé, akkor miért vannak olyanok, akik makacsul 

ragaszkodnak ahhoz, hogy megsebzik a szíveket, tönkreteszik a boldogságot és megítélik mások életét? 

48 Ma még mindig az én gyermek tanítványaim vagytok, és őszintén mondom nektek, nem foglak 

titeket tanítványoknak nevezni, és nem bízom rátok a Munkámat, amíg nem vagytok képesek többé 

szenvedést okozni felebarátotoknak, és ehelyett nem érzitek a késztetést, hogy minden fájdalmat 
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enyhítsetek. Mikor fogod végre a szívedben érezni a szenvedők fájdalmát, hogy a te szavaid és 

cselekedeteid szárítsák fel a könnyeiket? Még mindig túl éretlen vagy az aktív jótékonykodáshoz. Nem 

nagy a könyörületed, és nem nagy a megbocsátásod sem. 

49 Ha egyszer megsajnáltok egy csatornában fekvő bénát, és kötelességeteknek érzitek, hogy 

behozzátok a házatokba, akkor először az életét vizsgáljátok meg, mert azt mondjátok, hogy nem tudjátok, 

ki ő. 

Ti vagytok azok, akik szüntelenül hallgattátok tanító szavaimat? Akkor tudnod kell, hogy anélkül, 

hogy a foltjaidat nézném, csak a sebeidet kerestem, hogy szeretetemmel gyógyítsam őket. 

Ha vágytok arra, hogy az én vetőim közé tartozzatok, ismernetek kell a jóságban rejlő erőt, és 

rendelkeznetek kell vele. Az irgalomban rejlő erő és a szív csodái kizárólag abban állnak, hogy mások 

szenvedését átérezzük vagy osztozunk benne. 

50 Szeretett tanítványok: A Tőlem kapott útmutatás leckéről leckére egyre világosabbá válik 

számotokra. Ez a fény 1866-ban kezdett fényszikrák formájában megnyilvánulni. De most, 

megnyilvánulásom utolsó éveiben nem szikrák érnek el hozzátok, hanem a fény a maga teljességében. 

Az 1950-es évvel véget ér Szavamnak ebben a formában való megnyilvánulása, de a tanítás 

folytatódik. Mert ezután, ha elmerültök Munkámban, felfedezitek az isteni lényeget, amelyről oly sokszor 

beszéltem nektek, és gyönyörködni fogtok az ízében. 

51 Nemcsak azt akarom, hogy tanúsítsátok, hogy hallottatok Engem, hanem azt is, hogy prófétáimmá 

váljatok, és a küldetésetek teljesítésével jelezzétek a spiritualizáció idejét. Akkor a jövő nemzedékei a 

szeretet és a jóakarat nyomdokain haladnak majd, és biztos úton, határozott léptekkel fognak haladni. 

52 Jelenleg tüskés bokrokkal találkozol az utadon, és még több akadállyal és tüskével fogsz 

találkozni. De a jótékonyságotok ne engedje, hogy letérjetek az útról, hogy a holnapi tömegek megtisztítva 

találják az utat. 

53 Tudjátok, hogy a jóság, a világosság, az igazság mindig is ellenállásba ütközött az emberek 

szívében. Mindazonáltal, bízzatok bennem, gyakran mondtam nektek, hogy a sötétség nem fog 

győzedelmeskedni, mert a fény lesz az, ami győzni fog. 

54 Az emberiség jelenleg tisztul, a szenvedés kelyhe tisztára mossa a foltjaitól, hogy tisztán kerüljön 

ki az engesztelésből. Mert a béke és igazságosság szellemi országa közeledik az emberiséghez. 

55 Nem látjátok, hogy a fanatizmus és a bálványimádás bilincsei, amelyek az embereket megkötözik, 

apránként meglazulnak? Azért jöttem, hogy felszabadítsam őket. Később az Én világosságom az Ige 

formájában el fogja érni az embereket, és látni fogjátok, hogy egyszerűsége ellenére hogyan fogja őket 

megremegtetni, és hogy szeretetteljes módján milyen hatalma lesz arra, hogy megrázza a kőszíveket, amíg 

a bűnbánat, a megbocsátás és a szeretet kristályvizét nem ontja belőlük. 

56 Ne sírjatok, tanítványok, még néhány napig nem fogtok Engem hallani, és még néhány csepp méz, 

amelyet az Én Igém ont, nem fog a szenvedésetekre hullani. Addig is készüljetek fel, hogy távozásom után 

érezhessétek jelenlétemet. 

57 Most van az elmélkedés ideje, amikor figyelnetek és imádkoznotok kell, hogy meghalljátok Isten 

hangját. 

58 Néha megkérdezitek Tőlem: "Uram, ki tudná felébreszteni az egész emberiséget, hogy 

felemelhesse a lelkét Hozzád, és érezhesse a Te Jelenlétedet?". De én azt mondom nektek: ne aggódjatok, 

Lelkem már kísérti őket, hogy felébredjenek. Nem lehetsz teljesen tudatában műveimnek, ezért nem 

fedezted fel azt az ébredést, amit csak Én látok. 

59 Mindannyian várják az új nap fényét, a béke hajnalát, amely egy jobb korszak kezdetét jelenti. Az 

elnyomottak várják a felszabadulásuk napját, a betegek reménykednek a gyógyulásban, amely visszaadja 

egészségüket, erejüket és életörömüket. 

60 Boldogok azok, akik tudnak várni az utolsó pillanatig, mert amit elveszítettek, azt kamatostul 

visszakapják. Megáldom ezt a várakozást, mert ez a belém vetett hit bizonyítéka. 

61 Ma még sok szavamat nem értitek, de eljön majd az idő, amikor a fény felragyog az elmétekben, és 

megértitek majd minden egyes tanításom jelentését. 

62 A Második Korszakban az apostolaim sok szavamat nem értették abban a pillanatban, amikor 

hallották őket. Mindazonáltal távozásom után, amikor tanulmányozásnak és elmélkedésnek szentelték 
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magukat, érezték, hogy az isteni fény felemelkedik elméjükben, és a legnagyobb tisztasággal látták 

mindazt, ami addig áthatolhatatlan misztérium volt számukra. 

63 Mostanáig, amikor hallottatok Engem, csak felületesen fogtátok fel az Igémet. És mit találtál 

benne? Vigasz, balzsam, simogatás. Később, amikor fekélyeitek és sebeitek begyógyulnak, és ahelyett, 

hogy balzsamot kérnétek a fájdalmaitokra, bölcsességet kerestek, hogy megvigasztaljátok felebarátotokat, 

akkor már elkezditek átlátni tanításaim értelmét. 

64 Látom, hogy imádkozol a világért, és közbenjárást kapok a szívedből. Eljön majd a nap, amikor 

nemcsak imádkozni fogtok ezekért a népekért, hanem fel is keresitek őket, hogy elvigyétek nekik Igém 

szeretetteljes üzenetét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 287  
1 Lelkem hangja, amely a lelkiismeretetekben visszhangzik, olyan, mint egy harangszó, amely az 

emberiséget észhez hívja. 

2 A szellemi bölcsesség könyve nyitva várja a nagy tömegeket, a nagy zarándokokat, hogy 

eljussanak hozzá, és oltsák a fényszomjukat. 

3 Kóstold, kóstold meg az én Igémet, amelynek lényegéből édesség, bölcsesség, balzsam és béke 

árad. 

4 Azt mondom az embernek, hogy ismeretlen önmaga számára, mert nem hatolt be a belső lényébe, 

mert nem ismeri a titkát, mert nem ismeri lénye magját. De ebben az időben megtanítom neki annak a 

könyvnek a tartalmát, amely oly sokáig zárva volt előtte, és amelyben minden titkot őriznek, amellyel 

kapcsolatban már megígértem nektek a Második Korszakban, hogy elmagyarázom azokat nektek Lelkem 

fényén keresztül. 

5 Most van itt az ideje, hogy igazán megismerjétek magatokat, és behatoljatok a lelketek belsejébe. 

Akkor elmondhatjátok majd, hogy kezditek megismerni, kik vagytok. 

6 Az ember végre megismeri eredetét, sorsát, küldetését, ajándékait és mindazt a végtelen és örök 

életet, amely a környezetében él és szövődik. Többé nem lesz képes megsérteni a felebarátját, nem fogja 

többé megsérteni embertársai létét, és nem mer majd semmit sem meggyalázni abból, ami körülveszi, mert 

eljutott arra a felismerésre, hogy minden szent. Megismeri, hogy mit rejt a lelke, és mit rejt magában, és 

csak akkor lesz világos elképzelése és mélységes hite arról, hogy mivel a lélek csodálatos, az Atya által az 

örökkévalóságban számára rendelt otthonnak is csodálatosnak kell lennie. 

7 Azt kérdezitek tőlem, miért nem fedtem fel nektek mindent a kezdetektől fogva, hogy 

megkíméljelek benneteket a botlásoktól, a tévedésektől és a bukásoktól. De én mondom neked: Nem 

érthettétek volna meg kinyilatkoztatásaimat mindaddig, amíg hiányzott belőletek a spirituális fejlődés és 

kibontakozás. Abban az időben törvényem ismerete elegendő volt számotokra, mint az egyenes út, 

amelynek a kimeríthetetlen bölcsesség és az örök kinyilatkoztatás forrásához kellett elvezetnie benneteket. 

Bölcsességemet az idők folyamán, a Korok során tanítottam, mivel az olyan nagy, hogy egy pillanat alatt 

nem ismerhettétek volna meg. 

8 Minden eszköz a rendelkezésemre áll, hogy egyetlen gyermekem se maradjon bölcsességem 

öröksége nélkül, hiszen én vagyok az Élet, az Erő és az Igazságosság. Szellemi lelked belőlem származik, 

ahogyan az összes életvilág és test, amelyre fejlődésed útjához és szellemi tökéletességedhez szükséged 

van, belőlem származik. 

9 Az ember eleshet és sötétségbe merülhet, és ezért távol érzi magát Tőlem. Lehet, hogy azt hiszi, 

hogy ha meghal, akkor számára mindennek vége. Számomra azonban senki sem hal meg, senki sem vész 

el. 

10 Hányan vannak, akiket a világban romlottnak tartottak, és akik ma tele vannak világossággal! 

Hányan, akik bűneik, erkölcseik és bűneik nyomát hagyták maguk után, már elérték a megtisztulásukat! 

11 Azt kérdezitek Tőlem: "Miért van ez olyan messze, és a lélek útja miért olyan tele van 

megpróbáltatásokkal?" Mert a boldogság, amelyet a tökéletes birodalomban élvezni fog, amely vár rá, és 

amelyet érdemei révén kell elérnie, nagyon nagy. 

12 Az első emberek - akik az emberiség ősatyái voltak - egy ideig megőrizték a lelkükben a "szellemi 

völgyből" magukkal vitt benyomást - a szépség, a béke és a boldogság benyomását, amely mindaddig 

megmaradt bennük, amíg a test szenvedélyei és a túlélésért folytatott küzdelem nem jelent meg az 

életükben. De el kell mondanom nektek, hogy ezeknek az embereknek a lelke, bár a fény világából jött, 

nem a legmagasabb otthonokból jött - azokból, ahová csak érdemek által juthatsz el. Mindazonáltal az 

ártatlanság, a béke, a jólét és az egészség állapota, amelyet ezek a lelkek első lépéseik során megőriztek, 

felejthetetlen volt, mint a fény ideje, amelynek tanúságtételét továbbadták gyermekeiknek és ők az 

utódaiknak. 

13 Az emberek materializált elméje, félreértve e tanúságtétel valódi jelentését, végül azt hitte, hogy a 

paradicsom, amelyben az első emberek éltek, földi paradicsom volt, anélkül, hogy megértette volna, hogy 

az e teremtmények szellemi állapota volt. 
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14 Van fogalmad arról a szellemi otthonról, amelyet elhagytál, hogy a földre jöjj? "Nem, Mester - 

mondjátok Nekem -, nem gyanítunk semmit, és nem is emlékszünk semmire. 

15 Igen, emberek, már olyan régen elszakadtatok a tisztaságtól és az ártatlanságtól, hogy még csak el 

sem tudjátok képzelni a béke létezését, a jólét állapotát. De most, hogy képzettek vagytok arra, hogy 

meghalljátok a Lélek hangját, és megkapjátok tőle a kinyilatkoztatásokat, elérhetővé válik számotokra az 

az út, amely a megígért országba vezeti azokat, akik hozzám fordulnak. Ez nem a béke paradicsoma, 

ahonnan az "első" távozott, hanem a szellem végtelen világa, a bölcsesség világa, az igazi szellemi 

boldogság paradicsoma, a szeretet és a tökéletesség mennyországa. 

16 Ha ahhoz, hogy a Föld egyik kontinenséről a másikra utazzatok, sok magas és alacsony hegyet, 

tengert, népet, várost és országot kell átszelnetek, amíg eléritek utatok célját, ne feledjétek, hogy ahhoz, 

hogy elérjétek az Ígéret Földjét, szintén hosszú ideig kell utaznotok, hogy a hosszú út során tapasztalatot, 

tudást, kibontakozást és a lélek fejlődését szerezhessétek. Ez lesz az élet fájának gyümölcse, amelyet végül 

élvezni fogtok, miután sokat küzdöttetek és sírtatok, hogy elérjétek. 

17 Jöjjetek a Mesterhez, tanítványok. Ti juhok: közeledjetek pásztorotokhoz. 

18 A Mester egy, a tanítványok sokan vannak, de az én tanításom, mivel csak egy, mindenkinek szól. 

19 Végtelen szeretettel kereslek téged. Annyi kegyelmet és annyi ajándékot helyeztem a lelkedbe, 

hogy nem vagyok hajlandó elveszíteni egyetlen gyermekemet sem. Az Én Lelkem része vagy, az Én 

Lényem része vagy - lehet-e gonosz az, aki ilyen buzgalommal és szeretettel keres téged? 

20 Valahányszor lejövök, hogy átadjam nektek az Igémet, a tömegek között az "utolsókat" találom; 

ők azok, akik a legjobban kérnek Engem a szívükben. De kedveskedem nekik, és mindig válaszolok a 

kérdéseikre. Ma azok, akik utoljára jöttek, azt kérdezik Tőlem, hogy mi a célja visszatérésemnek, mire azt 

válaszolom, hogy a cél az, hogy az ember önmagán keresztül visszatérhessen eredeti tisztaságához. 

21 Ha kezdetben megadatott neki, hogy az élet megismerésére törekedjen, és megadatott neki az 

akarat szabadsága a munkához, ma, amikor lelke úgy ragyoghat szellemének fényétől, mint még soha, és 

tapasztalata nagyon nagy, újra hallja annak az Atyának szerető és mégis igazságot követelő hangját, aki 

azt mondta neki: "Növekedjetek, sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet". De most azt mondja 

neki: "Térj vissza hozzám az érdemeiddel". 

22 Az embernek érdemek, erőfeszítések és áldozatok révén vissza kell térnie a paradicsomba, amelyet 

elhagyott, hogy megtanuljon sok titkot, hogy küzdelemben, fájdalomban, munkában, fejlődésében Isten 

méltó gyermekévé váljon - a paradicsomba, ahová vissza kell térnie, hogy soha többé ne hagyja el azt. 

23 Értsétek meg: Ahhoz, hogy ez az emberiség valódi tudást szerezzen a tiszta és magasba való 

visszatérésről, küzdelem, megrendülés és zűrzavar lesz az emberek elméjében és lelkében. Világos, 

szeretetteljes és meggyőző tanításom megmutatja majd a világnak a visszatérés világossággal teli útját, és 

az emberek egytől egyig Hozzám fognak jönni. De már nem nyomasztja őket a bűn terhének súlya, hanem 

szemüket a magasba szegezve, szívükben hittel, vállukon a szeretet keresztjével. 

24 Az ajtó nyitva lesz, és szeretettel teli szellemem készen áll majd arra, hogy a lelket isteni kebelébe 

vonzza, ahonnan az a lélek soha többé nem fogja magát leválasztani. 

25 Ti emberek: Ha csak az ösztönök vezérelnék életetek minden cselekedetét, akkor Atyátoknak nem 

kellett volna kinyilatkoztatnia nektek a törvényét, és nem kellett volna Megváltóként eljönnie, hogy 

megmentsen benneteket. De nem az ösztöneidre hagyatkozol, magasabb erők határozzák meg a 

cselekedeteidet, és ezek az erők a szellemlélekben vannak. 

26 A lélek az akarat szabadságát élvezi, amelynek segítségével érdemeket szerezhet az üdvösség 

elérése érdekében. 

27 Ki vezeti, irányítja vagy tanácsolja a lelket a fejlődés szabad útján, hogy megkülönböztesse a 

megengedhetőt a megengedhetetlentől, és így ne tévedjen el? A lelkiismeret. 

28 A lelkiismeret az isteni szikra, egy magasabb fény és erő, amely segít az embernek, hogy ne 

vétkezzen. Milyen érdeme lenne az embernek, ha a lelkiismeretnek anyagi hatalma lenne arra 

kényszeríteni, hogy a jóságban maradjon? Szeretném, ha tudnátok, hogy az érdem abban áll, ha hallgatunk 

erre a hangra, ha meggyőződünk arról, hogy az sosem hazudik, és nem téved abban, amit tanácsol, és ha 

hűségesen követjük az utasításait. Amint azt bizonyára megértitek, edzésre és koncentrációra van szükség 

ahhoz, hogy tisztán halljátok ezt a hangot. Melyikőtök gyakorolja jelenleg ezt az engedelmességet? 

Válaszoljatok magatoknak. 
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29 A lelkiismeret mindig is megnyilvánult az emberben; de az ember nem érte el a szükséges 

fejlettséget ahhoz, hogy egész életét ez a fény irányítsa. Törvényekre, utasításokra, előírásokra, vallásokra 

és tanácsokra van szüksége. 

30 Amikor az emberek eljutnak a szellemükkel való közösségre, és ahelyett, hogy a külsőben 

keresnék a szellemet, a belső lényükben keresik azt, képesek lesznek meghallani azt a szelíd, meggyőző, 

bölcs és igazságos hangot, amely mindig is élt bennük anélkül, hogy hallották volna, és megértik, hogy a 

szellemben Isten jelenléte van, hogy ő az igazi közvetítő, akin keresztül az embernek az Atyjával és 

Teremtőjével kell kommunikálnia. 

31 Az első lépés az ember megújulása, a lelki emelkedettség állapotának elérése felé az irgalom. 

Irgalom a lélek iránt, irgalom a test iránt, irgalom a felebarát iránt. De el kell mondanom, hogy ezt az 

érzést nem értelmezték helyesen: az irgalom egy olyan elnevezés, amelyet bizonyos cselekedeteknek 

adunk, amelyeket végrehajtunk, és amelyeknek a legtöbb esetben nem az együttérzés vagy a valódi 

szándék áll a középpontjukban, hogy enyhítsenek egy szükséget. 

32 Az emberi érzéseid még mindig távol állnak a valóságtól. Ezért mindig szem előtt kell tartanotok 

Jézus szavait és cselekedeteit a világban, mint az irgalmasság élő és igaz példáját. 

33 Mi történik egy lélekkel, ha az igazi irgalmasságot olyan formákba temette, amelyek csak 

képmutatást tartalmaznak? Ébredése nagyon szomorú lesz azon a napon, amikor kapcsolatba kerül 

lelkiismeretével, és meghallja azt az igazságszerető és kérlelhetetlen hangot. 

34 Hogyan várhatjátok el, hogy a népek kibéküljenek, az uralkodók megegyezzenek és a háborúk 

megszűnjenek, ha az emberek süketek minden hangra, amely a lelkiismeretből ered? 

35 Milyen könnyű lesz az emberek számára, hogy megértsék egymást, ha elcsendesednek magukban, 

és meghallják a magasabb értelem hangját, annak a bírónak a hangját, akit nem akarnak meghallani, mert 

tudják, hogy ő azt parancsolja nekik, hogy a teljes ellenkezőjét tegyék annak, amit ők tesznek. 

36 Sőt, azt is elmondhatom nektek, hogy ha nem voltatok hajlandóak hallgatni lelkiismeretetek 

diktálására, akkor nem voltatok engedelmesek és hajlandóak gyakorolni a tanításomat. Elméletben 

elismeri, de a gyakorlatban nem alkalmazza. Isteni lényeget tulajdonítasz neki - azt mondod, hogy 

Krisztus nagyon nagy volt, és hogy a tanítása tökéletes. De senki sem akar olyan nagyszerű lenni, mint a 

Mester, senki sem akar hozzá közeledni úgy, hogy valóban példát vesz róla. De tudnotok kell, hogy 

nemcsak azért jöttem, hogy megtudjátok, hogy nagy vagyok, hanem azért is, hogy mindannyian azok 

legyetek. 

37 Az ember úgy akarja elérni az üdvösséget, hogy nem ismeri a lelki természetét, és ez nem 

lehetséges. 

38 Mit használ neki, hogy sokan hisznek az evilági életben, ha nem azzal töltik a létüket, hogy 

érdemeket szerezzenek az örökkévalóság számára? Az egész hitük arra korlátozódik, hogy a haláluk után a 

lelkük a túlvilágra kerül, és az utolsó pillanatig várnak, hogy bepótolják az elvesztegetett időt, és 

bűnbánati aktussal eltöröljék az összes foltjukat. 

39 Ez szomorú tévedés, mert a vétkeket csak cselekedetekkel lehet jóvátenni, ami feltételezi, hogy az 

ember engedelmeskedett a lelkiismeret szemrehányásainak, és hogy elegendő idő áll rendelkezésre az 

elkövetett bűnök jóvátenni. Ami pedig a bűnbánatot illeti azokban, akik hamarosan átmennek a szellemi 

világba, azt mondom nektek, hogy kevesen vannak, akik ebben az órában sírnak az általuk okozott rossz 

miatt, és ami inkább zavarja őket, az a büntetéstől, a kárhozattól vagy a kárhozattól való félelem, ahogyan 

ők azt elképzelik. 

40 Hiányzik-e olyan tanítás, amely részletesen szól hozzátok, felkészít benneteket és megnyitja 

szemeteket a fényre, ahogyan Én teszem az Igém által? 

41 Ismerjétek fel, mennyire szükséges, hogy ezt az üzenetet az egész Földön terjesszétek. Ezzel valódi 

irgalmassági munkát végeznétek embertársaitok iránt. 

42 Távolítsuk el azt a hamis benyomást, amit az emberek a spirituális tanításokról táplálnak, mintha 

azok tudatlanságon, megtévesztésen és csaláson alapulnának. Mutasd meg tanításomat teljes tisztaságában 

és magasztosságában, hogy feloldja a tudatlanságot, a fanatizmust és a megkeményedést, amelyek 

megakadályozzák az embereket abban, hogy szellemi Énjükre gondoljanak, amelytől megfosztottak 

minden cselekvési szabadságot. 
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43 Félelemben éltek a szellemi dolgoktól, és nem gondoljátok, hogy hamarosan csak szellem lesztek. 

De nem mindig ti vagytok a felelősek a tudatlanságotokért, hanem azok, akik vezetnek benneteket. 

44 Az alapvető értékek jelentését felismerhetetlenné tették számodra, olyannyira, hogy azt hiszed, az 

igazság ellentmond az igazságnak. 

45 Nem használjátok-e néha az anyagi tárgyakat úgy, mintha isteni tárgyak lennének? Nem 

tulajdonítasz örök értéket a romlandó javaknak? Azt hiszitek, hogy megértettétek Krisztust, pedig nem is 

ismeritek Őt. 

46 Adtam-e nektek bizonyítékot a nagyságra a gazdagság vagy a földi javak felhasználásával? Jézus 

anyagi gazdagság nélkül jött, a legnagyobb szegénységben mutatkozott meg a világban. Nagy volt a tettei, 

az igéje, a tanítása miatt, de soha nem a külső megjelenése miatt. 

47 Miért kellett volna a földi javakat felhasználnom, hiszen azokat az Atya az emberi teremtmények 

számára teremtette? Mire lenne szükségem ettől a természettől, hiszen az belőlem táplálkozik? 

48 Azért jöttem, hogy megmutassam nektek az emberinél magasabb rendű élet szépségét, hogy magas 

tettekre ösztönözzelek benneteket, hogy megtanítsalak benneteket a szeretetet felébresztő szóra, hogy 

megígérjem nektek azt a példátlan boldogságot, amely arra a lélekre vár, amely képes volt megmászni az 

áldozat, a hit és a szeretet hegyét. 

49 Mindezt fel fogjátok ismerni tanításomban, hogy végre megérthessétek, hogy a jó cselekedeteitek 

azok, amelyek közelebb viszik a lelketeket az igazi boldogsághoz. 

50 Ha az első leckét megértetted, majd követted, akkor egy ízletes gyümölcsöt kapsz, ami a következő 

lépésre ösztönöz. 

51 Ma a világ számára egy új szakasz kezdődik, amelyben az ember a gondolkodás nagyobb 

szabadságára törekszik, amelyben azért küzd, hogy megtörje a rabláncokat, amelyeket szelleme magával 

rántott. Ez az az idő, amikor látni fogjátok, hogy a nemzetek a szellemi táplálék és az igaz fény iránti 

vágyukban átlépik a fanatizmus korlátait, és mondom nektek, hogy senki, aki akár csak egy pillanatra is 

megtapasztalja a gondolkodás, a kutatás és a cselekvés szabadságának boldogságát, soha többé nem fog 

önként visszatérni a börtönébe. Mert most a szemei meglátták a fényt, és a lelke elragadtatott az isteni 

kinyilatkoztatások láttán. 

52 Emberek, mielőtt a világ háborúi véget érnek, a szeretet törvénye minden lelket megérint, bár még 

nem tudhatjátok, hogy milyen módon. 

53 A spirituális fény üzenete is el fog jutni az emberekhez, de ez csak akkor fog megtörténni, ha 

erősek vagytok. Senki sem meri azt mondani, hogy ez a mű az igazság, ha nincs meggyőződve róla, mert 

akkor senki sem fog hinni neked. De ha a hitetek abszolút és a meggyőződésetek igaz, senki sem lesz 

képes megakadályozni benneteket abban, hogy minden szívhez elvigyétek az örömhírt. 

54 Ti, emberek gyermekei: Mindig is érzékeltétek a láthatatlan lények létezését, akik a térben 

lebegnek, akik néha közelednek hozzátok, akik körülvesznek benneteket, és a gondolatra, hogy ezek 

szenvedő lelkek lehetnek, megpróbáltatok tenni értük valamit. A szándék jó volt, de mindig is hiányzott a 

tudás ahhoz, hogy ezt a kegyelmet hatékonnyá tegyétek. Eddig nem ismertétek a helyes utat, hogy 

meggyújtsátok a fényt azokban a lényekben, akiket zavartság vagy bűntudat gyötör. 

55 Értelmes szertartásokat és ajándékokat ajánlottatok nekik, és bár sikerült megnyugtatnotok a 

szívüket, nem kaptak semmit, mert ami a világhoz tartozik, az már nem tartozik hozzájuk, és már nem éri 

el őket. Ezek a lények spirituális együttérzést, vigaszt, szeretetet, megértést keresnek. De hogyan tudsz 

nekik lelki segítséget nyújtani? Szavam azt is elmagyarázza nektek, hogyan mutassatok irgalmat azoknak, 

akiket nem is láttok. 

56 Ha valóban jót akarsz tenni lelki testvéreidért, és ugyanakkor megszabadulsz a rossz befolyástól, 

akkor szívből jövő, együttérzéssel és felemelő gondolatokkal teli imával kell imádkoznod értük. Ha úgy 

érzitek, hogy ezek bármilyen módon megnyilvánulnak emberi életetekben, mutassatok nekik jó példát és 

jó cselekedeteket, hogy fényt kapjanak a lelkük számára. Add meg nekik a lehetőséget, hogy lássák, amint 

meggyógyítod a beteget, hogy megbocsátasz annak, aki megbántott, hogy nemes gondolatok ragyogjanak 

fel elmédben, hogy csak jó szavakat halljanak ajkadon. 

57 Milyen feladatokat kell teljesítened nekik és nekik neked? Milyen adósságot vállaltatok egymással 

szemben? Nem tudjátok, de bizony mondom nektek, nem véletlenül kerülnek az emberek útjába, mindig 

van valami oka annak, amikor emberi testvéreikhez közelednek. 
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58 Nagyon kellemes lesz a lelketek számára, ha a "szellemi völgybe" való megérkezésetekkor ők 

fogadnak benneteket, és hálájuk jeleit kapják a kegyelemért, amit irántuk tanúsítottatok. Nagy lesz az 

örömötök, amikor látjátok őket fénytől áthatva. De milyen szomorú lenne, ha találkoznál a 

zavarodottságtól elsötétült lények eme légiójával, és tudnád, hogy szeretetre méltó tettet vártak tőled, és te 

nem adtad meg nekik. Amikor elgondolkodtok ezen a felelősségen, készen álltok-e arra, hogy 

alkalmazzátok a tudást, amit ebben a tanításban adok nektek? Ismerjétek fel, hogy ebben nem hatalmazlak 

fel benneteket arra, hogy ezeket a lényeket bármilyen módon materializáljátok - éppen ellenkezőleg, arra 

inspirálom a módot, ahogyan a spiritualizációhoz juttatjátok őket azáltal, hogy az erényes és tiszta élet 

példáját kínáljátok nekik, és hogy imáitok által, amelyeknek gondolatai és eszméi fényt gyújtanak az 

érzékelésükben, eltávolítjátok a zavarodottságukat és a sötétségüket. 

59 Jákob álmában felfedte nektek a szellemi létra létezését, amelyen a lények folyamatosan fel- és 

leszállnak. Ki értette meg a tartalmát? Ki értelmezte a titkát? A pátriárka által látott kép jelentésében benne 

van a lelkek fejlődése, a szellemi teremtmények szüntelen reinkarnációja emberré, a lények jóvátétele és 

vezeklése, Isten és az ember közötti kommunikáció és a szellemtől a szellemig tartó párbeszéd. 

60 Szükséges, hogy felismerjétek ezt az üzenetet, hogy helyesen értelmezhessétek az elmúlt idők 

kinyilatkoztatásait. 

61 Ismerjétek fel, hogy mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a lelkek elérjék tanításaim lényegét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 288 
1 Lejövök a szívedbe, mert az az én szentélyem. Igém felkészít benneteket a napi munkára, amelyet 

el kell végeznetek. Ez a felkészülés spirituális, és összhangban van a küldetéssel, amelyet teljesíteni 

fogtok. 

2 Az első alkalommal, amikor a nép már készen állt arra, hogy elhagyja a fogságuk és próbatételeik 

Egyiptomát, hogy a sivatagon keresztül az Ígéret Földjére jusson, mindent előre látott és előkészített. 

Előkészítették a sétapálcát, a szandált és az utazási csomagot, hogy semmiben se szenvedjenek hiányt az 

útjuk során. 

3 Ugyanígy most is elővigyázatosnak kell lennetek, és fel kell készülnötök, hogy semmi se maradjon 

ki a "sivatagi átkelés" során. 

4 De ne felejtsük el, hogy ezek az emberek nemcsak élelemmel látták el magukat a hosszú útra, 

hanem nem felejtettek el imádkozni, bűnbánatot tartani, hogy megtisztuljanak, és elhatározták, hogy 

mindig egységesek maradnak, és egy családot alkotnak. Ha tudni akarjátok, hogy a sok megpróbáltatás és 

szerencsétlenség ellenére miért tudott az a nép belépni az Ígéret Földjére, akkor azt mondom nektek, hogy 

a hitük, az imájuk és az egységük miatt. 

5 Ez a szellemi mag közöttetek van.  Miért ne vehetnénk ezt a példát mintául az új cél eléréséhez? 

6 Nagyon jól tudod, hogy nem a homoksivatag vár rád, hanem az emberiség. Nem a föld felszínén 

lévő földet fogjátok keresni, hanem a szellem hazáját, amely az emberen túl van. 

7 Bizony mondom nektek, "Izrael" újból fel fog támadni, hogy fáklyaként jelenjen meg az emberiség 

közepén. 

8 Azért ébresztelek fel benneteket ebben az időben, hogy tudjátok, hogy a gyermekeim vagytok, 

hogy a béke, a fény és a spiritualizáció népének részei vagytok. 

9 Hagyd, hogy a szíved átérezzen mindent, ami az emberiséget mozgatja vagy gyötri. Imádkozzatok 

mindenki békéjéért, hagyjátok, hogy gondolataitok felragyogjanak mások elméjében. Előre megáldom 

azokat, akik teljesítik a feladatukat, hogy szeressék és szolgálják embertársaikat. 

10 Azt akarom, hogy jelenlétetek arra szolgáljon, hogy békét hozzatok, vigaszt nyújtsatok, segítsetek 

megáldani embertársaitokat. 

11 Ma még mindig tanítványok vagytok tanításommal szemben, és megrémültök a küzdelemtől, 

amikor látjátok, hogyan terjedt el a fájdalom, a bűn, a nyomor, az egoizmus. Azokban a pillanatokban, 

amikor lelkiismeretetek szellemi beteljesedést, munkát és tevékenységet követel tőletek, és szívetek félve 

kérdezi: "Mit tegyek ilyen nagy káoszban?" Miért féltek és miért kételkedtek, emberek? Ismerjétek fel, 

hogyan készít fel benneteket az Igém, hogyan tanít meg benneteket az élet folyamatosan gyakorlati 

leckékre, és azt is, hogy a küzdelem és a megpróbáltatások hogyan adják meg nektek a feltétlenül 

szükséges ellenállóképességet a rátok váró napi munkához. 

12 Nem küldelek ki titeket olyan küldetés végrehajtására, amelyre nem vagytok eléggé alkalmasak. 

Továbbra is tanítani foglak benneteket, és amikor már erősek lesztek, azt fogom mondani nektek: 

"Vegyétek fel a keresztet, és kövessetek a nyomdokaimban."  Addig is, ha csak imádkozni tudtok, 

imádkozzatok embertársaitokért. Ha tudod, hogyan kell meggyógyítani a betegeket, hozd el nekik ezt a 

vigaszt. Ha megvan benned a vágy, hogy javíts az erkölcsödön, tedd meg. De tegyél valamit a lelked 

javára, ami felkészülésként szolgál arra az időre, amikor elindulsz és felveszed a keresztedet. 

13 Ma, mivel még nem szenteltétek magatokat a lelki küldetéseteknek, de még megvan bennetek a 

vágy, hogy tegyetek valamit felebarátotok javára, azt tanácsolom, hogy imádkozzatok, hogy 

megismerjétek az ima erejét és hatalmát. Ezt a fényt még azelőtt el fogjátok érni, hogy a harcotok 

elkezdődne. 

14 Azok, akiket az ima inspirál, legyőzhetetlenek a próbatételekben, és csodákat tesznek 

embertársaikon. 

15 Azt akarom, hogy ezek az emberek, akiket mélyrehatóan tanítottam, képesek legyenek tökéletes 

imát gyakorolni - azt, ami kapcsolatba hozza őket a szellemi királysággal, hogy később embertársaikat is 

megtanítsák imádkozni, elmagyarázzák nekik és rámutassanak mindarra, amit az útjukon tapasztalatokban 

szereztek. 
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16 Miért korlátozzátok gondolatvilágotokat a föld körére, hiszen az anyagon túli fény világa nyitva áll 

előttetek? Miért kellene a lelket emberi életnek alávetni, hiszen egy végtelen tér áll rendelkezésedre a 

látásodon és az elméden túl? 

17 A gondolat és a lélek e világai azért maradtak kihasználatlanul, mert nem akartátok elérni őket, 

mert nem tudtátok, hogyan kell imádkozni. 

18 A gondolat és a szellem az imában egyesülve olyan erőt hoz létre az emberben, amely minden 

emberi erőt felülmúl. 

19 Az imában a gyenge megerősödik, a gyáva bátorsággal telik meg, a tudatlan megvilágosodik, a 

félénk öntudatlanná válik. 

20 Amikor a szellem képes harmonikusan együttműködni az elmével az igazi ima érdekében, 

láthatatlan katonává válik, aki átmenetileg eltávolodik attól, ami a lényét érinti, áthelyezi magát máshová, 

megszabadul a test befolyásától, és a jó cselekedetekért folytatott küzdelemnek szenteli magát, hogy 

elűzze a gonoszságot és a veszélyeket, hogy a fény egy szikráját, egy csepp balzsamot vagy a béke egy 

leheletét vigye a rászorulóknak. 

21 Értsétek meg mindabból, amit mondok nektek, hogy mennyi mindent tudtok tenni a szellemmel és 

az elmével az emberiséget eluralkodó káosz közepette. Ellentétes gondolatok és eszmék világában 

vagytok, ahol a szenvedélyek tombolnak és a gyűlölet érzései ütköznek, ahol a gondolatokat összezavarja 

az anyagelvűség, és a lelkeket sötétség borítja. 

22 Csak azok, akik az ima segítségével megtanultak szellemileg és lelkileg a fény régióiba, a béke 

szféráiba emelkedni, lesznek képesek belépni a küzdelmek világába, amelyben minden emberi szenvedély 

tükröződik, anélkül, hogy legyőznék őket, és éppen ellenkezőleg, hagynak valami hasznosat azok számára, 

akiknek szükségük van a szellem fényére. 

23 Készüljetek fel, szeretett tanítványok, és megengedem, hogy belépjetek a fájdalom és a 

nyomorúság e világába. A lelked úgy megy oda, mint az Én hírnököm, aki fényt hoz. 

24 Mivel mindezt már ebben a világban felismerhetitek és tudhatjátok - miért várnátok, amíg az 

ember a spirituális világban van? Ne várjátok meg, amíg a napok és idők véget érnek anélkül, hogy 

lehetővé tennétek lelketek számára a fejlődést és a felszabadulást. Tegye meg a maga részét, a többit majd 

én teszem. 

25 Én vagyok a hatalom, ezért képes vagyok egy gondolatotokat, egy imátokat átváltoztatni valami 

megfoghatóvá és láthatóvá embertársaitok számára. 

26 Ha így dolgozol - nem lesz-e valójában a lényed mélyén a béke angyala? És milyen lenne ez a nép, 

ha valódi harmóniával és testvériséggel készülne és egyesülne erre a szellemi küzdelemre? Ez egy olyan 

hadsereg lenne, amely az emberiség megmentéséért harcolna. 

27 Bizony mondom nektek, ha már most is egységesek lennétek lélekben, gondolatban és akaratban, 

az imátok önmagában elég lenne ahhoz, hogy megállítsa a nemzeteket, akik arra az órára készülve élnek, 

amikor egymásnak akarnak majd esni. Megszüntetnéd az ellenségeskedéseket, akadálya lennél 

embertársaid minden gonosz tervének, olyan lennél, mint egy láthatatlan kard, amely legyőzi az erőseket, 

és mint egy erős pajzs, amely megvédi a gyengéket. Az emberiség egy magasabb hatalom e nyilvánvaló 

bizonyítékai láttán egy pillanatra megállna, hogy elgondolkodjon, és ez az elgondolkodás sok súlyos 

csapástól és látogatástól kímélné meg, amelyeket egyébként a természettől és annak elemeitől kapna. 

28 A tudomány fája megrendül, ahogy a hurrikán tombol, és az emberiségre hullatja gyümölcsét. De 

ki oldotta meg ezeknek az elemeknek a láncait, ha nem az ember? Igaz, hogy az első emberi lények is azért 

ismerték meg a fájdalmat, hogy ráébredjenek a valóságra, hogy ráébredjenek a lelkiismeret fényére, és 

hogy megfeleljenek egy törvénynek. De a kor fejlett, tudatos és művelt embere - hogyan meri meggyalázni 

az élet fáját? 

29 Az első emberek élete abba a példázatba burkolózott, amelyből kiderül, hogyan veszítette el az 

ember az ártatlanság paradicsomát, amelyben élt, és hogyan fordította el a szemlélődés és a béke világát a 

küzdelem, a munka, a fejlődés és az érdemek világáért. Mindez a Teremtő tanácsai értelmében annak 

keretein belül történt, aminek történnie kellett. Erre az elutasításra azért volt szükség, hogy a lélek 

felébredjen lelkiismerete hangjára, amely az emberben lévő isteni fény, és megkezdje útját, érdemeket 

szerezve, felemelkedve az élet alacsonyabb síkjáról a magasabbra, amelyet a Teremtő a lélek számára 

rendelt. 
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30 Így igaz, hogy minden előre meg volt tervezve arra az időre, amikor az ember megteszi az első 

lépést az életért folytatott küzdelemben, lényének fejlődésében és emelkedésében, hogy az első pillanattól 

kezdve, amikor az első szükségletek érezhetővé váltak az útjában, egy világ, egy természet, egy élet álljon 

előtte elérhető közelségben, mint egy gyönyörű, éltető és édes gyümölcs, amelynek tartalma azonban a 

bölcsesség, a szeretet és az igazságosság végtelen leckéit adja neki. 

31 Mennyi árnyékot és gyümölcsöt adott az élet és a tudomány fája az embernek! Akkor miért van az, 

hogy az emberiség ma, amikor fejlett emberiségként létezik a világban, vaknak tűnik, és még az életet adó 

elemeket is megkérdőjelezi, rosszul bánik a fával, amely soha nem tagadta meg tőle a bölcsesség 

gyümölcsét? Megmondom, miért: mert az ember megszűnt imádkozni, és mivel nem imádkozik többé, 

elfelejtette mindazt, ami a szellemi lélek életéhez tartozik. Aztán, amikor a földi életnek szentelte magát, 

az volt a legfőbb célja, a legnagyobb ambíciója, hogy hatalmas, gazdag, tanult, abszolút úr legyen, és 

mindez a vesztébe sodorta, mert múlandó dicsőségre törekedett. 

32 Valóban azt akarom, hogy legyenek törekvéseitek, hogy ambiciózusak legyetek, hogy álmodjatok 

arról, hogy nagyok, erősek és bölcsek legyetek, de a szellem örök javairól. Ahhoz ugyanis, hogy ezeket a 

javakat megszerezzük, minden erényre szükség van, mint például az irgalom, az alázat, a megbocsátás, a 

türelem, a nagylelkűség, egyszóval a szeretet. És minden erény felemeli, megtisztítja és tökéletesíti a 

lelket. Ebben a nyomorúságos világban, ebben az átmeneti otthonban az embernek - ahhoz, hogy nagy, 

hatalmas, gazdag vagy tanult legyen - önzőnek, hamisnak, bosszúállónak, kegyetlennek, közömbösnek, 

embertelennek és gőgösnek kellett lennie, és mindez szélsőséges ellentétbe kellett hoznia azzal, ami az 

igazság, a szeretet, a béke, az igazi bölcsesség és az igazságosság. 

33 Mi fog történni, amikor az emberek rájönnek, hogy a világ iránti mértéktelen szeretetük és a földi 

iránti tiszteletük szerencsétlen kudarcba fulladt? Megpróbálják majd újra megtalálni az elveszett utat, 

felkutatni azokat az elveket és törvényeket, amelyektől az ember elfordult, és ebben a törekvésben tanokat 

alkotnak, szabályokat alkotnak maguknak, filozófiák, világnézetek és elméletek születnek. 

Mindez egy új és nagyszerű harc kezdete lesz - most már nem a földi hatalomra való tisztességtelen 

törekvés által vezérelve. Többé nem fognak gyilkos fegyverek életeket pusztítani, otthonokat lerombolni 

vagy emberi vért ontani. A harc más lesz, mert akkor a nagy vallási közösségek harcolni fognak az új 

tanítások és az új vallások ellen. 

34 Ki lesz a győztes ebben a csatában? Egyetlen vallás sem fog győztesen kikerülni ebből a vitából, 

ahogyan egyetlen nemzet sem marad győztes ebben a gyilkos háborúban, amit ma elszenvedtek.* 
* Az itt tárgyalt második világháborúban voltak úgynevezett győztes hatalmak, de a földi felsőbbrendűségért folytatott 

küzdelem a háború befejezése után is folytatódott, egészen napjainkig. Végül azonban egyetlen világhatalom sem marad 

győztes ebben a küzdelemben. 

35 A földi felsőbbrendűségért vívott háborúban az én igazságom fog győzedelmeskedni, és később, a 

valamely tanítás vagy vallás érvényesítéséért vívott harcban az én igazságom fog győzedelmeskedni. 

36 Az egyetlen és legmagasabb igazság úgy fog ragyogni, mint a villám fénye a viharos éjszakában, 

és mindenki meglátja ezt az isteni fényvillanást ott, ahol éppen van. 

37 Addig nektek, emberek, lesz időtök arra, hogy az ösvényeken haladjatok, és hogy a mennyei fény 

hírnökeként, előfutáraként és prófétájaként megmutassátok magatokat embertársaitok útján. 

38 Míg egyesek megtisztítják az utakat az akadályoktól, mások elvetik a szellemi magot, és megint 

mások harcolni fognak, mert üzenetem eljut a föld határaira. 

39 Néha a jelenléted és a szavad növeli az emberek zavarát. De ha egyszer elvetjük ezt a magot, 

előbb-utóbb ki fog csírázni. Mert - mivel isteni eredetű - nem pusztulhat el, mint a föld magja, ha nem 

táplálják. 

40 Nem lesznek köztetek "megváltók", sem bírák. De mindazonáltal képes leszek megváltani és 

ítélkezni rajtatok keresztül. Atyátok szolgáiként, tanítványokként fogtok utazni, és elmentek a 

tartományokba. 

41 Ha valóban alázatosak és irgalmasak vagytok, akkor műveitek, szavaitok és gondolataitok, 

egyszerűségük ellenére, megérintik azoknak a lelkét, akik valamilyen módon megsértették az igazságot. 

42 Útközben találkozni fogtok azokkal, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek, de nem bizonyítják 

ezt a cselekedeteikkel. Olyan tudósoknál is felfedezhetsz inkompetenciát, akikről azt gondolják, hogy 

tanultak. Saját szemetekkel fogjátok látni a bírák igazságtalanságát és a hatalmasok hamis nagyságát. A 
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szemed mindezt és még sokkal többet is látni fog. De mégsem szabad elítélni senkit, mert ez nem a ti 

feladatotok. 

43 Irgalmasságom odavezet téged, hogy az emberi szükségletek és gyengeségek által őszintén 

megindított szíved balzsamként árassza azt a szeretetet, amelyet lelkedbe helyeztem. 

44 Amikor látjátok, hogy embertársaitok közül mások Krisztus nevét és Igéjét tanítják, ne nézzétek le 

őket. Mert meg van írva, hogy visszatérésem akkor fog bekövetkezni, amikor az Ige, amelyet a Második 

Korszakban hoztam nektek, elterjedt az egész földön. Mégis azt mondom nektek, hogy vannak még olyan 

helyek a világon, ahol még nem kapták meg ezt az üzenetet. Hogyan juthatna el a mai mélyen spirituális 

tanítás ezekhez a népekhez anélkül, hogy előbb ne fogadnák be a Szeretet Isteni Magját, amelyet a 

Megváltó adott nektek az Ő Igéjében és Vérében? 

45 Üzenetem mindenkit elér, és mindannyian hozzám fogtok jönni. Mindent előkészítettem az 

eljövendő időkre, és az Én Akaratom mindenkinek teljesülni fog, mert Én vagyok a lelkek, a világok, a 

fajok és a népek Ura. 

46 A szellemi lények világa csak az órára vár, hogy benépesítse a földnek ezt a völgyét. Ők a fény 

lényei, akik nem vetik meg, hogy a visszamaradott népek kebelében testesüljenek meg, mert küldetésük 

éppen az lesz, hogy felébresszék azokat, akik alszanak. 

47 Amikor a fény szellemeinek e nagy légiói benépesítik a földet, amelyeket az Atya bölcsessége 

vetett és osztott szét, az ember észreveszi majd az emberek közötti közeledést, a megértés, a harmónia és a 

béke iránti vágyat. Az ember látni fogja, hogy egy nép egyesül más népekkel, annak az egyetemes 

egyesülésnek a jeleként, amelyet minden gyermekemnek el kell érnie. 

48 Ki lesz képes megváltoztatni a terveimet, vagy meghiúsítani azt, amit elterveztem? Az emberben 

mindennek megvan a maga határa, ezért mondom nektek, hogy most elérkeztetek a szabad akarat 

ajándékának rossz felhasználásának határához. 

49 Az ember eszeveszett útja gyorsan e cél felé vitte, és saját cselekedeteinek gyümölcse által fog 

ítéletet hozni magának. 

50 Ki lesz képes azok közül, akik hallottak Engem, és akik ezért ismerik az Úr terveit, izgatottá vagy 

zavarodottá válni annak láttán, ami nap mint nap történik a világban? És ki lesz képes közömbös, tétlen 

vagy néma maradni egy olyan világ közepette, amelynek szüksége van szellemi útmutatásra, ami egyet 

jelent azzal, hogy azt mondjuk: magasabb erkölcsiségre? 

51 Igazságosságom és szeretetem erősebb az emberek gonoszságánál, ezért mondom nektek, hogy az 

Én Akaratom mindenben beteljesedik. 

52 Ha egyszer eljön a béke az emberek között, és az emberiség ismét megérti az ima és a böjt értékét, 

tudni fogjátok, hogy én vagyok az Élet Fája, amelynek végtelenbe nyúló ágaiban felismerhetitek majd a 

Mester karjait, amelyek úgy vannak kitárva, mint azon a kereszten, ahol a Vérét ontotta értetek, és így a 

lelkiismeretekbe vésődnek azok a szavak, amelyek azt mondják: "Én vagyok az Élet, aki hozzám jön, az 

soha nem fog "meghalni".". 

53 Én vagyok az a mag, amelyből megteremtem Izrael Új Népét - azt a népet, amely beárnyékolja a 

világot, és a szellemi élet gyümölcseit adja neki. 

54 Még mindig nagyon ügyetlenek és félénkek vagytok, hitetek kicsi, tudásotok korlátozott. Ennek 

bizonyítéka az, hogy mind a mai napig nem támadtak köztetek olyan pátriárkák, akiknek erénye, 

törvényeim iránti buzgósága és jósága életet adna egy népnek - mint azok az igaz és igaz emberek, akik 

Izraelnek alakot és nevet adtak annak kezdeti napjaiban. Emlékezzünk Ábrahámra, a vezetőre, akinek 

sikerült egyetlen családot létrehoznia az összes klánból - Mózesre, aki hitével, erejével és szeretetével 

képes volt az izraelita törzseket egyetlen néppé egyesíteni. 

55 A Szellemi Látás ajándéka kiáradt közétek, és mégis alig halljátok prófétáitok hangját, mert az 

még mindig nagyon gyenge és bizonytalan. 

56 Annak érdekében, hogy ilyen formában szólhassak hozzátok, és hogy olyan műveket várjak 

tőletek, amelyek példaként maradhatnak fenn a jövő nemzedékek számára, korábban hagytam, hogy 

végigjárjátok a fejlődés útját, és ezáltal biztosítottam számotokra az eszközöket, hogy képesek legyetek 

fejlődni azáltal, hogy egyszer-egyszer a Földre küldtelek benneteket, hogy tapasztalatot szerezzetek, ami a 

tudás fénye, és hogy megtisztuljatok a próbákban, ami a szellemi felfelé ívelést jelenti. 
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57 Hiszitek-e bármelyikőtök is, hogy a mostani létetek az első, amit a földön éltek? Nem, emberek, ha 

így lenne, nem látogattalak volna meg benneteket ebben a Harmadik Korszakban. 

58 Jelenlegi életetek egy újabb út a spirituális kibontakozás felé, amelyet ebben a világban tettetek 

meg. Megbocsátom a kétségeiteket, mert azok nem a szellemtől, hanem a testtől származnak. 

59 Lehet, hogy te vagy a legszegényebb az emberiség között, lehet, hogy műveletlennek és 

tudatlannak tartanak, lehet, hogy a munkádnak a mai napig nem volt jelentősége, lehet, hogy Isten imádata 

valami meghatározatlan dolog. De most, hogy szellemileg megítéltelek benneteket, újra elmondom nektek, 

hogy okom volt arra, hogy titeket válasszalak ki megnyilvánulásom és kinyilatkoztatásaim számára. 

60 Szavam vésőjével formálom a lelketeket, a szíveteket és az elméteket, elegendő tudást adva nektek 

ahhoz, hogy az önmagatokba vetett bizalmatok nagy legyen, mert tudjátok, kik vagytok, kitől származtok, 

miért küldtek benneteket a világba, és mi a célotok. 

61 Azért beszéltem nektek a tudásról és a bizalomról, hogy a helyes célt tűzzétek ki magatok elé, 

amely az, amit a lelkiismeretetek mutat nektek. Mert ahogyan nem szabad magatokat alsóbbrendűnek 

tartanotok, összekeverve az alázatot a magatokba vetett bizalom hiányával, úgy nem szabad magatokat 

senkihez képest sem felsőbbrendűnek tartanotok. Mert a hiúság, a gőg és a büszkeség nem a fénylelkekre 

jellemző, hanem azokra a lelkekre, akiket elvakított a fény. 

62 Tehát most már tudjátok, hogy "vándorok" vagytok, és hogy ez alkalommal abban a szerencsében 

volt részetek, hogy megkaptátok az üzenetemet, és hogy ti lehettek a hordozói, az átadói és a 

hanghordozói a megnyilvánulásomnak. 

63 A spirituális küldetéseddel kapcsolatos bizonytalanság vagy kétség nem fog eljutni hozzád. 

Mindent elmondtunk, mindent előkészítettünk, mint egy tisztasággal teli ösvényt. Csak az imában és az 

útmutatásaim követésében kell megerősödnöd, hogy teljes mértékben azon az úton járhass, amelyen a 

pátriárkák, a nép vezetői, a próféták, a tanítványok, az apostolok, Isten igaz tanúi jártak. 

64 A föld minden pontjáról elküldöm e spiritiszta nép gyermekeiért. Mert megismétlem nektek, hogy 

ez a nép nem faj, és nem is emberi eredetű. Ez egy szellemi légió, amelynek létszáma folyamatosan 

megújul, hogy mindig legyenek a világban olyanok, akik szellemtől szellemig kapják az inspirációmat. 

65 Fizikailag nem fogjátok tudni felfedezni, hogy ki tartozik ehhez a néphez. Csak a lelkiségük és az 

ajándékaik és képességeik kibontakoztatása révén leszel képes felismerni őket. 

66 Mi ennek a népnek, az Úr küldöttjének alapvető küldetése? Hogy megszabadítsa az emberiséget 

minden kötöttségtől, legyen az a lélek vagy az elme kötöttsége; hogy emlékeztesse őket a Törvényre, hogy 

emlékeztesse őket az isteni ígéretekre; hogy figyelmeztesse őket tévelygéseikben, hogy a jóságra buzdítsa 

őket, hogy elvezesse őket az "Ígéret Földjére", amely a szeretet, a bölcsesség és a béke országa, ahol 

minden lény, minden nép és minden világ egy családot fog alkotni: Isten családját. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 289 
1 Emberiség: Milyen keveset teszel a magad részéről azért, hogy békében élj! 

2 Elmondhatom, hogy az emberek többségének van vallása, és bár mindegyik a testvériséget tanítja, 

senki sem él a kapott útmutatás szerint, senki sem engedelmeskedik a lelkiismeretébe írt törvényeknek, 

parancsolatoknak és elveknek. 

Néhányan, hogy ne kelljen alávetniük magukat valamely vallási hitvallásnak, szabadságot adtak 

gondolataiknak, és úgy vélték, hogy kívül állnak a parancsolatokon és törvényeken. De ez nem lehet, mert 

megfigyeléseik, tudományaik és definícióik révén megtanulták, hogy mindenben és mindenütt egy erő, egy 

harmónia, egy törvény és egy bölcs, igazságos és szeretetteljes tanítás nyilatkozik meg, amely elől senki 

sem menekülhet. 

3 Miután annyi évszázadon át viszályban élt, miután annyi szomorú és keserű tapasztalatot szerzett, 

ez az emberiség képes megérteni, hogy a népek közötti egység, a minden ember közötti harmónia nem 

alapulhat anyagi érdekeken, sem földi értékeken. Végül meg fogja érteni, hogy csak az emelkedett lélek 

lehet az a szilárd alap, az a megingathatatlan szikla, amelyen az emberiség békéje nyugszik. 

4 Ha minden nép így vagy úgy veszekszik, háborúzik és elítéli egymást, az azt jelenti, hogy egyikük 

sem engedelmeskedik annak, amit Isten és az Ő törvénye tanított nekik, és ezért távol vannak az 

igazságtól. 

5 Az igazság tisztelet minden iránt, mert minden szent, szeretet, harmónia, irgalom, a lelkiismeretet 

irányító törvény. 

6 A lélek tökéletesítéséhez túl kell lépni az egyszerű emberi kötelességeken, sőt még a vallási 

kötelességeken is, el kell jutni a forráshoz, amelyből mindenki iszik, és szembe kell nézni az igazsággal. 

7 Aki képes feljutni a hegy csúcsára és meglátni ezt a ragyogást, amikor leereszkedik, hogy továbbra 

is társaival lakjon, elkerülhetetlenül toleránsabb, megértőbb és irgalmasabb lesz az ítéleteiben. Ez egy 

olyan elem, amely készen áll arra, hogy harmonizáljon és egyesítsen mindenkit. 

8 Gondolkodjatok, és rájöttök, hogy a harmónia, amire szükségetek van, spirituális, és akkor éritek 

el, ha felülemelkedtek szenvedélyeiteken és főnökösködéseteken. 

9 Hogyan lehet békét teremteni, ha mindenki a sajátját hirdeti az egyetlen igaznak, és ugyanakkor a 

többiekét hamisnak harcolja? 

10 A fanatizmus sötétség, vakság, tudatlanság, és annak gyümölcse soha nem lehet fény. 

11 Közeledtek a nagy próbatételhez, amelyen keresztül mindannyian ráébredtek a valóságra. 

12 A szívetek azt kérdezi Tőlem, miért beszélek gyakran nagy megpróbáltatásokról és eseményekről, 

és én azt mondom nektek, hogy a szenvedés időszaka előtt álltok, és jobb, ha előre tudtok, ha figyeltek és 

imádkoztok, mintha letargiában aludnátok. 

13 Néhányan soha nem mutatkoznak elégedettnek azzal, amit mondok. Amikor Igémben 

megmutatom nektek a béke és jólét idejét, amely a jövőhöz tartozik, lehetetlennek tartjátok próféciám 

eljövetelét, és amikor a megpróbáltatások és szenvedések idejéről beszélek nektek, azt hiszitek, hogy ezek 

csupán fenyegetések, hogy félelemmel kényszerítsenek benneteket a parancs teljesítésére. 

14 Akik így veszik a szavamat, azok azok közé tartoznak, akik a kétségek tengerén sodródnak. Azok, 

akik hisznek ebben az üzenetben, mindig azzal a nemes szándékkal tanulmányozzák, hogy valami 

hasznosat nyerjenek belőle. 

15 Tanítványok: A Második Korszakban három év elég volt ahhoz, hogy átadjam az üzenetemet az 

emberiségnek, és - mint mindannyian tudjátok - az üzenetet a végén áldozati halálommal pecsételtem meg. 

Bizony mondom nektek, ez az áldozati halál nem az Atyáért volt áldozat - hiszen Neki nincs szüksége 

véráldozatra -, hanem az emberiségért, hiszen annak nagyon is szüksége volt a szeretet ilyen mértékű 

bizonyítékára. 

16 Arra tanítottalak benneteket, hogy szeressétek egymást, de ne csak mint emberi lények, hanem 

örök szeretettel, mint szellemi lelkek. Azért jöttem, hogy kikövezzem számotokra az utat, amely e világból 

a szellemi országba vezet, amely számotokra úgy tűnt, hogy a titokzatosság sűrű fátyla mögött van. 

Tanításom, az első szótól az utolsóig, az előkészület volt, amelyet arra az időre adtam nektek, amikor 

szellemben el fogok jönni, ahogyan azt nektek bejelentettem, hogy még egyszer megnyissam a titkos 
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kincsestárat, hogy kinyissam a lepecsételt könyvet, és beengedjelek benneteket a szellemi tudás 

világosságába. 

17 A lélek élete, amely az anyagi világotokon túl létezik, nem lehet és nem is szabad, hogy rejtély 

legyen az ember számára. Mivel az Atya látta a tudás iránti vágyadat, a kinyilatkoztatás és az ihletettség 

ajándékával kezdte meg a tanítást, és végtelen számú formában nyilvánította ki magát. De ez a tanítás az 

első ember létezése óta kezdődött, és a mai napig nem szűnt meg. 

18 Ha azt hiszitek, hogy csak most fedeztem fel nektek valamit a szellemi életből, akkor nagy 

tévedésben vagytok; mert még egyszer mondom nektek: Az isteni tanítás akkor kezdődött, amikor az első 

ember megszületett, és nem túlzok, amikor azt mondom nektek, hogy az Én tanításom a szellemek 

teremtésével kezdődött, még mielőtt a világ létezett volna. 

19 Úgy gondoljátok, hogy az előző tanítások célja az volt, hogy az emberi tudást feltárják előttetek? 

Ehhez kaptátok a tudomány ajándékát. Vagy azt gondoljátok, hogy az első idők parancsolatai és a 

tanítások, amelyeket a Második Időben hoztam nektek, csak azért voltak, hogy megtanítsanak benneteket 

arra, hogyan éljetek a világban? Keressétek e kinyilatkoztatások lényegét, és rájöttök, hogy a szándék az 

volt, hogy megmutassák nektek az utat, amely az örök élethez, a lélek halhatatlanságához vezet. 

20 Spiritualizmusnak neveztem azt a kinyilatkoztatást, amely a szellem életéről beszél nektek, amely 

megtanít benneteket arra, hogy közvetlenül kommunikáljatok Atyátokkal, és amely az anyagi élet fölé 

emel benneteket. 

21 Bizony mondom nektek, a spiritualizmus nem újdonság, és nem is csak ehhez a korhoz tartozik, 

hanem egy olyan kinyilatkoztatás, amely az emberiség szellemi fejlődésével összhangban egyre inkább 

kinyilatkoztatásra került. 

22 Mivel az általam adott tanítás a spiritualizmus, amely megtanít benneteket az Isten és a felebarát 

iránti tökéletes szeretetre, és meghív a tökéletességhez vezető útra, a spiritualizmus volt az is, amit Isten 

Törvénye tanított nektek az "Első Korszakban" és Krisztus Igéje a Második Korszakban. 

23 Ez a kinyilatkoztatás újból megjelent nektek, mert olyan leckéket hoztam nektek, amelyeket nem 

ismertetek. Úgy érezted, hogy elvakít a sok bölcsesség. De ez azért van, mert közeledtek az idők 

beteljesedéséhez, amikor az ember lelke eléri felszabadulását, emelkedését és uralmát az anyag felett. 

24 Tehát senki sem állítja, hogy a szellemi élet rejtély volt, mielőtt ebben a Harmadik Korszakban 

eljöttem, hogy új kinyilatkoztatásaimmal megmagyarázzam. Ismét elmondom nektek, hogy sok tanítás 

adatott nektek az idők folyamán, még ha nem is voltatok képesek megérteni őket. 

25 Az emberek csak most kezdenek érdeklődni mindannak felfedezése és kibogozása iránt, amit a 

múlt idők kinyilatkoztatásai tartalmaznak, hogy összehasonlíthassák azokat a jelen eseményeivel. 

26 Tanítványok, most már tudjátok, hogy amikor azt mondjátok, hogy "spiritualizmus", akkor arról a 

szellemi kinyilatkoztatásról beszéltek, amelyet Istenetek az idők folyamán tett nektek. 

27 Csendesen, mint egy betörő, behatoltam a házadba, és álmodban megleptelek. 

28 Mindig is alva találtam az emberiséget, amikor megérkeztem. Csak néhány szív, mint halvány 

fények, volt ébren és várt Engem. 

29 Emberek, elég, ha egy kicsit elgondolkodtok a múltatokon, hogy megkapjátok a tapasztalatok 

gyümölcsét. Ezután vigyáznia kell, hogy ne essen újra hibákba és tévedésekbe. 

30 Ha megkérdezném tőletek, hogy mi történt azzal a levéllel, amelyet a Második Korszakban 

Véremmel írtam be, hallgatnotok kellene, mert a lelkiismeretetek azt mondaná nektek, hogy soha nem 

éltétek meg azt a tanítást, amelyet Jézus tanított - hogy hagytátok, hogy szavait a szél elfújja, mint az élet 

fájáról lehullott leveleket, ahelyett, hogy a szívetek összegyűjtené őket. 

31 Bizony mondom nektek, már beléptetek abba a korszakba, amelyet "Utolsó Napok"-ként hirdettem 

meg nektek. Az ítélkezés, a jóvátétel és a helyreállítás jellemezte. 

32 A korábbi idők prófétáinak száján keresztül jelentettem be nektek ezt a korszakot, és ezen 

hanghordozók, az Igém új prófétáinak ajkán keresztül beszéltem hozzátok, és sok ilyen jóslatot 

beteljesítettem. 

33 Szavam olyan világos, hogy hamarosan megértesz Engem. A lelkiismereted, amelyet korábban 

nem hallottál, most már egész lényedet megragadja, és képes irányítani a húsvér test ösztönzéseit. 

34 Az új apostolcsapatom belép a mentőcsónakba, ahonnan kinyújtják kezüket, hogy megmentsék az 

emberi szenvedélyek tengerén hajótörést szenvedetteket. 
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35 Arra választottalak ki, hogy apránként formáld népemet, de vannak olyan tervek, amelyeket még 

nem tudsz felismerni. Én csak azt mondom nektek, hogy a lelketekben ott van a fény, amely lehetővé teszi 

számotokra, hogy felfedezzétek az igazit a sok-sok út közül. Ezért a Fény gyermekeinek felelőssége az 

emberiséggel szemben. Értsétek meg, miért hívlak benneteket minden tanításban arra, hogy fejlődjetek 

felfelé, másszatok fel a hegy tetejére. Mert csak ha eléritek ezt a magasságot, akkor lesztek képesek látni, 

hogy mi történik a világban, akkor lesztek képesek hallani az emberiség szüntelen sirámait, és érezni 

annak mérhetetlen szenvedését. 

36 Aki nem érzi felebarátja fájdalmát, az nem tudja enyhíteni azt, tanítványok. Ezért szeretném, ha 

imáitokban a felebarátotokra is gondolnátok. Mert ezek azok a pillanatok, amikor a lelked sok könnyet 

felszáríthat, és a szívedben felébred az együttérzés, a megértés, az irgalom és a gyengédség. 

37 Népemnek szüksége van a felemelésre, mert még mindig nem teszi magáévá az emberiség 

fájdalmát. Sírnak, de sírnak saját magukért, a szükségleteikért, a nyomorúságaikért. 

38 Miért maradsz érzéketlen a szavamra? Egy ismeretlen királyságot ajánlok neked? Ismerjétek fel, 

hogy az ország, amelyről ma beszélek nektek, ugyanaz, mint amit a Második Korszakban ígértem nektek. 

39 Ne feledjétek, hogy ezek az utolsó tanítások, amelyeket hallotok, és amelyeket szívetek legbelsőbb 

zugában kell őriznetek, hogy továbbra is hallhassátok szavam dallamos hangját, és megőrizzétek értelmét 

még e kihirdetés ideje után is. 

40 Ha egy pillanatra eltávolítanám a fátylat, amely megakadályozza elmédet abban, hogy felismerje 

múltadat, őszintén mondom neked, összeesnél Jelenlétem előtt, összezúzva a bűntudattól hálátlanságod, 

engedetlenséged, hitetlenséged és a Munkámba vetett hited hiánya miatt. De az érdem a 

Az intuíció fejlesztése, a lelkiismeretre való odafigyelés, a benned élő lény kibontakoztatása, amit 

"léleknek" nevezel. 

41 Amint megszabadultok a testtől, a "Szellemi Völgyben" fogtok lakni. Az a fátyol, amely 

megakadályozta, hogy belelássatok a múltba, lehull a szemetekről, és mindent felhőtlen tisztasággal 

fogtok látni, mindenre emlékezni fogtok, és mindent meg fogtok érteni. De még egyszer mondom nektek, 

hogy a lelketek érdeme az, hogy higgyetek, anélkül, hogy azt várnátok, hogy lássátok vagy megérintsétek 

ahhoz, hogy higgyetek. 

42 Gondolkodjatok, ragadjátok meg lelkileg ezeket a szavakat, mert bennük feltárul könyörtelen, de 

mindig szerető igazságosságom. 

43 Én vagyok a pásztor, aki megengedi a nyájának a szabadságot, de csak egy bizonyos határig, és aki 

nem engedi, hogy a juhai átugorják azt az akadályt, amelyen túl már fájdalom van. 

44 Fenntartalak, megtartalak, és visszaengedlek a juhnyájba. 

45 Egyik lehetőséget kaptátok a másik után, és ebben felismerhetitek irántatok érzett végtelen 

szeretetemet; mert megajándékoztalak benneteket, és lehetőséget adtam lényeteknek, hogy jóvá tegyétek a 

hibákat, hogy megtisztítsátok és tökéletesítsétek a lelketeket, ahelyett, hogy megbüntettelek vagy örökre 

elítéltelek volna benneteket, ahogyan azt a múltban szoktátok gondolni. 

46 Ki az, aki e tanítások ismeretében és igaznak tartva azokat, hátat merne fordítani földi feladatának, 

tudván, hogy ezzel még keményebb vezeklést hozna lelkére? Mert bár igaz, hogy igazságosságom új 

lehetőségeket kínál nektek a foltok eltüntetésére és a hibák jóvátételére, az is igaz, hogy minden egyes 

lehetőséggel nő a próbák száma, és hogy a megpróbáltatások és szenvedések minden alkalommal egyre 

intenzívebbek lesznek, ahogyan az elkövetett hibák is egyre súlyosabbak. 

47 A kötelességetek - büntetésről nem szabad beszélni - az lesz, hogy helyreállítsátok, megújítsátok, 

jóvá tegyétek és az utolsó adósságotokig megfizessétek. Senki - sem Mennyei Atyátok, sem testvéreitek a 

földön vagy a "szellemi völgyben" - nem fogja megtenni azt, amit csak nektek kell megtennetek, bár 

mondom nektek, hogy mindig válaszolok hívásotokra. Amikor magányosnak és elhagyatottnak érzed 

magad, érezni fogod jelenlétemet, és a szellemi világ mindig eljön, hogy támogasson téged kereszted 

terhében. 

48 Isteni Sugárom egy szóvá válik köztetek, de fénye az egész világegyetemben elterjed. 

49 Pihenjetek, emberiség, hétnaponta egy pihenőnapot adtam nektek, hogy imádkozhassatok és erőt 

meríthessetek a Törvényemről való elmélkedésben. 

50 Itt vagyok, meglátogatom mindannyiótokat, anélkül, hogy vallás szerint különbséget tennék. Én 

vagyok a testek és lelkek isteni orvosa. Felkeresem a betegeket, hogy kiárasszam rájuk vigasztalásomat. 
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51 Hangom az egész emberiségre száll, bár őszintén megmondom nektek, hogy csak kevesen vannak, 

akik képesek meghallani. 

52 Az én tanításom az, amely arra utasít benneteket, hogy készüljetek fel arra, hogy a Végtelenben a 

szellem és a szellem közötti párbeszéd révén meghalljátok az Úr hangját. 

53 Emberek, akik halljátok emberszabású Igémet: tudjátok, hogy nektek kell elvinnetek ezt az 

üzenetet az egész világnak, és gondoskodnotok kell arról, hogy az emberek megtörjék a fanatizmus és az 

anyagiasodás láncait, amelyek megakadályozták őket abban, hogy felemelkedjenek és meglássák 

fényemet. Nem számít, hogy mire eléritek embertársaitokat, az emberi elmén keresztül történő 

megnyilvánulásom már megszűnik. A bölcsesség szavaivá és gyógyító balzsammá alakított esszenciám az 

igazságom legjobb tanúságtételeként fog kiáradni a szívetekből. 

54 A ti feladatotok az lesz, hogy oktassatok, hogy utat nyissatok a spiritualizáció felé, azáltal, hogy 

embertársaitokat kapcsolatba hozzátok az Örök Élettel, és így közelebb hozzátok őket az Igazsághoz. 

55 Tanítványok, tanuljatok meg felemelkedni, hogy később megtaníthassátok, mit jelent 

megszabadulni az anyagiasítástól, a felesleges és haszontalan dolgoktól - hogy megmutathassátok, hogyan 

lehet átkelni a sötétség sűrű ködén, és megtalálni az Isteni Fényt, amely a lélek tápláléka és élete. 

56 Ebben a felemelkedésben rejlik a harc, amelyet "a nagy csataként" hirdettek meg nektek, amelyben 

mindannyian részt fogtok venni - még a gyengék, a tudatlanok és a "halottak" is. Mert ebből a próbából 

mindannyian megvilágosodva és tisztán fogtok kikerülni. 

57 Az én országom közeledik, de én az élők felett akarok uralkodni, nem pedig a holtak felett. Azt 

akarom, hogy szeressenek, hogy megértsenek, és hogy engedelmességre találjak, ahogy az egy igazi 

királyhoz illik. 

58 Most a csata teljes lendülettel folyik. Az emberek bizalmatlanok hatalmammal és 

igazságosságommal szemben, szüntelenül az enyémhez akarták mérni fegyvereiket, és én elfogadtam 

bizalmatlanságukat, mert szeretem őket. Harcolnom kell a bűnük ellen, hogy legyőzzem őket. Mert azzal, 

hogy legyőzöm őket, megmentem őket a tévedésüktől. 

59 Ebben a harcban bálványok fognak összeomlani, gondolatok fognak összezavarodni, testek fognak 

összezúzódni, mint pálmafákat a hurrikán tombolása. De a végén a lélek megtisztulva és fénnyel telve 

kerül ki belőle. Nem fog meghalni. Lehetetlen, hogy a csatában meghaljon. Mert megmondtam nektek, 

hogy én vagyok az Élet, hogy én vagyok az Atya és az élők Istene, és nem a holtaké. 

60 Csak egy ajtó marad nyitva az ember megváltása előtt: a spiritualizációé. Aki meg akarja menteni 

magát, annak fel kell adnia gőgjét, hamis nagyságát, alacsonyabb rendű szenvedélyeit, önzését. 

61 Nagyon keserű lesz az a pohár, amelyet az embereknek a nagy csatában meg kell majd inniuk. 

Mégis azt mondom nektek: Boldogok, akik ebből a pohárból isznak, és aztán megtisztulva hagyják el a 

földet. Mert amikor más testben visszatérnek erre a világra, üzenetüket fény, béke és bölcsesség fogja 

áthatni. 

62 Nagyon nagy a siránkozás, amit e bolygó lakói hallanak. Az elnyomottak és a békéről álmodók a 

harmónia és a szabadság e fényeit várják a hatalmas nevűektől. Erre azt mondom nektek, hogy a 

várakozásban élő szíveknek inkább imádságban kellene Hozzám emelkedniük, mert egyedül Én adhatok 

szabadságot és békét. Ismét elmondom nektek, hogy mindaddig, amíg az emberek nem ismerik sorsuk 

eredetét, értelmét és célját, vagy ha ismerik is, nem hisznek abban az igazságban, amelyet magukban 

hordoznak, addig nem lesznek képesek békét teremteni, mert nem lesznek képesek szeretni egymást, mint 

igaz testvérek Istenben. 

63 Kemény, nagyon kemény ez a kor emberisége, amely egyre kevésbé reagál a spirituálisra. Hallgasd 

meg az én szavamat, olyan, mint egy véső, amely türelmesen megmunkálja a szívedet. Mégis, bár olyan 

gyakran halljátok, látjátok, hogy mennyire nem vagytok fogékonyak! Ezt mindaddig folytatni fogom 

veletek, amíg ki nem mondom az utolsó szót, amely ezt az üzenetet tartalmazza, hogy amikor már nem 

beszélek hozzátok, igaz és tökéletes tanítást találjatok mindabban, amit az én szavam kinyilatkoztatott 

nektek. 

64 Igyál ebből a forrásból, ó, népem, mert magként használtalak, hogy nemzedékeket teremtsek 

belőled, akik szeretnek engem. 

65 Bizony mondom nektek, a spiritualitás is öröklődik, ezért törekednetek kell arra, hogy a szív 

tisztaságát és a spiritualitás iránti fogékonyságot átadjátok gyermekeiteknek. Meg fogják köszönni nektek, 
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mert kegyelmesnek mutatkoztatok azzal, hogy szenvedélyektől mentes testet adtatok nekik, tiszta elmével, 

érzékeny szívvel és lelkiismeretének hívására figyelő lélekkel. 

66 Mindannyian meg vagytok hívva, hogy Isten népének részesei legyetek. Hazugság, hogy egyesek 

ennek a népnek a gyermekei, mások pedig nem. Mindannyiótoknak egyetlen eredete van: Isten. 

Mindannyiótokat meghívlak, hogy a házigazdái közé tartozzatok, mindannyiótokat szeretnék a soraikban 

látni. Az én népem a fény gyermeke, a béke apostola, bölcsességem örököse. Közepén minden gyermekem 

helyet talál. 

67 Tanítványok, fáradhatatlanul figyeljetek rám, hogy távozásom pillanatában ne sajnáljátok majd, 

hogy nem hallgattatok hívásomra. 

68 Szeretném, ha abban az órában imádkozva találnátok magatokat, tele buzgalommal, szeretettel és 

hálával. Tehát a szellemiség, az odaadás és a megértés e légkörében nem akarjátok majd megakadályozni, 

hogy igehirdetésem véget érjen köztetek, és megköszönitek Atyátoknak a tanításokat, amelyeket adott 

nektek. 

69 A hangom visszhangzik majd a lelkedben, és mély melankóliát fogsz érezni. De nem egy 

halálraítélt ember hangja fog szólni hozzátok, hanem egy Atya hangja, aki egy nehéz küldetés teljesítésére 

küld titeket, és aki várja a visszatéréseteket, hogy szeretettel átöleljen benneteket. Mindezt azért mondom 

el nektek, hogy ne legyen szomorúság a szívetekben, amikor az én szavam véget ér. 

Ne feledjétek, hogy mindazok, akik a második korszakban a Mester halála miatt gyászoltak, hamarosan 

meglepődtek, amikor látták Őt dicsőségesen felemelkedni a mennybe, élettel és világossággal telve, mert 

az Ő otthona nem a halottak között volt. 

70 Csak akkor hagyom, hogy sírjatok megnyilvánulásom utolsó napján, ha a könnyeitek az 

elvesztegetett idő és a fel nem használt leckék miatti bűntudatból fakadnak. 

71 Ki az azok közül, akik hallották szavamat a Harmadik Korszakban, nem tudja, hogy 1950 utolsó 

napja az az idő, amelyet az Atya akarata e megnyilvánulás végére rendelt? Senki. Mert mindezeken a 

gyülekezési helyeken és számtalan formában tudattam veletek. 

72 Nem azért, mert az Isteni és a spirituális a földi időnek van alárendelve, sem azért, mert a lelketek 

fejlődése az óra vagy a naptár szerint mérhető. Ez azért történik, mert amíg a testben vagytok és túl kicsik 

vagytok ahhoz, hogy megtapasztaljátok egy spirituális időszak végét vagy egy új korszak eljövetelét, 

addig a spirituális emberi és földi dolgokat egy bizonyos határig felfoghatóvá kell tennem, hogy érthetővé 

tegyem számotokra. 

73 Most azt kérdezem tőletek, tanítványok: Akarjátok-e érezni a jelenlétemet szellemileg és 

intenzíven távozásom után? Ennek feltétele az lesz, hogy testvériesen egyesüljetek. Ha ez nem így van, 

akkor nem leszel képes érzékelni Jelenlétemet, és nem leszel képes élvezni azt az erőt, amely ebből a 

spirituális érzésből fakad. 

74 Akarod-e megkapni szellemileg a választ mindarra, amit eddig nem voltál képes megérteni ebben 

az időben? Legyen lelkiségetek, és hallani fogjátok a válaszomat. 

75 Eljönnek az elhagyatottság és a csend pillanatai. Ez azért fog történni, hogy imádságban 

felemelkedhessetek Hozzám. De lesznek pillanatok, amikor úgy fogjátok érezni, hogy nem találtatok meg 

Engem. Mindazonáltal, ha még nem érzékelitek Lelkem jelenlétét, akkor is tartsatok ki, ne aggódjatok, 

mert ez hitetek és spiritualizációtok próbája. Tartsatok ki, mert a legkevésbé várt pillanatban el fogok 

jönni, fénysugárként ragyogva, hogy letelepedjek elmétekbe és szívetekbe, és azt mondjam nektek: 

"Legyetek áldottak, mert bíztatok abban, hogy a Mester egyetlen hívást sem hagyhat meghallgatás nélkül." 

76 A bátorság, a hit és a türelem olyan erények lesznek, amelyeknek mindig bennetek kell lenniük. 

Mert közeleg a világnézetek harcának, a hitek háborújának és a szellemi csatának az ideje, és jobb, ha 

tevékenység és tapasztalat által erősödtetek meg, és nem csak a tanításom ismerete által. 

77 Emberek: A leckémnek most már vége. Maradjatok néhány pillanatra a "Szellemi Völgyben", és 

onnan küldjétek gondolataitokat a Föld minden népéhez, ahol embertársaitok küzdenek, szenvednek és 

szintén megváltásra várnak. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 290 
1 Isten a fény, a szeretet, az igazságosság. Bárki, aki ezeket a tulajdonságokat az életében 

megnyilvánítja, képviselni és tisztelni fogja Urát. 

2 Mindannyiótoknak, a legkisebbektől és legkevésbé fejlettektől a legmagasabbrendűekig, tudnotok 

kell, mi az igazságosság, a szeretet és a bölcsesség. Mindannyiótoknak meg kell értenetek, hogy az Isteni 

Törvény megváltoztathatatlan, hogy szeressétek azt, és ne kérjétek tőlem sorsotok megváltoztatását. 

3 Tudjátok meg: Ha Atyátok, a Teremtő, soha nem változtatja meg egyetlen törvényét sem, akkor 

nektek sincs a legcsekélyebb jogotok sem, hogy ezt tegyétek. 

4 A lelked boldog, mert most már képes volt fejlődni. Mert minden egyes alkalommal, amikor a 

Földre érkezik, hogy inkarnálódjon, magával hozza az előző életekből származó tudást, és a fény, amelyet 

a Szellemi Völgyben kap, az a tapasztalat, az egy jelzőfény, amely megvilágítja fejlődésének útját. 

5 Az élet ismerete az igazi tudomány, a lélek örök fénye, és mindezek a tapasztalatok együttesen 

olyan tudás, amelyet apránként szerzel meg. 

6 Végül a lélek egyetlen kincset őriz meg, az élet küzdelmeiben szerzett tudást. Ezért azt mondom 

nektek, hogy ezt a világosságot, amely a ti örökségetek, ne pazaroljátok haszontalan cselekedetekre, 

hanem csakis jó, magas és nemes cselekedetekre használjátok. Ennek példázatát mondom nektek a világ 

pénzében találjátok meg, amely, ha jól használják, áldás, de ha elpazarolják, csak rosszat okoz. 

7 Azt is meg kell tanulnod, hogy ne ess kétségbe, ha a tisztulási idő lassan telik. Mert éppen akkor a 

lélek sok erénye a szívben kerül próbára, akkor az ember felfedezheti magában az igazi imát - azt, ami 

lélektől lélekig, csendben, csendben zajlik. Akkor hallhatod belső lényed hangját - azt a szellem-lelket, 

amely bár a tiéd, mégsem ismered. 

Hadsereget kell alakítanom ebből a népből, és sokatokból vezetőket kell csinálnom - de nem vezetőket 

a földi hatalom értelmében, nem testvérháborúra, hanem katonákként, hogy a világosságnak törjenek utat, 

hogy békével és meggyőzéssel hódítsanak, hogy elpusztítsák, igen, de elpusztítsák azt, ami ártalmas, és 

felemeljék azt, ami jó. 

8 Azt mondjátok a szívetekben: "Isten az igazságosság". Akkor megkérdezem: Ha megértitek, hogy 

Isten tökéletes igazságosság és bölcsesség, miért követelitek néha az isteni törvények megváltoztatását? 

9 Felületesen ítélkeztek, mintha gyerekek lennétek, és nem veszitek figyelembe, hogy a titeket sújtó 

megpróbáltatások a ti munkátok. Ezért, amikor rátok szabadulnak, azt kívánjátok, hogy távozzanak 

tőletek, hogy a sorsotok megváltozzon, hogy ne szenvedjetek, hogy ne igyátok többé a szenvedés poharát. 

Ennek az az oka, hogy nem tudtok spirituális tekintetetekkel behatolni a valóságba, hogy megértsétek, 

hogy mindent, amit learattok, magatok vetettétek el, és hogy minden szenvedést magatokra hoztatok. 

10 Nem, ti soha nem értettétek meg, hogyan hatoljatok be az igazságba, és ezért, amikor a fájdalom a 

szívetekbe hatol, isteni igazságtalanság áldozatainak tekintitek magatokat. De mondom nektek, hogy 

Istenben a legkisebb igazságtalanság sem létezhet. 

11 Isten szeretete változatlan, változatlan és örökkévaló. Aki tehát azt hiszi, hogy az Isteni Lelket 

megragadhatja a harag, a harag és a düh, az nagy tévedésbe esik. Ilyen gyengeségek csak akkor 

képzelhetők el az emberekben, ha hiányzik belőlük a lélek érettsége és a szenvedélyek feletti uralom. 

12 Időnként azt mondjátok Nekem: "Uram, miért kell "megfizetnünk" a nem a mi műveink 

következményeit, és miért kell learatnunk azt a keserű gyümölcsöt, amit mások termeltek?". - Erre azt 

válaszolom nektek, hogy nem értitek, mert nem tudjátok, hogy kik voltatok korábban, és mik voltak a 

cselekedeteitek. 

13 Mennyire meghamisították igazságom igazságát mindazok, akik félelmekkel, büntetésekkel és 

tudatlansággal teli tanítást hirdetnek! De tudod-e, mi az oka ennek a viselkedésmódnak? Mert uralomra 

van szükségük mások felett, mert nem ismernek alázatot, és ehelyett elég hiúsággal rendelkeznek ahhoz, 

hogy az igazság birtokosainak és kiválasztottnak nevezzék magukat, akik mások felett állnak. 

14 Tudatlanságot hirdetnek és megfélemlítenek, hogy ne veszítsék el kiváltságos helyzetüket. 

15 Csak az én világosságom és irgalmasságom lesz képes megmenteni az emberek nagy tömegeit a 

romlástól és a sötétségtől, amelybe vezették őket. 

16 Megdorgálom azokat, akik vak hitet, tudás nélküli hitet, félelmek és babonák által szerzett hitet 

hirdetnek. 



U 290 

85 

17 Ne hallgassatok azok szavaira, akik az emberiséget gyötrő összes rosszat, minden csapást, 

éhínséget és dögvészeket Istennek tulajdonítanak, büntetésnek vagy Isten haragjának nevezve azokat. 

Ezek a hamis próféták. 

18 Forduljatok el tőlük, mert nem ismernek Engem, és mégis arra akarják tanítani az embereket, hogy 

milyen Isten. 

19 Ez annak a rossz értelmezésnek a gyümölcse, amelyet a múlt idők szentírásainak adtak, amelyek 

isteni nyelvét még nem fedezték fel annak az emberi nyelvnek a magjában, amellyel a kinyilatkoztatásokat 

és próféciákat leírták. Sokan beszélnek a világ végéről, az utolsó ítéletről, a halálról és a pokolról anélkül, 

hogy a legcsekélyebb ismerete is lenne az igazságról. 

20 Tudtam, hogy az emberek végül is vágyakozni fognak a világosság után, ezért akkor megígértem 

nekik, hogy visszajövök, és azt mondtam nekik, hogy elküldöm nekik az Igazság Szellemét - ezt az 

ígéretet megtartottam, és ez az ígéret szüntelenül, naponta és mindannyiótokon teljesül. De ha azt 

mondanátok azoknak, akik azt állítják, hogy mindent helyesen értelmeznek: "Tudjátok meg, hogy a Mester 

a Lélekben jött, hogy beszéljen nektek az Ő Tanításáról" - gondoljátok, tanítványok, hogy hinnének 

nektek? Értsétek meg, miért mondom nektek, hogy a felkészültségeteknek nagyon nagynak kell lennie, 

hogy amikor a megtévesztettekkel, az ostobákkal, a fanatikusokkal találkoztok, ne tántorodjatok el, hanem 

a Belső Ige igazi ajándékával és kellően felkészülve a szellemi sugallatok befogadására, tudjátok, hogyan 

kell megvilágosítani az elméket, megrázni a lelkeket és megmozgatni a szíveket. 

21 Az én tanításom más. Megmondtam nektek: nincs "halál", az örökkévalóság vár rátok. Nincs örök 

tűz és nincs büntetés a bűnösök számára. Van megtisztulás, megpróbáltatások, megvilágosodás. 

22 Minden folyamatosan átalakul és a tökéletesség felé halad. Erre van példa önmagatokban, ahogyan 

átalakultok a korszakokkal, amelyeket életetekben megéltek, majd már nem vagytok ott, hogy aztán 

visszatérjetek és egy lépést tegyetek előre. 

23 Az Atya nem hagyja befejezetlenül a munkáját. Hogyan gondolhatod, hogy Ő egy napon 

elpusztítaná azt, amit Ő teremtett, hogy tökéletesítse azt? 

24 Imádkozzatok, és hagyjátok, hogy az Atya megadja nektek a leckéit, ahogyan ő akarja. Mert nem 

tudod, hogy mit érdemelsz, mire van szükséged, mi az, ami hasznos számodra. Bízzátok ügyeteket az Ő 

kezében, és fogadjátok el szelíden és örömmel, bármit is adjon nektek. 

25 Látod, mennyire más az igazság. Ha már félnetek kell a szívetekben, akkor ez ne Tőlem, hanem 

tőletek, a cselekedeteitektől való félelem legyen, mert azok következményeitől nem fogtok tudni 

megmenekülni. 

Megadom neked, hogy a Végtelen szemlélésétől elragadtatott lelked egy rövid ideig így maradjon, 

hogy élvezze azt a békét, amelyet a földön még nem találhat. 

26 Tanítvány: Bár a világban élsz, mégis élhetsz lelki életet. Nem szabad ugyanis azt gondolnotok, 

hogy a spiritualizáció a test szerinti dolgoktól való elfordulásból áll, hanem abból, hogy az emberi 

törvényeket összhangba hozzuk az isteni törvényekkel. 

27 Boldog az, aki tanulmányozza törvényeimet, és tudja, hogyan egyesítse őket az emberi 

törvényekkel, mert egészséges, erős, nagylelkű és boldog lesz. 

28 Jelenleg az emberiség a kudarcok és eltévelyedések korszakát éli, a Törvényektől való eltérés miatt 

mindenféle betegséggel. De amikor a legnagyobb a zűrzavar, Törvényem fényként érkezik a lelkekbe, és a 

béke útjára hívja az embereket. 

29 Ez időbeli kinyilatkoztatásom egy új fejezet bölcsességem könyvében, egy új pecsét, amely levált 

arról a könyvről, amelynek tartalma most kiárad, megtisztítja és felszabadítja a lelkeket és megújítja az 

embereket. 

30 Látjátok ezt a világot, amely nem mutatja jelét annak, hogy az isteni fény megvilágítja? Bizony 

mondom nektek, bár az emberek még nem adnak nagy bizonyítékot arra, hogy megértik azt, amire az én 

fényem inspirálja őket, nem lesz egyetlen lélek sem, aki ne ébredne fel. 

31 Emberek, az én szavam megnyilvánulása közöttetek nagyon feltűnő. De ha az emberiség 

megismerné ezt az üzenetet, és úgy döntene, hogy meghallgatja, akkor az üdvösség felé vezető úton lenne. 

32 Meg kellett ismertetnem magam a szegények között, egy olyan nép kebelében, amely nem 

dicsekedett felsőbbrendűségével, hanem spirituális érzékenységgel rendelkezett jelenlétem és sugallataim 
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iránt - olyan érzékenységgel, amelyet nem találtam azokban a népekben és nemzetekben, amelyek 

nagynak, erősnek és a föld urainak mondják magukat. 

Amit rólatok mondok, emberek, azt soha ne használjátok érvként arra, hogy másokkal szembeni 

szellemi felsőbbrendűségetekkel dicsekedjetek. Mert tudnotok kell, hogy aki hiúságba esik, az megáll, és 

nem halad előre. Másrészt, aki alázatos, az szüntelenül halad előre, mindig azt hiszi, hogy keveset tett. 

33 Ne elégedjetek meg azzal, hogy halljátok ezt az Igét, hanem figyeljetek meg mindent, ami a 

világotokban és a környezetetekben történik, hogy folyamatosan felismerjétek mindannak beteljesedését, 

amit Igémben hirdetek nektek. 

34 Amikor alszol - nézd meg, hogyan jönnek a megpróbáltatások, hogy felrázzanak, és elmondják 

neked, hogy most van itt az ideje, hogy éberen élj. 

35 Hamarosan megszűntök dadogó tanítványok lenni, és felkavaró mesterekké váltok, akiknek az 

útján csaták, hátbaszúrások és újrajátszások lesznek. De még ennek az emberiségnek a legsötétebb 

éjszakáin is látni fogjátok az én igazságom kiolthatatlan fényét ragyogni. 

36 Hírnökeim szét fognak terjedni a földön, és a spiritualizmus a béke esőjeként, jótékony harmatként 

fog leszállni az emberek materializmusára. 

37 Ez az ostoba világ, amely süket minden szellemi hangra, még mindig hinni fog az én 

eljövetelemben a Harmadik Korszakban, és szeretni fogja az üzenetemet. Nektek, az embereknek azonban 

kötelességetek, hogy embertársaitoknak a hit és az engedelmesség példáját adjátok, amely bátorítás és 

ösztönzés lesz az emberiség útján. 

38 Teljesítsétek a feladatotokat, mint lelkek és mint földi emberek. Már ismeritek a törvényeket és az 

utat. 

39 Adj szabadságot a szívednek, hogy elkezdje érezni mások fájdalmát. Ne legyen elfoglalva és ne 

csak azzal foglalkozzon, hogy azt érezze, ami Önt érinti. Ne legyetek többé közömbösek a 

megpróbáltatások iránt, amelyeken az emberiség keresztülmegy. 

40 Mikor lesz olyan nagy a szereteted, hogy sok mást is át tudsz ölelni, hogy úgy szeresd őket, 

ahogyan azokat szereted, akikben a te véred van, és akik a te húsodból valók? Ha tudnád, hogy több vagy 

lélekben, mint testben, sokan nem hinnék el. De mondom nektek: ti bizonyára inkább testvérek vagytok 

lélekben, mint testben, mert a lélek az örökkévalósághoz tartozik, míg a test mulandó. 

41 Gondoljatok tehát arra a tényre, hogy a családok itt a földön ma jönnek létre és holnap 

felbomlanak, míg a szellemi család örökké létezik. 

42 Ma még nem vagytok képesek érezni vagy megélni ezeket a tanításokat. De fokozatosan fel kell 

ajánlanotok a szíveteket, hogy beteljesítsétek az örök rendeltetést, hogy szeressétek egymást. 

43 Ahogy a spirituális testvériség ösvényén egyre biztosabbá válnak a lépteitek, ajkatokról 

számotokra még ismeretlen tanítások és mély kinyilatkoztatások fognak elhangzani. 

44 Azokra, akik hűségesek hozzám, az erősekre, azokra, akik valóban felkészülnek - rájuk bízom ezt 

az üzenetet, ezt az Igét, hogy tisztán tartsák, hogy megvédjék és megóvják az idegen keveredésektől. Mert 

az én tanításom az emberiség megtérítése. De ha más gondolatokat is hozzáadsz, és elrejted az igazságot, 

akkor a meggyőzés minden ereje, a szádon és a műveidben lévő összes fény elveszik. Lásd, hogy 

aggódom érted, hogy ne ess kísértésbe. De a ti dolgotok, hogy imádkozzatok és tegyetek erőfeszítéseket, 

hogy ne essetek el. 

45 Hamarosan nem halljátok többé ezt a szót, és minden jel szerint egyedül maradtok, pásztor nélkül 

az élet útján. De én úgy készítelek fel benneteket, hogy a megnyilvánulás búcsúköszöntése utáni első 

pillanattól kezdve tudjátok, hogy az én Lelkem lesz a vezetőitek, hogy az én fényem fog ragyogni a 

lelketekben, hogy bátorítson benneteket. 

46 Idővel sokan azok közül, akik eddig leértékelték ezt a Munkát, nagy lelkiismeret-furdalással 

fognak panaszkodni, hogy nem teljesítették küldetésüket, és elvesztegették az értékes időt. De azoknak, 

akik szívből megbánják, azt fogom mondani: "Itt van az én munkám, itt van a ti feladatotok, keljetek fel, 

hogy teljesítsétek, mert még van idő." 

47 Jaj azoknak, akik ostobaságukban vagy büszkeségükben késleltetik a bűnbánat napját! Mert ha 

búzát vetnek bogáncsot búza helyett - mi lesz az aratásuk? 

48 Olvasok nektek a jövő könyvében, hogy tudjátok, hogyan kell járnotok és dolgoznotok. 
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49 Királyságom közeledik hozzátok. Ezért elküldtem nektek az Igémet, hogy felkészítselek 

benneteket, és elküldtem nektek Illés Lelkét, hogy egyesítsen és megtisztítson benneteket. 

50 Én vagyok az Út, és azon keresztül mindannyian hozzám fogtok jönni. 

51 A "Harmadik Idő", amelyben most éltek, a nagy titkok feltárásának ideje. 

52 A tudósoknak és a teológusoknak korrigálniuk kell tudásukat annak az igazságnak a fényében, 

amelyet ezúttal kinyilatkoztatok nektek: Ez az az idő, amikor az embereknek fel kell nyitniuk szemüket 

bölcsességem fényére - egy olyan fényre, amelyet tanítássá alakítottam, hogy általa szellemileg 

felemelkedhessetek az igaz életre. 

53 Most a világ megismeri az igazságot a "test feltámadásáról", ami a lélek reinkarnációját jelenti. 

54 Az újjászületés azt jelenti: visszatérni az anyagi világba, hogy újjászülessen emberi lényként; a 

lélek feltámadása emberi testben, hogy folytassa küldetését. Ez az igazság a "test feltámadásáról", 

amelyről az őseid beszéltek, és amelyről olyan értelmezéseket adtak, amelyek éppoly csavarosak, mint 

amilyen abszurdak. 

55 Az újjászületés egy ajándék, amelyet Isten adott a lelketeknek, hogy az sohase szoruljon az anyag 

nyomorúságához, a földi lét múlandóságához, természetes hiányosságaihoz, hanem a lélek - magasabb 

természetű lévén - annyi anyagtestet használhasson, amennyire szüksége van ahhoz, hogy a világban 

végzett nagyszerű feladatait elvégezze. 

56 A lélek ezen ajándék révén bizonyítja mérhetetlen felsőbbrendűségét a "test", a halál és minden 

földi dolog felett, azáltal, hogy legyőzi a halált, egyik testet a másik után, és túlél mindent, bármennyit is 

bíztak rá. Ő az idő, az ellentétek és a kísértések legyőzője. 

57 A spiritualizmus fénye most feltárja a világ előtt az igazságot, az igazságosságot, az értelmet és a 

szeretetet, amely a lélek reinkarnációs képességében rejlik. Mindazonáltal a világ eleinte makacsul 

harcolni fog e kinyilatkoztatás ellen, és furcsa és hamis tanítás látszatát kelti, hogy bizalmatlanságot 

keltsen a jóhiszemű emberekben. 

58 Hasztalanok és hiábavalóak lesznek a felekezetek erőfeszítései, hogy hívőiket a régi hiedelmek és 

elavult hitrendszerek kitaposott ösvényein tartsák. Mert senki sem lesz képes megállítani az Isteni Fényt, 

amely az emberi gondolkodás legmélyére hatol, és felébreszti a lelket a kinyilatkoztatások, az isteni 

sugallatok, a kétségek és misztériumok megvilágításának, a szellemi felszabadulás korszakára. 

59 Senki sem lesz képes feltartóztatni azt az áradatot, amely az emberiséget formálja, amint az a 

gondolat, a szellem és a hit szabadsága iránti vágyában kitör. 

60 Senki ne higgye, hogy elragadom a különböző vallási közösségektől a tanítványaikat, a híveiket 

vagy a követőiket - nem. De eljött az óra, hogy új korszak kezdődjön, hogy felszínre hozzuk az elfelejtett 

leckéket, hogy eltöröljük a haszontalan szokásokat, tanokat és hagyományokat, hogy megtisztítsuk és 

megfosszuk a lelkeket mindattól, ami hamis, hogy a Lélek igazi kenyerét adjuk nekik, amit mindig a rítus 

váltott fel. 

61 E fény által az emberek egyesülnek, a nemzetek megbékélnek, az ellenségek megbocsátanak 

egymásnak, és ugyanezen keresztül megértitek a tanítás lényegét, amely majdnem 2000 éve tanít 

benneteket szavakban és művekben. 

62 Valószínűtlennek tartjátok, hogy e korszak emberisége megérti a szellemi dolgokat? Akkor 

hagyjátok, hogy az emberiség történelme az intuíciótól és attól támogatva, amit a szellemetek 

kinyilatkoztat nektek, elhaladjon mellettetek, hogy megtudjátok, hogy volt egy korszak, amelyben - 

miután a föld népei a gyűlölet, a gonoszság, a tudatlanság, a babonaság és a fanatizmus szakadékába 

zuhantak - Krisztus által inspirált, hittel és szeretettel teli emberek emelkedtek ki belőle, akik a fény és a 

remény megállíthatatlan folyamaként terjedtek a nemzetek és országok fölött. 

63 Krisztus a tanítványok és mártírok ajkán volt, akik azért éltek, hogy elvethessék és terjesszék a 

szeretet isteni magját. Krisztus kinyilatkoztatta magát a világnak szolgáin keresztül, és isteni 

szenvedésében élt minden szívben, aki szerette Őt. 

64 Rövid volt az az idő, amikor ez a béke és harmónia meghozta gyümölcsét a föld népein és 

nemzetein, mert a hálátlanság és istentelenség gyomai ismét ellepték a földeket. De a spiritualizáció, a 

harmónia, a megértés és a testvériség napjaiban mennyi béke, ihlet és fény volt az emberek között! 

Amikor ez a harmónia és ez a szellemivé válás életetek lényegévé válik, el tudjátok képzelni, hogy milyen 

mértékben áradna ki az emberek elméjére az én kinyilatkoztatás nélküli bölcsességem? 
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65 Ne kételkedjetek abban, amit az Új Korszak ígér. Mert ha a hitetek nem lenne igaz, nem lennétek 

méltók arra, hogy megtapasztaljátok Szavam beteljesedését. 

66 Hadd közeledjen hozzám a lelked, mert megadom neki, amire szüksége van. 

67 Fogadjátok az isteni tanítást, és hallgassatok Engem fáradhatatlanul, akkor rövid időn belül 

megtapasztaljátok, hogy milyen jelentősen fejlődni fogtok a spirituális tudás terén. 

68 Ne hagyjátok kárba veszni ezt a kegyelmi időt, emlékezzetek arra, hogy sokat kellett szenvednetek, 

hogy elérjétek ezt az utat és megismerjétek kinyilatkoztatásomat. 

69 Most édes gyümölcsöt arattok annyi keserűség után. Ne pazarold el, mert holnap el kell vinned 

azoknak, akik éheznek a békére és az igazságra. 

70 Ha a fájdalom tisztára mosott, őrizd meg a lélek és a szív tisztaságát. Azt akarom, hogy megújult 

emberként mutatkozzatok meg az emberiség előtt. Akkor nyitott könyvként fogsz szolgálni más népek 

számára, akik jelenleg a fájdalmukon keresztül tisztítják magukat, hogy méltóvá váljanak üzenetem 

befogadására. 

71 Mindezek a népek és nemzetek, akik a szenvedés poharát fenékig kiürítették, arra hivatottak, hogy 

hamarosan megismerjék új megnyilvánulásomat, amely mézet és balzsamot fog tenni annyi fájdalomra. 

72 A Második Korszakban adott Igém már elérte a föld határait. De tudjátok vagy emlékezzetek, hogy 

ez volt a jel, amit adtam nektek, hogy visszatérésemet minden ember érezni fogja. 

73 Ti, akik számára elérhető az Én Igém, szólítsátok meg embertársaitokat. Mondd meg nekik, hogy 

nem azért jöttem, hogy megítéljem a vétkeiket, és nem azért, hogy megnézzem a hibáikat, hanem hogy a 

szükségük miatt kerestem fel őket, és hogy mindannyiuk számára a szeretet ajándéka van nálam. 

74 Hozd el a szeretet ajándékát a szívekbe. Ez fog nektek szolgálni, amikor ismeretlen földekre 

viszitek tanításaimat. 

75 Nem fedezitek fel szavaim magjában azt az isteni vágyat, hogy gondolkodásban, imádatban, 

munkában és munkában tiszta emberekké váljatok? 

76 Arra ösztönzöm Önöket, hogy szerezzenek érdemeket, de ne a saját üdvösségük önző vágya 

mozgatja Önöket, hanem embertársaikra, az eljövendő nemzedékekre gondolva végezze munkáját, 

akiknek nagyon nagy lesz az ujjongása, amikor megtalálják az "elsők" által kikövezett utat. Akkor a 

boldogságod határtalan lesz, mert a testvéreid öröme és békéje a te lelkedet is eléri. 

Mennyire más a helyzet azokkal, akik csak a saját üdvösségüket és áldásukat keresik; mert amikor 

megérkeznek arra a helyre, amelyet a cselekedeteik révén értek el, egy pillanatra sem lehet békességük 

vagy örömük, ha belegondolnak azokba, akiket hátrahagytak, és akik szenvedéseik súlyos terhét viselik. 

77 Bizony mondom nektek, e Tan igaz tanítványai igazak és tiszták lesznek cselekedeteikben, mint a 

szellemük, amely az Én saját világosságom. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 291  
1 Emberek: Távozásom napján ürességet fogtok érezni magatok körül. Gyengének fogjátok érezni 

magatokat, mert megszoktátok ezt az igét, amelyben már régóta találtok bátorítást, vigaszt, balzsamot és 

tudást. Hiányozni fog ez a megnyilvánulás, amely annyi bátorságot adott nektek az élet küzdelmében. 

2 De őszintén mondom nektek, ha már jobban megértenétek, akkor örömmel várnátok azt a napot, 

tudva, hogy Lelkem nem válik el tőletek, és hogy ihletem egy pillanatra sem fog hiányozni tőletek. 

3 Ismerjétek fel, miért mondtam nektek olyan gyakran, hogy ne szokjatok hozzá az Igémhez, ne 

hallgassatok Rám megszokásból. Mert azok, akik így viselkedtek, nagy fájdalommal a szívükben fogják 

hiányolni ezt az Igét. 

4 Még rövid idő van hátra ahhoz, hogy megértsetek sok tanítást, hogy eloszlassátok kételyeiteket, 

hogy megerősítsétek elhatározásaitokat, és hogy elmélkedjetek és ismereteket szerezzetek arról, hogy 

törvényem milyen szilárd alapokon nyugszik. 

5 Ne feledjétek, hogy megtanítottalak benneteket arra, hogy utasítsatok el mindent, ami a vallás 

erőltetett gyakorlata, és ami csak szokás. Ne felejtsétek el, hogy leegyszerűsítettem számotokra a vallási 

gyakorlatokat, az istentiszteleti formákat és a hitvallásokat, és megengedtem, hogy a lelkiismeretetek 

legyen az a kormánylapát, amelynek kormányoznia kell életetek kis hajóját. 

6 Világosan meghatározott elveket adtam nektek, hogy ne próbálkozzatok bizonytalan tanításokkal, 

még akkor sem, ha azok számotokra megengedettnek és jónak tűnnek. 

7 Aki minden bizalmát az én szavamba helyezi, az nem fog megbotlani, nem fog elbukni, és 

hamarosan jó gyümölcsöt fog aratni. 

8 A szeretet törvénye, amelyhez az embertársaitok iránti szeretet, megértés és megbocsátás tartozik, 

az az alap, amelyet spirituális küldetésetekhez inspiráltam benneteket. 

9 Az én igazságom megismeréséhez nincs szükség emberi műveltségre, sem az emberek 

könyveikben foglalt tudására. A szellemnek megvan az ajándéka és képessége, hogy megsejtse az 

igazságot. 

10 Mivel Igém könnyen érthető, és tanításom alapelvei tökéletesen világosan megfogalmazottak, nem 

kell attól tartanotok, hogy előre nem látható nehézségek megakadályoznának benneteket abban, hogy 

szilárdan járjatok az utatokon. 

11 Olvastam a szívetekben, és úgy találtam, hogy hűségesek akartok maradni ehhez a tanításhoz, amit 

hoztam nektek. Figyelj és imádkozz, hallgass és gondolkodj alaposan, hogy jó szándékaidat ne hiúsítsa 

meg semmilyen gyengeséged a próbatétel pillanatában. Emlékezzetek arra, hogy a Jézust a második 

korszakban követő tömegek, akik látszólag megértették Őt, az áldozat pillanataiban, a döntő órában 

magára hagyták Mesterüket. Még az apostolok is, akik olyan szorosan követték őt, érezték, hogy erejük, 

sőt hitük is meggyengült abban az órában. 

12 Ennek oka, hogy az emberi természet gyenge, és szükséged van egy erős lélek bátorítására. 

13 Igyatok tehát igém borából, hogy erősek legyetek, és aztán, amikor eljön a próbatétel, 

bizonyítsátok be, hogy olyan tanítványok vagytok, akiket megacéloztak az imádságban és a harcban, az 

önvizsgálatban és a gyakorlatban. 

14 Ne keressétek munkám dicsőítését hivalkodó eszközökkel vagy nyilvános megnyilvánulásokkal, 

mert diadalotok könnyen összeomlana, mert nem szilárd alapokra építettétek. 

15 Ne nyűgözzétek le embertársaitokat csodás gyógyulásokról vagy látszólagos csodákról szóló 

bizonyságtételekkel, mert ezzel csak azt érnétek el, hogy egymást fanatizmussal fertőzzétek meg. Azok, 

akik valóban megtestesítik az igazságot, akik tudják, hogyan kell őszintén imádni Istent, akik valóban 

elvetik és terjesztik a szeretet magvát, olyan egyszerűek, olyan szerények és alázatosak, hogy mások 

között felismerhetetlenül élnek. Imádkoznak, és senki sem tud róla. Meggyógyítanak egy beteg embert, és 

kevesen vagy senki sem látja őket. A felebarátért sírnak, de könnyeik láthatatlanok, mert ahelyett, hogy 

kifelé folynának, az Atyához emelkednek. 

16 Ne aggódjatok, emberek, nem azt mondom, hogy minden, amit csináltok, tökéletlen. Én csak 

kijavítok mindent, ami rossz, de elfogadom mindazt, amit a jóból kínálsz Nekem. 

17 Itt, az Igém által, figyelmesen hallgassátok a tanításokat, hogy tanulhassatok. De figyelj a 

lelkiismereted hangjára az életed cselekedeteiben, mert az megmondja neked, hogy jól vagy rosszul 
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cselekszel-e, hogy teljesítetted-e a küldetésedet vagy sem. Ha akkor úgy érzed, hogy a szíved sír 

embertársaid szenvedése miatt; ha megosztod az Istentől kapott jótéteményt a rászorulókkal; ha megérted 

az emberi nyomorúságot, és erőfeszítéseket teszel annak enyhítésére, anélkül, hogy jutalmat várnál - akkor 

megigazulsz előttem, és képes leszel érezni a békét, amelyet a lelkiismeret hoz neked. 

18 Tanítvány: Mit kell tennie a spiritisztának, hogy az általa gyakorolt tanítást győzelemre segítse a 

tragédiák, háborúk és fájdalmak idején? Egyesüljetek másokkal és mindannyian Velem, hogy erőtök és 

fényetek érezhetővé váljon a világban. 

19 Nézd meg az emberiséget: közömbös a szellemi fejlődés iránt - nemcsak az anyagi szférában, 

hanem a vallási közösségeken belül is, ahol a hagyomány és a szokás törvényként érvényesül. 

20 Nézzétek meg, hogy még a tudomány és az emberi fejlődés korában is az ember még mindig 

embert öl, a népek megszegik a testvéri vagy baráti kötelékeket más népekkel, és egyesek világnézetei 

konfliktusba kerülnek és összeütközésbe kerülnek másokéval. 

21 Ezek a földek, amelyek látszólag terméketlenek az Isteni számára, mégis alkalmasak a szellemi 

vetésre. Induljatok el, és minden sarkon meg fogjátok tapasztalni a fény utáni vágyat, a nyomorúságot, a 

tudatlanságot, a fájdalmat annak minden formájában. Hagyd, hogy gondolataid eljussanak oda, küldd őket 

tele jókívánságokkal, fényteli ötletekkel és spirituális inspirációkkal. Szívből jövő, őszinte szavadat 

hallgassuk meg, átitatva fénnyel, vigasztalással, balzsammal. Akkor megtapasztaljátok, hogy az emberiség 

megfelelő terep szellemetek munkájához. 

22 Dolgozzatok fáradhatatlanul az életutatokon, és biztosíthatlak benneteket, hogy a béke, amit a 

teljesített küldetésen keresztül megtapasztalhattok, még nagyobb lesz, amikor a lelketek a túlvilágra kerül. 

De egyelőre ne gondoljatok jutalmakra. 

23 Milyen szerencsétlen az az ember, aki még mindig azt hiszi, hogy a léleknek az emberi testben 

való rövid földi pályafutása miatt örök jutalom vagy büntetés vár rá! 

24 Az Én Igém lesz a világosság jelzőfénye ebben az időben, fényt hozva az emberiség sötétségébe. 

Most látni fogjátok, hogy ez a mai világ - amely anyagias, ellenséges és önző - hogyan fog átalakulni, mert 

tanításom, amely néha heves, mint a vihar, néha pedig szelíd, mint a szellő, elsöpörni fogja a 

tisztességtelent és életet ad a jó magnak, hogy az emberek a szeretet és a harmónia alapjaira építhessék 

jövőjüket. 

25 Amikor az emberek szeretetben egyetemes gondolkodásra jutnak, mindegyikük arra fog törekedni, 

hogy tökéletesítse önmagát, hogy jobban igazságot tegyen másokkal szemben és szolgáljon. A büntetéstől 

való félelem feleslegessé válik, az ember nem félelemből, hanem meggyőződésből fogja betartani a 

törvényeket. Csak akkor fog az emberiség szellemileg és intelligensen fejlődni. 

26 Mostanáig az ember arroganciája miatt figyelmen kívül hagyta a szellemi részt, és ennek a 

tudásnak a hiánya megakadályozta, hogy tökéletes legyen. 

27 Amíg az ember nem tanulja meg, hogy fizikai és szellemi erőit harmóniában tartsa, addig nem lesz 

képes megtalálni az egyensúlyt, amelynek meg kellene lennie az életében. 

28 Az én szavam veletek volt, emberek. Értsd meg, de ha kétségeid vannak, imádkozz, meditálj, kérd 

a világosságomat, és meg fogod kapni a felvilágosítást arról, amit tudni szeretnél. 

29 Üdvözöllek benneteket, vándorok, akik tudtátok, hogyan kell kitartani a hitben, íme a jutalom 

rendíthetetlen bizalmatokért: ez az én szavam, amelyre oly sokáig vártatok. Igyál belőle, amíg eleget nem 

iszol belőle. 

30 Üdvözöljétek azokat, akik hisznek a Mester szavában, mert megtapasztalják majd ígéretem 

megvalósulását. 

31 Most megkaptátok, amit oly régóta kértetek. Holnap, amikor a nagy tömegek előtt álltok, valóban 

tudni fogjátok, hogy miért hívtalak el. 

Egyedül én tudom, hogy sokan vannak, akik a Jó Hírre várva élnek, és nem akarom, hogy meghaljanak 

anélkül, hogy előbb hallották volna Szavamat tanúim ajkáról. Éheznek és szomjaznak, ahogyan ti is, de 

ahogyan én könyörültem a ti szükségeiteken, úgy fogtok ti is könyörülni rajtuk. 

32 A világ várja, hogy a hangom hívja; az emberi szív, bár halott a hit számára, várja, hogy Krisztus 

hangja közeledjen hozzá, és azt mondja: "Kelj fel és járj". 

33 A "halottak", a "vakok", a betegek és a páriák nagyon nagy népet alkotnak. Elmegyek hozzájuk, 

mert azok, akik mentálisan vagy fizikailag szenvednek, a legfogékonyabbak jelenlétemre. A világ nagyjai 
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- azok, akiknek hatalmuk, gazdagságuk és világi dicsőségük van - nem gondolják, hogy szükségük van 

Rám, és nem is várnak Engem: mit adhatna nekik Krisztus, hiszen azt mondják, hogy már mindenük 

megvan? Valamilyen lelki javak vagy egy hely az örökkévalóságban? Ez nem érdekli őket! 

34 Ez az oka annak, hogy felkerestem a szegények és a testben és lélekben betegek e sokaságát, hogy 

megismertessem velük tanításomat; mert vágytak Rám, kerestek Engem. Így természetes volt, hogy 

érezték jelenlétemet, amikor eljött az idő, hogy újra megmutassam magam az emberiségnek. 

35 Ha eljön az idő, a betegek, a szegények, az elnyomottak és a páriák hatalmas népe a világ 

legerősebb és leglehetetlenebb népeként fog felemelkedni a hívásomra. Egyetlen emberi hatalom sem 

fogja elhallgattatni a hangját, amikor felemelkedik és azt mondja: "Az Úr ebben az időben kinyilatkoztatja 

magát. Azért küldte el nekünk az Ő üzenetét, hogy készek legyünk arra, hogy Lélekről Lélekre fogadjuk 

Őt." Így lesz ez az igazságban, mert ez az előkészítendő üzenet és az én tanításom, amelyet az erre a célra 

kiválasztott hanghordozókon keresztül közvetítek - egy olyan üzenet, amely el fogja érni hírnökeimet a 

világ különböző részein. 

36 A tanúim ajkán elhangzó szavam ugyanolyan hatással lesz a szívekben, mint amilyen hatással volt 

erre a népre, amikor közvetlenül a hanghordozó szájából hallották. De fel kell készülnötök arra, hogy 

őszintén beszéljetek. Imádságban és szeretetben lelkesíteni fogjátok magatokat, és valóban mondom 

nektek, a "halottak" akkor fel fognak támadni, és a hitetlenek be fogják vallani, hogy csak a Szentlélek 

tanítványai tudnak így beszélni. 

37 Felkészítelek benneteket, mert egy olyan emberiséggel fogtok találkozni, amelynek nincs békéje, 

nincs szeretete, nincs testvériség és nincs harmónia. Átadjátok neki az isteni üzenetet, amelynek 

terjesztésére teremtettelek benneteket. Akkor látni fogjátok, hogy a megújulás csodája, amelyet 

magatokban láttatok megismétlődik azokon a népeken és nemzeteken, ahová az én szavam is eljut, és 

elszakítja az anyagiasítás, a bálványimádás, a bűn és a tudatlanság láncait. 

38 Egy nagyszerű küldetést kell majd teljesítenetek ebben a Harmadik Korszakban, amint Mesterként 

a világban hagylak benneteket. 

39 Ma te vagy a kisgyermek, aki befogadja az Igét, holnap te leszel a tanítvány, aki tanulmányozza a 

tanítást, és később a mester vagy apostol, aki követi és éli a kapott tanítást. Ne felejtsétek el, hogy az én 

szavam egyszerűsége adta nektek a lelkesítésetek kezdetét, hogy soha ne adjatok hozzá felesleges 

dolgokat. 

40 Mindig hasonlítsd össze a jelenedet a múltaddal, hogy megállapíthasd, hogy fejlődtél-e, vagy 

megálltál. Hány lélek ébredt fel e próbatétel hatására, és kiáltott fel: "Uram, hogyan lehetséges, hogy ilyen 

sokáig aludtam? Hogyan maradhatnék letargikus, közömbös, miközben Te beszélsz közöttünk? Hogyan 

tagadhatnám meg Téged, hiszen magamban hordozlak?" 

41 Senki sem lesz képes ellenállni Igém erejének, mert annak hatalma van arra, hogy felébressze a 

lelkeket, hogy a legkeményebb és legkeményszívűbb szívet is megéreztesse és megremegtesse. Nem 

kellett megfenyítenem benneteket, hogy rávegyelek benneteket a küldetés teljesítésére, nem alkalmaztam 

erőszakot, hogy erre az útra tereljelek benneteket, még csak meg sem félemlítettelek szavakkal és 

fenyegetésekkel. Hangom szeretetteljes és meggyőző volt, és hitet, bizalmat és engedelmességet ébresztett 

bennetek. 

42 Ugyanígy fogtok holnap beszélni embertársaitokhoz, szeretetet ébresztve, nem pedig félelmet, 

mert akkor a mag nem lenne igaz. 

43 Munkámnak tisztán kell elérnie az emberiséget, hogy az elindulhasson Törvényem teljesítésére, és 

felölelhesse megváltásának keresztjét. 

44 Ígéretet tettem az embereknek, az egész emberiségnek, és be fogom tartani, mert az én szavam egy 

király szava. Tanítványaimon keresztül elküldöm oda az Igém aranybúzáját, és ez előkészületként fog 

szolgálni az emberek számára, hogy hamarosan élvezhessék a szellem és a szellem közötti párbeszédet. 

Mert 1950 után sem itt, sem máshol nem fogom magamat újra egy hanghordozó elméjének szervén 

keresztül megismertetni. 

45 Egyesüljetek, emberek, mert közelednek a megpróbáltatások. Szavam ellenségei is összefognak, 

hogy harcoljanak ellenetek és szétszórjanak benneteket. De ha bíztok az ima erejében, és megerősítitek 

magatokat az Igémben, nem fogtok vereséget szenvedni. A hatalmatok szellemi lesz, soha nem fog a 

pénzen vagy földi hatalmon alapulni. 
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46 Használjátok ki ezt a lehetőséget, emberek, ne várjatok más időkre, mert azok soha nem fognak 

eljönni, hogy elhozzák nektek azt, amit nem tudtatok használni. 

47 Üljetek le az asztalomhoz azzal a szellemi vággyal, hogy mindig tanuljatok abból a sok mindenből, 

amit a Mesteretek kinyilatkoztat nektek. 

48 Megnyilvánulásom ezen utolsó évei kitörölhetetlenek lesznek mindazokban, akik értékelik azt, ami 

a Szellememen keresztül áramlott beléjük. 

49 A tanítványaim fáradhatatlanul beszélni fognak mindarról, amit a Mester kinyilatkoztatott és 

megismertetett velük. 

50 Azok számára, akik napi rutinban élnek, és egyik nap olyan, mint a másik, és egyik lecke olyan, 

mint a másik, a dicsőség, amit megnyilvánulásom utolsó napjaira tartogattam, észrevétlenül fog elhaladni. 

Azt a változást sem fogják felfogni, aminek meg kell történnie attól az időponttól kezdve, amikor Szavam 

véget ér. Mert soha nem vágytak a felemelkedésre, és soha nem szerették a fejlődést, ami a lélek számára a 

fejlődést és a tökéletességet jelenti. 

51 Azért kell így beszélnem, hogy azok, akik még alszanak, felébredjenek. Mert nem akarom, hogy e 

nép egyik része üdvösségre jusson, míg a másik elpusztul. Az a vágyam, hogy mindannyian 

felemelkedjetek a fénybe. 

52 Mindenki nyitott könyv lesz embertársai számára, és a könyv lapjain tükröződik, amit mindenki a 

lelkében hordoz. E könyv lapjai a ti műveitek lesznek, és ha van spiritualitás, szeretet és bölcsesség a 

lényetekben, akkor a világ egy új korszak kezdeményezőiként, a fény és a spirituális fejlődés korának 

hírnökeiként fog felismerni benneteket. 

Ha viszont csak hagyományból és külsőleg imádjátok Istent, akkor csak fanatizmus, tudatlanság, 

zűrzavar és sötétség lesz a könyvetekben. Ez utóbbiak számára sokkal jobb lenne, ha nem beszélnék a 

munkámról, amíg a fény még nem pirkad fel az elméjükben. Mert ahelyett, hogy jótékonyan hatnának, 

magvaik ártalmasak lesznek mások munkájára, még akkor is, ha jó szándékuk van. 

53 Mit tettetek szavaimmal, ó népem, hogy kénytelen vagyok így szólni hozzátok ebben az időben, 

amikor igehirdetésem véget ér? 

54 Aludtatok, emberek, mert azt hittétek, hogy ez az igehirdetés örökké fog tartani, és hogy nem lesz 

más célja, mint hogy az Igém által örömet okozzak nektek, és hogy meggyógyítsak minden szenvedőt, aki 

hozzátok fordul. Ma a valóság ébresztett fel benneteket: 1950 - az az év, amelyet ezerszer meghirdettem, 

mint az utolsó meghirdetésemet - közeleg. 

55 Kevesen, nagyon kevesen vannak azok, akik "őrködnek" az 1950-es év előtt, és felkészülnek a 

próbára, amely számukra ennek az időszaknak a végét jelenti. 

56 Ez az év nem csak ennek a népnek lesz jelentős - nem. Ha számotokra ez egy időszak lezárása és 

egy másik születése, akkor az egyházak számára az ítélet és az önvizsgálat éve lesz. A tudomány és az 

egész emberiség számára ez a próbatételek időszaka lesz. 

57 Amikor ez a munka elterjed, és az emberek megtanulják, hogy 1950-ben hangzott el utoljára az 

emberi értelem szervén keresztül az Igém, meg fogják érteni, hogy mindaz, ami azokban a napokban 

megnyilvánult az életetekben, a Szentlélek hívásai és az Ő fényének szikrái voltak. Akkor még a 

teológusok is elgondolkodóvá válnak. 

58 Figyeljetek és imádkozzatok, ti sokaság. Mert bár az óra, amelyben utoljára szólok hozzátok, már 

nagyon közel van, még mindig van időtök arra, hogy őszinte önvizsgálat révén megértsétek, mi történik 

most, és mit kell tennetek a jövőben. 

59 Ez egy utasítás, hogy felkészítselek benneteket - egy másik utasítást adok nektek -, hogy ne 

valljatok kudarcot a napi munkában, amelyet el kell végeznetek. 

60 Legyetek áldottak, népem. Igémre vágyva jöttök, amely vigaszt és táplálékot jelent a lelketeknek. 

Megtanultátok belőle a lényeget, a jelentést, és felismertétek az Akaratomat. 

61 Ez az Ige, amely felébresztette lelketek, amely oly sokáig aludt, ma örömötökre szolgál, és békével 

és szeretettel töltötte meg szíveteket. Beborította azokat, akik reszkettek a hidegtől, és reménnyel töltötte 

el azokat, akik fényre vágytak. Ez az a kinyilatkoztatás, amelyet a kincstáramban őrzök Izrael népe és az 

egész emberiség számára. 

62 Ez idő alatt ugyanúgy beszéltem hozzátok, ahogyan az angyalokkal beszélek a túlvilágon. Nem 

tettem különbséget a lelkeddel, mert az a földi völgyben él, ahová küldtelek. Mindannyian egyformán 
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szeretlek benneteket. A fejlődés folyamatában vagytok, a felém való közeledés folyamatában. Mert az út 

végén várok rád, és isteni méhem követeli jelenlétedet. Tanuljátok meg az utat, hogy elérjétek az Atya 

házát, az Atya Szívét, Istenetek Lelkét. 

63 Azért ismertettem meg magam előttetek, mert mindig is hittetek az élő Istenben, a ti egyetlen 

Istenetekben, aki soha nem hallgat, aki nem rejtőzik el, hanem aki mindig vezet, tanácsot ad és ösztönöz. 

Ez a hit táplál benneteket és megment benneteket. 

Ha három gyermekem ilyen módon keresne Engem az emberiség közepén, máris kiárasztanám 

jótéteményeimet az ő közvetítésükön keresztül. De látom, hogy nagy tömegek hallgatnak Rám és hisznek 

Bennem. 

Izrael népe hamarosan teljes lesz - az általam megjelölt 144 000 ember a hegy lábánál, a ragyogó 

"völgyben", a kiválasztott városban lesz. Akkor nagy lesz az örömöm. 

64 Amikor felkészültök, minden tudást belétek öntözök, amire az emberiségnek szüksége van. Nagy 

hatalmat adok nektek, hogy a harmadik korszakban való eljövetelemről beszéljetek. 

65 Szavam sokat gondolkodtatott benneteket. Nagy tanulmányozásba kezdtetek, és felfedeztétek, 

hogy tanításom végtelen, hogy az általa bemutatott horizont napról napra szélesebb, és hogy nem vagytok 

képesek felfogni azt teljes igazságában. 

Ma egyik tanítást a másik után kapjátok, és elfelejthetitek a szavamat. De eljön majd az idő, amikor a 

megfelelő pillanatban emlékezni fogsz minden egyes tanításra, és akkor a meggyőző erőd nagy lesz. 

66 Az Első Korszakban kiválasztottam azt, akinek képviselnie kellett Engem a földön: Mózest, és 

rajta keresztül kinyilatkoztattam bölcsességemet, hatalmamat és szigorúságomat. Megértettetek Engem, 

amennyire lelketek kis fejlettsége engedte. A pátriárkák és a próféták száján keresztül szóltam, és szavam 

behatolt a szívekbe. Az emberek megkapták az én sugallataimat és parancsaimat. Átkeltettelek benneteket 

a sivatagon, hogy nagy leckét adjak nektek, és ti fejlesztettétek a lelketeket, és megtapasztaltátok a hitet és 

a belém vetett bizalmat. 

67 Hosszú vándorlás, türelemmel és tapasztalattal töltött évek után beléptetek Kánaán birodalmába, és 

láttátok megvalósulni az ígéretet, amelyet Lelkem napról napra ismételgetett. Megtaláltátok az áldott és 

előkészített földet. Ez a béke oázisa volt, amelyet azért adtam nektek, hogy higgyetek és sokasodjatok. 

Aztán, amikor a küldötteim utasítottak benneteket, elmentetek az emberek közé, és vittétek az Istennek az 

emberiséggel kötött szövetségéről szóló bizonyságtételt. 

68 Így bátorítottalak titeket mindenkor az ígéreteim által. Ebben a Harmadik Korszakban azt 

mondtam nektek: rátok bízom az emberiség közötti béke munkáját. Ezt rajtad keresztül fogom 

véghezvinni, amint felkészültél. De nemcsak a jelenlegi generáció fog részt venni benne, hanem a 

gyermekeitek és az ő leszármazottaik is folytatni fogják a béke munkáját. Hosszú utat mutatok az 

embereknek e küldetés teljesítéséhez. 

69 Gondoljatok azokra a feladatokra, amelyeket a nép egészének adtam. Az utadon nagyok az 

ellenszegülések, amelyekkel szembe kell nézned, ezért erősnek és erősnek kell lenned, hogy elérd a sorsod 

célját. Az Atyával való közösségben, tökéletes imádságban kell élnetek, és be kell tartanotok törvényeimet 

anélkül, hogy valaha is fanatizmusba vagy miszticizmusba esnétek, mert csak szívetek templomában 

fogtok Engem szeretni. 

70 A belső szó ajándéka mindenkiben ott lesz, és így könnyen megmagyarázhatjátok a munkámat. 

Megnyugtatod az emberek szívét, és megadod nekik a kenyeret, amire szükségük van. Meggyógyítod a 

lélek és a test betegségeit. 

Az ember azért szenved ebben az időben, mert eltávolodott az isteni, erkölcsi és természeti törvények 

teljesítésétől, és e világ törzsében keres segítséget. Nem tudja, hogy betegségének eredete a lelkében van. 

Nem akart visszatérni a törvények, a rend, a kötelesség szellemi teljesítésének eredeti elvéhez, és nem tért 

vissza a forráshoz, ahonnan minden jó származik. 

Amíg nem fordítja alázatosan felém a tekintetét, és szívének érzékeny húrjai megkeményednek, és nem 

a hit az útmutatója, addig az emberek továbbra is tévedés áldozatává válnak, továbbra is megbetegszenek 

és elpusztulnak. De titeket, Izrael népe, bátorsággal, békével és gyógyító erővel telve hagylak, hogy ezeket 

adományozzátok embertársaitoknak az Én nevemben. 

71 Álljunk meg egy pillanatra, hogy elgondolkodjunk ezen a világnak a szakadékba való eszeveszett 

menekülésén. Mit keres az emberiség? Mit látok a törekvéseikben? Csak fájdalom, kétségbeesés és halál. 
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A lelkiismeret hangja elhallgatott, és lámpája kialudt. Most éli meg a vezeklés nagy napját, és nagy a 

fájdalma. 

72 Állítsátok meg, emberek, mielőtt még lejjebb zuhan! Harcoljatok imáitokkal és gondolataitokkal. 

Tanítsatok példamutatással, és amikor megpróbáltatások érnek benneteket, adjátok jelét hiteteknek és 

reményeteknek, és csak alkalmat fedezzetek fel bennük lelketek megtisztítására. 

Légy egyszerű minden cselekedetedben, hogy embertársaid megértsenek téged, ne tedd bonyolulttá az 

életedet. Legyetek szelídek, mint Jézus, és egyszerűek, mint a gyermekek és az öregek, mert ezek az 

erények a lelkiség jelei. 

73 Legyetek olyanok, mint a földműves, aki örül a magjának, aki egységben él az Istenével. A 

földműves akkor imádkozik, amikor az új nap fénye felragyog, amikor egy új napi munkát fog elvégezni; 

és délben és este, amikor a nap lenyugszik, újra felemeli lelkét, hogy hálát adjon mindazért, amit az ő Ura 

adott neki. Számára minden, amit kap, dicsőséges és tökéletes. A nap, a víz, az összes elem az ő Istenéről 

beszél neki, és ezekben szereti, keresi Őt, és látja jelenlétét. Legyetek ti is hasonlóképpen, munkások a 

szellemi mezőn. 

74 Nem adtam nektek anyagi szántóföldet, hogy megműveljétek azt ebben az időben. A kezed nem 

képes barázdákat húzni, hogy anyagi magot vessen bele. De én az Én Igémnek a szívekbe vetésére 

hívtalak titeket. Mindennapi munkátok szellemi, mindent megadtam nektek, ami a munkátokhoz 

szükséges - a fényt, a szeretetet, az igét. Így láttam néhány gyermekemet örülni a saját vetésüknek. 

75 Az előnyeim nem múltak el észrevétlenül mellettük. Mindig is ezt remélték tőlem, és a 

megpróbáltatások pillanataiban azt mondták: "Az Úr próbára tesz engem, hogy lássa a hitemet." Nem 

neveztétek a fájdalmat "ellenségnek", és nem fáradtatok bele a számtalan próbatételbe, amit küldtem 

nektek. 

76 Szeretett emberek, tudjátok, hogy Bennem éltek, és Én irányítom minden cselekedeteteket, hogy 

irgalmasságom felemel benneteket abban a pillanatban, amikor a megpróbáltatás az önvizsgálat és a 

megerősödés gyümölcseit hagyja szívetekben. Megismertétek szavamat és törvényeimet, és tudjátok, hogy 

szeretetem és jóságom mellett ott van igazságosságom és szigorúságom is. Ha vétkezel, el kell viselned a 

vétked következményeit. 

77 Naponta beszélek az emberek szívéhez, de az emberiség nem akarja megérteni a nyelvemet. Izrael 

szólt hozzám, de az emberiség nagy része távol él tőlem. Vallási gyakorlatuk tökéletlen, de fényem és 

igazságosságom ma megmozgatja a szíveket, és kezdenek felébredni, és emlékezni arra, hogy van egy 

Isten felettük, aki mindig szeretettel tekint rájuk. 

Az emberiség káoszba süllyedt, és az embereknek nem sikerül megoldaniuk a problémáikat. 

Törvényeik ellenük fordultak, mert ezek a törvények a tökéletlen tudományokon és a materializmuson 

alapultak, amelyeket el fogok pusztítani. Rövid időn belül az emberi szellem számára a fény korszaka fog 

felragyogni. Az emberek engedelmeskedni fognak Nekem, és tiszteletben tartják az akaratomat. Az 

őrangyalokat küldöm, hogy vezessék lépteiket felém. 

78 Engedtem, hogy a szellemvilág rövid időre kapcsolatba lépjen az emberekkel. Az ő szellemük, 

amely ugyanolyan korlátozott, mint a tiétek, tisztasággal és emelkedettséggel teli megnyilvánult. Azért 

jöttek le, hogy segítsenek nektek a Harmadik Korszak nagy küzdelmében, és ti tisztán érzékeltétek őket. 

Jótékony hatásuk sok szívet megtérített, és példájuk igaz. 

79 Áldom a szellemi munkásokat - azokat a munkásokat, akik kibontakoztatták ajándékukat, és 

lehetővé tették, hogy ezek a szellemi lények megmutassák magukat. Mert mind az egyiknek, mind a 

másiknak megvan a maga érdeme a szememben. 

Ők egészen 1950-ig ismertté teszik magukat számodra. Ezután örökké melletted fognak állni, mert ez az ő 

nehéz küldetésük. 

Az embernek szüksége van egy szellemi vezetőre. Az isteni vezető minden szellem felett áll, és Én 

vagyok. De a földön minden emberhez egy angyalt rendeltem. Mennyit szenvedtek értetek! Hányszor 

sírtak ők is, amikor az emberi szív keménységét szemlélték! De ők szeretnek Engem, és türelmesen 

teljesítik feladatukat. 

80 Most kezdődik a Szentlélek ideje, amikor a más "völgyekben" élő szellemi lények megismerhetővé 

teszik magukat számotokra - amikor minden határ leomlik, és amikor ti is felemelkedhettek Hozzám, én 
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pedig eljutok hozzátok, és az emberi megértés képességén keresztül megismertetem magam, és a saját 

nyelveteken szólok hozzátok. 

81 1950 után már nem ezen a nyelven fogok hozzátok szólni, hanem egy magasabb, magasztosabb 

kifejezési formában, amelyet fokozatosan fogtok megismerni - azon a "nyelven", amelyen az anyagi 

szavakra már nincs szükség. Ti vagytok azok a spiritualista emberek, akik ebben az időben kapták meg a 

tanításaimat. Ezért spiritualizálódást kérek tőled, hogy lelked megmutathassa magát, és ne tapasztaljon 

semmilyen zavart a fejlődés útján, sem az imádságában, sem a spirituális cselekedeteiben, hanem 

szabadon haladjon az útján, és el tudjon jönni Hozzám. 

Sokat beszéltem nektek a spirituális párbeszédről, mondtam nektek, hogy meg fogjátok tanulni, hogy 

felsőbbrendű módon használjátok, és engedni fogtok ennek a vágynak. 

82 Felkészülten hagylak benneteket, mint a nemzetek világosságát. Készüljetek fel, mert az Én 

szavam ezúttal a Testamentum lesz, a legjobb könyv, ami csak létezik - még annál is jobban, mint ami a 

szívetekben a kezetekben van, mert kinyilatkoztattam nektek a tökéletes tudást. 

83 Ahogyan a Második Korszakban életemet adtam értetek, és testemet bárányként feláldoztam, úgy 

fogom felajánlani magam fényként minden lélek számára a Harmadik Korszakban. Boldog az a tanítvány, 

aki felkészül és megért Engem, mert a szíve örök otthona lesz Nekem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 292 
1 Kapj egy újabb oldalt a Bölcsesség Könyvéből. Megbízlak benneteket, hogy adjátok tovább ezt az 

üzenetet a következő generációknak, akik nagyobb spirituális fejlettségüknek köszönhetően még jobban el 

tudnak majd merülni Munkámban. Ezek a nemzedékek magukkal hozzák a spiritualizáció magvát, és az 

lesz a feladatuk, hogy az emberek szívében felépítsék a béke paradicsomát. 

2 A mostaniaknak nagyszerű tanításokat adtam, de a holnap emberei, a jövő tanítványai számára 

még nagyobb kinyilatkoztatásokat tartogatok, mert ők akkor már felkészültek lesznek a befogadásukra. 

3 Gyakran kérdeztétek tőlem, hogy mi létezik ezen a világon túl, és hogy azok a csillagok, amelyek 

az űrben keringenek, olyan világok-e, mint a tiétek. A kíváncsiságodra adott válaszom nem fedi fel 

teljesen a titokzatosság fátylát, mert látom, hogy még nem rendelkezel a megértéshez szükséges 

fejlettséggel, sem a más világokkal való harmonizáláshoz feltétlenül szükséges spiritualitással. Még nem 

ismertétek fel és nem értettétek meg azokat a tanításokat, amelyeket a bolygó, amelyen éltek, kínál nektek, 

és máris más világokat akartok keresni. Nem tudtatok testvérekké válni egymás között, ugyanazon világ 

lakói, és fel akarjátok fedezni a más világokon élő lények létezését. Egyelőre elég, ha emlékeztek arra, 

hogy a Második Korszakban azt mondtam nektek: "Az Atya házában sok lakóház van", és most, 

megerősítve ezeket a szavakat, azt mondom nektek, hogy nem ti vagytok a világegyetem egyetlen lakói, és 

hogy a ti bolygótok nem az egyetlen lakott bolygó. 

4 A holnapi nemzedékeknek megadatik, hogy nyitva lássák a kapukat, amelyek közelebb viszik őket 

más világokhoz, és joggal fogják csodálni az Atyát. 

5 A jóság és a szeretet, amelyekből a szeretet és a béke virágzik, lesznek a kulcsok, amelyek 

kinyitják a Titokzatosság ajtaját, és az emberek lépést tesznek az egyetemes harmónia felé. 

6 A jóság és a szeretet az életedben, a lelki imádatodban, a tudományodban és a munkádban 

alkalmazva fogja az embert az igazi bölcsességhez vezetni. 

7 Ma még mindig elszigeteltek, korlátozottak, fogyatékosok vagytok, mert önérdeketek miatt csak a 

"világnak" éltek, anélkül, hogy a lélek szabadságára és felemelkedésére törekedtetek volna. 

8 Mi lenne belőletek, hiú emberekből - a materializmusotok által kicsivé tett lényekből -, ha 

megengednék nektek, hogy más világokba menjetek, mielőtt megszabadultatok volna emberi hibáitoktól? 

Mi lenne az a mag, amit elvetnél? Viszálykodás, mértéktelen becsvágy, hiúság. 

9 Bizony mondom nektek, ahhoz, hogy elérje azt a tudást, amelyre minden ember vágyik, és azt a 

kinyilatkoztatást, amely megszabadítja elméjét az őt kínzó és kíváncsiságát felkeltő kérdésektől, az 

embernek nagyon meg kell tisztítania magát, és figyelnie és imádkoznia kell. 

10 Nem csak a tudomány lesz az, amely feltárja előtte a titkaimat; szükséges, hogy a tudás iránti 

vágyat a szellemi szeretet inspirálja. 

11 Amint az emberek élete tükrözi a spiritualitást - mondom nektek, még csak meg sem kell majd 

erőltetniük magukat, hogy felfedezzék a világukon túlra; mert ugyanakkor meglátogatják őket azok, akik 

magasabb otthonokban laknak. 

12 Itt hagyom ezt a rövid üzenetet, amelynek tartalma csak annyit akar mondani: "Vigyázzatok és 

imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe". 

13 Egyelőre folytatni fogjátok a kérdésfeltevést és a válaszadást. Szükséges, hogy a lélek erőit 

mindenki megismerje és kibontakoztassa, hogy felismerje és megértse, mit szánt nektek Isten. Még mindig 

túl sok esetlenséget látok a jó cselekedetekben, az imádságban, az Atyátok imádásában, mert nem 

engeditek a lelketeknek, hogy kifejezze magát, hogy dolgozzon, és megakadályozzátok a kibontakozását. 

14 Igazi kincsek vannak bennetek, olyan képességek és tehetségek, amelyeket nem is sejtetek, és 

tudatlanságotok miatt könnyeket hullatok, mint a rászorulók. Mit tudsz az ima és a gondolat erejéről? Mit 

tudsz a szellem és a szellem párbeszédének mély értelméről? Semmit, ti materialista és földhözragadt 

emberiség! 

15 Először emeld fel a lelkedet azáltal, hogy kibontakoztatod az adottságait, és csak azután törekedj 

arra, hogy megismerd, mi létezik a világodon és az elméden túl. 

16 Az emberi elme kicsi, korlátozott. Miért bízod rá azt, amit csak a szellem-lélek képes felfedezni és 

felfogni? 
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17 Ó, ti, e föld bolond gyermekei, akik nem akartatok Engem Mesternek, és nem is hittetek Nekem, 

bár sokan közületek azt mondják, hogy szeretnek Engem! Most végre meg fogjátok érteni Szavam 

igazságát, amikor megvalljátok, hogy én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. 

18 Tanítványok, az élet úgy halad el mellettetek, mint a végtelen bölcsesség leckéje, a lelketek 

növekszik a tudásban, és következésképpen egyre magasabbra emelkedtek. 

19 Legyetek saját cselekedeteitek bírái, mert a lelkiismeret hangja mindig megmondja nektek az 

igazságot. Meg fogja érteni, ha túl lassan haladsz, ha túl gyorsan, vagy ha megállsz. 

20 Aki arra törekszik, hogy megismerje önmagát és megítélje önmagát, annak őszintének kell lennie 

önmagához és másokhoz. Minden cselekedetében hallani fogja lelkiismerete "hangját", és lépései az élet 

útján biztosak lesznek. 

21 Amikor a szellem-lélek győzedelmeskedni kezd a test felett, nagyon nagy elégedettséget és teljes 

bizalmat érez önmagában. 

22 De a Mester azt mondja nektek, hogy bármennyire is van rálátásotok a műveitek nagyobb vagy 

kisebb értékére, a végső ítéletet csak az Atya hozhatja meg, aki a legfőbb bíró. 

23 Ne gondoljátok - mert abban a pillanatban, amikor jó munkát végeztek, még nem tudjátok, hogy 

mennyit ér -, hogy soha nem fogjátok megtudni, hogy milyen jót tettetek. Mondom nektek, hogy egyik 

munkátok sem marad jutalom nélkül. 

24 Ha egyszer már a Szellemi Birodalomban vagytok, rá fogtok jönni, hogy milyen gyakran egy apró, 

látszólag jelentéktelen munka volt a kezdete a jótettek láncolatának - egy olyan láncolatnak, amelyet 

mások egyre hosszabbá és hosszabbá tettek, de amely örökre elégedettséggel tölti el azt, aki elkezdte. 

25 Mindezt tudnotok kell - nektek, akik a szívekbe vetitek az Igét, amelyet ebben az időben hoztam 

nektek. Mert gyakran úgy beszélsz embertársaidhoz, hogy nem tapasztalod, milyen hatást váltottak ki 

szavaid - anélkül, hogy tudnád, hogy gyümölcsöt hoztak-e vagy sem, anélkül, hogy tudnád, hogy azokban 

a szívekben elhalt-e a mag, vagy tudták-e, hogyan kell megőrizni és terjeszteni. Mindezt egészen az út 

végéig megtapasztalhatod. 

Addig is dolgozzatok, szaporítsátok jócselekedeteiteket embertársaitok között, készítsetek nekik 

szántóföldeket, hogy a mag, amelyet rátok bíztam, szaporodjon a műveikben. 

26 Messze van az az út, amelyen keresztül eljutsz a fény teljességéhez. Egyetlen lénynek sincs 

hosszabb útja, mint a léleknek, amelyen az Atya, az Isteni Szobrász, aki formálja és simítja a lelkedet, 

tökéletes formát ad neki. 

27 Hosszan beszélek hozzátok, hogy az utazási csomagotokból ne hiányozzon a búza, amelyet 

küldetésetek teljesítése érdekében el kell vetnetek. 

28 Isten népe ismét megjelenik majd az emberiség között - nem egy fajban megtestesült nép, hanem 

egy nagy szám, az Én tanítványaim légiója, akikben nem a vér, a faj vagy a nyelv a meghatározó, hanem a 

Lélek. 

29 Ez a nép nem fog arra szorítkozni, hogy tanításomat írásokon keresztül tanítsa. Ahhoz, hogy a 

szavaknak életük legyen, meg kell élni őket. Ez a nép nemcsak írások és könyvek terjesztője lesz, hanem 

példák és tettek terjesztője is. 

30 Ma megszabadítalak mindattól, ami felesleges, ami tisztátalan és téves, hogy bevezetjelek az 

egyszerű és tiszta életbe, amely fölé a lelked emelkedhet, és amelyről a műveivel tesz tanúságot. 

31 Amikor eljön az idő, bemutatom népemet az emberiségnek, és sem a Mester nem fog szégyenkezni 

tanítványai miatt, sem a tanítványok nem fogják megtagadni Mesterüket. Ez az idő egybe fog esni a 

világnézetek háborújának idejével, amelyből, mint a béke lehelete, mint egy fénysugár, a spiritualizmus 

fog felemelkedni. 

32 Az Atya igazságossága már most az emberek földi hatalmát, felhalmozott kincseiket keresi, hogy 

megértesse velük, hogy az én Igém soha nem fogja az uralmat és az anyagi gazdagságot uralkodásra vagy 

terjesztésre használni. 

33 Az emberiség egész erkölcsi és anyagi struktúrájából "egy kő kövön nem marad". Ahhoz ugyanis, 

hogy az "új ember" megjelenhessen ezen a földön, elkerülhetetlen, hogy minden folt eltűnjön, minden bűn 

eltűnjön, és csak az maradjon meg, ami jó magot tartalmaz. 
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34 Jelenlétem és igazságosságom ragyogása az egész világon látható lesz, és e fény fényben a 

bálványok le fognak bukni, a megszokott hagyományok feledésbe merülnek, és a terméketlen rítusokat 

elhagyják. 

35 Egy "új ének" fog megszólalni mindazok lelkéből, akik nem láthattak Engem, de végül mégis 

megláttak, mert tökéletlenségeik ellenére kerestek Engem; és tudjátok, hogy aki Engem keres, az mindig 

megtalál Engem. 

36 Ami azokat illeti, akik megtagadtak Engem, akik elkerültek Engem, akik elrejtették nevemet, akik 

nem akarják elismerni jelenlétemet, ők azok, akik jutalmat kapnak a saját életükben. 

Az út az, hogy olyan megpróbáltatásokat adunk nekik, amelyek felnyitják a szemüket, és hagyják, hogy 

meglássák az igazságot. 

37 Mit számít, hogy egyesek tökéletlen képzelgések alapján szeretnek Engem, mások pedig 

megtagadnak Engem, hiszen tudom, hogy mindannyian rászorulók! 

38 A nagy csata közeleg, tartsátok készenlétben minden fegyvereteket. Mindannyian kiveszitek a 

részeteket ebből a csatából, mindannyian megteszitek a magatokét: uralkodók, papok, tudósok, gazdagok, 

gazdagok és szegények - mindenki. 

39 Mi maradt Salamon templomából, amikor eljött az ítélet órája? Csak a törvény ismerete, amely a 

lelkiismeretbe íródott. Rítusok, hagyományok, áldozatok és felajánlások - mind eltűntek. A Szentek 

Szentje és az oltár elpusztult, de a törvény és a próféták szavai megmaradtak. Mert ők voltak azok, akik 

felkészítették az emberiséget egy új korszakra, és meg kellett tisztítaniuk a földeket, hogy az új mag 

kicsírázzon. 

40 Jeruzsálem, amelyet az izraelita nép sebezhetetlennek hitt, elpusztult, ahogy a templom is, amely 

büszkeségük volt. Ez azért történt, mert azért jöttem, hogy uralkodjak az emberek között. De mivel az Én 

Királyságom nem e világból való, szükséges volt lerombolni az anyagi templomot, hogy az ember 

szívében felépíthessem a szellemi szentélyt. 

41 Most már értitek, hogy az akkori apostolaim miért nem építettek semmit anyagi dolgokban, hanem 

a hit, az erény és a szeretet templomait építették a szívekben, amelyek kifejezik az igét, a szellemet, a 

munkát, az igazságot. Arany, tömjén, liturgia nem létezett náluk. Amikor rátették a kezüket a betegekre, a 

betegek orrhangot kaptak. Amikor Krisztus tanításairól beszéltek, szentélyeket építettek a tömegek 

lelkében. Amikor a keresztről beszéltek, az úgy maradt meg a lelkekben, mint a tűz jele. 

42 "Az én országom nem e világból való" - mondom nektek újra. A Szentlélek templomának 

nincsenek anyagi alapjai, nincsenek földi oltárai. 

43 Amikor ebben az időben az emberiség által létrehozott minden külső szekta pusztulását látjátok, 

látni fogjátok, hogy sokan félve kérdezik: "Miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen?". Ugyanazt a 

kérdést fogják feltenni maguknak, mint a zsidók, amikor a városuk elpusztult. És az én népem lesz az, aki 

válaszol, aki hirdeti, aki kinyilatkoztatja az embereknek, hogy egy Új Korszak virradt fel, és egy új mag 

fog elterjedni. 

44 A föld nedves lesz és készen áll majd arra, hogy befogadja az én vetőim magját, és itt helyénvaló, 

hogy elgondolkodjatok e vetők felelősségén. Helyes lenne, ha ez a nép, miután az emberiség megszabadul 

a fanatizmustól és az értelmetlen imádattól, egy új bálványimádással jönne? Nem, szeretett tanítványok és 

tanítványok. Ezért az utad minden lépésénél vannak leckék és próbatételek. 

45 Nagy a sorsod! Ne hagyjátok azonban, hogy a szörnyű előjelek uralkodjanak rajtatok, hanem 

inkább töltsön el benneteket bátorsággal és reménnyel a gondolat, hogy a közelgő keserű napok 

szükségesek az emberek ébredéséhez és megtisztulásához, ami nélkül nem élhetitek meg a spiritualizáció 

idejének győzedelmes eljövetelét. 

46 Tanulj meg felülemelkedni a csapásokon, ne engedd, hogy a lehangoltság eluralkodjon a szíveden, 

és vigyázz az egészségedre. Bátorítsátok testvéreitek és nővéreitek lelkét azzal, hogy rólam beszéltek, és 

megmutatjátok nekik tanításaimat, amelyek meggyújtják a hitet és a reményt. 

47 Nézd meg, milyen lehangoltan élnek sokan. Olyan lények, akik hagyták magukat legyőzni az 

életért folytatott küzdelemben. Nézd meg, milyen korán megöregedtek és megőszültek, arcuk elszáradt, 

arckifejezésük mélabús. De ha azok, akiknek erősnek kellene lenniük, gyengék, a fiatalság elsorvad, és a 

gyermekek csak homályt látnak majd a környezetükben. 
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48 Ti, emberek, ne fosszátok meg szíveteket mindazoktól az egészséges örömöktől, amelyeket, bár 

múlóan, de élvezhettek. Egyétek meg békében szerény kenyereteket, és bizony mondom nektek, akkor 

ízletesebbnek és tartalmasabbnak fogjátok találni. 

49 Vegyétek ki szavaimból, hogy azt akarom tőletek, hogy bizalom, hit, optimizmus, lelki béke és erő 

legyen bennetek, hogy a fáradságok és gondok ellenére ne legyen keserűség a szívetekben. Milyen 

kedvességet vagy bátorítást tudnál adni azoknak, akiknek szükségük van rá, ha a szíved tele lenne 

szenvedéssel, aggodalommal vagy elégedetlenséggel? 

50 A megpróbáltatásokban kell a legjobb példát adnotok a felemelkedés, a hit és az alázat legjobb 

példáját. 

51 Aki képes életének ezt a spiritualizációt adni, az mindig békét érez, és még ha alszik is, az alvása 

nyugodt és pihentető, amit a lélek arra használ, hogy leváljon a testről a túlvilág irányába, ahol megkapja 

azokat az isteni erőáramlatokat, amelyekből táplálkozik, és amelyekben a testet is részesülni engedi. 

52 Senki ne mondja, hogy a próféciáim csak komorrá teszik az életeteket - éppen ellenkezőleg, az én 

Igém megment benneteket a komorságtól. Értsétek meg, hogy felkészítettelek benneteket, hogy a 

küzdelem pillanataiban ne érezzétek magatokat gyengének. 

53 Lelketek nem szabad gyávává válnia annak tudatában, hogy a csata közeleg, és nem szabad 

kételkednetek abban sem, hogy a béke visszatér a világotokba. 

54 Már mondtam nektek, hogy az egyik világ végén vagytok, és a másik elején. A bolygó még mindig 

ugyanaz lesz, a természet ugyanaz lesz, a fény is ugyanaz lesz, de az emberiség életmódja más lesz, céljai, 

küzdelmei és eszményei mások lesznek. Az igazság és az igazságosság fog győzedelmeskedni. 

55 Azok a lelkek, akik azokban a napokban az emberiségben testet öltenek, többségükben annyira 

elkötelezettek lesznek a jóság mellett, hogy amikor olyan emberek jelennek meg, akik hajlamosak a 

rosszra, meg kell majd hajolniuk, bármilyen erősek is legyenek, az igazság fénye előtt, amelyet eléjük 

állítanak - teljesen ellentétben azzal, ami jelenleg történik. Mivel a romlottak vannak többségben, a 

gonoszból olyan hatalmat teremtettek, amely megfojtja, megfertőzi és magába zárja a jót. 

56 Világotok továbbra is a lelkek próbaköve lesz, a küzdelem és a jóvátétel világa. Mégsem tud a 

földetek olyan magasztos lelkeket nyújtani Nekem, akik, amikor innen távoznak, az igazak otthonaihoz 

közelednek. Mégis, ez a földi völgy nem képes befogadni a nagy lelkeket, akiknek el kell jönniük, hogy 

lakjanak rajta. Ez a világ a szüntelen reinkarnáció világa, mert a lelkek lassú felemelkedésük során gond és 

adósság nélkül, fizetés nélkül hagyják hátra a megkezdett műveket. 

57 Holnap ez a föld gyönyörű lelki virágokat fog Nekem kínálni lakói munkáiban, és ezek elhozzák 

Nekem az érett gyümölcsöket, amelyeket az Atya és a felebarát iránti szeretetben való kitartó élet után 

fognak learatni. 

58 Nem gondoltatok arra, hogy holnap a ti gyermekeitek lesznek azok, akik a földet lakják majd? És 

kívánsz-e a gyermekeidnek valami jobbat, mint amit te elértél? "Igen, Atyám" - mondja nekem a szíved. 

Mivel magadban hordozod ezt a szeretettel és irgalommal átitatott gondolatot, tisztítsd meg és egyengesd 

ki az útjukat. Azt akarom, hogy megtalálják a nyomodat, és összegyűjtsék a szerény örökséget, amelyet 

rájuk hagysz, és amelyet azok a generációk nagy becsben fognak tartani. 

59 Nem számít, hogy a neveteket elfelejtik, a jelentőségteljes dolog a műveitek lesznek, mert 

kitörölhetetlenül megmaradnak az általatok kikövezett úton. 

60 Ki lesz képes eltüntetni ezt a nyomot, hiszen az én igazságosságom az, amely megőrzi és védi? 

61 Nézd meg, mennyi titkot magyaráz meg neked a spiritualizmus, mennyi gyönyörű kinyilatkoztatást 

ad neked. 

62 Ez az a sugárzás, amelyet a Hét Pecsét Könyve küld le a lelketekre. A Bárány hangja az, amely 

megszólal és ismerteti a hatodik pecsét tartalmát. 

63 Csak a Bárány hatol be Isten mélységes titkaiba, hogy kinyilatkoztassa ezt a bölcsességet az Úr 

gyermekeinek. 

64 Amint ti, a harmadik korszak tanítványai, már teljes ismeretekkel rendelkeztek arról, amit 

kaptatok, azonnal elindultok, hogy terjesszétek ennek az üzenetnek a jó hírét, amelynek tartalmát az egész 

emberiségnek szánták. 

65 Ismerjétek fel, hogy az ilyen nagy materializmus közepette is vannak olyanok, akik emlékeznek a 

visszatérésemre vonatkozó ígéreteimre, tanulmányozzák a próféták szavait és vizsgálják az élet 
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eseményeit, mert tudni akarják, hogy hamarosan eljövök-e, jelen vagyok-e, vagy már ott voltam és már 

elmentem. 

66 Nektek, akik megtapasztaltatok Engem ebben a megnyilvánulásban, és oly sokáig örültetek neki, 

azt mondom: "Könyörüljetek az embereken, a testvéreiteken." 

67 Készüljetek fel, hogy megoszthassátok az örömhírt, amelyet sokan örömmel fogadnak majd. Azt 

mondom nektek, hogy "sokak által" és nem "mindenki által", mert néhányan azt mondhatják, hogy amit 

Isten kinyilatkoztatott az "első korszakban" és amit Krisztus hozott az embereknek, az elég nekik. Akkor a 

ti ajkatok, általam mozgatva és ihletve, azt fogja mondani a hitetlen embereknek, hogy szükséges ismerni 

az új kinyilatkoztatást ahhoz, hogy megismerjék a teljes igazságot, amelyet Isten a múltban adott az 

embereknek. 

68 Hogyan tudjátok majd hallatni magatokat embertársaitok előtt anélkül, hogy nevetség tárgyává 

tennétek magatokat és kemény ítéleteket mondanátok? Azzal, hogy felkészültök, mint ennek az 

igazságnak igazi apostolai és hordozói, és azzal a figyelmeztetéssel hordozzátok ezt a világosságot a 

szívetekben, hogy árnyék és hiba nélkül adjátok át az emberek lelkének. 

69 Nem ti lesztek a föld népeinek megváltói, hanem együttműködtök a Mesterrel, ennek és minden 

világnak, nektek és minden léleknek a Megváltójával és Megváltójával. 

70 Örülni akarok a saját Munkámnak, érezni akarom, hogy szeretnek és megértenek mindazok, 

akiknek az Atya saját Lelkének egy szikráját adta. Azt akarom, hogy mindenki hozzám jöjjön, hogy 

megmutassam nekik az Én országomból az Isteni Mű dicsőségét, és hogy mindannyian megtapasztalják 

ebben a szemlélődésben azt a legfőbb boldogságot, hogy bejárták az egész utat, amely az Úrhoz vezet. 

71 Munkám örökkévaló, szavam beteljesedése köztetek nem a véget jelenti, hanem inkább 

küzdelmetek kezdetét. 

72 A hanghordozók ajkai többé nem fogják továbbadni a hangomat, de ihletem fényt fog hozni az 

elméjükbe, hogy segítsen nekik megérteni a szájukból elhangzott szót, hogy tudják, hogyan értelmezzék 

azt a sokaságnak. 

73 Szellemem e szellemeken keresztül történő megnyilvánulásának célja pontosan az volt, hogy e 

tanításokon keresztül megtanuljatok később szellemtől szellemig keresni Engem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 293 
1 Szeretetem végtelen napként világít be benneteket, és mindannyiótokat körülölel. 

2 Itt vagyok, és elmétekbe öntöm gondolataimat, amelyek Igévé váltak, ami a szívnek kedves, a 

szellem lelkének legkedvesebb, és ami nem hagy keserűséget a szátokban. 

3 Mint a méhek, akik méhsejteket készítenek, és cseppenként töltik meg mézzel, úgy azok a 

kisgyermekek, akik által megismertetem magam és átadom Igémet, cseppenként töltik meg az ajkukról 

jövő esszenciával a lelki szeretetre vágyó nép szívét. 

4 Népem száma még kicsi, mégis úgy adom nektek az utasításaimat, mintha nagy embertömegek 

lennének. Szeretetemet nem tudta megállítani ez a kis szám, mert a Mesterben nincsenek és nem is 

lehetnek előítéletek, mivel azok az önző emberekre jellemzőek. 

5 Üdvözöllek benneteket a Megváltó világosságában, ti emberek, akiket megpróbáltatások és 

küzdelmek, kétségek és bizonytalanságok, megpróbáltatások és fájdalom gyötörnek. 

6 Szükségetek van a lélek gyógyszereire, és én úgy jövök hozzátok, ahogyan a Második Korszakban 

jöttem - a test és a lélek betegségeinek orvosaként. 

7 Amikor súlyos gondoktól gyötörve, a szegénységtől lehangolva vagy a megpróbáltatások 

szenvedéseitől megrémülve jöttök ide, kerestek az Én Igémben valami kifejezést fájdalmatokra - valami 

szót, amely jelzi, hogy tekintetem felfedezett benneteket, és hogy meghallom hangotokat. Akkor 

megérintem a szívedet, és bebizonyítom neked, hogy semmi sincs elrejtve előlem. Békémet árasztom 

rátok, tanításaim finom lakomáját adom nektek, és megerősödve küldelek benneteket újra az élet, a 

küzdelem és a jóvátétel útjára. 

8 Tanításomban megtanuljátok, hogy a megpróbáltatásaitok során a hit, a remény, a türelem és az 

állhatatosság kis részét ti adjátok, a többit pedig Atyátok szeretete teszi. 

9 Aki bennem bízik, az nem fog kétségbeesni, és milyen édes a jutalma annak, aki tudott bízni 

Urának szeretetében és irgalmában. 

10 Én vagyok az, aki a szívedhez közeledik, amikor sírsz. Én vagyok Krisztus, és Krisztus szeretetet 

jelent. 

11 Ezért gyógyítalak és bátorítalak benneteket, szeretett emberek. Mert eljönnek majd az idők, amikor 

kiválasztom az enyéimet a legfelkészültebbek és a legbuzgóbbak közül, azok közül, akik a legfejlettebbek 

az Igém megértésében, és ők lesznek az első hírnökeim, az első tanúim, és ők lesznek az elsők, akik 

szellemtől szellemig közösségben lesznek Atyjukkal. 

12 Ne gondoljátok azonban, hogy Nekem tetszik, hogy egyeseket kiválasztok, másokat pedig 

elutasítok - ez soha nem így van, tanítványok. De aszerint fogom felhasználni a felszereltségnek azt a 

fokát, amit fokozatosan elérsz, és amire szükséged van ahhoz, hogy képes legyél Engem szolgálni. 

13 Ahogyan ma azok, akik képesek voltak felkészülni, az értelem emberi képessége révén elérték a 

szellemi megnyilvánulást, úgy eljönnek majd az idők, amikor hangom mennyei harmóniaként éri el a 

lelketeket, és lenyűgözi és csodálja értelmeteket kinyilatkoztatásaim bölcsessége és a fényes sugallatok 

révén, amelyeket Szellemem küld nektek. 

14 Ez az idő el fog jönni, ne kételkedjetek benne; de én nem határozom meg. Sok múlik rajtatok, a 

buzgalmatokon és a szereteteteken, hogy ez az idő többé ne a jövő dolga legyen, hanem jelen idejűvé 

váljon. 

15 De ne gondoljatok keveset arról, amit most adok nektek testvéri hanghordozóitok alázatos elméjén 

keresztül. Mert tanításaim arra nevelnek benneteket, hogy a lelketek fejlődhessen és várhassa a szellemtől 

a szellemig tartó párbeszédet. Ó, ha csak a Mester minden szavának titkos jelentését keresnétek, mennyi 

megdöbbentő kinyilatkoztatást találnátok! Mennyi fényt kapnátok, hogy alkalmazzátok az életetekben! 

16 Nektek, e Munka tanítványainak és e Szó tanúinak azt üzeni a Mesteretek, hogy ha nem értitek 

meg és nem követitek ezt a leckét, amelyet az emberi elmén keresztül nyilatkoztattam ki nektek, akkor 

nem fogtok tudni továbblépni az új tanítás felé, amelyet a szellemeteknek ígértem, és amely közvetlenül a 

Mester és a tanítvány között fog történni - belsőleg, külső eszközök és formák nélkül. 

17 Még nem vagytok azon a szinten, ahol az általam most adott tanításnak a szintjén vagytok - és 

mégis máris birtokolni akarjátok a kegyelem ajándékát? 
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18 Ha elértétek volna a fejlődésnek azt a fokát, amelyet Igém megkövetel, akkor szellem-lelketek 

fényében dolgoznátok, és üdvös hatásotokat mások is éreznék. De ez nem így van, és ezért, nagy 

sajnálatodra, a leckék ismétlődnek. 

19 Az egyetlen Isteni Szellem három különböző megnyilvánulása volt az a kinyilatkoztatás, amelyet 

az ember az idők folyamán, három korszakra osztva, Istentől kapott. Sokszor és sokféleképpen 

elmagyaráztam nektek azt, amit ti tévesen a "Legszentebb Szentháromságnak" neveztek, és amit nem 

tudtatok megmagyarázni, mert nem értettétek. 

20 Elmagyaráztam nektek, hogy akit ti Atyának neveztek, az Isten abszolút hatalma, az Egyetemes 

Teremtő, az egyetlen Teremtetlen; hogy akit ti Fiúnak neveztek, az Krisztus, vagyis az Atya teremtményei 

iránti tökéletes szeretetének kinyilatkoztatása; és hogy akit ti Szentléleknek neveztek, az a bölcsesség, 

amelyet Isten küld nektek fényként ebben az időben, amikor a szellemetek képes jobban megérteni 

kinyilatkoztatásaimat. 

21 A Szentléleknek ez a fénye, Isten bölcsessége hamarosan uralkodni fog ebben a harmadik 

korszakban, amelyet születni láttok, megvilágítva a szellemiségre szoruló, igazságra szomjazó és 

szeretetre éhes emberiség elméjét. 

22 Három "királyságot" rendeltem az emberek közé, amelyek hamarosan eggyé fognak egyesülni. 

23 Az első a hatalom és a törvény ereje volt, a második a szereteté, a harmadik a bölcsességé. 

24 Amint az ember a törvénynek, a tanításoknak és a kinyilatkoztatásoknak megfelelően él, amelyeket 

minden egyes "királyságban" elhoztam neki, igazat mondhat majd, hogy a mennyek országa behatolt az 

ember szívébe. 

25 Ugyanígy igaz az is, emberek, hogy egy Isten nyilatkoztatta ki magát az embereknek, bár három 

különböző aspektusban: Ha az Atya műveiben keresitek a szeretetet abban az első korszakban, meg 

fogjátok találni; és ha a bölcsesség fényét keresitek, ugyanúgy felfedezitek, ahogy Krisztus műveiben és 

szavaiban nemcsak szeretettel, hanem hatalommal és bölcsességgel is találkoztok. Mi lenne tehát furcsa, 

ha a Szentlélek műveiben ebben az időben egyszerre fedeznétek fel hatalmat, törvényt és erőt, valamint 

szeretetet, gyengédséget és gyógyító balzsamot? 

26 Ez a legmagasabb királyság - nem a fény miatt, mert az mindig ugyanaz, hanem azért, mert az 

emberek képesek a magasabb életre. 

27 Ez lesz a fény országa, amely megvilágítja az elméket és a lelkeket - egy olyan fény, amely 

átalakítja az emberiséget. A fényesség olyan nagy lesz, hogy mindazok, akik megtagadtak Engem, nem 

fognak többé megtagadni, és azok, akik ostobák voltak, felhagynak ostobaságukkal, mert meglátják majd 

az igazságot fényes nappal és tisztán, mint az égboltozat. 

28 Addig is ki kell választanom a többi ember közül egy olyan népet, amely jóakaratú szívekből áll, 

akik, amikor eljön az óra, a spiritualizáció munkásaiként fognak Engem szolgálni. Itt, csendben és 

alázatban készítem fel és tanítom őket. 

29 Ahogyan a földműves megműveli a földjét, ahogyan a kézműves a munkájának szenteli magát, 

ahogyan a tudós az elmélkedésnek, a filozófus az álmainak hódol - ahogyan minden ember szomorú és 

kétségbeesett küzdelmet folytat az életért, úgy fogok én is népet teremteni, akiket a szellemiség, a béke, a 

jóság, az élet magasabb rendű ismerete inspirál, akik dolgoznak és figyelnek, mint a jó vetés, akik 

fáradoznak, mint a tudós, akiknek álmaik vannak, mint a filozófusnak, akik a lélek igazi táplálékáért 

küzdenek, ahogy az emberiség küzd a mindennapi kenyérért. 

30 Az igazi spiritualista az lesz, aki egyesíti a szellem és az anyag törvényeit, és erényes, 

lelkiismeretes és magas színvonalú életet teremt belőlük. 

31 Ma ti vagytok az én kis tanítványaim, akik magányos meditációtokban fokozatosan formáljátok a 

lelketeket, hogy azután segíthessétek embertársaitokat a jólét elérésében. 

32 Jézus tanítványa az, aki az Ige által győz, aki meggyőz és vigasztal, aki felemel és felébreszt, aki a 

legyőzöttből önmagát és a megpróbáltatásokat legyőzőt csinál. 

33 Krisztus apostola nem hordozhat önzést a szívében, nem gondolhat csak a saját szenvedéseire vagy 

gondjaira. Nem a sajátjai miatt aggódik, hanem másokra gondol, azzal a teljes bizalommal, hogy semmit 

sem hanyagolt el, mert az Atya azonnal megsegíti azt, aki a sajátjait hátrahagyva az Úr egy olyan 

gyermekének szenteli magát, akinek lelki segítségre van szüksége. És aki elfelejtette magát, hogy a 
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remény mosolyát, a szomorúság vigaszát, a fájdalom balzsamjának cseppjét vigye a felebarátjának, az 

hazatérve áldást, örömöt és békét árasztó fénnyel látja megvilágítva otthonát. 

34 Ha az emberek egyszer egy kicsit is úgy érzik magukat, mint a szomszédaik testvérei, és egy kicsit 

mint az egész föld gyermekeinek szülei, akkor egy határozott lépést tettek tanításomban. 

35 Milyen kevesen ismerik az élet nagy tudományát, amelynek ereje és eredete a szereteten alapul. 

36 Aki megtanul jónak lenni a tanításomban foglalt isteni útmutatás alapján, annak olyan lesz, mint a 

kenyér, amelyet az asztalon szétosztanak, hogy szétosszák mindazoknak, akik helyet foglalnak mellette, 

hogy egyenek. 

37 Nem állíthatjátok, hogy a szeretet ösvényemen jártok, amíg még nem vagytok teljesen eltelve 

jósággal, és elhanyagoljátok a spirituális fejlődéseteket - amíg mások viselkedésével foglalkoztok, hogy 

cenzúrázzátok és elítéljétek azt. 

38 Legyetek biztosak abban, hogy amíg nem tisztítjátok meg szíveteket és gondolkodásotokat, addig 

akadálya lesztek annak, hogy fényem elérje és áthassa lényeteket. Mert a rossz gondolatok, szavak és 

érzések akadályozzák, hogy ez a fény, amely csupa tisztaság, a lelketekben lakozzon. 

39 Meg kell tisztítanod a lakást, hogy beléphessek a szívedbe - de nem csak egy pillanatra, hanem 

örökre. Szíved titkos kamrájában akarok lakni. De ne hívj Engem csak azért, hogy néhány rövid pillanatra 

legyek ott, csak addig, amíg a felkészülésed tart, hogy utána kidobjanak, amint felébrednek a 

szenvedélyeid. 

40 A világ és kísértései erősek, ezért jó szándékaidnak még erősebbnek kell lenniük, hogy akaratod ne 

gyengüljön el a küzdelem és a megpróbáltatások közepette. 

41 Néha megismétlem a leckéimet, mert azt akarom, hogy a lelked érzékennyé váljon, és a szíved 

megremegjen. Ha nem így cselekednék, akkor téves elképzelésekbe esnétek az Igém igazságáról. 

Emlékeztek arra, hogy az ősi izraeli nép csak kérlelhetetlen igazságosságot, szigorúságot és keménységet 

látott Istenében, és hogy ezért, mivel ilyen elképzelésük volt Urukról, a büntetéstől való félelem késztette 

őket arra, hogy engedelmeskedjenek Isten törvényének? 

42 Ti már tudjátok, hogy milyen tévedésben voltak, hiszen felfedeztétek az Atya végtelen szeretetét az 

emberiség iránt. 

43 Ti máris kevesebb bírót láttok Istenben, mint a tökéletes és kimeríthetetlen szeretet Atyját, és 

mondom nektek, hogy jó, ha Istenben látjátok az Atyátokat. Mégis el kell mondanom nektek, hogy ébren 

tartsalak benneteket, hogy ti is, mint az az ősi nép, beleeshettek egy újabb hibába, és ez a hiba lehet az, 

hogy nem teszitek meg az erőfeszítést, hogy erkölcsileg és szellemileg javuljatok, vagy hogy nem 

aggódtok a folyamatos és súlyos bűnök miatt, bízva abban, hogy az Atya minden szeretet felett áll, és 

megbocsát nektek. 

44 Bizonyos, hogy Isten szeretet, és nincs olyan vétség, bármilyen súlyos is, amelyet ne bocsátana 

meg. De tudnotok kell nagyon jól, hogy ebből az isteni szeretetből fakad az igazságosság, amely 

kérlelhetetlen. Legyetek tudatában mindennek, hogy amit tanításom ismereteként magatokba vettetek, az 

megfeleljen az igazságnak, és elpusztítsatok minden téves elképzelést, ami bennetek jelen lehet. Ne 

felejtsd el, hogy bár az Atya szeretete megbocsát neked, a folt - a megbocsátás ellenére - a lelkeden marad, 

és hogy neked kell azt érdemszerzéssel lemosnod, és így igazságot szolgáltatnod a szeretetnek, amely 

megbocsátott neked. 

45 Hajlamosak voltatok szemet hunyni rossz cselekedeteitek, bűneitek felett, és a nem kívánt terhet 

másra hárítani. De végül meg fogod érteni, hogy senki sem tudja jobban lemosni a foltokat, mint az, aki a 

szívébe nyomta őket. 

46 Miért olyan lassú a járásod, holott ez az üdvösség kapuja és a rád váró kegyelem forrása? Ennek 

oka, hogy az Istenbe vetett hit hidegségének érzése, a világi szkepticizmus megfertőz benneteket, és 

időnként úgy érzitek magatokat, mint azok az emberek, akik már semmit sem várnak az én kegyelmemtől. 

47 Emberek, akik ma hallgattok Engem - ti emberek, akik a boldogságot a mulandó, élvezetekkel teli 

életben keresitek - bizony mondom nektek, a végén csak a keserűség és a lelkiismeret-furdalás marad a 

szátokban, amikor megtapasztaljátok, mennyire más és illúzióitokkal ellentétes a törekvésetek eredménye. 

48 Bizony mondom nektek, élni, küzdeni, élvezni, szenvedésben és haldoklásban csak úgy tudtok 

kitartani, ha a lélekre támaszkodtok, mint egy botra, és a léleknek mindig meg kell hallania lelkiismerete 

hangját. 
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49 Csak a hitben találhatod meg a szükséges erőt. 

50 Ó szenvedő emberiség, fájdalomtól és keserűségtől elsötétült emberiség! Nyissátok ki szemeteket, 

hogy meglássátok a világosság országának eljövetelét, az Igazság Szellemének eljövetelét, aki leszáll, 

hogy felébressze a ma még alvó lelkeket és elméket. 

51 Krisztus beszél hozzátok a Lélekben, aki közvetít Isten és ember között. Mert Krisztus "az Ige", 

Isten Igéje, a szeretet és az igazság Igéje. Ma a számtalan forma egyikében szólok hozzátok, amelyben 

kinyilatkoztathatom nektek az Igémet. Holnap, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a formája véget ér, az Én 

Igém le lesz írva, és így, írásokban, megyéről megyére, otthonról otthonra, szívről szívre fog járni, 

egyeseket felébresztve, másokat megtérítve, másokat megvigasztalva, bár ezt is el kell mondanom nektek: 

Néhányan továbbra sem lesznek fogékonyak az üzenetre, sőt, néhányan még káromolni is fogják azt. 

De ennek semmi jelentősége, emberek. Eljönnek majd azok az idők, amikor a tömegek buzgón keresni 

fogják szavamat a Szentíráson keresztül. Még ez az itteni nép is, amikor emlékezni akar annak az igének a 

jelentésére és hangjára, amely manna volt életük sivatagában, szeretettel és tisztelettel fogja összegyűjteni 

a lapokat, amelyekre az én igémet írtad. 

52 Az embernek szüksége van a szellemi bölcsességre, és én megadom neki, ahogyan a múltban is 

tettem, amikor, látva a szeretetre éhes emberiséget, tanítottam nekik. 

53 Isten számára nincs "lehetetlen": az embernek szüksége volt Istenre, és Ő eljött az emberhez. 

Szüksége volt egy magasabb szintű ismeretre, és az Úr mély leckéket tárta fel előtte. Szüksége volt a 

hitének megerősítésére, és az Atya megerősítette a nagyon szeretett gyermek hitét. 

54 Nem kellene, hogy meglepjen benneteket, hogy ebben a Harmadik Korszakban olyan formában 

teszem Magamat ismertté, amiről a fületek tanúskodik, és amit a szívetek már megéreztek. 

55 Ma még nem láttatok Engem megtestesülni egy emberi lényben, Krisztus jelenléte a Harmadik 

Időben tárul fel az inspiráción és a Lelkemmel való kapcsolatteremtés képességén keresztül, amelyet 

feladatként kaptak egyes gyermekeim. 

56 Az emberek nagy zűrzavarba kerültek, mert tévesen értelmezték azt, amit Isten kinyilatkoztatott a 

korábbi időkben - mert képtelenek voltak belépni abba, ami számukra van. 

Csak azért nem tudnak behatolni a felfoghatatlanba, mert hiányzik a szellemi erejük, hogy meglássák az 

örökkévaló fényét materializmusuk falán túl. 

57 Tekintettel a fény - a fény, amely bölcsességet, szeretetet, emelkedettséget jelent - mérhetetlen 

hiányára, el kellett jönnöm. 

58 Ahhoz, hogy ezt a fényt adjam nektek, nem volt helyénvaló, hogy emberi lényként helyezzem 

magam mellétek. Mert ahhoz, hogy spiritualizációra ösztönözzelek benneteket, szükséges volt, hogy 

jelenlétemet szellemi, láthatatlan és mégis kézzelfogható formában fedjem fel hitetek és szeretetetek 

számára. 

59 A Szent Szellem eljövetele ebben a Harmadik Korszakban Isten szellemi megnyilvánulása, annak 

az erős és igazságosságot szerető Jehovának, aki az Első Korszakban a természeti erőkön keresztül 

nyilvánult meg, és a szerető Jézusé, aki igaz ember volt, akitől az Atya a Második Korszak kezdetén 

beszélt. Ma újra eljövök az emberiséghez, de Szellemként jövök, mert tudom, hogy most már képesek 

vagytok megérteni Őt és hinni Neki, amikor Ő közvetlenül szól hozzátok. 

kapcsolat. 

60 Ez a fény kora, amelynek tisztasága megérteti veletek azt, amit eddig kifürkészhetetlennek hittetek. 

Szívetekben hagyom a múlt idők leckéinek lényegét. De azt a fanatizmust, amelyet körülöttük tápláltatok, 

maga az emberiség fogja elpusztítani abban a pillanatban, amikor tovább halad a fejlődés útján. 

61 Mindenkihez szólok itt, anélkül, hogy megállnék, hogy vallási közösségek vagy hitvallások szerint 

megkülönböztetnélek benneteket. A szellemi megosztottság és a szakadások hozták létre az embereket, ők 

azok, akik elítélik egymást, harcolnak egymás ellen és megtagadják egymástól az igazságot. 

62 Mindenkit szeretek és mindenkit keresek, mert látom, hogy mindannyian tévúton jártok. Mit 

csináltál az igazságból és a törvényből? Sok vallás. Nem teszek szemrehányást nektek ezért - éppen 

ellenkezőleg, megengedték nektek, mert a megértés, a fejlődés és a spiritualitás különböző fokozataival 

rendelkeztek. De hogy az egyik vallási közösség ellenségnek tekintse a többieket, és hogy egymást 

fenyegessék, bántsák és öljék - ezt soha nem írta elő a tanításom. Mondom nektek, hogy akik így 

cselekszenek, azok nem az igazság védelmezői, hanem ellenségei. 
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63 Miért vagytok ellenségek egymás között, bár senki sem mentes a bűntől? Miért harcoljunk az 

ellen, ahogyan mások el akarják érni a tökéletességet, és közelebb akarnak kerülni az Atyjukhoz? Ki az, 

aki elmondhatja, hogy ő az igazságot hozza, és Istennel van, hogy üdvözültnek tartja magát, és ki az, aki 

arra van ítélve, hogy elpusztuljon? 

64 Milyen ostobák vagytok még mindig, hogy elítélitek egymást! 

65 Nem szégyelled magad, hogy a világosság idejének teljességében vétkezel, és bár lelkednek már az 

emberi nyomorúság fölé kellett volna emelkednie. 

66 Emberek, itt van a Szentlélek hangja, Isten szellemi megnyilvánulása a ti értelmeteken keresztül, 

amely nem egy új törvényt vagy egy új tanítást tár fel nektek, hanem egy új, fejlettebb, szellemi és 

tökéletesebb módját annak, hogy kapcsolatba lépjetek az Atyával, hogy befogadjátok Őt és imádjátok Őt. 

67 Ha az Úr azt mondta neked: "Szeresd Istent teljes szívedből és teljes lelkedből, és felebarátodat, 

mint önmagadat", és ha a Mester a szeretet tanát hirdette neked, akkor ez a szellemi hang, amely 

ugyanabból a forrásból származik, azt mondja neked, hogy ragaszkodj a szeretet törvényéhez, mert olyan 

erővel rendelkezik, amellyel még a világ legnagyobb seregei sem rendelkeznek, és hogy hódításaik 

biztosak és tartósak lesznek, mert mindannak, amit a szeretet alapjaira építesz, örök élete lesz. 

68 Az emberiség szerencsétlenségben van, az emberi elme zavart, a szív elbizakodottá vált az ember 

által a földön elért képességek miatt. Az ellenszer erre mindig is a keze ügyében volt, de ő elutasította. Ez 

az orvosság a szellemi tudás. 

69 Azt mondom nektek, hogy azok, akik felébredtek és tudatában vannak annak, hogy mi történik, 

azok alkalmasak arra, hogy meggyújtsák az emberek hitének lámpását Isten Lelke felé. 

70 Értsd meg, hogy lelkednek a képességei, adottságai és lehetőségei szerint kell kibontakoznia, 

amelyek a mai napig szinte teljesen ismeretlenek számodra. 

71 Az Én Igém nem tár fel nektek olyan részleteket a múltatokról vagy a szellemi jövőtökről, amelyek 

nem vezetnének benneteket jó helyre. Arra azonban megtanítalak benneteket, hogy teljesítsétek a 

feladatotokat azon a világon belül, ahová küldtek benneteket. 

72 Ezért vetkezz meg minden olyan elképzeléstől, amellyel egyesek a múltadról vagy a lélek életében 

a jövődről beszélve akarnak lenyűgözni téged. 

73 Tudjátok meg, tanítványok, hogy a spiritualizáció lehetővé teszi a lelkiismeret számára, hogy 

nagyobb tisztasággal nyilatkozzon, és aki meghallja ezt a bölcs hangot, nem fog becsapódni. 

74 Ismerkedjetek meg a lelkiismerettel, ez egy barátságos hang, ez az a fény, amelyen keresztül az Úr 

átengedi fényét - akár Atyaként, akár Mesterként, akár Bíróként. 

75 Engedjétek meg a lelkiismereteteknek, hogy a megpróbáltatásokban azt mondja nektek, hogy nem 

büntetlek benneteket, hanem hogy megtisztítjátok magatokat, és hogy amikor a természet elszabadult erőit 

látjátok, amelyek rémületet okoznak, ne káromoljátok azt, hogy ez Isten büntetése, hanem hogy ez egy 

próbatétel, hogy megtisztuljatok. 

76 Csak a lélek tisztasága lesz képes arra, hogy fényruhájának ragyogását sugározza. 

77 Törekedjetek arra a megtisztulásra, amelyet a felebarátaitok közötti szeretet gyakorlásán keresztül 

kaphattok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 294  
1 Ezekben az emberek számára nehéz és szomorú időkben az én Munkám olyan lesz, mint egy 

világítótorony a hajótörötteknek, mint egy pajzs a gyengéknek, mint egy élelemmel teli utazási csomag a 

rászorulóknak. - Átvitt értelemben beszélek nektek a spirituálisról. Mert már megmondtam nektek, hogy 

az ember nem csak kenyérrel él, hanem az én igémmel is. 

2 Szükséges, hogy megértsétek ennek az igazságnak a jelentését. Mert sok rászoruló, testben és 

lélekben beteg ember keresztezi majd az utadat. De bizony mondom nektek, a fizikai szükségletük nem 

lesz nagyobb, mint a lelküké. Mert ez nyomorúságból, éhségből, meztelenségből, hidegből, félelemből és 

sötétségből fog állni. 

3 Milyen felkészültnek kell lenned, hogy belenézz a szívekbe, és megtudd, mit rejtenek, mit 

rejtegetnek és mire van szükségük! Arra tanítottalak benneteket, hogy tápláljátok a lelkeket, gyógyítsátok 

őket, adjatok nekik fényt és mutassátok meg nekik az utat a felfelé vezető fejlődésükhöz. 

4 Aki ezt az igét hallja és a szívében őrzi, az képes lesz lélekvezető, orvos és tanácsadó lenni. Az ő 

szavában a béke és a vigasztalás ajándéka lesz a világosságra szoruló embertársai számára. 

5 Miközben gyógyítod a betegeket, és meghallják az isteni Igét, sok lélek feltámadásának leszel 

tanúja, amikor mély álmukból felébredve és hangodtól felrázva felfedezik azokat a kincseket és 

ajándékokat, amelyeket magukban hordoztak, anélkül, hogy tudatában lettek volna. Akkor nagy öröm lesz 

a szívükben, mert érezni fogják, hogy Atyjuk örökösei. 

6 Hosszú ideig távol érezték magukat az Úrtól. De elég volt egyetlen szó egy testvértől, a 

legszeretőbb Atya küldöttjétől, és egész lényük szeretettől és élettől ragyogott. 

7 Hívásom mindenkit elér, egyik szívből a másikba jut. Ugyanígy a szellemi jelenlétem híre is 

csendben elterjedt köztetek, és továbbadták a tudást, hogy a Harmadik Idő már itt van. 

8 Nem akarom, hogy dicsekedjetek az eljövetelemmel, és nem akarom, hogy olyan eszközöket 

használjatok az üzenetem terjesztésére, amelyek idegenek a spiritualitástól. 

9 Vegyetek példát apostolaimról, akik a szeretet cselekedeteivel, a világossággal teli szavakkal és az 

igazságot tükröző írásokkal a föld minden népének elhozták a tanúságot arról, hogy Krisztus, az isteni 

Mester velük volt. 

10 Gyenge emberek, nem akarjátok megerőltetni magatokat, hogy saját üdvösségeteket 

megszerezzétek. Áldozatot kérek tőled? Elég egyszerű a feladat, amelyet mindannyiótokra bíztam. De úgy 

jelenik meg számodra, mint egy kereszt, amelynek súlya meghaladja az erődet. 

11 Ha bármilyen próbatételnek teszlek ki, kétségbeesel és fellázadsz akaratom ellen, még ha az enyhe 

is. 

12 Hol van Ábrahám, akitől a szeretett fia életét követeltem, és aki kész volt engedelmeskedni 

Nekem? Hol találhatnám meg Mózes erejét és hitét, aki népével együtt átkelt a sivatagon? És apostolaim 

hűsége, hogy halálukig követték a Mesterük által hátrahagyott nyomokat - hol találhatnám meg újra? 

13 Nézzétek, nem kérem tőletek gyermekeitek életét, és nem kérem, hogy véreteket áldozzátok fel az 

Én nevemben, és mégis nehéznek tűnik számotokra a küldetés, amelyet rátok bíztam, és sokan vannak, 

akik visszautasítják azt. 

14 Én csak azt mutattam meg nektek, hogyan tegyetek jót, hogyan legyetek hasznosak felebarátotok 

számára, hogy így örök békét teremtsetek a lelketeknek, és hogy segítsetek embertársaitoknak megmászni 

a spiritualizáció hegyét. 

15 Hagyd, hogy a lelkiismereted hangja beszéljen, hallgasd meg, és aztán mondd meg nekem, hogy ez 

a küldetés, amelyet rád bíztam, igát jelent-e számodra. Bizony mondom nektek, ha mindig képesek 

vagytok meghallani ezt a belső hangot, akkor a bűntudat könnyeit kell majd hullatnotok, és azt kell 

mondanotok Nekem: Milyen hálátlanok voltunk Hozzád, és milyen igazságtalanok voltunk önmagunkkal 

szemben! 

16 Amikor ezeket a gondolatokat végiggondoltátok, és szilárd elhatározás alakult ki a szívetekben, 

hogy szelíden és szeretettel teljesítitek küldetéseteket, érezni fogjátok lelketekben Atyátok fényét, amint 

megáld benneteket. 

17 Ne féljetek, emberek, mert én előttetek járok, irányítom lépteiteket és megvilágítom utatokat, mint 

egy mérhetetlenül nagy világítótorony. 
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18 Ha ezt a mai leckét a Mester szemrehányásának veszitek, akkor vegyétek úgy. De ha a mélyére 

mész, ott megtalálod igazságosságomat, szeretetemet és buzgóságomat a munkámban rád bízott 

szerepemért. 

19 Ismerjétek fel, hogy most van a Harmadik Idő, a Spirituális Fény Korszaka. 

20 Legyetek jókedvűek, mert sok eseménynek lesztek tanúi, és sok kinyilatkoztatásban lesz részetek. 

21 A szíved nem keményedett meg, az agyad nem zárkózott el a szeretetemtől, a lelked nem alszik. 

Nyissátok meg szemeteket a fényre, és élesítsétek érzékeitek, hogy érzékelhessétek a jeleket, a Szellemem 

és a szellemi világ hívásait és megnyilvánulásait, amelyek ismertté válnak számotokra. 

22 Minden teremtmény számára a lelki felszabadulás napja erre az időre van kitűzve - az idő, amikor 

örökre megszűnik a világ rabszolgája, a kísértések rabszolgája, a test és annak örömeinek imádója lenni. 

23 A hamis csecsebecsék lehullnak rólatok, mert a lélek elutasítja a világ hiúságait, hogy a 

spiritualizáció méltó köntösébe öltözzön. 

24 Hányan vagytok, akik hallottátok az Igémet abban az időben, akiknek a szabadulásotok napja 

pontosan az a nap volt, amikor először hallottátok ezt a hangot! Mennyi szeretettel vésted emlékezetedbe 

azt az áldott napot, amikor megemlékeztél a hitre való feltámadásod csodájáról! 

25 Boldogok azok, akik sokat sírtak, de tudtak várni. Boldogok azok, akik vétkeztek, de utána 

készségesen alávetették magukat a megtisztulásnak, mert megérezték, hogy az én szavam a szívükbe 

hatolt. Képesek voltak érezni és felismerni Engem attól a naptól kezdve, amikor először vettek részt a 

megnyilvánulásomban, az első szavamtól kezdve. Amikor a szívük húrjait, amelyek az élet fájdalmai és 

szerencsétlenségei miatt érzékennyé váltak, megérintettem lényemmel, érezték, hogy a Mester Isteni 

életereje átáramlik egész lényükön, és abban az időben, amikor megerősödtek, a nyomorúság, a folt, a bűn, 

a szenvedés, a sötétség és a foltok lehullottak a lelkükről, és ezután a fény lelkének megfelelő ruhába 

öltözött, ami az igazság. 

26 Olyan emberek jöttek el hozzám, akik halottak voltak a lelki élet számára. De amikor elmentek, 

úgy mentek el, mint a hitre tért emberek, akik végre tudták, hogy melyik az igazi út. Mert a hit a lélek 

iránytűje. 

27 Kimondhatatlan boldogságérzés a lélek számára, amikor a hitre emelkedik! De ez még nem 

minden, még több várt azokra, akik így tértek vissza az életbe. Az volt a boldogság, hogy tudták, képesek 

lesznek feltámasztani a "halottakat" az útjukon, ahogyan azt a Mesterüktől tanulták, és hogy képesek 

lesznek irányt mutatni minden földi vándornak, akivel találkoznak, és aki az életben meghatározott cél 

nélkül vándorol. 

28 Aki nem mentett meg egy felebarátot, aki nem adta vissza egy embertársának elveszett hitét vagy 

egészségét, az nem tudja elképzelni a léleknek ezt az örömét. Ki tudja hát elképzelni azt az örömöt, hogy 

minden lélek Megváltója, Vigasztalója, Mestere és örök feltámadása? De ezt az örömöt nem csak 

magamnak tartottam fenn, mert megosztottam veletek valamennyit minden egyes tulajdonságomból, és 

megtanítottalak titeket arra, hogy megmentsetek, meggyógyítsatok, megvigasztaljatok és új életre 

keltsetek. Mert azt akarom, hogy az Én örömöm legyen mindenkié, ahogyan Mennyei Királyságom is 

mindenkit vár. 

29 Emberek, ha úgy érzitek, hogy egy magasabb erő öleli át lényeteket, az azért van, mert most épp az 

én jelenlétemet érzitek. Felkészítetted a lelkedet és befogadóvá tetted a testedet. Ezért ebben a pillanatban, 

szavaimtól meghatódva, élvezitek a Lelkemből sugárzó erőt. Gondoljatok bele: Ha életetek minden 

pillanatában meglenne ez a spiritualizáció, akkor mindenhol érzékelnétek a jelenlétem érzését. Akkor azt 

fogjátok tapasztalni, hogy igazságosságom teljes mértékben megnyilvánul az életetekben. 

30 Jelenleg a föld népei felett ítélkezem, és minden lelket megérintek fényemmel. De csak kevesen 

vannak tudatában annak, hogy eljött az ítéletük, és még kevesebben vannak azok, akik sejtik a már az 

elmúlt korokban meghirdetett idő jelenlétét. 

31 Mindenkinek megadtam a szükséges időt életük lelkiismereti vizsgálatára, valamint a bűnbánatra 

és megújulásra, ha van mit javítaniuk vagy jóvátenniük. Mindazoknak, akik kormányoznak és 

törvényhozók, mind azoknak, akik spirituálisan vezetik az emberiséget, valamint a tudósoknak és 

mindazoknak, akik tudást közvetítenek, időt adtam a felkészülésre. Mert mindenkinek válaszolnia kell 

majd azokra a kérdésekre, amelyeket az igazságszolgáltatásom fog feltenni nekik. 
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32 Ha a mai emberek nem lennének ilyen kemények és érzéketlenek, kétségtelenül állandóan 

kapnának üzeneteket a szellemi világból, és időnként lények sokaságával találnák magukat körülvéve, akik 

szüntelenül az emberek felébredésén dolgoznak, és azt tapasztalnák, hogy soha nincsenek egyedül. 

33 Egyesek ezt a világot "láthatatlan", mások "túlvilági" világnak nevezik. De miért? Egyszerűen 

azért, mert nincs meg bennük a hit, hogy "lássák" a spirituálisat, és mert emberi nyomorúságuk miatt 

távolinak és idegennek érzik magukat egy olyan világtól, amelyet a szívükben kellene érezniük. 

34 Meg kellett tennem ezt a népet, amely e gyülekezeti termek szerénységében összegyűlt, hogy 

meghallgasson Engem, szabaddá a földi javaktól és a hiúságtól, hogy vonzódjanak valamihez, ami 

pontosan nem e világból való, és ami az Én tanításom. 

35 Szegénynek találtalak, az elveszett javakért sírva, és ezért egy kicsit csalódtam a világi dicsőség 

hamis csillogásában, és egy kicsit kevésbé materializálódtam. Ez segít érezni a spirituális jelenlétét, 

valamint vágyakozni a lélek kibontakozása és jobbá válása után. Ha gazdag lennél, egészséges, és 

kényelem, ünnepek és élvezetek között élnél, ide siettél volna hívásomra? 

36 Ismerjétek fel, hogy még mennyire éreztetnem kell magam az emberek között, hogy az uralkodók 

kövessék az utasításaimat. 

37 Nem arról van szó, hogy szegénynek akarlak látni benneteket, még kevésbé annak szükségét, ami 

az élethez és a túléléshez szükséges. De a fejlett embernek tudnia kell, hogy az ember előtt a lélek áll, mert 

a lélek képes a földi test nélkül élni, míg a test nem létezhet a lélek nélkül. 

38 Azt akarom, hogy minden a tiéd legyen, de hogy tudatosan használd fel azt, amire szükséged van; 

hogy tudd, hogyan lehetsz gazdag lélekben és birtokolhatsz sokat anyagiakban, ha jól használod őket, és 

az egyiknek, valamint a másiknak is megadja a valódi értékét és rangját. Hogyan árthatna magának a 

mérhetetlenül gazdag ember lelke, ha az, amit birtokol, a felebarátja javát szolgálja? És hogyan árthat egy 

erős embernek, ha a lelke tudja, hogyan vonuljon vissza alkalmanként imádkozni, és az imáján keresztül 

közösségben van Velem? 

39 Ti, akik halljátok ezeket a kinyilatkoztatásokat, megértitek az igazságot. De sokan vannak, akik 

éppen ezekben a pillanatokban szenvednek hajótörést a sötétségben, és őket kell megmentenem. A 

közelgő viharban sok hajó elsüllyed, és lesz félelem, jajgatás és átok, kétségbeesés és könnyek. Mégis 

biztosíthatlak benneteket, hogy lelkileg senki sem fog elpusztulni, mert még a legmélyebb sötétségben is 

mindig felragyog egy fény, egy csillag, egy sugár, amely a Lélek, amelyből a hit és a remény szikrája száll 

a szívbe. 

40 Amikor az emberek legbensőbb részéből felhangzik hozzám a segélykiáltás, amely azt mondja 

nekem: "Atyám, Megváltónk, jöjj el hozzánk, elveszünk", akkor hagyom, hogy érezzék jelenlétemet, 

kinyilatkoztatom nekik végtelen irgalmamat, és még egyszer bebizonyítom nekik. 

41 Szomjazom a hitetekre, a bűnbánatotokra és a szeretetetekre - egy olyan szomjúságra, amelyet a 

mai napig nem tudtatok oltani. Mert valahányszor kértem tőled szereteted vizét, te epés és ecetes poharat 

kínáltál nekem. 

42 Az én szomjúságom az, hogy szeressétek egymást. Mert elég lenne, ha teljesítenétek ezt a 

parancsolatot, és azonnal megszűnne minden fájdalmatok, keserűségetek és szenvedésetek. A 

szomjúságom nem Nekem, hanem nektek szükséges. 

43 Tanítványok, érezzétek, mennyire szeretlek benneteket ebben az igében. Szeressetek Engem is 

benne, mert az Én Lelkem benne van a jelentésében. 

44 Amikor ez a tanítás elterjed, meg fogják kérdezni tőletek, hogy mi ennek az üzenetnek a célja, 

hiszen már most is nagyon sok vallási közösség létezik. Akkor majd felfeditek nekik, hogy ez a szó azért 

jött az emberiséghez, hogy megtanítsa az embereket a szellem és a szellem közötti párbeszédre, amit a 

vallásaik nem tanítanak nekik, és hogy ez az üzenet az isteni fény, amely feltárja előttetek mindazokat a 

szellemi tulajdonságokat, amelyekkel rendelkeztek. 

45 Ez a nép el fogja vinni Igém Jó Hírét az egész emberiségnek, és általa az emberek fel fogják 

ismerni, hogy csak egy lépés választja el őket a Szellemi Királyságtól, és hogy a végtelen távolság, 

amelyről azt hiszik, hogy létezik az egyik és a másik világ között, csak a képzeletük, tudatlanságuk és a 

vallás külsődleges gyakorlása miatt van. 
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46 A múltban az emberiség csak arra az időre készült fel, amikor a pillanat alkalmas lesz a szellemi 

kommunikációra. Most van itt a megfelelő idő, amikor a lelketek megerősödött, és ugyanakkor képes 

felemelkedni és kapcsolódni a magasabb élethez. 

47 Az emberi értelem által történő kihirdetésem bebizonyította nektek mindannak igazságát, amit az 

imént mondtam nektek, és ösztönzőként is szolgált e nép számára, akik hallottak Engem, és ily módon 

segített nekik, hogy megtegyék az első lépést a lelki párbeszéd felé. 

48 Ahogyan először tanítottalak benneteket, hogy később nagyobb tökéletességre léphessetek az 

Utamon, úgy kell először az Én Szavammal beszélnetek és magyaráznotok, hogy amint Munkámat 

megértették embertársaitok, felkészültek legyenek és képesek legyenek kommunikálni Atyjukkal és 

szellemi testvéreikkel. 

49 Nem minden hanghordozóm volt képes és hajlandó felkészülni arra, hogy szolgáljon Engem, és 

gyakran kellett leküldenem fényemet a tisztátalan elmékre, amelyek haszontalan, ha nem bűnös dolgokkal 

voltak elfoglalva. Megszegésükkel az Én igazságosságomat vonták magukra, mert elméjüket 

megfosztották minden ihletettségtől, ajkukat pedig minden ékesszólástól, hogy kifejezzék az isteni 

üzenetet. 

Ezekben az esetekben a hallgatók tömege becsukta a fülét e szegényes igehirdetések előtt, de 

megnyitotta a lelkét, hogy érezze bennük Jelenlétemet és befogadja Lényegemet. Az emberek azzal az 

esszenciával táplálkoztak, amelyet kegyelmem küldött nekik abban a pillanatban; de a hanghordozó 

megakadályozta, hogy olyan üzenet jöjjön, amely nem az ő ajkáról származott, így kényszerítve a 

jelenlévőket arra, hogy szellemtől szellemig beszélgessenek Mesterükkel, noha még nem voltak 

felkészülve arra, hogy ilyen formában fogadják el sugallataimat. 

50 Még elég idő van hátra a hanghordozóknak és a közösségeknek, hogy felkészüljenek, hogy az 

emberi értelmen keresztül történő megnyilvánulásom utolsó évében láthassák, amint Szavam eléri 

csúcspontját a legmagasabb és legfényesebb tanítói beszédeken keresztül, amelyeket addig hallhattatok. 

Kész vagyok megjutalmazni benneteket azzal, hogy megadom nektek ezt a felkészültséget és vágyat, ha 

valóban felkészültök rá. Fényem patakokban fog áradni, elárasztja a lelketeket, és átitatja azt erővel, 

bölcsességgel és spiritualizációval. 

51 Ezért a szavaimtól való búcsúzásnak a megnyilvánulásom ezen időszakának végén kell történnie - 

a lélek és az értelem lehető legnagyobb felkészültségében, hogy amikor már nem hallasz engem ebben a 

formában, érezd a hatalmas vágyat, hogy halld a hangomat, és ez a vágy arra ösztönöz, hogy keress engem 

a Végtelenben, az Isteniben. Mert ezzel egy határozott lépést tettetek Isten lelki imádata, a gyermekek és 

az Atya közötti igazi párbeszéd felé. 

52 Ha egyszer már nem lesznek a szemetek előtt azok a személyek, tárgyak vagy alakok, amelyekre 

szükségetek van ahhoz, hogy érezni tudjatok Engem, és csak az ima által érzékelitek jelenlétemet, és 

életetek minden olyan pillanatában, amelyben vágyakoztok utánam, megkapjátok az inspirációmat, akkor 

ujjongva fogtok felkiáltani a szívetekben: "Mester, milyen közel vagy hozzánk!". 

53 Továbbra is a Mesteretek leszek, az Orvosotok, és rajtatok keresztül megnyilvánulok azokban a 

betegekben, akiket elém hoztok. Én leszek az inspiráció az elmédben és a szó az ajkadon. Elküldöm 

nektek a spirituális védelmezőimet, hogy továbbra is vezessenek és védelmezzenek benneteket. 

54 Ne elégedjetek meg az első dologgal, amit elértek, hanem irányítsátok a figyelmeteket és az 

erőfeszítéseteket arra, hogy tökéletesítsétek magatokat. Mert az Engem keresésnek ez az új módja is a 

kibontakozás tárgya lesz. 

55 Most van a Harmadik Idő, amikor a lelketek már elkezdhet álmodni a Földről nagyon magas 

világokról és nagyon nagy tudásról. Mert aki elhagyja ezt a világot, és a lelkében hordozza a tudást arról, 

hogy mit fog találni, és szellemi adottságainak kibontakozását, sok világot fog bejárni anélkül, hogy 

bennük lakna, amíg el nem érkezik ahhoz, ami érdem szerint az övé, hogy lakjon benne. 

Teljesen tudatában lesz saját spirituális állapotának, megérti, hogyan kell küldetését teljesítenie, bárhol 

is legyen, ismeri a szeretet, a harmónia és az igazságosság nyelvét, és képes lesz kommunikálni a 

spirituális nyelv tisztaságával, ami a gondolat. Nála nem lesznek akadályok, zűrzavar és könnyek, és 

elkezdi megtapasztalni azt a legfőbb boldogságot, hogy közeledik az otthonokhoz, amelyek az övéi, mert 

örök örökségként az övéi. 
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56 Annak érdekében, hogy munkám a hit és a szellemiség szentélyeként gyökeret verhessen az 

emberek szívében, szolgáimnak sokat kell majd küzdeniük, népemnek számtalan megpróbáltatáson kell 

majd keresztülmennie. 

57 A világ először el fogja utasítani ezt a tanítást. De nem fogjátok elveszíteni a bátorságotokat, mert 

már most rámutatok, hogy aki elutasítja, az a szívével teszi, de nem az ember szellemi lelkén keresztül, 

mert a lélek magában őrzi ezt az ígéretemet. 

58 Láttam, hogy empatikus vagy és elfoglalt a rád váró út miatt, és azért jöttem a szívedhez, hogy 

békét adjak neked, és hogy az Igém által utakat tisztítsak meg számodra, és hogy lebontsam azokat az 

akadályokat, amelyeket már most elkezdtél a képzeleteddel megteremteni. 

59 Boldogok azok, akik elgondolkodnak, szenvednek és aggódnak a munkám miatt, mert ez a 

bizonyíték arra, hogy a szívükbe zárták azt. Ezután bátorítom a lelküket, és megsimogatom, hogy újra tele 

legyen hittel, békével és bizalommal. 

60 A szeretet asztalomnál ettétek az isteni kenyeret, amelyet a felkészülésetekkel érdemeltetek ki. Ha 

nem értél el többet, az azért volt, mert a felkészültséged nem volt elegendő a többre. Ha ezen a napon 

sokat kaptatok, az annak bizonyítéka volt, hogy tudtátok, hogyan tegyétek magatokat méltóvá erre a 

jutalomra. Azt is mondom nektek, hogy ha azon a napon más gyülekezési helyeken patakokban 

árasztottam ki fényemet, az azért volt, mert a hallgatók sokasága tudta, hogyan kell felkészülni, és hogy 

ezzel szemben, ahol ez a spiritualizáció nem létezett, ott az Én szavam igazsággal telve visszhangzott 

gyermekeim lelkiismeretében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 295  
1 Emberiség, félreértelmeztétek az élet értelmét, mert nagyobb jelentőséget tulajdonítottatok az 

anyagiaknak, mint a spirituálisaknak. Ha nem így lenne, nem lett volna szükség arra, hogy újra közétek 

jöjjek. De halljátok, hogy az én Igém hogyan hív benneteket a felemelkedésre és a szellemivé válásra, 

mert látom, hogy az emberek közömbösen élnek a valósággal szemben. 

2 Tanításom feladata, hogy érdekeltté tegyen benneteket a rátok váró élet iránt, amely örökkévaló 

lesz. Ki kell űzni a szívedből az emberi burok elhagyásától való félelmet - a halálfélelmet. Az Én Igém 

meg akar szabadítani téged minden hibádtól. 

3 Bizony mondom nektek, nincs halál, mert a Teremtő az élet, és az Ő művei nem halhatnak meg. 

4 Az ember az, aki a képzeletével megteremtette a halált, és aki ráadásul szegényes felfogása szerint 

teremtette a poklokat és a mennyeket. Milyen helyes elképzelései lehetnek a létezésemről, az 

igazságosságomról és az örök élet igazságáról? Az emberek szívében csak zűrzavar van, és ez a zűrzavar 

képezi részét annak az alapnak, amelyen a többség hite nyugszik. Milyen jövő vár az emberiségre, ha 

továbbra is letér az igaz útról? Csak nyomorúság, zavartalanság és fájdalom, aminek előízét a földi 

szerencsétlen életében már megtapasztalta. 

5 A Szellem Tanítása, az én Tanításom, emberek, az a fénysugár, amely áttöri a sötétséget, amelybe 

estetek. Az emberek csak ezen keresztül jutnak el a szellemi sorsuk tökéletes és teljes megismeréséhez és 

az igazságosságom létezésének igaz ismeretéhez. 

6 A mai emberek nem tudnak úgy gondolni Istenre, hogy ne adnának neki valamilyen módon látható 

formát. Nem tudnak a kísértésekről beszélni anélkül, hogy a gonosz befolyását ne személyesítik meg egy 

olyan Lényben, akinek az a feladata, hogy megrontja a lelkeket, és nem tudnak a bűnösök vezeklésére 

gondolni anélkül, hogy ne képzelnék el a soha nem létező pokol tüzének büntetését. 

7 Erre a három tévedésre, amely az emberek elméjét uralja, azt mondom nektek: Ha hiszünk abban, 

hogy Isten a Szentlélek, akkor nincs okunk arra, hogy anyagi formákban keressük Őt, hiszen Ő a Lélek. És 

az a képzeletbeli lény, akit ti Lucifernek vagy Sátánnak neveztek, csak azoknak az elméjében létezik, akik 

nem voltak képesek spirituálisan értelmezni szavaimat, kinyilatkoztatásaimat és üzeneteimet a múlt 

időkből. 

Bizony mondom nektek, a "Szellemi Völgyben" a sötétség nagy szellemei vannak, akik viszályt, 

gyűlöletet és romlást vetnek. Számtalan szellem van, amelyek befolyása eléri az embereket, amikor gonosz 

gondolatokat ébresztenek bennük, és gonosz cselekedetekre ösztönzik őket. De ezek a lények nem 

démonok; ők tökéletlen, zavart, zavarodott lények, akiket a fájdalom, a rosszindulat vagy a bosszúvágy 

sötétített el. Ne lepődjetek meg, amikor azt mondom nektek, hogy természetük ugyanaz, mint a ti 

lelketeké, és ugyanaz, mint az általatok angyaloknak nevezett lényeké. 

8 Miért nem nevezitek démonoknak a rossz embereket, akik a földön élnek, hiszen ők is elcsábítanak 

benneteket, hiszen ők is gonoszságra buzdítanak benneteket, és eltérítenek benneteket az igaz útról? A 

túlvilág zavaros lényeihez hasonlóan ők is tökéletlen lelkek, de azért jutottak hatalomra és tekintélyre, 

mert a nagyság eszménye birtokba vette őket. 

9 Bizony mondom nektek, sem azok között, akik a földön laknak, sem azok között, akik a 

szellemiekben vannak, nincsenek ellenségeim. Nincs olyan, aki gyűlöl Engem, aki káromol Engem, vagy 

aki csak azért téríti le felebarátait a jó útról, mert örömét leli abban, hogy megbánt engem. Hazudj! Azok, 

akik eltérítik az embereket a hittől, akik kitörlik nevemet embertársaik szívéből, és akik a szellemi ellen 

harcolnak, nem azért teszik ezt, hogy megbotránkoztassanak Engem. Azért teszik, mert ez szükséges a 

földi hatalmi törekvéseikhez, a nagyságról és az emberi dicsőségről való álmaikhoz. 

10 Ugyanez vonatkozik a túlvilági lényekre is, akik nem ébredtek rá a szeretet ösvényére emelő 

fényre. Megpróbáltak nagyok lenni puszta tudás által, és amikor befolyásolják testvéreiket és nővéreiket, 

és letérítik őket a jó útról, nem azzal a szándékkal teszik, hogy fájdalmat okozzanak Nekem, hogy 

vetekedjenek hatalmammal, hogy gyönyörködjenek a rossz győzelmében a jó felett - nem. Az indíték, bár 

gonosz, nem az, hogy megbántson Engem. Hogyan gondolhatjátok egész életetekben, hogy egy hatalmas 

ellenség áll ellenem, aki állandóan elragadja tőlem, ami az enyém? 

11 Hogyan gondolhatod, hogy az emberek útjába állítottam egy náluk végtelenül hatalmasabb lényt, 

hogy az szüntelenül elcsábítsa őket, és amely végül az örök romlásba taszítaná őket? 
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12 Milyen rosszul gondolkodtok rólam és az igazságosságomról - ti, akik azt állítjátok, hogy ismertek 

és szerettek Engem! 

13 Igaz, hogy a rosszak kísértik a jókat, az erősek bántalmazzák a gyengéket, az igazságtalanok gúnyt 

űznek az ártatlanokból, és a tisztátalanok bántják a tisztákat. De ezek olyan kísértések, amelyeket az, aki 

találkozik velük, vissza tud utasítani, mert vannak fegyverei és pajzsa, hogy harcoljon és megvédje magát. 

Kardja a lelkiismerete, mögötte pedig az erkölcs, a hit és az ész, hogy ne hagyja magát elcsábítani a 

gonosz befolyásoktól. 

De nemcsak ezt kell tennie, hanem a cselekedeteivel erényt is kell vetnie, és a lehető legnagyobb 

mértékben ellen kell állnia a rossznak. Amikor látja, hogy egyesek romlást, bűn és pusztulást vetnek, akkor 

elindul, hogy világosságot vessen, megmentse a tévelygőt, és felemelje azt, aki elesett. 

14 Ez a jónak a gonosz és a fénynek a sötétség elleni örök harca - a felemelkedés és a tökéletesség 

magasságainak elérése érdekében folytatott nélkülözhetetlen küzdelem. 

15 Számomra éppoly érdemdús, ha egy lény, amelyet a legsúlyosabb vétkek nyoma szennyez be, egy 

magas eszménytől ihletve megtisztul, mint amikor egy lény, amely rendületlenül tiszta maradt, a végsőkig 

küzd, hogy ne szennyezze be magát, mert kezdettől fogva szerette a fényt. 

16 Milyen messze járnak az igazságtól azok, akik azt gondolják, hogy a zavaros szellemek más 

természetűek, mint a fény szellemei! 

17 Az Atya igazságtalan lenne, ha ez igaz lenne, mint ahogyan nem lenne többé a Mindenható, ha 

nem lenne bölcsessége és szeretete, hogy megmentse a tisztátalanokat, a tisztátalanokat, a tökéletleneket, 

és nem tudná őket egyesíteni az összes igazakkal egy és ugyanazon otthonban. 

18 Tanítvány: Amikor az embernek valódi ismerete van az általa elkövetett cselekedetekről, nem 

engedi, hogy a hiúság elvakítsa. Tudja, hogy ha ez a nemtelen érzés behatolna lényébe, intelligenciája 

elhomályosulna, és többé nem lenne képes haladni a fejlődés útján, megállna és letargiába süllyedne. 

19 A hiúság sok embert tönkretett, sok virágzó nemzetet elpusztított és kultúrátokat romba döntötte. 

20 Amíg a népek eszményei a lendület, a hatékonyság és a haladás voltak, addig bőséget, pompát és 

jólétet tapasztaltak. De amikor az arrogancia felsőbbrendűnek éreztette őket, amikor a felfelé haladás 

eszményét felváltotta az a telhetetlen ambíció, hogy mindent magukénak érezhessenek, lépésről lépésre, 

anélkül, hogy észrevették volna, és anélkül, hogy akarták volna, elkezdték lerombolni mindazt, amit 

felépítettek, és végül a szakadékba zuhantak. 

21 Az emberiség történelme tele van ilyen tapasztalatokkal. Ezért azt mondom nektek, hogy helyes, 

ha nagy eszmékkel rendelkező nép emelkedik fel a világban, amely, bár mindig tudatában van jótetteinek, 

nem merészkedik elébe. Ily módon a pályája nem áll meg, és az eddig elért ragyogása holnap felülmúlható 

lesz, és később újra megnő. 

22 Amikor így beszélek hozzátok, nem csak anyagi célokkal próbállak inspirálni benneteket: Azt 

akarom, hogy szavaimat helyesen értelmezzétek, hogy tudjátok, hogyan alkalmazzátok őket a szellemi és 

az anyagi dolgokra egyaránt. 

23 A hiúság nem csak az anyagi életben sújtja az embert, és annak bizonyítékául, amit mondok, 

gondoljatok a nagy felekezetek bukására és kudarcaira, amelyeket a hiúság, a gőg, a hamis pompa 

alapjaiban rágott meg. Valahányszor azt hitték, hogy hatalmuk csúcsán vannak, jött valaki, és felrázta őket 

álmaikból, megmutatta tévedéseiket, tévelygéseiket, a Törvénytől és az Igazságtól való eltérésüket. 

24 Csak törvényem valódi ismerete és teljesítése által, a lelkiismeret előtt, lesz képes ez az emberiség 

magas életre emelkedni; mert a lelkiismeret, amely az én világosságom, tökéletes, felhőtlen, igazságos, 

soha nem válik hiábavalóvá, és soha nem jár görbe utakon. 

25 Mondd meg Nekem, hogy ez nem egy olyan szellemi tanítás-e, amelyre az embereknek szükségük 

van ahhoz, hogy megközelítsék az igazságot. Mert ez a tanítás, amelyre az emberiségnek oly nagy 

szüksége van, pontosan az, amit én hoztam nektek. 

26 Amikor ez az Ige elterjed a világban, és az emberek megkérdezik, hogy ki ihlette és ki diktálta 

lejegyzésre, akkor a hírnökei és terjesztői tanúsítsák, hogy a Szentlélek volt az, aki kinyilatkoztatta azt a 

hanghordozók felkészült elméjén keresztül. 

27 Amikor ez az emberiség befogadja az üzenetemet, emlékezni fog Jézusra, arra az alázatos 

názáretire, aki prédikált a hegyeken, a pusztában, a folyók partján és a völgyekben. Az ő szavának ugyanis 
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nem volt szüksége anyagi templomokra, hiszen ahol ki akarta fejezni magát, ott a hallgatók sokaságának 

belső temploma emelkedett fel, akiknek szíve úgy nyílt ki, mint a virágkelyhek a napsütésben. 

28 Most minden szív ajtajában ott vagyok, de szükséges, hogy az emberiség, amikor emlékszik a 

visszatérésemre tett ígéretemre, emlékezzen arra is, hogy soha nem jelentettem be, hogy jelenlétem ismét 

emberként lesz, hanem megértettem veletek, hogy ez a visszatérés a Lélekben fog történni. 

29 Most van a megértés, a lélek és az értelem megvilágosodásának ideje, amikor az ember végre 

spirituálisan keresni fog Engem, mert fel fogja ismerni, hogy Isten nem egy személy, nem egy fantáziadús 

fogalom, hanem korlátlan és abszolút egyetemes Szellem. 

30 Ez a tanítás, amelyet csak kevesen ismernek és az emberiség nem vesz tudomásul, hamarosan 

minden szenvedőhöz eljut, mint gyógyító balzsam, amely vigasztal, hitet ébreszt, eloszlatja a sötétséget és 

reményt ébreszt. A bűn, a nyomorúság, a fájdalom és a halál fölé emel. 

31 Nem is lehetne másképp, mert én, az Isteni Orvos, a megígért Vigasztaló vagyok az, aki 

kinyilatkoztattam nektek. 

32 Tanításom mindenkor világossá tette számotokra, hogy legbensőbb lényege a szeretet. A szeretet 

Isten lényege. Ebből az erőből merít minden lény, hogy éljen; belőle származik az élet és az egész 

teremtés. A szeretet az Atya által teremtett mindennek az eredete és a célja. Azzal az erővel szemben, 

amely mindent mozgat, megvilágít és megelevenít, a halál eltűnik, a bűn elpárolog, a szenvedélyek 

elmúlnak, a tisztátalanságok elmossák, és minden tökéletlen tökéletessé válik. 

33 Azért jöttem a világba a Második Korszakban, hogy tanításommal és példáimmal bizonyítsam a 

szeretet erejét, amelyek kitörölhetetlenül bevésődtek az elmétekbe. Mindazonáltal, Én, aki a szeretet által 

legyőztem a világ fájdalmát és a halált, arra kérlek benneteket, emberek, akik még mindig fejlődtek: 

Megtanultad már, hogyan győzd le a világ és a halál fájdalmát? 

34 Láttam, hogy még mindig ünneplik a halottak napját. De miért? Így ünnepli a halál feletti 

győzelmet? Nem, emberiség, ne tévedjetek, vegyétek észre, hogy a testi anyag imádatát és a világ 

szeretetét ünnepelitek. A föld gyomrába süllyesztettek imádatával eltávolodtok azoktól a lelkektől, akik az 

igaz és örök életet képviselik, és megfeledkeztek róluk. Amikor látom, hogy könnyekkel locsoljátok a sírt, 

vagy virágokkal borítjátok be, nem tehetek mást, mint hogy rátok vonatkoztatom azokat a szavaimat, 

amelyek azt mondják nektek: "Halottak vagytok, akik a halottaitokra vigyáznak." Ez nem igaz. 

35 Azokat, akik megértették szavamat és alkalmazzák azt az életükre, megbízom, hogy imádkozzanak 

mindazokért, akik materializmusukban elferdítik az igazság jelentését, és akik tudományukban gőgösen és 

hiúan végül bölcsnek, kreatívnak és erősnek tartják magukat, és kigúnyolják azokat, akik Istenhez 

fordulnak és kéréseiket hozzá intézik. Azt hiszik, hogy az emberiség sorsát a kezükben tartják, anélkül, 

hogy tudnák, hogy ők is az én Isteni Igazságosságomnak vannak alávetve. Nekik mindenkinél nagyobb 

szükségük van az önök imáira és lelki segítségére. 

36 Ezek az emberek eltévedtek a test bálványimádó kultuszában - egy olyan kultuszban, amelyet a 

tudomány segítségével gyakorolnak. De ők is fel fognak ébredni a számukra rendelt nagy 

megpróbáltatásokban, és ezeken keresztül végre megértik, hogy van az emberben valami, ami túl van az 

intelligencián, ami a szellemi lélek, és hogy van még valami, ami magasabb a földi tudománynál, ami a 

Szellemi Élet ismerete. 

37 Csak amikor az értelem már nem a szellemet készteti a megfigyelésre és a tudományban való 

elmélyülésre, hanem a szellem emeli és vezeti az értelmet, akkor fogja az ember felfedezni azt, ami 

jelenleg kifürkészhetetlennek tűnik számára, és ami mégis arra rendeltetett, hogy feltáruljon előtte, mihelyt 

szellemivé teszi az intelligenciáját. 

38 Ha hallgatjátok bármelyik tanításomat, valószínűleg megérthetitek, sőt meg is érezhetitek a 

világnézetek káoszát, amely az utatokba kerül. 

39 A bálványimádás ideje most ér véget, és a spiritualizáció időszaka hamarosan belép az ember 

szívébe. Minden bálvány a földre fog hullani, és helyet ad az igazságnak, és ott felállítják Isten igazi 

oltárát. 

40 Én vagyok a fény, az igazság és az élet. Én vagyok a nyitott könyv. 

41 Az emberiség kezdete óta keresik az élet eredetét és mindannak az okát, ami körülveszi őket. 

Ehhez az értelmük erejét, az intelligencia fényét alkalmazták. Ebből származnak tudományaik és 

filozófiáik. De mivel az emberi elme túlságosan korlátozott ahhoz, hogy felfogja azt az igazságot, amelyet 
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csak a szellem képes megérteni és átjárni, az ő tudománya csak keveset tudott felfedezni ebből az 

igazságból. 

42 Az emberek nem keresték ezt a fényt a szellemben - de én szellem vagyok. Aki tehát meg akarja 

találni az élet forrását, az igazság fényét és minden teremtett dolog eredetét, annak először Engem kell 

keresnie - keresnie kell Engem az ima, a lélekkel való tudásvágy által, hogy szeresse felebarátait és jobban 

szolgálja őket, hogy felülemelkedjen az emberi élet nehézségein. Számára feltárulnak azok a tanítások, 

amelyeket mások, az értelemmel küzdve, csak évszázadok múltán fedeztek fel. 

43 Én vagyok a szeretet, és aki Engem keres, annak a szeretet által inspirálva kell tennie. 

44 Az ember a Teremtő tükörképe, Isten képmása. A gyermekeknek szükségszerűen olyanná kell 

válniuk, mint az Atya, akitől származnak. Ez a hasonlatosság a szellemlélekben alapozódik meg, mivel az 

Isten tulajdonságaival van felruházva, és ráadásul örök élettel rendelkezik. Az anyag, vagyis: az emberi 

test csak a lélek ideiglenes ruhája. 

45 Az Atya azért küldte a lelkeket e földre, hogy ezen a földön megtalálják a kibontakozásukhoz 

szükséges eszközöket, próbákat, hogy megerősödjenek, leckéket, hogy megtöltsék a fényt, és végtelen 

lehetőségeket, hogy olyan érdemeket szerezzenek, amelyek e lét fölé emelik őket, megszabadítják őket az 

anyagtól és elvezetik őket a Szellemi Királyságba. 

De az ember még nem nyerte meg a csatát, nem uralta az anyagot, nem tette a világot a szolgájává. 

Éppen ellenkezőleg - hagyta, hogy olyan erők és elemek uralkodjanak rajta, amelyek alatta állnak. Az 

ember azt hiszi magáról, hogy a világ ura, holott valójában nem más, mint az anyag rabszolgája. 

46 Amíg nem nyeri meg ezt a csatát, addig nem fogja meghódítani a lelki életet a maga számára. 

47 Ne gondoljátok azonban, hogy azt akarom, hogy az emberek lemondjanak a földi törvényekről, 

hogy kizárólag a szellemi életnek szenteljék magukat. Nem, emberek, azt akarom, hogy használjátok azt, 

amit az Atya az emberiségnek teremtett és felajánlott a javatokra, a fejlődésetekre és a felemelkedésetekre 

- hogy megtanuljatok uralkodni az anyagi élet felett, annak természeti királyságaival, erőivel és lényeivel 

együtt. De ahhoz, hogy ezt elérd, túl kell lépned azon, amit az értelmed elér, vagyis a szellemlélek 

segítségével kell dolgoznod, hogy amikor az Atya látja nemes céljaidat - a szeretetet, amit műveidbe 

fektetsz, és a helyet, amit tudtál adni a szellemlelkednek -, elhúzza a függönyt a titkos kincstárából, és 

megadja neked bölcsességének egy szikráját, hogy megvilágítsa a lelkedet. 

48 Az a helyes, ha a szellem kinyilatkoztatja a bölcsességet az emberi elmének, nem pedig az elme 

adja a "fényt" a szellemnek. Sokan nem fogják megérteni, amit itt mondok nektek, és ez azért van, mert 

már régóta elferdítettétek életetek rendjét. 

49 Lássátok, hogy az ember hogyan áll mindazok előtt és felett, amelyek körülveszik; hogy ő az 

egyetlen lény, akit az akarat és a lelkiismeret szabadságával ruháztak fel. Az akarat e szabadságából ered 

az ember minden eltévelyedése, bukása és bűne. De ezek mulandó vétkek a Teremtő igazságossága és 

örökkévalósága előtt. Mert azután a lelkiismeret győzni fog a test gyengesége és a lélek csábító ereje 

felett. Így fog győzni a fény, amely a tudás, a sötétség, amely a tudatlanság felett. Ez a jó győzelme lesz, 

amely a szeretet, az igazságosság és a harmónia, a rossz felett, amely az önzés, a kicsapongás, az 

igazságtalanság. 

50 Ha megnézed az életedet és az emberiség történetét, felfedezed, hogy ez a küzdelem mindig is 

létezett a teremtés kezdetétől a jelen pillanatig - ez a küzdelem szükséges a lelked tökéletesítéséhez, olyan 

szükséges, mint a tűz az arany megtisztításához. 

51 Ki gondolhatja e tanítás hallatán, hogy egyetlen emberi lét elegendő lehet a lélek teljes 

kibontakozásához és tökéletesedéséhez? 

52 Ó, ti emberek, akik túlságosan el vagytok foglalva az emberi élettel, és elhitettétek magatokkal, 

hogy örökké a földön vagytok, és nem tudjátok, hogy a materializációtok miatt új testekben kell a világba 

jönnötök, hogy megtegyétek azt a lépést, amit az előző alkalommal nem tudtatok megtenni! 

53 De a sok reinkarnáció nem ad a léleknek abszolút tökéletességet. Bármilyen magasan is álljon 

utolsó földi létezése után - a "szellemi völgy" még vár rá számtalan életvilággal, új tanításokkal, 

kinyilatkoztatásokkal és csodákkal. 

54 Ha egyszer bejártátok az utat, és elértétek a tiszta és tökéletes küszöbét, megértitek létezésetek 

okát, és valóban a fényben fogtok lakni. 
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55 Itt a földön az emberiség szellemi életét három szakaszra, korra vagy korszakra osztottam, 

amelyekben apránként, leckéről leckére feltártam nektek a bölcsességet, amellyel mindannyiótoknak 

rendelkeznetek kell. 

56 Az Első Idő mintegy az ember szellemi gyermekkora, amikor kinyitja szemeit, és meglátja Atyja 

arcát, hallja Őt, de még messze van attól, hogy megértse Őt. Ennek bizonyítéka, hogy úgy próbált 

engedelmeskedni neki, hogy ragaszkodott a szövegek betűjéhez, anélkül, hogy lelkével behatolt volna 

azok értelmébe. 

57 A Második Időben én, "az Ige", eljöttem, hogy Jézusban lakozzam veletek, és életemmel 

megmutassam nektek a lélek útját. Ez a Második Idő a serdülőkor vagy az első spirituális ifjúság. Ez az a 

kor, amelyben Krisztus szeretetre tanította az embereket, hogy felébreszthesse szunnyadó szívük húrjait, 

hogy szívük új érzéssel, az Atya és a felebarát iránti szeretet erőteljes lendületével rezegjen. 

58 Ebben a kétféle szeretetben foglaltam össze az egész Törvényt, az egész tanításomat: az Isten, az 

élet szerzője, az Atya, a Teremtő iránti szeretet és az egymás iránti szeretet. 

59 A törvény mindig is jelen volt a lelkiismeretben. Nemzedékek mennek és nemzedékek jönnek, 

lelkek mennek és lelkek jönnek, de az én szavam szilárd és változatlan marad. Az ember azonban lassú és 

keményszívű volt, és kevesen voltak, akik megértették a Tanításom szeretetének szellemét. 

60 Az emberek szaporodnak és növekednek. Amint azonban felébred az intelligenciájuk, elfordulnak 

a szellemi dolgoktól, és a világ dicsőségét, a gazdagságot vagy a tudományt hajszolják. Ennek 

eredményeképpen a gyümölcsük nem lehet olyan édes, mint amilyenre a szíved vágyik. Mindig keserű 

szájízzel maradtál. 

61 De ne gondoljátok, hogy az én Igém elvben elítéli a munkáitokat, vagy elítéli azt, amit a 

tudományotok elért. Nem, emberek, nem én mondom nektek szavakkal, hogy csak egy lépésre vagytok a 

szakadéktól - hanem a tények, a spiritualitásotok hiányának eredményei. 

62 De éppen azokban a pillanatokban, amikor a szakadék felé közeledtek, megszólal az 

örökkévalóság órájának hangos harangja, jelezve egy új idő kezdetét: a harmadik korszakét - azt az időt, 

amikor a Szentlélek felragyog a lelkiismeretekben, és bölcsességként árad ki, mint fény, amely megfejti a 

titkokat - mint erő, amely felemel, új életre ébreszt, megvigasztal és megment. 

63 Ez a legfinomabb és legmagasabb rendű forma, amelyet az Atya arra használt, hogy az 

emberekhez szóljon. Az emberek számára már két korszak telt el, és elérték a lélek érettségét. Most már 

képesek felfogni és megérteni a mélyebb leckéket. 

64 Ez a "Harmadik Idő", amelyben az ember lelkének meg kell szabadulnia a materializmus láncaitól. 

Ez a világnézetek harcával jár majd, amely hevesebb lesz, mint amilyet az emberiség történelme valaha is 

ismert. 

65 A korrupció, az önzés, a büszkeség, a bűn, a hazugság és minden, ami beárnyékolta az életeteket, 

összetört bálványokként hullanak majd azok lábai elé, akik imádták őket, hogy helyet adjanak az 

alázatnak. 

66 Hogyan tudsz majd segíteni ebben a küzdelemben? Az ima hatalmas fegyverével - nem a szavak 

imájával, hanem a gondolatok felemelésével. 

67 Lelkem - amely végtelenül finomabb, mint a levegő, amely körülvesz benneteket - jelen lesz, 

fogadja imátokat, és ugyanakkor békévé és balzsammá alakítja azt embertársaitok számára. 

68 Gondolataitok fényszikrákká válnak a térben, és üzenetként eljutnak ahhoz az elméhez, amelynek 

tisztánlátásra van szüksége a gondolkodásához. 

69 A ti közbenjárásotok meg fog valósulni, mert Királyságom békéje eljön a földre, és a ti műveitek 

lesznek, úgymond, a spiritualizáció első magjai, amelyek a harmadik korszakban a föld méhébe fognak 

hullani. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 296  
1 Én vagyok a fény, amely megvilágítja utadat - a bölcsesség, amely megértésedig eljut - a balzsam, 

amely enyhíti szenvedésedet. 

2 Én vagyok a Mester, és azzal a szándékkal jövök hozzátok, hogy tanítványaimmá változtassalak 

benneteket. Mert ha tanítványaim vagytok, akkor igaz emberek lesztek a földön. 

3 Ha valóban át akarsz törni tudatlanságod sötétségén, fordulj Hozzám, és Én megadom neked a 

szükséges világosságot, hogy ne botladozz. Ha azt akarod, hogy a hited nagy legyen, gyere közelebb, 

hallgass meg Engem, és kövess fáradhatatlanul. 

4 Az idők kezdetén a világból hiányzott a szeretet. Az első emberek távol álltak attól, hogy érezzék 

és megértsék ezt az isteni erőt - a szellem lényegét, minden teremtett dolog eredetét. Hittek Istenben, de 

csak hatalmat és igazságosságot tulajdonítottak neki. Az emberek azt hitték, hogy a természet elemei által 

értik meg az isteni nyelvet; ezért, amikor azokat szelídnek és békésnek látták, azt gondolták, hogy az Úr 

elégedett az emberek műveivel; amikor azonban a természet erői elszabadultak, azt hitték, hogy Isten 

haragját látják bennük, amely ebben a formában nyilvánul meg. 

5 Az emberek szívében kialakult egy szörnyű Isten képzete, aki haragot és bosszúvágyat hordoz 

magában. Ezért, amikor úgy gondolták, hogy megbántották Istent, égőáldozatokat és áldozatokat mutattak 

be neki abban a reményben, hogy kiengesztelhetik Őt. Mondom nektek, hogy ezeket az áldozatokat nem 

az Isten iránti szeretet ihlette: az isteni igazságosságtól való félelem, a büntetéstől való félelem késztette az 

első népeket arra, hogy adózzanak Uruknak. 

6 Az Isteni Szellemet egyszerűen Istennek nevezték, de soha nem Atyának vagy Mesternek. 

7 A pátriárkák és az első próféták voltak azok, akik elkezdték megértetni az emberekkel, hogy Isten 

igazságos - igen, de tökéletes igazságos -, hogy mindenekelőtt Atya, és Atyaként szereti minden 

teremtményét. 

8 Lépésről lépésre az emberiség lassan végigjárta a szellemi fejlődés útját, és folytatta zarándoklatát, 

egyik korszakból a másikba lépve, és az isteni misztériumból egy kicsit többet megismerve a 

kinyilatkoztatásokon keresztül, amelyeket Isten mindenkor adott gyermekeinek. 

9 Mindazonáltal az emberi lény nem jutott el az isteni szeretet teljes megismeréséhez; mert nem 

szerette igazán Istent, mint egy Atyát, és nem volt képes a szívében érezni azt a szeretetet, amelyet az ő 

Ura mindig kimutatott neki. 

10 Szükség volt arra, hogy a tökéletes szeretet emberré váljon, hogy az "Ige" megtestesüljön, és az 

emberek számára megfogható és látható testet öltsön, hogy végre megtapasztalhassák, mennyire és milyen 

módon szereti őket Isten. 

11 Nem mindenki ismerte fel az Atya jelenlétét Jézusban. Hogyan ismerhették fel Őt, hiszen Jézus 

alázatos, könyörületes és szeretetteljes volt még azokkal is, akik megbántották Őt? Azt gondolták, hogy 

Isten erős és büszke az ellenségeivel szemben, ítélkező és szörnyűséges azokkal szemben, akik 

megsértették Őt. 

12 De ahogyan sokan elutasították ezt az igét, úgy sokan hittek is benne - ebben az igében, amely a 

szív legmélyére hatolt. Azt a módot, hogy a szenvedést és a gyógyíthatatlan betegségeket csak egy 

simogatással, egy végtelen együttérzéssel teli pillantással, egy reményteli szóval gyógyítsa, azt a tanítást, 

amely egy új világ, egy fényben és igazságosságban gazdag élet ígérete volt, nem lehetett többé kitörölni 

sok szívből, akik megértették, hogy az az Isteni Ember az Atya igazsága, annak az Isteni Szeretetének az 

Isteni Szeretetét, akit az emberek nem ismertek, és ezért nem is tudtak szeretni. 

13 E legfőbb igazság magja örökre el lett vetve az emberiség szívében. Krisztus volt a magvető, és 

még mindig gondozza a magját. Utána behozza a gyümölcsét, és örökké élvezni fogja azt. Akkor már nem 

fogja többé azt mondani szavaival: "Éhes vagyok" vagy "Szomjas vagyok", mert végre a gyermekei úgy 

fogják szeretni Őt, ahogyan Ő szerette őket kezdettől fogva. 

14 Ki beszél nektek Krisztusról, tanítványok? Ő maga. 

15 Én, az Ige vagyok az, aki újból szól hozzátok, emberiség. Ismerjetek meg Engem, ne kételkedjetek 

jelenlétemben, mert észrevétlenül mutatkozom. Velem nem lehet arrogancia. 

16 Ismerjetek fel Engem az akkori életmódomról a világban, emlékezzetek arra, hogy ugyanolyan 

alázatosan haltam meg, mint ahogy megszülettem és éltem. 
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17 Jelen vagyok az emberiségben egy olyan időszakban, amikor az új felfedezések átalakították az 

emberek életét, és jelenlétemet ugyanazzal az alázattal érzékeltetem közöttetek, amelyet egykor bennem is 

megismertetek. 

18 Isten "Igéje" nem lett újra emberré, Krisztus nem született újra egy istálló nyomorúságában - nem; 

mert már nincs szükség testre ahhoz, hogy Isten hatalmáról tanúságot tegyen. Ha az emberek azt 

gondolják, hogy ez a test itt Isten, aki eljött a világba, akkor tévednek. Isten jelenléte spirituális, 

egyetemes, végtelen. 

19 Ha mindaz, amit az emberek ebben az időben elértek, az igaz, a megengedett és a jó határain belül 

lett volna, nem lett volna szükség arra, hogy lejöjjek, és újra szóljak hozzátok. De nem minden cselekedet, 

amit ez az emberiség Nekem ajánl, jó: sok a vétek, sok az igazságtalanság, sok az eltévelyedés és a gonosz 

cselekedet. Ezért volt szükség arra, hogy gondoskodó szeretetem felébreszthesse az embert, amikor a 

legjobban elmerült a munkájában, hogy emlékeztesse őt a kötelességeire, amelyeket elfelejtett, és akinek 

köszönhet mindent, ami van és ami lesz. 

20 Ahhoz, hogy hallhatóvá tegyem magam az anyagiasult emberiség számára, amely nem tudott 

Engem szellemtől szellemig meghallani, szellemi ajándékaikat és képességeiket kellett felhasználnom, 

hogy az ember értelmi képességein keresztül megismertessem magam. 

21 A magyarázat arra, hogy miért "szállok le", hogy kommunikáljak veletek, a következő: Mivel nem 

voltatok képesek felemelkedni, hogy szellemtől szellemig beszélgessetek az Uratokkal, egy szinttel lejjebb 

kellett ereszkednem, vagyis a szellemi, az isteni szintről, ahová ti még nem tudtok eljutni. Ekkor igénybe 

kellett vennem az értelmed szervét, amelynek az ember agyában van a helye, és isteni ihletemet emberi 

szavakra és anyagi hangokra kellett lefordítanom. 

22 Az embernek szüksége van a bővített tudásra, és Isten az, aki eljön az emberhez, hogy 

bölcsességgel bízza meg őt. Ha az elme szervén keresztül történő rövid igehirdetésem választott eszközei 

nem is tűnnek méltónak e szócsövekhez, igazat mondok nektek, hogy a rajtuk keresztül átadott üzenet 

nagyon nagyszerű. Jobban szerettétek volna, ha az embereknek való megnyilvánulásom pompával és 

szertartásokkal történik, amelyek ugyan benyomást keltenének, de a valóságban, a szellemtől nézve, 

hiábavalóak lettek volna, mert nem tartalmazzák az igazi fényt. 

23 Jöhettem volna villámok és viharok alatt, hogy éreztessem hatalmamat; de milyen könnyű lett 

volna akkor az embereknek megvallani, hogy az Úr jelenléte eljött! De nem gondolod, hogy a félelem 

akkor visszatért volna a szívedbe, és a felfoghatatlan dolog gondolata is? Nem gondolod, hogy az Atya 

iránti szeretet minden érzése csak az Ő igazságosságától való félelembe változott volna át? De tudjátok, 

hogy Isten, bár Ő mindenható hatalom, nem ezzel a hatalommal fog legyőzni benneteket, nem ezzel fog 

győzedelmeskedni, hanem egy másik hatalommal, és ez a szeretet hatalma. 

24 Az Isteni Szellem az, aki ma az Univerzumhoz beszél. Ő az, aki fényt hoz mindarra, amit máskor 

nem láttatok tisztán. Ő egy új nap hajnala mindenki számára. 

Emberek, mert Ő megszabadít benneteket a hamis félelmektől, eltávolítja a kétségeiteket, hogy szabaddá 

tegye a lelketeket és az elméteket. 

25 Azt mondom neked: Miután megismertétek tanításaim lényegét és törvényeim igazságosságát, fel 

fogjátok ismerni azokat a korlátokat is, amelyeket képzeletetek szabtak meg nektek, és amelyek 

megakadályoztak benneteket abban, hogy az igazság egy kis ismeretén túlra jussatok. 

26 Többé már nem a félelem vagy a büntetéstől való félelem fog megakadályozni benneteket a 

felfedezésben, a felfedezésben. Csak ha valóban meg akarod ismerni azt, ami számodra érthetetlen, a 

lelkiismereted megtiltja neked az utat; mert tudnod kell, hogy az embernek nincs joga a teljes igazsághoz, 

és csak azt a részét kell megragadnia, ami neki megfelel. 

27 Emberek: Amikor bejelentették, hogy eljövetelem háborúk, elszabadult természeti erők, dögvészek 

és káosz közepette lesz, az nem azért történt, mert mindezt én hoztam volna el nektek; hanem azért, mert 

jelenlétem éppen a válság órájában lesz hasznos az emberiség számára. Itt van most mindannak a 

beteljesedése, amit a visszatérésemről mondtak. Az emberiséghez jövök, miközben a világ a halállal 

birkózik, és a föld remeg és rázkódik halálos csörgésében, hogy utat törjek egy új emberiségnek. Ezért 

Isten hívása a "harmadik korszakban" a szeretet hívása - a szereteté, amely igazságosságot, testvériséget és 

békét hordoz és ösztönöz. 
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28 Nektek, akiknek megadatott a kegyelem, hogy ezúttal meghallgassatok Engem, azt kell 

mondanom, hogy ahhoz, hogy valóban spiritualista tanítványok legyetek, tanításomat kell alkalmaznotok 

az életetekre, hogy nem bizonyos parancsolatok követése fog titeket spiritualistává változtatni, sem pedig 

bizonyos rítusok és megnyilvánulások, amelyek földi küldetésetek beteljesüléséhez vezetnek benneteket. 

29 Azzal, hogy úgy beszélek hozzád, ahogyan csak én tehetem, felfedem előtted a legjobb módját 

annak, hogy Istennek tetszést szerezz, és eltávolítom a szívedből az Atyádtól való félelmeket. 

30 De nemcsak a világban való életetekkel kapcsolatos tévedésektől és előítéletektől szabadítalak meg 

benneteket, hanem azt is elmondom nektek, hogy az örök kárhozat, ahogyan azt nektek leírták, nem 

létezik, mert a lélek nem szenvedheti el azt a fizikai gyötrelmet, amelyet a fájdalom okoz a testben. A lélek 

fájdalma abból fakad, hogy tetteit a lelkiismeret fényében látja, amely teljes világossággal felismeri és 

megérteti vele az összes elkövetett hibát és tökéletlenséget. 

31 Jöjjetek hozzám azzal a teljes meggyőződéssel, hogy az igazság útján jártok, és nem a 

tudatlanságból fakadó félelem kényszerít benneteket arra, hogy ezen az úton maradjatok. 

32 Ha megvizsgáljátok kinyilatkoztatásaimat és megnyilvánulásaimat ebben és az elmúlt időkben, 

végül meg fogjátok érteni, hogy mindig alázatba burkolózva jöttem. Ezért ne hagyjátok magatokat 

becsapni azzal, ami külsőleg pompás, és amikor más utakon járó embertársaitok jönnek, és azt mondják 

nektek, hogy az Úr nem lehet az általatok mutatott szegénység, alázatosság közepette, emlékeztessétek 

őket, hogy az "Igében" megnyilvánuló Isten alázatosan jött a világba Jézusban, és hogy az ember mégis 

hitt benne, és hogy a születése óta eltelt évszázadok ellenére sem sikerült kitörölni az emberek szívéből azt 

az alázatot, amellyel a Megváltó kinyilatkoztatta magát a világnak. 

33 Vannak köztetek olyan gyülekezeti helyek, ahol a gyülekezetek szeretik és keresik a külsőségeket, 

a pompásat és a látszólagosat, hogy lenyűgözzék az érzékeiket, anélkül, hogy észrevennék, hogy a 

külsőségek vágyakozásában megfeledkeznek azokról a csodákról, amelyeket a Lélek tanítása tartalmaz. 

34 Tanítok, javítok, kinyilatkoztatok - ez az én munkám közöttetek, hogy a fény otthonába vezesselek 

benneteket. Mielőtt azonban elérnétek az Ígéret Földjének küszöbét, hitbeli és szeretetbeli érdemeket kell 

szereznetek. 

35 Krisztus igéje egykor a tanítványaiban csírázott ki, és magja az őket követő emberekben 

növekedett. Tanítása elterjedt, és értelme az egész világon elterjedt. Így fog terjedni ez a jelen tanítás is, és 

mindazok el fogják fogadni, akik képesek megérezni és megérteni. 

36 Fogadjátok, szeretett tanítványok, balzsamomat - fogadjátok, ti hallgatók sokasága, atyai 

simogatásomat és Mesteri üzenetemet - nektek és szeretteiteknek. 

37 Jelenlétem úgy jelenik meg neked, mint egy lágy szellő, amely simogat. Így jövök a szívedbe, 

hogy életet adjak neki. 

38 Egyesek megérzik eljövetelem közelségét, mások szellemi tekintetükkel látnak Engem, és megint 

mások érzékenységük révén tudják, hogy melyik órában vagyok közel. Mindenki azt mondja a szívében 

ebben az áldott órában: "A Mester itt van", mert érezték, hogy békém körülveszi őket. 

39 Az élet végtelen sivatagában bolyongó lélek számára nincs értékesebb kincs és vágyottabb oázis, 

mint a béke. Ezt a kincset ajánlom nektek, és ezt kell később megosztanotok embertársaitokkal. 

40 Megmutatom nektek azokat az eszközöket is, amelyekkel a béke áldott köpenyét kiteríthetitek az 

emberekre, és ezek az eszközök a gondolat, az ima, a szó, a cselekedetek. 

41 Ahogy ebben a pillanatban látlak benneteket, egyesülve a békével, amelyet az Igém ad nektek, úgy 

akarlak látni benneteket távozásom után, a küzdelem napjaiban, amelyek rátok várnak, és amelyekben 

finom módon éreztetem veletek Jelenlétemet, és amelyekben hallani fogtok Engem a szívetekben. Mert 

ígérem neked, hogy nem fogsz hiányt szenvedni simogatásomban, lényemben, balzsamomban. 

42 Menjetek állhatatosan és megértően egyik leckétől a másikig, egyik periódustól a másikig, és a 

Munkámmal való összhangotok nem fog megszakadni. A törvényeimnek és parancsaimnak való 

engedelmességed és készséged kimondhatatlan békét fog adni neked, és soha nem lesz panaszod, és nem 

lesznek tövisek, amelyek sírásra késztetnek. 

43 Ha tanítványaim akartok lenni, értsétek meg, hogy a béke és mindazon erények hozóinak kell 

lennetek, amelyek gyakorlására megtanítottalak benneteket. 

44 Eddig nem engedtelek el benneteket a tartományokba, mert látom, hogy még nem érett 

gyümölcsök vagytok. Még mindig el kell küldenem nektek a szeretet esőjét, bölcsességem fényét és az 
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Isteni Nap sugarait, hogy életet és bátorságot adjak nektek. De ha egyszer beérsz, mint a gyümölcs az én 

tanításom fáján, le fogsz esni a széllel, amely elmozdítja az ágakat, amelyek vittek téged. 

45 Minél inkább közeledik a nap, amikor már nem ebben a formában fogok hozzátok szólni, annál 

nagyobb nagyságot fogtok felfedezni Spirituális Tanításomban, és észrevétlenül eltávolodtok mindattól, 

amivel a múltban korlátoztátok azt - igen, mert ezt az Isteni Munkát személyekre, helyekre és tárgyakra 

korlátoztátok, miközben, mivel egyetemes és korlátlan, túl van az anyagon és az emberen. 

46 Most már nem látjátok munkámat személyekre, helyekre vagy tárgyakra korlátozva, most már 

mindent az Isteni, a végtelenül magasban láttok, és a lényetek magasában is felfedezitek. 

47 Hogyan fog ragyogni számodra a művem, amikor a lelked visszatalált Istenhez, és onnan 

elragadtatva szemlélődsz e mű szemlélésében, és gyönyörködsz a megértésed fényében és megértésében? 

48. Van egy sejtésed arról a nagy igazságról és boldogságról, ami rád vár, de a sejtésed és a képzeleted 

túl kicsi ahhoz, hogy felfedezd a valóságot. 

49 A létra minden egyes fokozata, minden egyes lépcsőfok, minden egyes otthon nagyobb fényt és 

tökéletesebb boldogságot kínál a léleknek. De a lélek legmagasabb békéje, legtökéletesebb boldogsága túl 

van a lelkek minden mulandó életén. 

50 Hányszor gondoljátok azt, hogy tökéletes boldogságra számítotok Isten kebelében, anélkül, hogy 

felismernétek, hogy ez a boldogságérzet aligha előképe annak a következő világnak, amelybe eme élet 

után átmentek. 

51 Az én magvaim ebben az időben azokban keltek ki a leggyorsabban, akik elméletek és 

értelmezések által nem terhelt elmével és szívvel jöttek. Olyanok voltak, mint a szűzföld az Igém 

szempontjából, és én felhasználtam őket, hogy közvetítsem üzenetemet a világnak. 

52 Mások hazugsággal vegyes igazságot hoztak, és az én fényem fokozatosan megszabadította őket a 

tévedéstől, és egyúttal megerősítette őket abban a jóban, amit magukban hordoztak. Nem minden mérgező 

növény vagy gaz az emberi szívben - néha búzanövény nő ott, és én ápolom, hogy később megérjen és a 

szemek megsokasodjanak. 

53 Egyiket és a másikat is, mindannyiukat tanítványaimmá változtattam, egyetlen néppé egyesítve 

őket, akik abban a pillanatban, amikor műveik által tanúi lesznek tanításomnak, az emberek szívét 

gyorsabban dobogtatják, amikor észreveszik e tanítás erejét. Fel fog támadni az én nevemben a hitetlenek, 

az üldözők ellen, nagy lesz a harc, és a nevetek gyakran lesz azoknak az ajkán, akik az írásokban botrány 

és rágalom okozójaként ítélnek el benneteket. 

54 Azért jelentem be nektek ezeket a megpróbáltatásokat, hogy ne lepődjetek meg, amikor 

bekövetkeznek. De azt is mondom nektek, hogy pontosan ez lesz az a pillanat, amikor kinyilatkoztatom 

hatalmamat, irgalmamat és igazságosságomat e nép körében. 

55 Minden seregem felkészül a harcra, minden szolgám engedelmeskedni fog a szavamnak, és 

tanúskodni fog rólam. 

56 Nemcsak ez a nép lesz itt tanúja a döntő órának: A természet erői, mint mindig 

"beszélni" és képviselni az isteni igazságosságot, jelen lenni a Szellemi Világnak, és letépni a tudatlanság 

szemkötőjét erről az anyagias emberiségről - azokról az emberekről, akik azt állítják, hogy Krisztus útján 

járnak az örökkévalóság utáni vágyakozásban, de mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy szemüket, fülüket és 

elméjüket zárva tartsák a Szellemi Élet minden hívása és megnyilvánulása előtt. 

57 Éppen az a Krisztus volt az, akit követni és érteni vélnek, aki megnyitotta az ajtót, amely 

hozzáférést biztosít más világokhoz és életsíkokhoz - Ő volt az, aki megszüntette a zavart a lelkekben, 

akik idegen testek birtokba vételével próbálnak élni - ugyanúgy, mint Ő, aki küldetésének utolsó órájában 

Jézus által éreztette magát azokban a lelkekben, akik a halál álmát aludták a sírokban, lehetővé téve 

számukra, hogy felemelkedjenek az élet fényébe. De hogy az emberek elhiggyék ezeket a 

megnyilvánulásokat, megengedtem, hogy ezek a lények láthatóvá tegyék magukat a rokonaik számára. 

58 Én nyitottam ki azt az ajtót, egyedül én tehettem meg, mert Krisztus az Ő szeretetével az a kapocs, 

amely minden világot összeköt. 

59 A fény légióimhoz fogtok tartozni, a béke seregeimhez, azokhoz, akik a világért imádkoznak, és 

bizony mondom nektek, a mások fájdalmáért hullatott szemetek könnyei egyesülni fognak Atyátok 

balzsamjával, hogy harmatcseppként szálljanak le a szenvedő szívekre. 

60 Az igazi gyógyító balzsam, emberek - amely minden betegséget meggyógyít - a szeretetből fakad. 
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61 Szeress a lélekkel, szeress a szívvel és az elmével, akkor lesz elég erőd, hogy ne csak a test 

betegségeit gyógyítsd, vagy a kis emberi szükségletekben vigaszt nyújts, hanem a lelki titkokat, a lélek 

nagy félelmeit, zavarait és lelkiismeretfurdalásait is tisztázd. 

62 Ez a balzsam oldja a nagy megpróbáltatásokat, meggyújtja a fényt, enyhíti a gyötrelmet, 

felolvasztja a szorító láncokat. 

63 A tudomány által elhagyott ember visszatér az egészséghez és az élethez, ha ezzel a balzsammal 

érintkezik; az elszakadt lélek visszatér az őt hívó Testvér szeretetének szavára. 

64. Amikor ez az időszak eléri a tetőpontját, az embereket mindenütt szellemi erők veszik majd körül, 

soha nem látott megnyilvánulások, események és jelek lesznek. A büszke tudósok szótlanok lesznek, és 

lesznek alkalmak, amikor a szegénységükről meggyőződve sírni fognak a tehetetlenségtől. 

65 Az emberek Krisztus felé fogják fordítani a tekintetüket, és amikor elgondolkodnak műveiken, 

végre megértik, hogy Ő, aki a Második Korszakban oly sok és oly rendkívüli művet végzett, ugyanaz, 

mint aki most visszatért, és jelen van, tanúságot téve hatalmáról. 

66 Azt akarom, hogy lépjetek be a spiritualizáció életébe, hogy legyen önfegyelem és takarékosság, 

legyen imádság és szeretetteljes tevékenység. Így érzékenyek lesztek minden spirituális eseményre. Akkor 

az, ami sokak számára láthatatlan, képes lesz láthatóvá válni számotokra. Csak így leszel képes 

megmagyarázni mindannak az okát, ami történik, és amire az emberek nem találnak megoldást. 

67 Azt akarom, hogy tanítványaim felkészültsége és a rájuk bízott küldetésről való tudásuk olyan 

nagy legyen, hogy egyedül az ő útjukon és befolyásuk révén felszabadítsák azokat a lényeket, akik 

láthatatlanok, rejtettek és ismeretlenek az emberek között, és akik az emberiség számára ismeretlen, 

zavaros és fájdalmas életet élnek. 

68 Törekedjetek az unióra, emberek. Ha ezt nem éritek el - hogyan tükröződhetnének rajtatok 

keresztül annak a magasabb világnak a fénylényei, ha ez szükséges ahhoz, hogy az emberiségnek 

átadjátok az üzenetét? 

69 Megtanítottalak titeket imádkozni és kérni másokért, de meghallgatlak titeket is, amikor a tiétekért 

kéritek, elfogadom ezt az imát. De mondom nektek, hogy az az idő, amikor - mivel még éretlenek voltatok 

- a kéréseteknek megfelelően adtam nektek, lejárt. Most azt akarom, hogy tanítványokként dolgozzatok, 

hogy felajánljátok Nekem lelki lelketek és szívetek, amikor imádkoztok, de engedjétek meg Nekem, hogy 

olvassak bennük és végrehajtsam akaratomat. 

70 Bölcs Szavam, a legtürelmesebb Mester szeretetébe burkolózva, lépésről lépésre elvezetett 

benneteket annak a nagyságnak a megértéséhez, amelyet a spiritualizmus tartalmaz, és rávezetett 

benneteket, hogy meglássátok azt a hatalmas szellemi horizontot, amely az emberiben kezdődik és 

összeolvad az égiben. 

Az én békém veletek van! 
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Utasítás 297  
1 Emberek: Nemes a vágyad, hogy learasd a vetésed gyümölcsét. Én azonban azt mondom nektek, 

hogy legyetek türelmesek, ne akarjátok azonnal megismerni munkáitok eredményét, mert ez azt jelentené, 

hogy lerövidítenétek az időt az aratásig, és megelégednétek azzal, hogy az éretlen gyümölcsöt levágjátok. 

2 Ennek a munkának a kibontakozása nem egy pillanat alatt történik, hanem hosszú időt vesz 

igénybe. Ezért mindenki értse meg, hogy mi a feladata ezen a szellemi mezőn, és aztán ajánlja és bízza a 

munkáját azokra, akik utánatok jönnek, hogy segítsenek nektek a megkezdett mező megművelésének 

folytatásában. Utánuk jönnek majd mások, és utánuk megint mások. Ezért nem tudjátok, hogy ki az, 

akinek az a sorsa, hogy learassa a hit, a spiritualitáshoz való megtérés termését. 

3 Azok, akik megtapasztalják a gyümölcstermést, tudni fogják, hogy ez nem csupán azoknak az 

érdeme, akik utolsóként jöttek, hanem olyan munka volt, amelyben az elsőként, másodikként és 

harmadikként jöttek érdemei, erőfeszítései és áldozatai egyesültek, hogy győzelemre vigyék azt a szellemi 

munkát, amelyet a Mester mindenkire bízott. 

4 Tudjátok, hogy egyetlen nemzedék nem képes elvégezni az egész munkát, és azt is tudjátok, hogy 

nem most van az aratás ideje. 

5 Hogyan érthetnéd meg a szavamat, ha nem engedelmeskedsz neki? Ha ilyen sokáig tartott, amíg 

megértettétek az én szavamat, hogy higgyetek benne, és hogy lázadó testeteket kiképezzétek egy küldetés 

teljesítésére, hogyan követelhetitek, hogy a világ átalakulása azonnal megtörténjen? 

6 Azt se higgyétek, hogy egyedül dolgoztok ebben a munkában, mert még nincs elég erőtök ahhoz, 

hogy ilyen nagy szellemi jelentőségű munkákat végezzetek. Tudnotok kell, hogy vannak lények, akik 

megmutatják nektek az utat, amelyet követnetek kell, és akik megmutatják nektek az utat és a helyeket, 

ahová a magotokat kell vinnetek. 

Ezek az útkeresők a testvéreitek más világokból, más otthonokból, ahonnan figyelik lépteiteket, és 

áttörik a szakadékokat nektek. Mert ők is a béke, a szeretet és a testvériség munkásai. Ők a tiéteknél 

nagyobb tisztaságú, nagyobb tudással és tapasztalattal rendelkező lelkek, akiktől nem kell félnetek. Ők 

azok, akik nem hagyják, hogy megálljatok - ők azok, akik nyugtalanságot hoznak a szívetekbe, ha 

elhagyjátok a magot. 

7 Nem vagy egyedül, és soha nem is leszel magadra hagyva. 

8 Bízzatok ebben a műben, lássátok nagyságát. Ismerd fel, hogy ez nem az emberi értelem műve, 

hogy ez nem ennek az emberiségnek az új világnézete, hanem egy örök fény, amely mindig is 

megvilágította az emberi lélek útját, és amelynek igazságában minden tökéletlenség, minden tisztátalanság 

és bűn elmúlik. 

9 Igazságomból szeretet, igazságosság és bölcsesség által áthatott tanítást alkottam, amelyen 

keresztül bebizonyítom nektek erejét azáltal, hogy megtérítem és átalakítom azokat, akik pillanatnyilag 

letértek a helyes útról. 

10 Miért ítéljük az embert pusztulásra vagy örök kínszenvedésre, hiszen bűne csak átmeneti, és 

tudatlanságának eredménye? Miért ítélnék el egy olyan lényt, aki az én isteni természetemet hordozza? 

11 Ha pillanatokig vagy hosszabb ideig az anyag és a rossz felé hajlott, amikor eljön a tisztánlátás 

pillanata, amelyben megengedem, hogy kegyelmem elérje szívét, akkor válaszolni fog rá, és így feltárja, 

hogy Isten minden lélekben ott van. 

12 Ez az a természet, amelyet az embernek önmagában kell keresnie - a lényeget, amelyet elvesztett, 

és amelyet gyakran hiába keresett. Ezért feltártam nektek az összes képességet, amivel meg tudjátok 

találni magatokat - hogy megtanítsalak benneteket felfedezni a lelketeket, hogy valóban megismerjétek 

magatokat anélkül, hogy megállnátok a külső, a fizikai forma szemlélésében. 

13 Tanuljátok meg, hogy a szellemi dolgokat keressétek, tanítványok, és megszabadulhattok a külső 

istentisztelet gyakorlásának fanatizmusától is. 

14 Akkor fogjátok felismerni, hogy nem a gyülekezeti terem, nem a szimbólum, nem a szertartás 

tartalmazza a Lélek munkájának nagyságát, hanem annak örök értelme és végső, igazságossággal teli 

célja. 

15 Ne próbáljátok korlátozni ezt a Munkát, amely egyetemes és végtelen, és ne szabjatok határokat 

szellemi kibontakozásotoknak, mert minél jobban elmélyedtek a jó cselekedetek és a tanulás útján, annál 
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nagyobb kinyilatkoztatásokat fogtok kapni. Látni fogjátok, ahogy az isteni munka a legjelentéktelenebbből 

is felemelkedik, látni fogjátok, ahogy megnyilvánul minden teremtett dologban, érezni fogjátok, ahogy 

lüktet a lényetekben. 

16 Ez az az egyszerűség, amellyel a spiritualista tanítványt tanítom, hogy ő is olyan egyszerű legyen, 

mint a Mestere. A tanítványnak a szavai igazságával és a műveinek erejével kell meggyőznie és 

megtérítenie, anélkül, hogy titokzatos erőkkel vagy rendkívüli képességekkel próbálna bárkit is 

lenyűgözni. 

17 Az igazi tanítvány az egyszerűsége által lesz nagyszerű. Meg fogja érteni a Mesterét, és 

ugyanakkor megérteti magát az embertársaival. 

18 Az élet egy hatalmas tenger, ahol mindenki a saját hajóján hajózik. De míg egyesek keresik a 

módját és eszközeit, hogy biztonságos kikötőbe kormányozzák, mások cél vagy tapasztalat híján 

felborulnak. 

19 Ismét elhoztam nektek a tanításomat. Szeretném, ha emlékeznétek arra, hogy ebben van az 

üdvösség kikötője. Miért kellene pontatlan tanításokat, homályos szavakat vagy korlátozott mélységű 

kinyilatkoztatásokat hoznom nektek? Ha ez így lenne, akkor kitennélek benneteket annak a veszélynek, 

hogy egy új fanatizmusba zuhanjatok, miközben olyan korban éltek, amikor a lelkiismeret nem hagy 

nyugodni benneteket - különösen akkor, amikor látszatokkal próbáljátok leplezni az irgalom és a szeretet 

törvényének valódi teljesítését, amelyet én tanítottam nektek. 

20 Hallgassatok meg, emberek, hallgassatok meg, tanítványok: jelenleg világosságot adok nektek, és 

megszabadítalak benneteket a láncoktól, kötelékektől és sötétségektől. De nem hatalmazlak fel benneteket 

arra, hogy ebből a műből egy másik vallást csináljatok, sem arra, hogy a szokásos módon képekkel és 

rítusokkal töltsétek meg - nem! Tudjátok pontosan, hogy miben áll az általam hozott szabadság, hogy ne 

cseréljétek fel egy új fanatizmussal. 

21 Még nem tudatosult benned, hogy elméd, és vele együtt a lelked is, megakadt a kibontakozásban? 

Nem emlékeztek az őseinktől örökölt hamis félelmek és előítéletek áradatára, amelytől megszabadítottalak 

benneteket, hogy torzítatlanul szemlélhessétek az igazságot és befogadhassátok a fényt? 

22 Ha nem készültök fel, ha az istentelenségek továbbra is megmutatkoznak bennetek, a fényetek 

zárva marad, elrejtve a materializációtok mögött, és tudatlanokként fogtok mutatkozni embertársaitok előtt 

- mint azok, akik semmit sem tudnak erről a nagy kinyilatkoztatásról. 

23 Mindig azt a "gerendát" nézzétek meg először, ami a ti szemetekben van, tanítványok, hogy legyen 

jogotok megnézni a "szálkát", ami a testvéretekben van. 

24 Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy ne használjátok tanításomat arra, hogy elítéljétek 

embertársaitok útjait a különböző felekezeteken belül. Bizony, mondom nektek, mindazokon az 

ösvényeken vannak olyan szívek, amelyek áldozatokkal teli, nemes életen keresztül keresnek Engem. A 

tanítvány mégis újra és újra megkérdezi Tőlem, hogy miért engedem meg a világnézetek sokféleségét, 

amelyek időnként ellentmondanak egymásnak, különbségeket teremtenek és ellenségeskedést okoznak az 

emberek között. Erre a Mester azt mondja nektek: Azért lett megengedve, mert nincs két olyan lélek, 

akinek pontosan ugyanaz a megértése, ugyanaz a fénye, ugyanaz a hite, és azért is, mert megadták nektek 

az akarat szabadságát, hogy megválaszthassátok az utatokat. Soha nem kényszerítettek benneteket arra, 

hogy a Törvény útját járjátok, hanem meghívtak benneteket erre, így megmarad a szabadságotok, hogy az 

Igazság utáni vágyban valódi érdemeket szerezzetek. 

25 Hasonlóképpen, szeretett tanítványok, tudjátok, hogy a ti feladatotok az, hogy egyesüljetek, hogy 

harmóniában legyetek, hogy elérjétek és megosszátok képességeiteket és ajándékaitokat bárkivel, akinek 

szüksége lehet rátok, a gyógyító erőtökre, a szavatokra vagy a segítségetekre. 

26 Bizony mondom nektek, ha az arrogancia csírázik a szívetekben, akkor nem lesztek spiritiszták. A 

megvilágosodott lelket nem elégítik ki azok a kis hiúságok, amelyek csak az önző szívnek hízelegnek. 

27 A tanítványokat nem a küldetés látszólagos teljesítése teszi naggyá a szememben, még akkor sem, 

ha a testvéreik szemében ők tűnnek a legbuzgóbbnak, legbuzgóbbnak és legkitartóbbnak. 

28 A legtisztább, a legőszintébb munka, és ezért az, ami a leginkább felemel benneteket Hozzám, az, 

amit csendben tesztek, még akkor is, ha embertársaitok nem tudnak róla. 

29 "A jobb kezed nem fogja tudni, hogy mit csinál a bal kezed" - mondtam tanítványaimnak abban a 

Második Korszakban. Ezért ma, amikor Lelkem fénye mindent megmagyaráz, azt mondom nektek: 
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legyetek alázatosak képmutatás nélkül, sírjatok igazán a másik fájdalma miatt, és örüljetek igazán annak a 

jónak, amit embertársaitok élveznek. Csak az lesz képes arra, hogy kész legyen életét adni felebarátjáért, 

aki így érzi tanításomat. 

30 Emberek: Ha nektek szánták, hogy előkészítsétek a mezőt, és elkezdjétek vetni, és másoknak 

kellett volna learatniuk a gyümölcsöt, akkor egyezzetek bele. Mert nemcsak nektek van jogotok arra, hogy 

élvezzétek az Atyátok földjein végzett munka örömeit, hanem minden testvéreteknek. 

31 Én vagyok az út, és ti vagytok a vándorok, akik rajta járnak. 

32 Ha egyszer felérsz a hegy tetejére, visszafordítod a szemed, és meglátod mindazt, amin a lelked 

keresztülment, és hálát adsz az Atyának. 

33 Az út hosszú. Ki mondhatja, hogy ő már mindent végigjárt, hogy minden titkot ismer, és hogy 

mindenbe behatolt, ami azon túl van, amit lát és hall? 

34 Nem arról van szó, hogy a Mester lenézi a munkádat, vagy nem értékeli azt, amit az ösvényen 

elértél - nem, emberek. Én vagyok az első, aki elismeri az Ön érdemeit. Ha nem így lenne, nem lenne 

igazságosság Bennem. 

Amikor így beszélek hozzátok, az azért van, mert azt akarom, hogy megértsétek, hogy bár a 

képességetek, hogy elérjétek a határaitokat az emberi és a spirituális térben egyaránt nagyszerű, még 

mindig sok minden hiányzik - hogy minél jobban keresitek a végtelenben azt, ami a fizikai érzékeiteken túl 

létezik, annál több olyan területet fogtok felfedezni, amit felismerhettek és megtanulhattok. 

35 Ahogyan én egy olyan természetet adtam nektek, amely az értelmetek hatókörén belül van, hogy 

azt megvizsgálhassátok, úgy én egy olyan világ létezését is feltártam nektek, amely túl van ezen a 

természeten, hogy a lélek segítségével behatolhassatok oda. Hagytam, hogy felfedezzétek és 

megvizsgáljátok, hogy megismerjétek a szellemi életet. De azt mondom nektek, hogy ne korlátozzátok 

magatokat arra a kevésre, amit eddig tudtok. Legyetek buzgók a tanulásban, képezzétek magatokat, hogy 

behatolhassatok ebbe a végtelen világba, dolgozzatok szorgalmasan, hogy a napi munka végén elégedetten 

kiálthassatok: "Teljesítettük a küldetésünket." 

36 Tanításom nem hagyja a lelket megállni, és nem állítja meg az ember fejlődését - éppen 

ellenkezőleg, megszabadítja őt a félelmektől és előítéletektől, és megengedi neki, hogy meglássa a fény 

útját, amely rá vár. 

37 Gondoljunk erre az emberiségre, amely úgy tűnik, hogy elérte tudományának és kutatásainak 

csúcsát, és amely valójában csak a kezdetén áll annak a tudománynak, amelyet holnap fog elérni, amikor a 

tudás iránti vágyát a testvériség eszményével egészíti ki. 

38 Ma az emberek a zűrzavar korszakát élik, mert nem értették meg, hogy egész életüknek és minden 

erőfeszítésüknek a szellemük kibontakozásához kell vezetnie őket, amelynek célja a szellemüknek a 

Teremtővel való egyesülése kell, hogy legyen. 

39 A kultusz, amelyet az emberek többsége ma vall, az anyagiasság. 

40 Amíg a hitelvek és vallások ragaszkodnak a különbözőségeikhez, a világ továbbra is táplálni fogja 

a gyűlöletét, és nem lesz képes megtenni a döntő lépést Isten igazi imádata felé. De mikor fogják az 

emberek megérteni és egyesülni, és így megteszik az első lépést a szeretet felé egymás között, ha még 

mindig vannak olyan emberek, akik azt gondolván, hogy birtokában vannak a lelkek üdvösségének 

kulcsának vagy titkának, az örök élet kulcsának, nem ismerik el mindazokat, akik más utakon járnak, mert 

szerintük nem méltók arra, hogy Istenhez jöjjenek? 

41 Tudatosítsátok tehát magatokban a spiritualizmus igazi célját, amelynek tanítása minden felekezet, 

minden emberi ideológia és minden szekta felett áll. 

42 Tanulmányozzátok ennek az üzenetnek a jelentését, amely Isten törvényét tartalmazza, és rá fogtok 

jönni, hogy az minden emberre, minden nemzetre és minden körülményre alkalmazható, amelyben csak 

találjátok magatokat. 

43 Nézzétek meg, hogy e tanítás igazsága előtt eltűnnek a különbségek, az elidegenedések, az 

ellenségeskedések és az ellentétek, mert a tanítás fényében mindannyian egyenlőnek tűntök, a tanítás 

szeretete előtt mindannyian testvérek vagytok, az igazságosság előtt mindannyian tökéletlenek vagytok. 

44 Ez a szó tőlem származik, az élet forrása, az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Ezért ahhoz, 

hogy legyőzzék tudatlanságukat, az embereknek hátra kell hagyniuk a konvenciókat és a vallási 

fanatizmust, és Hozzám kell jönniük, Aki Én vagyok lélekben - nem az imádat formái között, amelyeket 



U 297 

124 

mindenki fel akart ajánlani Nekem. De amikor eljutnak az igazi Forráshoz, mindannyiukat befogadom, 

megszüntetem fájdalmukat, megszabadítom őket nehéz terheiktől és kibékítem őket egymással. 

45 Gondoljatok bele: Ha mindannyian megértenétek a szerepeteket ebben az életben, az emberiség 

már lemondott volna az önzésről, és ha minden egyes ember megértené az eredetét, a sorsát, akkor minden 

cselekedetét ahhoz a célhoz kötné, amelyre teremtették. 

46 A világon nincs többé szükség sok vallásra, mostanra mindannyian eljutottatok arra a pontra, hogy 

egy hitben és Isten imádatának egy módján egyesüljetek. Csak a gondolat és a lélek egyesülésében leszel 

képes megtalálni a fényt, amely a fejlődéshez, a harmóniához és a békéhez vezet. 

47 Most már látni fogjátok, hogy egyetlen vallás sem fogja elérni az emberek békéjét és szellemi 

szabadságát. Ehelyett tanúi lesztek annak, hogy Isteni Üzenetem, amely egyesekhez írásokon keresztül, 

másokhoz pedig inspirációkon keresztül jut el, hogyan fogja elérni az emberek megváltását, egyesítését és 

spiritualizálását. 

48 A spiritualizmus nem teremt egyenlőtlenségeket, a spiritualizmus az a tanítás, amelyre az 

emberiségnek szüksége van, és amelyre öntudatlanul vágyik. Mert ez a béke, ez a szeretet, ez az 

igazságosság, ez a fény, amelyre az emberek éheznek. 

49 Ti, akik ezeket a szavakat halljátok, azt gondoljátok, hogy ellenszenvet vagy rosszindulatot tudnék 

vetni a szívetekbe azokkal az embertársaitokkal szemben, akik más felekezeteket vallanak? Soha, 

tanítványok, nektek kell elkezdenetek példát mutatni a testvériség és a harmónia terén, mindenkire 

ugyanazzal a szeretettel tekintve és szeretve, amellyel azokra tekintetek, akik osztoznak a 

gondolkodásmódotokban. 

50 Minden vallási közösségnek meg kell tennie ezt a lépést. Az Atya iránti szeretetből fakadó 

vágynak kell őket inspirálnia, hogy szeressék egymást, akit mindenki azt állítja, hogy imádja. 

51 Ne féljetek, ha elveszettnek hívnak benneteket - nyúljatok mindenkihez. Gondoljatok arra, hogy ez 

a munka, amely számotokra igaz, mások számára hamisnak tűnhet, mert az ő szemükben hiányzik belőle 

az a felszentelés, amelyet a vallások kaptak ahhoz, hogy elismerjék. 

52 Ha hisztek Bennem, ha hiszitek, hogy e hanghordozók szavaiban teszem Magamat ismertté, ne 

féljetek embertársaitok ítéletétől. Mert tanításom olyan ékesszóló, és üzenetem olyan sok igazságot 

tartalmaz, hogy ha tudjátok, hogyan kell jól használni ezeket a fegyvereket, aligha lehet legyőzni 

benneteket. 

53 Senki sem fog tudni elítélni benneteket azért, mert buzgón kerestétek az igazságot, a tökéletest. 

Mindannyiótoknak szent joga van ehhez, és ezért megkaptátok a szabadságot, hogy a fény felé 

törekedjetek. 

54 Emberek, régóta esztek és isztok az asztalomnál. Ha még mindig lelki éhséget éreztek, az nem 

indokolt, mert nap mint nap ételt kaptatok. Szomjazom szeretetedre, de mit adsz nekem inni? 

Veszekedésetek és értetlenségetek epéje és ecete! 

55 Azt mondom nektek ezen a kegyelmi napon: Engedjétek, hogy isteni kisugárzásom áthassa 

szíveteket, hogy érezzétek jelenlétemet és átalakítsátok életeteket. 

56 Bíróként jöttem, de az igazság az, hogy ha a Bíró szavát keresitek, akkor szükségszerűen az Atya 

jelenlétében kell lennetek - annak az Atyának, aki szeret benneteket, és aki ezért oly sokféleképpen 

kinyilatkoztatja magát, hogy jobban megismerjétek Őt. 

57 Tudom, hogy minél nagyobb a tudásotok, annál nagyobb lesz az irántam érzett szeretetetek. 

58 Amikor azt mondom neked: "Szeress engem" - tudod, mit akarok mondani neked? Szeressétek az 

igazságot, szeressétek a jót, szeressétek a fényt, szeressétek egymást, szeressétek az Igaz Életet. 

59 Tanulj meg szeretni Engem, vedd észre, hogy szeretetem mindenhová követ téged, vétkeid és 

bűneid ellenére, anélkül, hogy képes lennél kitérni vagy elkerülni a hatását. Ismerjétek fel, hogy minél 

súlyosabbak a vétkeitek, annál nagyobb az Én kegyelmem irántatok. 

60 Az emberek gonoszsága el akarja hárítani a szeretetemet, de nem ér fel vele, mert a szeretet az 

egyetemes erő, az isteni erő, amely mindent teremt és mindent mozgat. 

61 Mindannak a bizonyítéka, amit nektek mondok, az, amit akkor adtam nektek, amikor 

megismertettem magam köztetek ebben az időben, amikor az emberiség elveszett a bűnei szakadékában. 

Az én szeretetem nem tud undort érezni az emberi bűnök iránt, de együttérzést igen. 
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62 Ismerj meg Engem, gyere hozzám, hogy lemossam foltjaidat kegyelmem kristálytiszta forrásában. 

Kérjetek, kérjetek, és megadatik nektek. 

63 Mit tudsz felmutatni előttem, akár a szívedben, akár a lelkedben, amit nem látok? Milyen 

szenvedést, vágyakat, aggodalmakat vagy titkokat tudsz elrejteni előlem? Nincs. Tanuljatok meg tehát 

lelkileg imádkozni, belsőleg megvallani magatokat Előttem, bízni előre tudásomban és irgalmasságomban, 

hogy szívetekbe önthessétek azt a békét, ami annyira hiányzik belőle. 

64 Mondtam nektek, hogy az ima a lélek nyelve, amellyel szívetek hozzám beszél, siránkozik, kérdez, 

sír és megerősödik. De néha, amikor a lényed tele van örömmel, vagy úgy érzed, hogy eláraszt a béke, az 

ima lelki himnusszá válik, amely eléri Királyságom magasságait. 

65 Bízzatok Bennem, emberek, bízzatok Bennem, emberiség, meggyőződve arról, hogy nincs ember, 

nincs nép, nincs törvény a földön, akire rábízhatnátok az üdvösségeteket. Jöjjetek hozzám, keressetek 

Engem, keressétek az Igazságot, és akkor egy napon mindannyian egy "völgyben", egy és ugyanazon fény 

alatt egyesültök. 

66 Emberek, nemzetek, fajok és népek, mindannyiuknak követniük kell az isteni hívást, amikor az 

ember szelleme, belefáradva földi fogságába, felemelkedik, széttöri az anyagelvűség láncait, és a szellemi 

felszabadulás ujjongó kiáltását kiáltja. 

67 Ma talán nagyon távolinak tűnik számotokra szavam beteljesülése, valamint az emberiség erkölcsi 

és szellemi átalakulása. De rajtad múlik, hogy kikövezd az utat, és beteljesítsd a rád eső részt. Ha nem így 

teszel, nincs jogod megítélni Szavam beteljesedését. 

68 Eljön majd az idő, amikor az ember vágya, hogy lelkét magasabbra fejlessze, annyira égető lesz, 

hogy minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy a könnyek völgyét olyan világgá változtassa, 

ahol harmónia uralkodik, hogy "a lehetetlent" is véghezviszi, hogy az áldozatok és az emberfeletti 

erőfeszítések erejéig elmegy, hogy megakadályozza a háborúkat. 

69 Azok az emberek lesznek azok, akik felemelik ezt a világot, akik eltávolítják az emberi életből a 

szenvedés kelyhét, akik újjáépítik mindazt, amit az elmúlt nemzedékek vak hatalmi törekvéseikben, 

anyagiasításukban és meggondolatlanságukban leromboltak. Ők lesznek azok, akik vigyáznak az igazi 

imádatra számomra - arra az imádatra, amely nem fanatikus, vagy külső és haszontalan istentiszteleti 

cselekedetekből áll. Megpróbálják megértetni az emberiséggel, hogy az emberi törvények és a szellemi 

törvények közötti harmónia és azok teljesítése a legjobb istentisztelet, amit az emberek Istennek 

felajánlhatnak. 

70 Nem szeretnél közéjük tartozni? Nem szeretnéd, ha a gyermekeid azok közé az emberek közé 

tartoznának, akiknek jó kedve van? Ezt a vágyat ki lehet elégíteni. Rajtatok múlik, hogy kikövezzétek az 

utat azok számára, akiket nevelésetekre és gondoskodásotokra bíztam, hogy amikor eljön az óra, hogy 

megkezdődjön a szellem döntő csatája az anyag uralma ellen, egyesüljenek küldetésük tudatában, erősek 

legyenek hitükben és tele legyenek az Igém által közvetített tudással, és egyetlen testet, egyetlen népet, 

egyetlen szellemet alkossanak, amely falakat dönt le és legyőzi az útjában álló akadályokat, ahogy Izrael is 

tette, amikor az Ígéret Földjét kereste. 

71 Tudom, hogy ha nem hagyjátok gyermekeiteket kellőképpen felkészülve, a lelketek a túlvilágról 

siratni fogja azoknak a sorsát, akik a földön magukra maradtak, mert látni fogják, hogy elesnek anélkül, 

hogy képesek lennének megvédeni magukat a szerencsétlenségek és csapások inváziója ellen, amelyek a 

föld népeit fogják sújtani. 

72 El tudjátok képzelni annak a léleknek a vezeklését és fájdalmát, amely édes gyümölcsök helyett 

csak tüskés bokrokat és csalánt talál, amikor a szellemi világba érkezik? 

73 Ez az, amit időben el kell kerülnöd - most, hogy bőségesen rendelkezel egy olyan útmutatás 

fényével, amelyet minden ember üdvösségére adok neked. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 298  
1 Gyógyíts meg minden szenvedést, mind a testi, mind a lelki bajokat, mert az a feladatod, hogy 

vigasztald, erősítsd és gyógyítsd felebarátodat. De kérdezem: Hogyan tudnátok egészséget adni a 

rászorulóknak, ha ti magatok is betegek vagytok? Milyen béke áradhatna a lelkedből, ha gondok, 

szenvedések, lelkiismereti gyötrelmek és alantas szenvedélyek zavarják? 

2 Csak azt tudod majd felajánlani embertársaidnak, amit a szívedben felhalmoztál. 

3 Ma a lehető legtöbbet kell felhalmoznotok azokból a javakból, amelyeket szétosztok e nép között, 

és meg kell tanulnotok megőrizni őket az ellenségeskedések és a megpróbáltatások során, hogy amikor 

eljön az idő, hogy teljesítsétek küldetéseteket, győztesek lehessetek a csatában. A béke, a fény és a 

balzsam egy testet alkot lényeddel - oly módon, hogy nem csak kézrátétellel gyógyítasz meg egy beteg 

embert, hanem szavaiddal, gondolataiddal, tekinteteddel egészséget, békét és megerősödést közvetítesz, és 

sok esetben puszta jelenléted is sugározza ezeket az erőket. 

4 De ne gondoljátok, hogy elég lesz nektek, ha tudjátok, hogy én adtam nektek ezeket az 

ajándékokat. Nem - tudnotok kell azt is, hogy szükségetek van az erőre, hogy megnyilvánuljanak, és 

lényeges, hogy ezt az erőt a belém vetett hit által, a felebarátotok iránti szeretetteljes tevékenység, az 

érzések tisztasága és az önzetlenség által szerezzétek meg. Aki nem ezen elvek szerint dolgozik - még 

akkor sem, ha Én megajándékoztam -, az semmi jót nem fog továbbadni. Mert ezek az ajándékok csak 

nemes, tiszta és felemelő érzések által virágoznak és növekednek. 

5 Igaz, sokan vannak, akik felkészületlenségük ellenére csodák nyomát hagyják maguk után. De nem 

ők teszik ezeket - hanem én, mert könyörülök a rászorulókon, a betegeken, a lelki szegényeken és a 

jóhiszemű embereken. De aztán ezek a "munkások" a csodáimat maguknak tulajdonítják. 

6 Vannak más esetek is, amikor az, aki még nem alkalmas arra, amit rábíztam, mert nem tudja, 

hogyan kell felkészülnie. De nagy a hite, és irgalmat érez felebarátja iránt. Neki csodákat adok, hogy 

bátorítsam a munkájában, hogy kitartson és tökéletesítse magát. 

7 Tévedés azt mondani, hogy megvonom az ajándékokat attól, aki nem használja fel őket. De aki 

nem az általam megjelölt célokra használja őket, az azonnal elveszíti a hatalmát, hogy használhassa őket. 

8 Hogyan foszthatnám meg az embert a lelki ajándékaitól, hiszen ezek az üdvösség megszerzésének 

eszközei és az egyetlen fegyvere, amellyel megvédheti magát? Ha igazságosságom úgy járna el, ahogyan 

te hiszed, akkor már sok embert megfosztottam volna lelkiismeretük fényétől, és sok agyat megfosztottam 

volna az intelligenciától. De még egyszer mondom nektek, hogy nem fosztom meg az embereket 

adottságaiktól, mert éppen ezek a tulajdonságok azok, amelyekkel meg kell váltaniuk magukat, és a 

tökéletességre kell emelkedniük. 

Azt mondjátok nekem, hogy egyesek elveszítik az eszüket, mások pedig idő előtt elveszítik az életüket 

vagy valamilyen képességüket. Természetesen, de nem én vagyok az, aki elragadja tőlük azt, ami már az 

övék. Ők maguk azok, akik gyengeségük, ostobaságuk és téveszméik miatt megfosztják magukat attól, 

amit Atyjuk örökségül adott nekik. 

9 Nem az én igazságszerető kezem van-e jelen mindebben? 

10 De ha egy kicsit megfigyelitek, hogyan alkalmazom tökéletes igazságosságomat, meg fogtok 

győződni arról, hogy az Én szeretetem az, ami minden egyes ilyen esetben megmutatkozik, és egyeseknek 

visszaadja a fényt, másoknak a békét, megint másoknak az életet, bár azt is mondom nektek, hogy ahhoz, 

hogy visszanyerjék, amit elvesztettek, először nagy tisztuláson kell keresztülmenniük. 

11 Mindenről beszélni fogok nektek ebben az Igében, mert egyetlen fejezet sem hiányozhat 

tanításomból. Mindenre megtanítalak benneteket, hogy holnap ne legyenek kétségeitek, ne legyenek 

bizonytalanságaitok. 

12 Olyan néppé akarlak tenni benneteket, akik tudatában vannak sorsuknak, akik ismerői 

küldetésüknek, akik készek arra, hogy teljes őszinteséggel és tisztasággal elvetik és terjesztik ezt az áldott 

magot, amelyet az emberiség áldása és szellemi fejlődése érdekében a szívetekbe cseppentettem. 

13 Ezért, amikor elkezdtem a mai tanító beszédemet, először azt mondtam nektek, hogy gyógyuljatok 

és erősödjetek meg ma velem együtt. Mert abból, ami a szívetekben van, továbbadjátok 

embertársaitoknak. 
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14 Soha ne bízzatok abban, hogy tökéletlenségetek és felkészületlenségetek ellenére is kiárasztom 

irgalmamat a rászorulókra, akik megkeresnek benneteket. Mert még most is azt mondom nektek, hogy 

még ha itt a földön el is tudjátok rejteni a gonoszságot, előttem, és amikor eljön az ítéletetek, csak az 

érdemeitek menthetnek meg titeket a szomorú jutalomtól. 

15 Értitek, amit ez a tanítás elmagyarázott nektek? Akkor soha ne felejtsd el! 

16 Szeretett emberek: Megnyilvánultam életetek útján, különböző formákban teszteltelek benneteket, 

és láttam, hogy szerettek Engem. Megbotlottatok az út szikláin, de gyakoroltátok a hiteteket, és 

helyrehoztátok magatokat. 

17 Tanításom megment benneteket, és szavam felemel benneteket, mert e hanghordozók megértésén 

keresztül hisztek jelenlétemben és igehirdetésemben. 

18 Lelkednek meg volt az az elégtétele, hogy felfedezte a testében azt a finomságot, amely lehetővé 

tette számodra, hogy felismerd jelenlétemet ebben a megnyilvánulásban. 

19 Hányan vannak, akik az elmúlt korok írásaiból ismerik azokat a próféciákat, amelyek ezt a 

korszakot beharangozták. És mégis, ha részt vennének a megnyilvánulásaimban, nem hinnének bennük, és 

nem vennék azokat az ígéretek beteljesedésének! Azok azok, akik még nem érték el azt a fejlettségi 

szintet, amely lehetővé tenné számukra, hogy felismerjék ezt a fényt. 

Másrészt, hányan azok közül, akik ma az életüket adnák azért, hogy tanúsítsák, hogy Én vagyok az, aki 

ezekben az időkben az emberek előtt ismertté teszem magam, nem is tudták, hogy léteznek olyan 

próféciák, amelyek ezekről az eseményekről beszélnek. Ennek oka az, hogy a lelkük már felkészült és 

készen állt a fény befogadására. 

20 A próféták, a megvilágosodottak és a látnokok érzékelték az eljövetelemet a szellemben, látták a 

könyvet, amely kinyílt, hogy tartalmát az emberek elméjére öntse, megerősítették a szellemi világ 

jelenlétét az emberek között. Látták az új hegyet, ahová az Úr eljön, hogy egyesítse népét. De bizony 

mondom nektek, ahogyan eljöttetek és megéreztetek Engem, úgy fog egyik nép a másik után és egyik 

ember a másik után hozzáadódni, amint eljön a kijelölt idő, hogy mindegyikük felébredjen. 

21 Ne gondoljátok, hogy a föld minden nemzetében és népében abban a formában teszem majd 

magam ismertté, ahogyan azt nektek adtam. De végtelen hatalmamban és bölcsességemben tudni fogom, 

hogyan kopogtassak minden szív ajtaján. 

22 El kell mondanom nektek, hogy terjesztenetek és meg kell ismertetnetek az egész világon ezt a 

spirituális magot, amelyet ezúttal rátok bíztam. 

23 Megnyilvánulásom ideje e nép felkészítésének ideje volt. A tanítás hosszú és részletes volt - 

olyannyira hosszú, hogy láttam néhány generációt eltávozni erről a földről, és mások jöttek a helyükre. 

Erre azért volt szükség, hogy a mag kicsírázzon, megérjen és gyümölcsöt teremjen. 

24 A tanítás most a végéhez közeledik, ezért halljátok, hogy minden tanítói beszédben feltárom 

nektek azt az eljárást, amelyben a jövőben dolgoznotok kell. 

25 A munkámnak van egy nagyszerű végcélja, és az én szavam az, ami elvezet ehhez a célhoz. 

26 Tudom, hogy még mindig könnyeket fogsz hullatni, bár te is azok közé tartozol, akik hallották a 

hangomat. Siratni fogjátok megosztottságotokat, mert a megpróbáltatások gyengének találnak benneteket. 

Akkor a világ által okozott fájdalom és csapások lesznek azok, amelyek arra késztetnek majd benneteket, 

hogy jogotokba fogadjátok a béke, az egyesülés és a jóakarat zászlaját, amelyről megnyilvánulásom első 

napjai óta beszéltem nektek. 

27 Legyetek áldottak, ha e szavak hallatán megelőzitek a fájdalmat, és testvériességből egyesültök. 

Látom a fájdalmat és a szomorúságot azokban, akik e nép testvériségéről álmodtak, és még nem látták az 

egyesülés jelét. Ők azok, akik csendben azt mondják nekem: "Uram, a te szereteted legyen az, ami 

összeköt bennünket. Adj nekünk még egy rövid időt, hogy harcoljunk az üdvösségünkért." 

28 Mások azt kérdezik Tőlem: "Mester, miért kell a szívnek megtisztulnia, és miért van szenvedés 

annak ellenére, hogy halljuk a Te Igédet?". De én azt mondom nektek: emberek, még mindig nem vagytok 

tiszták minden foltotoktól, még mindig nem vagytok mentesek a fájdalomtól. Vannak olyan húrok a 

lényedben, amelyek még nem szenvedtek szenvedést, és ezeket próbára kell tenni, hogy a szellem-lélek és 

a szív szilárdságot nyerjen. 
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29 Ha pusztán azáltal, hogy hallotok Engem, nem éreznétek többé fájdalmat, vajon akkor tennétek-e 

erőfeszítéseket életetekben, hogy megtisztuljatok, és közelebb kerüljetek Hozzám? Bizony, mondom 

nektek, akkor már nem tennétek semmit sem a szellemi és erkölcsi állapototok javításáért. 

30 Tudjátok meg, tanítványok, hogy küzdelmetek célja a léleknek az az állapota, amelyet semmilyen 

fájdalom nem érhet el, és ezt a célt érdemek, küzdelmek, próbák, áldozatok és lemondások révén éritek el. 

31 Figyeld meg a türelem, a hit, az alázat és az önátadás azon példáit, amelyeket néha felfedezel 

néhány embertársadban. Ők az általam küldött lelkek, hogy erényes példát mutassanak az emberiségnek. 

Ránézésre szomorú ezeknek a teremtményeknek a sorsa, de hitükben tudják, hogy azért jöttek, hogy 

küldetést teljesítsenek. 

32 Történelmetekben nagy példákat kaptatok hírnökeimről és tanítványaimról - olyan neveket, 

amelyeket ismertek; de ezért ne hanyagoljátok el a kis példákat sem, amelyekkel életutatok során 

találkoztok. 

33 Gyakran nagyszerű, emelkedett tetteket hajtotok végre, amelyek hódolatként jutnak el az Atyához, 

amelyek méltók az Ő emlékezetére, és amelyek példaként szolgálnak a körülöttetek élők számára. Nem 

mindig tudatosul bennetek annak a munkának az értéke vagy annak a cselekedetnek az érdeme, és ez így 

jobb nektek, nehogy a szív büszke legyen az érdemeire, mert akkor a mag megromlik. 

De a léleknek mégis van tudása műveinek értékéről. Ha nem így lenne, milyen gyakran pazarolná az 

idejét középszerű munkákra, abban a hitben, hogy magas és hasznos tevékenységet folytat. 

34 Tanítványok, a szenvedésekben állhatatossá váltatok, de most a spiritualizáción keresztül felfelé 

kell haladnotok. Nem számít, hogy az emberi élet a maga nehézségeivel, bánataival és kísértéseivel fogva 

tart. Ez a hódítás csak akkor nyilvánvaló, ha tudjátok, hogyan fedezzétek fel az eljárást, hogy szabaddá 

tegyétek magatokat. De mi ez a módja annak, hogy a lélek kitáguljon és szabaddá váljon? Az ima, a 

munkámon való elmélkedés, a nemes munkákkal való foglalkozás, a szerencsétlenségek fölé emelkedés 

által. 

35 Aki ezt eléri, az a fény és a béke világába lép, anélkül, hogy lemondana az anyagi világban végzett 

feladatának teljesítéséről. 

36 Ezt az utat jelöltem ki számotokra, hogy megmeneküljetek az anyagiaktól, a földi nehézségektől, a 

fájdalomtól, a kísértésektől és a gonoszságoktól. 

37 Imádságra, elmélkedésre és jó cselekedetekre hívlak benneteket, hogy a spiritualizációnak 

köszönhetően elérjétek azokat a területeket, ahol szomjatok az igazság vizével oltjátok, és ahol eláraszt 

benneteket Atyátok fénye. Csak ott lesztek képesek arra, hogy inspirálódjatok kötelességeitek jó 

teljesítésére, mind szellemi, mind emberi kötelességeitek teljesítésére. 

38 Amíg a földön kell élnetek, tegyétek ezt a lehető legjobb módon. De ne mutasd ki elutasításodat, 

amikor a fájdalom kelyhe a szívedbe önti a tartalmát azzal, hogy kijelented, hogy nem akarsz tovább élni 

ezen a világon. A Föld az a "völgy", ahol a lélek megtisztítja magát, és ahol érdemeket szerez, hogy 

magasabb otthonba költözhessen. Ha tudnád, mennyibe kerül a lelkednek, hogy benne élj. 

39 Szükséges, hogy előkészítsétek az utat, és előkészítsétek az otthont az eljövendő generációk 

számára, akik folytatni fogják a munkátokat. De ha nem teljesíted a te részedet, akkor nekik kell 

megtenniük azt, amit te nem tettél meg, és amit aztán megparancsolnak nekik, azt másokra kell hagyniuk. 

Úgy gondoljátok, hogy ez a módja annak, hogy igazságot szolgáltassatok Atyátok akaratának? 

40 Amikor erre az ösvényre léptetek, az előző nemzedékek gyümölcsét kaptátok ajkatokra. Ezt az 

ajándékot hagyták rád örökségként. Nem gondolod, hogy ugyanígy neked is hagynod kellene valamit azok 

számára, akik hamarosan a helyedre lépnek? 

41 Ébresztő, emberek! A túlvilág figyeli lépteidet a földön! Ezek a világok ismerik műveidet! Amikor 

látják, hogy ez az emberiség elsüllyed az ellenségeskedések és szenvedélyek tengerében, megrendülnek, és 

imádkoznak értetek. 

42 Legyetek jókedvűek, nem vagytok elhagyatottak. Bízzatok Atyátokban, és bízzatok azokban, akik 

szeretnek benneteket és megvédik a szellemi birodalomból. 

43 Ha valóban a munkámnak szentelitek magatokat az alatt az idő alatt, amíg az utasításaimat adom 

nektek - valóban mondom nektek, ez az idő elegendő lesz ahhoz, hogy felkészüljetek a szilárd lépésre az 

új időszak felé, ami rátok vár. 
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44 Megnyilvánulásomnak ezt az utolsó három évét úgy választottam, hogy azokat az éveket 

képviselje, amikor a Második Korszakban hirdettem a Tanításomat. Így jobban megérthetitek majd az 

Engem akkoriban követő tanítványok szeretetét, akaraterőjét és odaadását, hiszen rövid idő elég volt 

ahhoz, hogy az Isteni Mester tanítványai, az igazság apostolai legyenek. 

45 Akkor tizenkét kiválasztott volt, akiknek közvetlenül Engem kellett követniük, és a tizenkettő 

közül csak egy esett el a megpróbáltatás órájában, amikor távozásom közeledett. 

46 Ma nagyszámú tanítványt ültettem asztalomhoz, hogy folyamatosan hallva Engem és lépésről 

lépésre követve tanításaimat, erősekként érjenek a megnyilvánulás eme időszakának végére - elég erősek 

ahhoz, hogy ne árulják el Mesterüket, sem önmagukat. 

47 "Figyeljetek és imádkozzatok", mondom nektek, emberek, ahogyan tanítványaimnak is mondtam, 

amikor eljött az óra. Legyetek éberek, mert a test gyenge, és a gyengeség pillanatában elárulhatja a lelket, 

és nem akarom, hogy később, mint emberi vagy szellemi lény, keserű könnyeket ejtsetek egy pillanatnyi 

zavarodottság vagy gyengeség miatt. 

48 Ne gondoljátok, hogy az engedetlenség következményei azonnaliak lesznek - nem. Azt mondom 

nektek azonban, hogy előbb-utóbb felelnetek kell majd tetteitekért, még akkor is, ha időnként úgy tűnt 

számotokra, hogy vétkeiteknek nincsenek következményei, tekintve, hogy az idő eltelt, és igazságosságom 

nem adott jelet. De ti már tudjátok az Igém által, hogy könyörtelenül bíró vagyok, és amikor eljön az 

ítéletetek, ki fogjátok nyitni a szemeteket a lelkiismeret fényére. 

49 Senki ne vegye magára ezt az ítéletet, senki ne kívánja a fájdalom, a gyötrelem, a lelkiismeret-

furdalás és a kétségbeesés e poharát, mert a lelketek úgy fog szenvedni, hogy el sem tudjátok képzelni, ha 

a lelkiismeretetek folyton "engedetlen"-nek, "áruló"-nak, "hálátlan"-nak nevez titeket, miután a Mesteretek 

"szeretett tanítványnak", "kedvesemnek" és "országom örökösnőjének" nevezett benneteket. 

50 Ha nem tudnám, hogy még mindig képesek vagytok tévedésre, engedetlenségre vagy 

lealacsonyodásra, nem beszélnék így hozzátok. De ismerem a gyengeségedet, és szükséges, hogy 

felrázzalak. De miért nem jutottatok még el a teljes felismerésig, hogy hogyan kell értelmeznetek minden 

egyes utasításomat, noha hamarosan eléritek igehirdetésem végét? Mert olyannyira hozzászoktatok az Én 

Igémhez, hogy egyre jelentéktelenebbnek tartjátok azt, ti pedig egyre jelentősebbnek. 

51 A ti javatok érdekében beszélek hozzátok, mert semmilyen emberi hiba nem lesz képes ártani a 

szellememnek vagy a munkámnak. Ti azonban nagyon is sok bajt fogtok okozni magatoknak a 

hibáitokkal, és azt akarom, hogy megkíméljétek magatokat ettől a gonosztól. 

52 Tudjátok, hogy a Második Korszakban az egyik tanítványom gyengeségének egy pillanata mennyi 

fájdalmat okozott nemcsak a Mesterének, hanem a testvéreinek és mindazoknak, akik szerettek Engem, és 

hogy attól a pillanattól kezdve minden megváltozott azok számára, akik Engem követtek. 

A Mestert elragadták a tanítványok karjaiból, a szeretet szavai, amelyeket oly gyakran mondott ajkáról, 

véget értek. Eltűnt az az áldott test, amelyen keresztül érezték Isten jelenlétét a világban. Érezték, hogy a 

fájdalom és az elhagyatottság árnyai veszik körül az életüket. De nemcsak ők sírtak ezen az áldozati 

halálon, hanem minden idők emberisége sírt emiatt. 

53 Most megkérdezem tőletek: Hiszitek-e, hogy annak az áruló tanítványnak a tévedése 

megakadályozta, hogy munkámat véghezvigyem? Gondolod, hogy ez a hiba megváltoztatta azt, amit előre 

láttam? - Semmiképpen sem. Munkám, Igazságom és Küldetésem a legnagyobb tökéletességgel valósult 

meg, ahogyan az élet minden előre látott körülményének is meg kellett valósulnia, amit azok a tanítványok 

az Uruknak mutattak be. Az isteni akarat ugyanis soha nem lehet alávetve az emberi cselekvésmódoknak. 

Ez az emberi bűntől függetlenül történik, és mindig is így lesz. 

54 Rájöttem, hogy mindent előkészítek a közelgő vizsga napjára. De azt mondom nektek, hogy 

egyetlen lelkiismeretes és felkészült hanghordozó is elég lenne ahhoz, hogy átadjam utolsó szavaimat, 

hogy megpecsételjem velük az igazságot, amelyet oly sok év alatt és oly sok hanghordozón keresztül 

kinyilatkoztattam nektek. 

55 Ismerd fel, Izrael, milyen kicsi az a sokaság, amely az élet fája alatt telepszik le. Néhányan nem 

értették meg Isteni útmutatásomat, másokat pedig meglepett a kísértés az útjukon. De mint Atya jó 

tanácsot adok nektek, és mint Mester tanítalak benneteket. 
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56 Ezt a tanítást véssétek a szívetekbe, hogy követni tudjátok az Én nyomomat, hogy világosságot 

adhassatok a vakoknak, hogy a süketek meghallják szeretetem hívását, hogy a sánták járni tudjanak és 

követni tudjanak Engem, hogy az emberiség meglássa a dél világosságát. 

57 Jelenleg készítem fel az embereket, hogy megszabadítsam őket minden bűntől. Fényem 

megvilágítja szívüket, hogy gyakorolhassák egymás között a szeretetet. 

58 Attól kezdve, hogy Illés elvezetett benneteket az akadályhoz, felkészültetek arra, hogy elérjétek a 

spiritualizációt és a lelketek felemelkedését. Eljöttél hozzám, és azt mondtad: "Uram, tedd meg a Te 

akaratodat nekem". Új ruhát adtam lábadra, levettem rólad a rongyokat, amelyeket felajánlottál nekem, és 

tiszta ruhával díszítettem fel a lelkedet. Lelkedbe helyeztem választott népem, Izrael jelét, és megmondtam 

neked: Ezek azok a rangok, amelyekhez tartoztok, hogy megmutassátok az átadást és az engedelmességet 

parancsomnak. És te azt mondtad nekem: "Atyám, teljesítsd rajtam akaratodat." 

59 Igen, gyermekeim, megvilágosítottalak benneteket, hogy ne legyetek tudatlanok, hogy tanításomat 

erősként gyakorolhassátok, hogy szívetekben menedéket adhassatok Nekem, és elkülönüljetek a rossztól, 

hogy átérezzétek azok fájdalmát, akik vakon járják útjukat a materializációból. Azért adtam nektek a lelki 

balzsamot, hogy meggyógyítsátok őket, és új életet adjatok nekik, hogy hozzám vezessétek őket. 

60 Azért jöttem ebben az időben, hogy életet adjak a "holtaknak", hogy megmentsem az emberiséget 

és kiszakítsam a szakadékaiból, hogy a könyv első oldalától a jelen oldaláig felolvassam az utasításokat, 

amelyeket az idők folyamán adtam neki. Itt van az Én szeretetem, az Én végtelen bölcsességem. Aki meg 

akar engem érteni, az bennem fog élni. Aki szeretni akar Engem, az Velem lesz, és spiritualizálódva kell 

követnie az útját, hogy a fájdalom többé ne legyen úrrá rajta, és ne érezze magát többé egyedül. 

61 Ez a te küldetésed, Izrael. Készüljetek fel, mert tanítványaimnak kell lennetek, teljes 

figyelmetekkel kell hallgatnotok a Mesteretekre. Mert holnap mindegyikőtöknek olyan lesz, mint egy 

nyitott könyv, ahol az emberek tanulmányozzák és kifürkészik az én Igémet. 

62 Küldetésetek teljesítése nem korlátozódik egy tárgyalóterem négy falára. Nem, Izrael, átható 

tekintetem minden cselekedetedet figyeli, és ha egy rövid időre le akarsz térni az ösvényről, megengedem 

neked, hogy megtedd, mert szabad akaratod van. De én azt mondom nektek: Engedetlenségedben 

mindenhol fájdalommal fogsz találkozni. De amikor megbánjátok, azt mondom nektek: Térjetek vissza 

hozzám, mert várok rátok, hogy vigaszt nyújtsak nektek. 

63 Aki az Atyához akar jönni, annak meg kell szabadulnia a büszkeségtől, a hiúságtól és minden 

gyarlóságtól, amit átható tekintetem lát. 

64 Tetszett Nekem, hogy felhasználjam az alázatosokat, a tudatlanokat. Szerelmem a szívére hatott. 

Rábíztam törvényemet, éreztettem vele jelenlétemet, és azt mondtam neki: Menj, és engedd, hogy hívják 

embertársaidat, vezesd őket hozzám, mert én megadok nekik mindent, amire szükségük van a lelki 

felemelkedésükhöz. 

Ezért mondtam nektek, hogy küldetésetek nagy és nehéz. Sok mindent meg kell értenetek, és sokat kell 

dolgoznotok a spirituális utatokon. De ti nem vagytok szegények, hanem gazdagok, mert itt vagyok nektek 

Én, mert hallottatok és éreztetek Engem, mert bátorítottalak és elmondtam nektek: Ne aggódjatok, mert 

kegyelmem mindig veletek lesz. 

Minden "munkásnak" adtam egy darab földet, hogy megművelhesse és jó gyümölcsöt arathasson. De 

ha a gyümölcs keserű, nem fogadom el. A munkásnak újra meg kell művelnie a földjét, amíg olyan 

gyümölcsöt nem szüretel, amelynek jó íze van, és amely méltó arra, hogy eljusson Hozzám. 

65 Munkám makulátlan marad, és az igazságom mindig ugyanaz lesz. 

66 E nép foltjait és szennyét igazságosságom eltörli, és látni fogjátok, hogy akaratom mindig teljesül. 

67 Most már tudjátok, hogy mit akarok tőletek, és mit nem szabad tennetek az akaratom szerint. 

Éljetek összhangban a lelkiismeretetekkel, és az mindig meg fogja mondani nektek, hogy mit kell 

tennetek, hogy teljesítsétek Akaratomat. 

68 Még egyszer mondom nektek, hogy figyeljetek és imádkozzatok, hogy ebben az időben ne legyen 

olyan, aki a döntő órában kísértésbe esik. De ha valaki fellázadna akaratom ellen azzal, hogy elárulja, amit 

elrendeltem, és az események más irányt vennének - bizony, mondom nektek, az én művemnek akkor sem 

lesz baja, mert az isteni. De azok, akik a döntő pillanatban büszkén semmibe veszik akaratomat, a 

lényükben fogják érezni makacsságuk következményeit. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 299  
1 Tanítvány: A Mester veletek van, és minden kisgyermekének ad egy csókot. 

2 Elérzékenyülök attól a lelki örömtől, amellyel ezekben a napokban megemlékeztek arról az áldott 

éjszakáról, amikor "az Ige" emberré lett, hogy köztetek lakjon. 

3 Ha szorosabban egyesültök a testvéri szeretetben, és gyengédségetekkel a rátok bízott 

gyermekeknek adjátok át magatokat, érezni fogjátok azt a tökéletes szeretetet, amelyet Atyátok küldött 

nektek. Kinyitottam a kincstáramat, és kivettem belőle azt, aminek fénynek és békének kell lennie az 

emberiségben. 

4 Szeretném, ha mindenki érezné a jelenlétemet. Ha legalább ezekben az emléknapokban az emberek 

tudnák, hogyan érzékenyítsék és spiritualizálják szívüket, képesek lennének megtalálni Engem minden 

helyen, minden teremtmény útjában, a családokban, azokon a helyeken, ahol a fájdalom lakozik. De még 

várnom kell, nem mindenki képes arra, hogy a szívében érezzen Engem. Mindazonáltal minden egyes 

gyermekem útját a szeretet ajándékával ajándékozom meg. 

5 Végtelen számú formában tudom magamat megismertetni az emberekkel. Még ha hagyom is, hogy 

emberi hanghordozón keresztül halljátok az Igémet, másokhoz a szellemükben beszélek. 

6 Ezen a napon, amikor az emberek arra a hajnalra emlékeznek, amikor a Messiás kisgyermekként 

megkezdte földi életútját, azt akarom, hogy az egész emberiség érezze szellemi jelenlétemet. Azt akarom, 

hogy a gyermekek örüljenek Bennem, a fiatalok álljanak meg egy pillanatra, hogy emlékezzenek Őrá, aki 

szeretetből lett emberré, hogy megmentsen benneteket, és a felnőttek, akik könnyeket hullatnak, amikor 

ezekre az eseményekre gondolnak, és visszaemlékeznek gyermekkoruk boldog napjaira, érezzék békémet 

a szívükben. 

7 Öröm és szomorúság váltakozik majd, amikor az anyai méhre gondolsz, amely bölcsődbe zárt, 

szüleid szeretetére és simogatására, a boldog, de rövid gyermekkorra, majd mindarra, amit fokozatosan 

elvesztettél a világban: a szülőkre, a gyermekkorra, az örömökre, az ártatlanságra. 

8 Emlékeznetek kell arra, hogy sok szív túl hideg lett ahhoz, hogy szeressen Engem és szeretteiket a 

világban. 

9 Imádkozzatok ebben a pillanatban, szeretett emberek, és okozzátok, hogy azok, akik elfeledkeztek 

rólatok, emlékezzenek rátok, azok, akik a "lelki völgybe" repültek, közeledjenek a szívetekhez, hogy 

mindannyian egyesüljenek a szeretet eme napján. 

10 Nemcsak az emberek emlékeznek örömmel arra a napra, amikor a földön megtörtént az a csoda, 

hogy Isten "Igéje" emberré lett. A szellemi világ is osztozik ebben az örömben, amikor az Úr isteni műveit 

szemléli. 

11 Ti vagytok azok, akiknek a legvilágosabb megnyilvánulása volt eljövetelem, jelenlétem és szavam 

ebben az időben ezen a bolygón. A hangom, amely a hanghordozón keresztül emberszámba ment, 

meggyújtotta a fényt a lelketekben, megvilágította a titkokat, új szellemi ismereteket tárt fel, és csodákat 

tett azokban, akik hallották. Ezért titeket "a harmadik korszak tanítványainak" neveznek, és az Atya 

mindig a legnagyobb lelki tiszteletet várja el tőletek. 

12 Most már fokozatosan megértitek tanításom értelmét, és ezért, amikor megpróbáltok emlékezni 

lépéseimre a világban, ezt rítusok, szertartások és világi ünnepségek nélkül teszitek. Hagyjátok, hogy az 

ujjongásotok belső legyen, és amikor ezt kifejezitek, akkor azt úgy teszitek, hogy a lelketeket és a 

szíveteket a szavaim hallgatásával és a tanításaim gyakorlásával foglaljátok le. 

13 Ó áldott és szeretett nép: őrizd meg ezeket a szent emlékeket a szívedben, legyenek életed útja és 

fénye. Ha azt látjátok, hogy ezeken a megemlékezéseken az emberek túllépik az isteni tisztelet határait, és 

gyalázkodásba esnek, bocsássatok meg nekik, ahogy én is megbocsátok nekik. Én is hagyom, hogy 

fényem elérje őket. 

Az emberiséget egy spirituális jellegű megrázkódtatás fogja megrázni, ahogyan azt megjövendölték, és 

akkor az emberek felébrednek, hogy visszatérjenek Hozzám. Az út erre van kikövezve, rendkívüli 

megpróbáltatások és események fogják megrázni a világot, és olyanok lesznek, mint az ítélőszéki hívások, 

amelyek megújulásra szólítják az embereket. 
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14 Már ma megtanítalak titeket arra, hogy olyan felkészültséggel imádkozzatok, amelyben képesek 

vagytok egyesülni a nemzetek hozzám felemelkedő könyörgéseivel. Lelki erőt adok nektek, hogy a 

megpróbáltatás pillanatában ne essetek kétségbe, és ne érezzétek magatokat gyengének az intuícióban. 

15 Azért adom nektek az igémet, hogy igaz világossággal beszélhessetek a lelketekben, és hogy 

tudjátok, hogyan viselkedjetek életutatok megpróbáltatásaiban és súlyos válságaiban. 

16 Megáldalak benneteket, és azt is mondom nektek, hogy ahol az "Ige" megtestesülésére, Krisztus 

születésére emlékeztek, ott jelen lesz Mennyei Édesanyátok szerető palástja, aki asszony lett, hogy Isten az 

ő méhén keresztül járjon, amikor emberré lett. 

17 Mivel nagymértékben megértette a Mestert, neki kellett emberi anyává válnia, hogy világra hozza 

Őt. 

18 Nem csak azért jött, hogy szeresse "Egyszülött Fiát". Isteni szeretete a vigasztalás egyetemes 

köpenye, jelenléte mindenkor gyengédség és közbenjárás. Forduljatok hozzá, és megtaláljátok benne a 

mennybe vezető létrát, amely hozzám vezet benneteket. 

19 Lelkem belép az otthonokba, megvigasztalja a sírókat, és békével tölt el minden szívet. 

20 A spirituális üzenet, amit ma reggel hozok nektek, azért van, hogy felkészítselek benneteket 

megnyilvánulásom utolsó évére. 

21 Elhozom nektek a békémet, hogy később a föld minden népének elhozzátok. Mert a béke a 

legmagasabb cél, amelyre törekednetek kell. 

22 A lélek békéje egy olyan állapot, amelyből megérthetitek bölcsességem fényét és mindazt, amit 

egy zavarodott elme a béke hiányában nem képes felfogni. 

23 Az embernek békére van szüksége a lelkében, nyugalomra a szívében. De ezt a gazdagságot nem 

erőszakkal szerzik meg, és nem is lehet megvásárolni semmilyen áron. Ez egy olyan kegyelem, amelyet az 

ember a jóságban való kitartás által ér el. 

24 Rátok bízom a béke magvát, szeretett népem, hogy terjesszétek azt a földön. De őszintén mondom 

nektek, nem ti vagytok az egyetlenek, akik ezt a magot terjeszteni fogják. Mert más közösségek kebelében 

- ebben a nemzetben és más országokban egyaránt - vannak emberek, akik a békéért imádkoznak, akik 

jólétet kívánnak szomszédaiknak, és akik szorgalmasan dolgoznak céljuk eléréséért. 

25 Boldogok mindazok, akik ebben a Harmadik Korszakban buzgón hallgatják szavaim ihletését, 

szellemi kinyilatkoztatásaimat. Mert ahogy az emberek érzékelő képességét a fejlődésük alapján képezik, 

úgy fogják összegyűjteni a gondolataimat, és tudni fogják, hogyan nyilvánítsák meg azokat szavakban és 

cselekedetekben embertársaik között. 

26 Az ember magában hordozza a szellem halhatatlan erejét, és a felszabadulás vágya, a magasabb 

rendű fejlődés utáni vágyakozás révén képes lesz felemelkedni dekadenciájából. 

27 Most van az az idő, amikor az ember felismeri intelligenciájának képességét és erejét. Csak meg 

kell engednie lelkének, hogy ezt az erőt nagymértékben használja, hogy elvégezze azokat a cselekedeteket, 

amelyeket az Úr tanításának könyvében parancsol. 

28 Most már tudjátok, szeretett tanítványok, hogy ahhoz, hogy a lélek küzdeni tudjon és 

akadálytalanul kifejezhesse magát, az embernek le kell ráznia magáról az igákat, ki kell irtania a szívéből a 

hagyományokat és meg kell szabadulnia a vallási fanatizmustól, ahogyan mindazok tették, akik a föld 

minden pontján felemelkedtek. 

29 Mindannyiuk számára előkészítettem egy útkereszteződést az útjukon, ahol találkozniuk kell 

egymással, és fel kell ismerniük egymást, mint testvéreket az eszményben, a küzdelemben és a hitben. 

30 Bizony mondom nektek, a világ minden részén vannak elszórtan Spiritualisták - érett emberek, 

akik el fogják hozni az emberiség békéjét. De mondom nektek, hogy a Föld egész körének spiritualistái 

közötti egyesülés nem egy új egyház megszervezésével fog megvalósulni, mert annak ereje nem lesz 

anyagi. Egységük mentális, eszmei és a munkájukban való egység lesz, és így erejük legyőzhetetlen lesz, 

mivel azt az Örök Forrásból merítik, amely az Én Lelkemben van. 

31 Mindannyiuknak beléjük sugározom igazságomat, és megkeresem őket, hogy minden 

szennyeződés kikerüljön szívükből és elméjükből, mivel ezek nem keveredhetnek fényemmel. 

32 Mindannyiuknak kötelességük biztosítani, hogy a spiritiszta tanítást elmagyarázzák és szellemi 

képességeik révén világosan felismerhetővé tegyék, és ne szennyezzék be emberi filozófiák. 
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33 Az emberek már a korábbi időkben is hozzáadták világnézeteiket, filozófiáikat és elméleteiket a 

kinyilatkoztatásaimhoz és tanításaimhoz, amelyek csak az emberiség megosztását és összezavarását 

eredményezték. 

34 Azt akarom, hogy azok, akik megtalálták az utat, könnyen tanítsák azt, és tegyék könnyűvé 

embertársaik számára, hogy ne kövezzék ki botlatókövekkel, ahogyan azt sokan tették, megakadályozva 

ezzel azokat, akik Engem keresnek, hogy Hozzám jöjjenek. 

35 A rituálék őrzőinek - azoknak, akik ragaszkodnak Isten figurákban, tárgyakban és képmásokban 

való megszemélyesítéséhez - azt mondom, hogy ha nem lépnek a spiritualizáció útjára, akkor - anélkül, 

hogy tudatában lennének ennek - azok közé tartoznak, akik a nemzetek közötti háborúkat elősegítik azzal, 

hogy nem vesznek tudomást emberi testvéreikről. 

36 Mindannyiótoknak igazat mondok, hogy az Isten, akiben hisztek, tiszta, és isteni szeretetében 

mindannyiótokat egyformán szeret. 

37 Ha elmondom nektek az igazságot, és sértőnek érzitek, ne feledjétek, hogy nem egy emberi lény 

mondta ezt nektek, hanem a Mesteretek, aki szeret benneteket, és megmutatja nektek a hibáitokat, hogy 

megmentsen benneteket. 

38 Még nem tudatosult bennetek, hogy a hatalomvágy, a fanatizmus és a hajthatatlanság olyan, mint 

egy áradat, amelyet, ha egyszer elszabadul, nem lehet megállítani? 

39 Nem harcolok senki meggyőződése ellen, ha az az igazságon alapul. Én azonban harcolok a hibák 

ellen azokban, ahol azok előfordulnak. 

40 Törekedjetek már most mindannyian ugyanarra a célra, a lelki életetek kibékítésére és 

összehangolására. Senki se gondolja, hogy jobb úton jár, mint a testvére, és senki se gondolja, hogy 

magasabb szinten van, mint a többiek. Mondom nektek, a halál óráján az én hangom lesz az, amely 

megmondja nektek az igazságot a fejlettségi szintetekről. 

41 Ott, a lelkiismeret előtti megvilágosodás e rövid pillanatában sokan megkapják jutalmukat; de 

sokan látják azt is, hogy nagyságuk eltűnik. 

42 Meg akarjátok menteni magatokat? Akkor gyertek hozzám a testvériség útján. Ez az egyetlen, 

nincs más, ez az, ami az Én legfőbb parancsolatomban meg van írva, amely azt mondja nektek: 

"Szeressétek egymást". 

43 Emberiség: Ezekben a napokban, amikor Jézus születésére emlékeztek, a béke költözzön be 

szívetekbe, és jelenjen meg úgy, mint egy egyesült és boldog család. Tudom, hogy nem minden szív érez 

őszinte örömöt, amikor megemlékezik a világra jöttemről abban az időben. Nagyon kevesen vannak azok, 

akik időt szánnak az elmélkedésre és az összejövetelekre, és hagyják, hogy az öröm belső legyen, és az 

emlékezés ünnepe lélekben történjen. 

44 Ma, mint minden időkben, az emberek az emléknapokat profán és értelmetlen ünnepekké 

változtatták, hogy az érzékek örömeit keressék, távol attól, aminek a lélek örömeinek kellene lennie. 

45 Ha az emberek arra használnák ezt a napot, hogy a szellemnek szenteljék, elmélkedve az Isteni 

Szeretetről, amelynek megcáfolhatatlan bizonyítéka az a tény, hogy emberré lettem, hogy veletek éljek, 

őszintén mondom nektek, hitetek a legmagasabb szinten ragyogna fel, és ez lenne a csillag, amely 

megmutatná nektek az utat, amely hozzám vezet. Lelkedet annyira átjárná a jóság, hogy életutadon 

jótéteményekkel, vigasztalással és szívélyességgel árasztanád el a rászorulókat. Jobban éreznétek 

magatokat testvéreknek, szívből megbocsátanátok az elkövetőknek. Gyengédséggel töltene el a 

kitaszítottak, a szülők, fedél és szeretet nélküli gyermekek látványa. A béke nélküli népekre gondolnátok, 

ahol a háború elpusztított mindent, ami jó, nemes és szent az emberi életben. Akkor az imátok tisztán 

felemelkedne Hozzám, és így szólna: "Uram, milyen jogunk van a békéhez, miközben annyi testvérünk 

van, akik szörnyen szenvednek? 

46 Az én válaszom a következő lenne: Mivel éreztétek embertársaitok fájdalmát, imádkoztatok és 

együtt éreztetek, gyűljetek össze otthonotokban, üljetek asztalhoz, és örüljetek annak az áldott órának, 

mert én ott leszek jelen. Ne habozzatok örülni, még akkor sem, ha tudjátok, hogy abban a pillanatban 

sokan szenvednek, mert bizony mondom nektek, ha örömötök őszinte, akkor abból a béke és a remény 

lehelete fog áradni, amely a szeretet sóhajaként fogja megérinteni a rászorulókat. 

47 Senki sem akarja azt mondani, hogy ki akarom törölni a szívetekből azt a legtisztább ünnepet, 

amelyet az év folyamán ünnepeltek, amikor Jézus születéséről emlékeztek meg. Én csak arra akarlak 
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tanítani benneteket, hogy adjátok meg a világnak, ami jár neki, és a léleknek, ami jár neki; mert ha annyi 

ünnepet ünnepeltek, hogy megünnepeljétek az emberi eseményeket, miért nem hagyjátok ezt az ünnepet a 

léleknek, hogy gyermekké válva eljöjjön, hogy felajánlja Nekem a szeretet ajándékát, hogy elérje a 

pásztorok egyszerűségét, hogy imádjon Engem, és a bölcsek alázatát, hogy meghajoljon és felajánlja 

tudását az igaz bölcsesség Ura előtt? 

48 Nem akarom elrontani azt az örömöt, ami manapság az emberek életét körülveszi. Ez nem csak a 

hagyomány ereje - ez azért van, mert az én irgalmam megérint téged, az én fényem megvilágít téged, az én 

szeretetem beburkol téged, mint egy köpeny. Akkor érzed, hogy a szíved tele van reménnyel, örömmel és 

gyengédséggel, tele van az adás, a tapasztalás és a szeretet igényével. De nem mindig engeditek meg, hogy 

ezek az érzések és inspirációk valódi nagylelkűségükben és őszinteségükben fejeződjenek ki, mert ezt az 

örömöt a világ örömeire pazaroljátok, anélkül, hogy megengednétek a léleknek, akinek kedvéért a 

Megváltó a világra jött, hogy megélje azt a pillanatot, hogy belépjen abba a fénybe, hogy megtisztuljon és 

üdvözüljön. Mert az az Isteni Szeretet, amely emberré lett, örökké jelen van minden ember életútján, hogy 

életet találjon benne. 

49 Lelkem békéje a gyengédség köpenyeként terül szét minden ember fölött ezen a béke éjszakán, és 

a legszeretőbb csók, amely Mária lelkéből indul, szintén eléri minden egyes gyermekét. 

50 Nézzétek meg jól, tanítványok, és felismeritek majd Istenetek szeretetének ajándékát minden nap, 

amikor sétáltok. 

51 Ezen a kegyelmi napon, amikor megemlékeztek arról az áldott éjszakáról, amikor a Messiás 

emberré lett, hogy veletek lakjon, bizony mondom nektek, nemcsak itt mutatkozom be és nyilvánítom ki 

magam, hanem mindenki számára különböző módon érzékelhetővé teszem magam. 

52 Egyik módon közelítem meg a gyerekeket, a fiatalokat egy másik módon, a felnőtteket pedig egy 

másik módon. Bekopogtatok minden vallási közösség ajtaján, és jelenlétemet az egyes közösségek 

fényének megfelelően teszem ismertté számukra. De senkit sem hagyok látogatás nélkül. 

53 Ez a legkedvesebb emlékezés mindazok közül, amivel a Mesteredre emlékezel. A gyermekek szíve 

tele van örömmel, a vének szívét pedig elárasztja a Megváltóba vetett béke és remény. 

54 Ti, akiknek megadatott a kegyelem, hogy halljátok ezt a szót, azon kevesek közé tartoztok, akik ezt 

az ünnepet szertartások nélkül, a legtisztább szívvel ünneplik. Így nem fogsz tudni profanizálódni, éspedig 

azért, mert elméd megértette, hogy a legjobb megemlékezés, az Úr előtt a legkedvesebb az, amit akkor 

követsz el, amikor a Mester példáit alkalmazod az életedben, amikor az ő tanítását éled. 

55 Gondolj minden embertársadra, helyezd át a lelkedet az egész földre. De gondoljatok rájuk 

szeretettel, irgalommal, azzal a kívánsággal, hogy békét hozzatok nekik, és bizony mondom nektek, 

imáitok, gondolataitok és vágyaitok nem lesznek eredménytelenek. 

56 Előkészítem számotokra az utat arra az időre, amikor az emberiség spirituális ébredése 

bekövetkezik. Próbák, események és hívások fognak történni az emberek útján, és az Új Korszak 

jelenlétéről fognak beszélni nekik. 

57 Már figyelmeztettelek benneteket, hogy ne essetek kétségbe, amikor látjátok a vallások és a népek 

között kialakuló világnézeti ellentéteket. Emlékezzetek arra is, hogy azt mondtam nektek, hogy ez a harc 

elengedhetetlen ahhoz, hogy egyetértés, harmónia és béke legyen az emberek között. 

58 Akkor, amikor a harc erősebbé válik, látni fogjátok, hogy az emberek maguktól keresik az 

igazságot, és nem fognak félni sem a fenyegetésektől, sem az elítéléstől. Akkor próféták jelennek meg az 

urak és uralkodók által elnyomott népek közül. Abban az időben a Tanításom teljes pompájában fog 

ragyogni, és az új tanítványaim munkája által elterjed a földön. 

59 Ma az én igém bátorít benneteket, ugyanakkor a megpróbáltatások szilárdságot adnak a 

lelketeknek, hogy ne féljetek a csapásoktól, a sértésektől és az árulástól. 

60 Sokan közületek nagy keserűséggel követnek Engem, mert családotok kebelében ellenállásba, 

hitetlenségbe és gúnyolódásba ütköztetek. A rokonaid kételkedtek az Isten által neked adott ajándékokban 

és a küldetésben, amelynek végrehajtására küldött téged. 

61 Egyeseket elűztek otthonukból, mások kénytelenek voltak más országokba kivándorolni. 

62 Mondom nektek, hogy nem ti voltatok az egyetlenek, akiknek nem hittek a rokonaik. 

Emlékeztetlek benneteket József, Jákob fiának esetére, akit a saját testvérei eladtak néhány kereskedőnek, 

mert rájöttek, hogy József nagy próféta, és irigyelték őt. Az Úr kegyelme azonban palásttal borította be az 
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ifjút, aki rabszolgaként érkezett Egyiptomba, és aki ősei törvényében való hite és kitartása által, Isten 

kegyelmével és bölcsességével felöltözve, a fáraó mellett annak a népnek a tanácsadója, szolgája és 

prófétája lett. 

63 József lelke hűséges volt az erényekben, az ő járása azon a népen keresztül az áldások, a bőség, a 

jólét és a béke nyomát hagyta maga után. 

64 József nem felejtette el Jákobot, az apját, akit nagyon szeretett, és nem felejtette el a testvéreit sem, 

bár azok a szégyen szúrását fúrták a szívébe azzal, hogy eladták őt és elárulták gyermeki szeretetét. De 

végül eljött az isteni igazságszolgáltatás pillanata. Kánaán földjét, ahol Jákob a fiaival lakott, szárazság 

sújtotta. A nyomor és az éhség eluralkodott azokon a földeken, míg Egyiptomban a magtárak tele voltak 

búzával. 

65 József testvérei, akiket elfelejtettek és halottnak hittek, elindultak Egyiptomba, hogy búzát 

gyűjtsenek, anélkül, hogy tudták volna, ki előtt kell majd megjelenniük. 

Eljött az igazságszolgáltatás órája - de nem azért, hogy megbüntessen és megalázzon, hanem hogy 

megbocsásson. Mi lehetett volna nagyobb igazságosság azok számára, akik rosszul ítélték meg és 

bántották őket? 

Amikor a nagylelkű József megismertette magát a testvéreivel, áldásokkal és megbocsátással halmozta 

el őket, ők pedig bűnbánóan és meghatódva térdre borultak, emlékeztek a Józsefről gyermekkorában tett 

próféciákra, és csodálkoztak, amikor látták beteljesedésüket. 

66 Értitek, gyermekeim? Akkor maradjatok állhatatosak a nyomorúság napjaiban, álljátok ki 

csalódásaitokat és magányosságotokat, mert végül eljön az igazság órája, és látni fogjátok, hogy azok, akik 

elárultak és kigúnyoltak benneteket, bűnbánóan megjelennek előttetek. 

67 Lesz-e benned annyi nemesség, hogy József befogadja és megbocsásson azoknak, akik 

megbántottak téged? Képzeljük el Józsefet, amint áll, és nézi testvéreit, akik térden állva sírnak a 

lelkiismeret-furdalástól. Ez a kép az én szerető igazságosságomat tükrözi. József erénye miatt állt, míg 

testvérei a bűnbánattól meggörnyedve térdeltek. 

68 Azt akarom, hogy József magja, Izrael gyermeke jelen legyen közöttetek, és felcsendüljön. 

69 Jézusnak, a ti Mestereteknek is Egyiptomba kellett vándorolnia, amikor még alig kezdett el élni a 

földön. Ez azért volt, mert a nép nem érezte meg az Ő eljövetelét, és amikor jelek mutatkoztak arra, hogy 

az a gyermek az a Messiás-király, akit az Úr ígért annak a népnek, a nép kételkedett benne, mert nem volt 

királyi ruhába öltözve, és hitetlenkedve engedte, hogy tekintete a nyomorúságos jászolból a paraszti 

istállóba vándoroljon, amely szerintük nem volt királyhoz méltó ágy és alvóhely. 

70 Egy olyan nép kebelét kellett keresnem, mint Egyiptom, mert az a nép, amelyhez jöttem, nem volt 

képes oltalmat nyújtani Nekem. De nem ez volt az egyetlen fájdalom, amit a szívemnek el kellett 

szenvednie. 

71 Amikor visszatértem Egyiptomból, majd Názáretben éltem, folyamatosan gúnyoltak és bántottak a 

hitetlenség és a rosszindulat megnyilvánulásai. 

72 Csodákat tettem ott, megmutattam szeretetemet és hatalmamat - és félreismertek. Azok közül, akik 

közelről ismerték az életemet és a munkáimat, senki sem hitt bennem. Ezért, amikor eljött a prédikálás 

órája, nekem kellett 

Názáretet elhagyva azt mondom: "Bizony mondom nektek, egyetlen próféta sem talál hitet a hazájában. El 

kell hagynia, hogy a szava meghallgatásra találjon." 

73 Nem ez volt az utolsó fájdalom, amit a szenvedés poharából ittam. Egy még nagyobb fájdalom 

hiányzott - az, amit egy közülünk valónak kellett okoznia Nekem, aki az asztalomnál evett, és aki 

korábban olyan volt, mint a testvérem -, amikor harminc pénzért eladott Engem Ügyem ellenségeinek. 

74 Engem is halottnak hittek, mint Józsefet a testvérei. De ahogyan az az ember megjelent azoknak a 

megdöbbent szemei előtt, akik elfelejtették őt, úgy jelentem meg én is, de már szellemlényként, 

meghökkent tanítványaim szemei előtt, akiknek bebizonyítottam, hogy nem vagyok halott. 

75 Itt vagyok, az országomban, és várom mindazok érkezését, akik elfelejtettek Engem - mindazokét, 

akik elárultak és kigúnyoltak Engem. 

76 Itt vagyok, és várok mindenkit, hogy végtelen szeretettel átöleljem őket. 
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77 Az utolsó reggeli áhítatok egyikében szólok hozzátok, már közeledik az igehirdetésem utolsó éve. 

Még néhány nap, még néhány óra, és elkezdődik köztetek az általam meghirdetett és népem által rettegett 

év. 

78 Meglesz-e mindannyiótokban a szükséges felkészültség, hogy befogadjátok a szívetekbe mindazt, 

amivel ellátlak benneteket? 

79 Felajánlom neked az én szavamat, eléd teszem a munkámat, és ez olyan lesz, mint egy lakoma 

ragyogó asztala. 

80 Én leszek az asztal közepén, és azon lesznek a legjobb gyümölcsök és a szellem legfinomabb 

ételei. A ház ajtajai nyitva lesznek, hogy senki se maradjon távol az ünneptől. 

81 Erről az asztalról fog kiindulni az új üzenet a nemzetek számára, a Jó Hír, amely felébreszti az 

embereket - a fény, amely láthatóvá teszi az emberiség körében a Szellem halhatatlan magvát. 

82 Ábel tisztasága, Noé hite, Ábrahám engedelmessége, Jákob ereje, Dávid ihletettsége, Salamon 

bölcsessége, prófétáim igazmondása, apostolaim emelkedettsége, János szellemisége fog felragyogni. 

83 Az embereknek nem kell majd olyan ruhát viselniük, mint azok, sem külsőleg különbözniük a 

többiektől, még csak ki sem kell majd ejteniük a nevemet, mert a fény, az igazság, a tudás, a szeretet és az 

igazságosság magvait szórom szét életetek minden ösvényén. 

84 Ezt a tanítást szellemi ajándékként adom nektek. Tartsd meg a szívedben, mint emléket az egyik 

utolsó tanításnak, amelyet a Mestered adott neked az emlékóra alkalmával, amelyet az emberi 

születésemmel kapcsolatban ünnepeltél. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 300  
1 Érzitek jelenlétemet szívetek csendjében, és örömmel tölt el, amikor szavam leszáll, hogy 

megvilágosítson benneteket a szellemi tudás fényével. 

2 Állítsátok helyre a lelketeket, szeretett tanítványok, mert sokat sírtatok az élet útjain. 

3 Itt vagyok veled, erőt adok neked, hogy harcolj a lelked örök békéjéért. De őszintén mondom 

nektek, még mielőtt az emberiség megismert volna Engem, már a végtelenségből megvilágosítottalak 

benneteket, és beszéltem a szívetekhez. Mert mivel egy vagyok az Atyával, mindig is benne voltam. 

Koroknak kellett eltelniük az emberiség felett, amíg a világ befogadott Engem Jézusban és meghallotta 

Isten Igéjét, bár el kell mondanom nektek, hogy nem mindenki, aki akkoriban hallotta tanításomat, 

rendelkezett a szükséges szellemi fejlődéssel ahhoz, hogy megérezze Isten jelenlétét Krisztusban. Ezért ki 

kellett választanom a meghívottak közül azokat, akiknek hűséges bizonyságot kellett tenniük az 

igazságról. A többiek számára tanításomat abban az időben nehéz volt alkalmazni, mert a bálványimádás 

és a pogányság uralkodott a szívükben. De a szeretet szava kitörölhetetlen betűkkel íródott a 

lelkiismeretekbe, megelőzve azokat a nemzedékeket, amelyek átölelik majd Mesterük keresztjét. 

4 Akkor nemcsak tizenkét tanítvány és néhány embertömeg indult el szeretetem nyomában, hanem 

népek és nemzetek, akik átalakították szokásaikat, életüket, Isten imádatát. 

Azért mondom ezt nektek, mert ma, amikor egy új idő hajnalát tapasztaljátok, a lelketek egy új üzenet 

fényébe került. 

Nem mindenki, aki látta és hallotta, fogja megérteni e kinyilatkoztatás lényegét és jelentését. Míg 

egyesek eléggé fejlettek ahhoz, hogy befogadják ezt a fényt, mások - bár szeretnék - nem lesznek képesek 

megérteni sok tanítást, amelyeket titokzatosságba burkoltnak fognak látni. 

De az idők elmúlnak, új nemzedékek jönnek a földre, és az a fény, amelyet csak kevesen kaptak meg 

az én igehirdetésem idején, nagy tömegek, nagy népek és nemzetek tudatában fog felragyogni. 

5 Azok, akik ebben az időben befogadtak Engem a lelkükbe, itt maradnak tanítványaimként, és 

felelősek lesznek ezért az isteni örökségért, amelyet hűségesen továbbadnak nemzedékről nemzedékre, 

amíg el nem jönnek azok, akik között a spiritualizmus a béke és a bölcsesség tanításaként fog virágozni. 

6 Kik az én tanítványaim ebben az időben? Mindazok, akik szeretik ezt az igét, és érvényre juttatják. 

7 Sokakat hívtam és hívtam meg az asztalomhoz, hogy részesüljenek az Élet Kenyeréből, a legjobb 

ételből. Azt akarom, hogy ők legyenek a kiválasztottak, mert a magra váró mezők nagyon nagyok. 

8 Emberek: Már sokszor mondtam nektek, hogy "figyeljetek", tanuljatok és készüljetek, mert nem 

lesztek tudatlanok mindörökké. Közeledik a nap, amikor társaitok felfedezik majd ennek az embereknek a 

létezését, akik egy találkozóhely elvonultságában és alázatosságában hallották az Úr hangját, és tudni 

akarják majd, mi történt, mi volt az Én üzenetem, és milyen bizonyítékot adtam nektek az Én 

igazságomról. 

9 Mindenféle férfiak és nők fognak kopogtatni a szívetek ajtaján, hogy bizonyságtételetekre 

kíváncsiak legyenek. Nem gondoljátok-e, hogy az a helyes, hogy ez a tanúságtétel világos legyen, hogy 

embertársaitoknak világos elképzelésük legyen arról, hogy mi volt a megnyilvánulásom, mivel nem volt 

olyan szerencsés helyzetben, mint ez a nép itt, hogy a hanghordozók értelmén keresztül hallhatták 

tanításaimat? 

10 Ha az időtök egy részét az Igémről való elmélkedéssel töltenétek, nem lenne szükség arra, hogy 

lejöjjek és elmagyarázzam nektek a tanításaimat. Mert akkor a meditációtok, az elmélkedésetek és a belső 

önvizsgálatotok megértetné veletek a felelősségetek mértékét. 

11 Nagyon kevés időm maradt arra, hogy ebben a formában szóljak hozzátok, és mivel nagyon lassan 

értettétek meg, segítenem kellett nektek azzal, hogy tanításaimat a végletekig kiterjesztettem. 

12 Értsétek meg, hogy a bizonyságtétel, amit rólam fogtok tenni, nem korlátozódik arra, hogy 

Szavaimat ismételgetitek embertársaitoknak - nem, ez könnyű, és nem igényel sok előkészületet. Ekkor 

elég, ha ezt a szót az emlékezetetekben vagy írásba foglaljátok, hogy elismételjétek, ahogyan mondtam. 

De ha úgy gondoljátok, hogy az igaz tanúságot a szeretet műveivel kell megtennetek, amelyek 

kézzelfoghatóvá teszik szavam lényegét, akkor ugyanakkor alaposan és egyszerűen magyarázzátok el azt, 

és olyan művekkel bizonyítsátok, amelyek meghaladják az emberi mértéket. Akkor meg kell értenetek, 
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hogy el kell érnetek egy valódi spiritualizációt ahhoz, hogy joggal nevezhessétek magatokat "Szavam 

tanúinak a harmadik korszakban". 

13 Milyen szelídséggel fognak meghajolni még az igazság legnagyobb kételkedői is, ha velük együtt 

végzitek azokat a cselekedeteket, amelyekre tanítottalak benneteket! 

14 Ha valóban szeretetet érzel felebarátaid iránt, és azt akarod, hogy osztozzanak irgalmasságodban, 

gondosan gondold át ezt a tanítást, és készülj fel a harcra a legnagyobb őszinteséggel, amire csak képes 

vagy. Akkor joggal neveznek majd benneteket "Isten tanúinak a harmadik korszakban". 

15 Közeledik az óra, emberek, amikor mindegyikőtöknek fel kell vállalnia küldetését, és azt 

embertársai iránti igaz szeretettel kell végrehajtania. 

16 Amíg én a távozásomat készítem elő, nektek a világbeli lelki munkátokat kell előkészítenetek. 

17 Látom, hogy lelkiismeret-furdalásod van, mert nem tudtad megőrizni tanításaimat az 

emlékezetedben, és attól félsz, hogy érvek nélkül kell majd szembenézned az emberekkel, hogy 

alátámaszd ezt az igazságot. De én azt mondom nektek, hogy nem kell félnetek. Mert amikor előkészítem 

távozásomat, amikor eljön az idő, parancsot adok, hogy e nép kebelében készüljön egy könyv, amely 

tartalmazza a Harmadik Korszak tanításait és forradalmait, hogy ez a könyv emberek sokaságának kezébe 

kerüljön, akik megtalálják benne tanító beszédeimet, tanulmányozzák azokat, és felkészülnek arra, hogy 

tanúságot tegyenek igazságomról. 

18 Nagy jelentőségűek és hasznosak lesznek azok az írások, amelyek megőrzik szavamat. Mert csak 

távozásom után fogjátok magatokat igazán a tanulmányozásának szentelni. 

19 E könyv révén azok, akik hallották tanításomat, de sok leckét és szövegrészt elfelejtettek, 

meghatódva és örömmel fognak emlékezni azokra a pillanatokra, amikor megkapták az isteni üzeneteket 

Tőlem. És azok, akik nem hallottak Engem, meg fognak lepődni tanításaim értelmén, és meglátják majd a 

Mennyországot ott a Végtelenben. 

20 Ha a tanítvány egyszer alapos és lelkiismeretes tanulmányozáson ment keresztül, és elérte a 

spiritualizálódást, akkor már nem lesz szüksége az anyagi könyvre. Mert minden egyes pillanatban, 

amikor felkészül, ajkai pontosan elismétlik szavamat, amelyet szelleme ihletett, akinek tudatában az 

örökre lejegyezve marad. 

21 Legyetek áldottak - ti, akik e pillanatra várva figyeltek, mert fel fogtok frissülni lélekben és 

igazságban. A fény világába emelkedtek, ahonnan megerősödve térhettek vissza. 

22 Amikor így jöttök, az Igémre vágyakozva, akkor megszabadítjátok magatokat mindattól, ami a 

világhoz tartozik. Jöjjetek hozzám, és igyátok meg az isteni lényeg kelyhét. 

23 Miután részesültél a lelki lakomából, a világi élet elviselhetőbbnek tűnik számodra, a kereszt 

könnyebbnek, a megpróbáltatások enyhébbnek. 

24 Igen, gyermekeim, aki a lelki botra támaszkodik, az nem fárad el. Aki az égre néz, az nem esik a 

földre! 

25 Ó, ha tudnátok, hogy mennyi fény- és szeretetlény követ benneteket a spirituális völgyből, segít és 

inspirál benneteket! De hogyan kérhetnétek tőlük segítséget, ha nem azt teszitek, ami nektek jut 

eszetekbe? 

26 Ha egyértelműen érezni akarod azoknak a hatását és segítségét, akik irgalmat éreznek irántad, 

akkor szükséged van hitre, engedelmességre a sugallataiknak, bizalomra, érzékenységre és az imádságra 

való jó lelki beállítottságra. Akkor képes leszel megtapasztalni a csodákat az életutadon. 

27 Igém szeretetté teszi a szenvedéstől meggyötört, megkeményedett szíveteket. Nektek is, amikor 

embertársaitok tanítói lesztek, bátorítanotok kell őket vigasztaló szavaitokkal és szeretetetek 

cselekedeteivel. 

28 Ki ne lenne meggyőződve az őszinteség, a szeretet és az igazmondás bizonyítékai láttán? Ki ne 

emlékezne közületek azokra a mondatokra, amelyekkel fogadtam őt az első napon, amikor meghallotta az 

Igémet - arra a felejthetetlen hangra, amelynek gyengédsége és egyedisége felismertetett vele Engem? 

29 Megbocsátom vétkeiteket, de ugyanakkor meg is javítalak benneteket, hogy kiűzzétek szívetekből 

az önzést, mert ez az egyik olyan gyengeség, amely a legmélyebben lehúzza a lelket. Megérintelek 

benneteket a lelkiismereten keresztül, hogy emlékezzetek a testvérek közötti kötelességeitekre, és a 

szeretet és a megbocsátás műveit vigyétek el az utatokon, ahogyan azt a Második Korszakban tanítottam 

nektek. 
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30 Nehéz volt Krisztus keresztje, nagyon keserves és fájdalmas az út, nagyon sziklás az emelkedés, és 

mégis, megfeledkezve saját fájdalmamról, vigasztaltam azokat, akik szenvedtek, és megáldottam 

hóhéraimat. 

31 Ti emberek, akiknek a lelke megkapta a Három Idő fényét: Ismerjétek fel, mennyi nyomorúság és 

szenvedés van. Szükséges, hogy az emberiséget szeretettel töltsük meg. Vetítsd el őket jó cselekedetekkel, 

világosítsd meg őket hittel és reménnyel, áraszd el őket békességgel. 

32 Ehhez a munkához elegendő lenne az Én hatalmam és szeretetem. Mivel azonban arra 

teremtettetek, hogy megtanuljátok egymást szeretni, szükség van arra, hogy egy olyan nép emelkedjen fel, 

amely olyan lesz, mint a spiritualizáció katonáinak hatalmas serege, törvényem hűséges őrei, hogy érvényt 

szerezzenek igazságomnak annyi hamis dologgal szemben, és meggyújtsák a fényt a sötétségben. 

33 Hamarosan új háború fog kitörni a világban. Ez egy olyan háború lesz, amelyhez foghatót az 

emberiség még nem szenvedett el - a világnézetek, filozófiák, tanok, ideológiák, hitek és vallások 

háborúja. 

34 Emberek: Fel kell készülni erre az időre, és fel kell ébreszteniük gyermekeiket. 

35 Az anyagiasság hulláma felemelkedik, és háborgó tengerré válik, a szenvedés, a kétségbeesés és az 

emberek igazságtalanságától való félelem tengerévé. Csak egy hajó fog áthajózni a szenvedélyek, vágyak 

és az emberek gyűlöletének tengerén, és ez a hajó az én Törvényem lesz. Boldogok azok, akik erősek, 

amikor eljön ez az idő! De jaj azoknak, akik alszanak! Jaj a gyengéknek! Jaj azoknak a népeknek, akik a 

vallási fanatizmus alapjaiban bíznak, mert könnyen áldozatává válnak ezeknek a tomboló hullámoknak! 

36 Nem látjátok előre a csatát, ó, emberiség? Nem késztet-e az én Igém arra, hogy felkészüljetek arra, 

hogy megvédjétek magatokat, amikor eljön az óra? Fényem mindenkiben ott van, de csak azok látják, akik 

imádkoznak, akik felkészülnek. Fényem előérzeteken, inspirációkon, intuíción, álmokon és 

ujjlenyomatokon keresztül szól hozzátok. De ti süketek vagytok minden szellemi hívásra, közömbösek 

vagytok minden isteni jelre. 

37 Hamarosan látni fogjátok, hogy szavam beteljesedik, és tanúságot fogtok tenni arról, hogy mindez 

igaz volt. 

38 Tanításom és nevem minden támadás és üldözés célpontja lesz, ezek miatt fognak üldözni titeket 

az igazság ellenségei. De az én tanításom lesz azoknak a fénykardja is, akik felemelkednek és megvédik a 

hitet, és ez lesz a pajzs, amely mögött az ártatlanok védelmet találnak. Nevem minden ajkán szerepel 

majd, egyesek áldják, mások átkozzák. 

39 Az ember minden képessége felszabadul: az intelligenciája, az érzelmei, a szenvedélyei; a szellemi 

képességei felébrednek és harcra készek lesznek. 

40 Micsoda zűrzavar lesz akkor! Hányan, akik azt hitték, hogy hittek Bennem, meg kell majd 

győződniük arról, hogy ez nem volt igazi hit! Sok otthonban és szívben kialszik a szeretet és a remény 

lámpása. A gyermekeknek és az ifjúságnak nem lesz más Istene, mint a világ, és nem lesz más törvénye, 

mint a földi törvény. 

41 E káosz közepette kérdezem tőletek, emberek: Milyen küldetést fogtok teljesíteni? Elrejted ezt az 

ékszert, amelyet rád bíztam? Bezárjátok-e tanításaim könyvét, és ezzel elutasítjátok-e a hatalmat, amelyet 

tanítványaimként adtam nektek? Nem, szeretett emberek, felkészítettelek benneteket, hogy ne lepjen meg 

benneteket a forgószél, és bátorítottalak benneteket, hogy ne félemlítsen meg benneteket a veletek 

harcolók ékesszólása vagy tudása. A könyvek, a címek és a nevek emberi hiúságok. De amit prédikálni 

fogtok, azok örök igazságok. 

42 Zűrzavaros mozgalom tört ki közöttetek, amely viszályt, elítélést és vitákat okozott köztetek. 

Szükséges volt, hogy ez a próba megviselje az embereket, hogy az elalvók felébredjenek, és végre 

megtaláljátok Munkám meghatározását. 

43 Ne féljetek ettől a belső harctól, emberek. Ismét elmondom nektek, hogy ez szükséges az 

ébredésetekhez, mert új szektát csináltok a rutinotokból és a hagyományaitokból. De tényleg, mondom 

nektek, a spiritualizmus teljesen idegen minden rutintól, szokástól, hagyománytól vagy külső szertartástól. 

44 Ebben a próbatételben, amely meglepett benneteket, néhányan azzal a meggyőződéssel ébredtek, 

hogy nem valósítottátok meg az igazi spiritualizációt. Ezeknek egy időre vissza kell vonulniuk, mert a 

többségükben lévő emberek ragaszkodni fognak a szokásaikhoz és hagyományaikhoz, amelyeket végül 

úgy fognak tekinteni, mintha azok lennének a törvények. 
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Aztán szünet lesz a küzdelemben, hogy ezek az emberek meditálhassanak és elmélkedhessenek, 

megfigyelhessenek és tapasztalatokat szerezzenek maguknak. Mert utána a harc a legnagyobb erővel fog 

újra kitörni, hogy tanításom lényege felragyogjon, és művemet teljes tisztaságában és szellemiségében 

értsék meg. 

45 Ebben a második próbatételben azok lesznek többségben, akik kinyitják szemüket az igazságra, a 

többieknek pedig a munkámhoz nem illő szektás cselekedeteikkel vissza kell vonulniuk testvéreik közül, 

amíg el nem jutnak a megértéshez, a helyesbítéshez, és vissza tudnak csatlakozni a néphez. 

46 Ismerjétek fel, hogy szükség van arra, hogy a megpróbáltatások megrázzanak és felébresszenek 

benneteket. Mert magadtól nem szakítanád meg a rutinodat. 

47 Az a harmónia és béke, amely a ti környezetetekben létezik, csak addig látszik, amíg az igazi 

szellemiség be nem költözik a szívetekbe. De előbb sokféleképpen próbára tesznek és megtisztítanak 

benneteket. 

Legyetek tudatában annak, hogy az ebben az időben adott szavam tanúi maradtatok, és hogy a 

tanúságtételetek nem lehet hamis, hanem olyan hűséges, amennyire csak tudjátok, hogy továbbadjátok. 

48 Ma a fájdalom az, ami megtisztít. Holnap a te spiritualizációd lesz! 

49 Ha tanításom befejezése után, és miután átmentetek a megpróbáltatásokon, a zűrzavar és a 

fájdalom továbbra is fennállna köztetek, akkor nem lenne rá igazolásotok előttem, és még nagyobb 

megpróbáltatásnak lennétek kitéve, mint amin most keresztülmentek. Szereted az igazságot? Vágysz a 

békére? Akkor kövessétek az Igémet azzal az őszinteséggel, amit megkövetel, és a lelketek megtalálja az 

utat, amely a harmóniához vezet. 

50 Értsétek meg, hogy ebben az időben korlátoztam fényemet és kinyilatkoztatásaimat, amikor ezeken 

a hanghordozókon keresztül ismertettem meg magam, ahogyan korlátoztam magam, amikor a múltban a 

próféták száján keresztül szóltam. 

51 Az egyiket és a másikat az emberiség próbatételének óráiban küldtem ki, amikor a szakadék vagy a 

megsemmisülés szélén állt. 

52 Azok is próféták, akik által ebben a Harmadik Korszakban hallhatóvá tettem Szavamat, akiknek 

ajkáról felhangzik a hang, amely felébreszti azt, aki alszik, és figyelmezteti azt, aki eltévedt. 

53 A próféták szava olyan volt, mint a harsona fényes hangja minden korszak sötétségében. Sokan 

hallották, de nem mindenki hitt benne. Miért nem akarták az emberek meghallani a próféták hangját? Mert 

mindig a közelgő eseményekről beszéltek és az isteni igazságosságot hirdették. Mindig azt mondták: 

"Imádkozzatok, figyeljetek, tartsatok bűnbánatot, tisztuljatok meg a foltoktól, tartsatok bűnbánatot". 

54 Az első idők prófétái intuitívak voltak, szájuk sok olyan eseményt hirdetett, amit nem ismertek. 

Nem tudták, hogy Krisztus létezik, mégis mindannyian róla beszéltek. Évszázadok teltek el, mire a 

Megváltó a világra jött, de a próféták már megmondták, milyen lesz az Ő érkezése, élete és halála 

emberként. 

55 Mennyi fényt kaptatok, mint új tanítványok és egyúttal a harmadik korszak prófétái! Most kezded 

bizonyítani intuíciódat, ahogy különböző tartományokat és népeket látogatsz meg, és minden egyes hely 

lakosaival beszélgetsz az igényeiknek, megértésüknek és fejlődésüknek megfelelően. 

56 Egyesek hallgatnak a hangodra, mások gúnyolódnak rajtad. De nem szabad abbahagynotok a 

bűnbánat prédikálását, ami megújulás - az ima, ami bűnbánat és hit - az irgalom, ami a testvériség és a 

szeretet kifejezése. 

57 Ne felejtsétek el és mindig legyetek tudatában annak, hogy igaz és erényes életeteken múlik az a 

hit, amelyet embertársaitokban ébresztetek, vagyis hogy még a magánéletetekben is vizsgálódni és figyelni 

fognak benneteket, hogy cselekedeteitekben keressétek az általatok hirdetett tanítás megerősítését. 

58 Legyetek alázatosak, egyszerűek, szerények, de mindig mutassatok szilárd hitet és rendíthetetlen 

buzgalmat. 

59 Ez a nép, kinyilatkoztatásom megbízottja ebben a Harmadik Korszakban, még nem érzékeli a fény 

hordozóját. De nem sok idő telik el, mire az emberiséget érdekelni fogja az igazság megismerése a 

visszatérésemről és mindarról, ami a megnyilvánulásommal kapcsolatos. Kikérdezni fognak, és erre fel 

kell készülnöd. 

60 Bizony mondom nektek, még a legellenségesebb médiában is lesz valaki - akár egyetlen szív is -, 

aki megnyílik, hogy befogadja szavaitokat. 
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61 Lelkesítsétek magatokat, és fejlesszétek a belső szó ajándékát, akkor nem fogtok meginogni a 

harcban vagy a megpróbáltatások pillanataiban. 

62 Ma még nem ismer téged a világ, de bizony mondom neked, eljön a nap, amikor a nemzetek 

türelmetlenül várnak majd téged. Ez akkor fog megtörténni, amikor a nagy megpróbáltatások és 

katasztrófák éreztetik hatásukat az országokban, és köztudott, hogy a spiritisztáknak hatalmuk van a 

járványok és az ismeretlen betegségek felett. 

63 Táborukban lesznek a betegek, akik várják Jézus küldöttjének és munkásának eljövetelét, aki azért 

jön, hogy "megkenje" őket a szívélyesség és a szeretet balzsamjával. Ott lesznek azok az otthonok, ahol 

nyitott ajtók várják a tanítványokat, akik jelenlétükkel békét és világosságot hoznak majd a szívekbe. 

64 A mai nemzedékek, akik vakok voltak a jelekre, amelyeket adtam nektek, akik mindent a 

véletlennek tulajdonítottak, bele fognak mélyedni azoknak az eseményeknek a jelentésébe, amelyek 

megérkezésemet, jelenlétemet kísérték megnyilvánulásom idején, és szavam befejezését, és azt kell majd 

mondaniuk, hogy ezek valóban a már a múlt időkben megígért jelek voltak. "Egyetlen levél sem mozdul a 

fán az Atya akarata nélkül" - mondják majd, és szavaik megfelelnek az igazságnak. 

65 Szeretett emberiség, te vagy az Én lányom, akit meg akarok menteni, akit meglátogattam a 

sivatagban és megvigasztaltam a börtönében. Érezzétek jelenlétemet, és mondom nektek, semmi másban 

nem fogtok hiányt szenvedni. 

66 Bízzatok, reménykedjetek! Nagyok voltak a megpróbáltatások, hosszúak az engesztelésed napjai. 

De hamarosan egy tisztább utat fogtok látni magatok előtt, hamarosan meglesz az a béke, amire annyira 

vágytatok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 301 
1 Örüljetek az én szavamnak, ti lelkek, akiket az Atya oly nagyon várt, és akikért eljött a világba, és 

kiontotta a Vérét! 

2 Ezek a tömegek hívőkből és hitetlenekből állnak, de mindannyian szeretetre éhes, világosságra és 

igazságra szomjazó lelkek. Míg a hívők táplálkoznak és megerősödnek, addig a hitetlenek elutasítják az 

örök élet kenyerét, és el kell viselniük éhségüket és szomjúságukat. Az anyagias, tudatlan és fanatikus élet 

által összezavart lelkek azok, akik nem tudják elfelejteni, majd felismerni és érezni jelenlétemet. Ezek 

olyan szívek, amelyek félnek az emberek ítéleteitől. Hogyan tudnának a lelkükben lévő magaslatra 

koncentrálni, hogy érezzék a lényemet, amikor arra gondolnak, hogy mások mit fognak mondani róluk? A 

végén azt fogják mondani, hogy az Én Jelenlétem nem igaz azokon a helyeken, holott valójában ők azok, 

akik bár jelen vannak, nem voltak Velem, mert a lelkük ott maradt, ahol a gondolataik, az érdekeik, az 

aggodalmaik és a szenvedélyeik tartották őket. 

Nagyon jól jöttem, nagyon jól voltam veletek, mert mindig azokra gondolok, akiknek szükségük van 

Rám - azokra, akik a szenvedés poharát isszák, és a szolgaság és megaláztatás kenyerét eszik. 

3 Az emberek nem akarnak hinni, mert nincs meg bennük az akarat, hogy legyőzzék hiúságukat és 

fanatizmusukat. Másrészt vannak olyanok is, akik hinni akarnak, de nem tudnak, mert valami, ami bennük 

van, megtéveszti őket, és megakadályozza őket abban, hogy felfedezzék és élvezzék az üzenetem 

igazságát. 

4 Azt hiszitek, hogy elhagyom ezeket a gyermekeimet? Azt hiszitek, hogy amikor hátat fordítanak 

Nekem, és letérnek arról az útról, amelyre elhívtam őket, elfelejtem őket? Nem, emberek. Lelkem 

fáradhatatlanul követni fogja őket, segít nekik legyőzni az akadályokat, próbára teszi őket, sokféleképpen 

megmutatja nekik, hogy amit az Igémben hallottak, az helyes volt, hogy hívásom igaz volt. Mindannyian 

vissza fognak térni, egyesek így, mások úgy - egyesek egyszerre, mások máskor. De én mindig ott leszek, 

hogy szeretettel fogadjam őket. 

5 A Lélek kenyerét és borát kínálom nektek, egyetek és igyatok, emberek. Vegyétek a harmadik 

korszak táplálékát, és táplálkozzatok belőle. Boldog az, aki eszik ebből a kenyérből, mert felébred, kinyitja 

szemét a fényre, és kijön a pangásból. 

6 Hosszú ideje már ebben a formában beszélek hozzátok, de közel a nap, amikor lezárom a tanítások 

és kinyilatkoztatások e fejezetét. Akkor azonban még nem lesz vége a munkámnak, sem az isteni 

tanításomnak. De a lelki felkészülésnek ez az időszaka mégis véget ér. 

7 Azok az emberek, akik ebben az időben hallották Atyjuk hangját a Hanghordozón keresztül, azzal 

a küldetéssel maradnak a földön, hogy beszéljenek az emberekhez, és cselekedeteikkel tanúságot tegyenek 

a kapott tanításról. 

8 Szavam szeretetet és irgalmasságot tartalmaz, mióta ebben a Harmadik Korszakban kezdett 

megnyilvánulni. Mégis, bár a jelentése igazságosságot tartalmazott, számon kért és megjavított 

benneteket, most, hogy közeledik a vége, ismerjétek fel, hogy igazságossága felerősödik, ugyanakkor 

gyengédsége áthatja szíveteket. 

9 Szeretném, ha utolsó tanítói beszédeimben megtalálnátok minden bátorítást, amire szükségetek 

lesz a küzdelemben. Azt akarom, hogy mennyei ízt hagyjak a szívedben, és hogy ne maradjon benne 

keserűség, hogy mindig szeretettel emlékezz rám, és hogy szavaim ébredési hívásként, áldásként, 

inspirációként és balzsamként szálljanak fel emlékezetedből. Akkor belső meghatottsággal fogtok 

visszaemlékezni a tanításnak arra az idejére, és amikor megértitek, hogy valóban a Mester volt az, aki a 

hatodik fejezetben a szemetek előtt oldotta fel az Élet Könyvének pecsétjeit és nyitotta meg azt, akkor 

megértitek, hogy Illés volt az, aki elvette a kulcsot, hogy kinyissa a harmadik korszak kapuit, amely a 

Fény és a Szellem Korszaka. 

10 Annak érdekében, hogy az emberiségnek az anyagi életen túli szellemi lét ismeretébe vetett hite 

megerősödjön, a múlt időkben az Atya küldötteinek néhány megnyilvánulását kaptátok, akiknek az 

"angyalok" nevet adtátok. 

Ezeket a korai megnyilvánulásokat néhány olyan cselekedet követte, amelyeket Jézuson keresztül 

végeztem el, hogy egy kicsit jobban be tudjatok lépni titkos kincstáramba. Ezek közül a következőkre 

emlékeztetem Önöket: A fénylények jelenléte, akik hirdették érkezésemet a földre; a zavaros szellemek 
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hatása az emberekre, akiket "megszállottaknak" neveznek; a lélek kilépése a testéből és visszatérése abba, 

amit Én az "átlényegülés" pillanatában bizonyítottam; és azon lények materializálódása, akik nem 

emelkedtek fel valódi királyságukba, mert a tudatlanság sötétsége vette körül őket, mint azok, akik 

Jeruzsálemben jelentek meg keresztre feszítésem napján. 

11 Milyen mélyek voltak ezek a leckék! De azok az emberek, akik nem akarták felismerni a bennük 

rejlő fényt, mint az akkori képmutató papok és farizeusok, minden szellemi tudást gonosz erőknek 

tulajdonítottak. Nem azt mondták akkor, hogy Jézus az ördöggel kötött paktummal gyógyította meg a 

megszállottakat? Hasonlóképpen, ebben az időben, amikor szellemben jövök - mert ez az Én igazi lényem 

-, hogy egy másik tanítást adjak nektek a szellem-lélek életéről - de egy részletesebb, világosabb és 

mélyebb tanítást, ahol személyesen tapasztalhatjátok meg, amit kinyilatkoztattam nektek. 

12 Egyesek úgy vélik, hogy amit a jelen Korszakban adtam ennek a népnek, az túl nagy volt, 

tekintettel az emberi és a szellemi világ értelmén keresztül történő megnyilvánulásomra, amely ugyanazt 

az eszközt használta. Mások számára az, amit eddig kaptak, olyan nagyszerűnek tűnt, hogy azt feltételezik, 

hogy azt már nem lehet felülmúlni. 

Erre azt kell mondanom nektek: amit ebben az időben kaptatok és tapasztaltatok, az aligha egy kis 

előképe annak, amit a spiritiszták a jövőben fognak megtapasztalni, amikor minden előítéletet legyőzve, a 

lelket és az elmét felszabadítva, a tiéteknél nagyobb előrehaladást fognak elérni. 

Ki tudná megállítani a holnapra tervezett gyűlések menetét, hiszen azok az emberiség fejlődéséhez 

igazodnak majd? Ostobák és ésszerűtlenek lesznek azok, akik vak fanatizmusukban ellenállnak. 

13 Minden korszak új és csodálatos tudást hozott az emberiségnek az elme és a lélek számára. 

Készüljetek fel mindannyian isteni üzeneteim fogadására, mert egy új idő nyitotta meg kapuit, és sok 

mindent kell felismernetek és megismernetek. 

14 "Könyörüljetek és ismét könyörüljetek embertársaitokon" - mondta nektek Illés ebben az időben. 

De a szegények azt kérdezik maguktól: Mit adhatnánk, hiszen nincs semmink? 

Igaz, hogy semmit sem birtokolsz. De ha felhalmozod a kegyelmet és a tudást, amit az Igémben adok 

neked, és ha kibontakoztatod azokat az ajándékokat, amelyekkel megtöltöttem a lelkedet, akkor örökké 

tudsz majd adni, és soha nem fogod látni, hogy kimerülne a vagyonod. 

15 Íme néhány előny, amelyet a Lelkem adott nektek: Gyógyító balzsamot, hogy meggyógyítson 

minden testi bajt és eltüntesse a lélek minden bánatát; örök békét neked, és hogy adj annak, aki nem 

hordozza a szívében; a lélek fényét, hogy megvilágítsa utadat, hogy vezesse lépteidet, és nemes 

gondolatokkal és az értelem magasztos műveivel inspiráljon, hogy áthassa a tudományt. 

Elhozom nektek a spirituális imát - azt, ami kapcsolatba hoz benneteket az Istenivel, és ami üzeneteim 

és kinyilatkoztatásaim közvetítőivé vagy eszközeivé tesz benneteket. 

A prófécia ajándékát is kiárasztottam a szellemetekre, amelyből intuíció és előérzet származik, mert 

általa képesek lesztek előre meglátni valamit abból az útból, amelyet mindannyiótoknak be kell járnia. 

16 Ezeket és más ajándékokat is rátok bíztak. Ki mondhatná, hogy szűkölködik, bár ennyi 

kegyelemmel rendelkezik? Ki fogja megtagadni a szeretet gyakorlását - bármennyire is szegény abban, 

ami a világhoz tartozik -, bár lelkében ilyen dicsőséges örökséget hordoz? Már csak annyi van hátra, hogy 

a szíved megnyíljon, ha érintkezik isteni ragyogásommal, ahogyan a virágkelyhek is kinyílnak, amikor a 

simogató harmat rájuk ereszkedik. Akkor elég erősnek fogod érezni magad ahhoz, hogy felkapaszkodj a 

tüskés ösvényen, és képesnek fogod érezni magad arra, hogy mindenkinek adj, aki jótéteményre vágyva 

közeledik hozzád. Mert akkor tele leszel a lelkemmel. 

17 A Második Korszakban adtam nektek a legvilágosabb és legélénkebb példát arra, hogy nem 

szükséges a világ javainak birtoklása ahhoz, hogy irgalmasságot gyakorolhassunk, és hogy ha valakinek 

szíve tele van szeretettel mindenki iránt, és kész együttérezni és vigasztalni a szenvedőt, csodákat lehet 

tenni. 

18 Megszaporítottam a kenyeret, amikor kevés volt, borrá változtattam a vizet, visszaadtam az 

egészséget a betegeknek, megszabadítottam a védtelen megszállottakat, új életet adtam a halottaknak, egy 

szóval meglágyítottam a kemény szíveket, és fénnyel töltöttem meg a lelkeket. Ti is képesek lesztek 

valamit vagy sokat tenni mindebből, ha felkészültök. 

Mivel ezeket a munkákat példaként végeztem el nektek, ez a bizonyíték arra, hogy ti is meg tudjátok 

csinálni őket. Ezért, ha túl jelentéktelennek és ügyetlennek érzed magad ahhoz, hogy ezeket megtedd, 
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ismerj fel Engem újból közötted, amint lényed minden ajándékát és képességét felébresztem, hogy soha 

többé ne mondhassátok, hogy szegények vagytok. Mert ezzel megsértitek Atyátokat, aki mindent azért 

adott nektek, hogy elérjétek Őt. 

19 Ne felejtsétek el, hogy Illés azt mondta nektek: "Könyörüljetek és ismét könyörüljetek 

embertársaitokon", különösen azért, mert tudjátok, hogy sokat birtokoltok és sokat adhattok. 

20 A Harmadik Idő mannája úgy száll le rátok, hogy nem érinti a földet, mert a lelketek szívja 

magába. 

21 Emberek, ti vagytok az emberiség tükre, és ezért meghatalmazás útján fogadlak benneteket. Itt 

köztetek fájdalmat, gyengeséget, hitetlenséget, nézeteltéréseket, megosztottságot és háborúkat találok. 

Amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom, és amit most néhány embernek adok, azt holnap 

elviszitek embertársaitoknak, mert az én üzenetem minden embernek szól. 

22 Nem látlak benneteket egyesülni, és még ma sem tudnátok elindulni, hogy terjesszétek szavamat, 

mert a lelkiismeretetek nem engedné meg, hogy egységet és harmóniát hirdessetek, amíg nem tudjátok, 

hogyan kell azt megőrizni. De hamarosan eljön az idő, amikor e nép minden gyermeke egyesülni fog, 

hogy tanításomat a béke, a testvériség és a spiritualitás zászlajaként terjessze. 

23 Sokat vándoroltatok az élet útján; de most eljött az idő, hogy megkezdjétek a visszatérést. 

24 A tapasztalat hosszú útját jártad be. Ez az ártatlanság, ami vakság és tudatlanság, eltűnt, amikor 

eljutottatok a tapasztalat fényéhez. Sőt, bepiszkítottátok magatokat, és ezért ott vannak a megpróbáltatások 

és a fájdalom, hogy tisztára mossanak és megtisztítsanak benneteket. 

25 A tudatlan ember vak, semmit sem ért, és nem ismeri az Atyához való visszatérés útját sem. Aki 

tapasztalatot szerez, az ismeri az utat, és tudja, merre tart. 

26 Ennek segítségével könnyen megértheted, hogy mi az értelme a fájdalomnak, az élet próbáinak, a 

kísértéseknek és minden nehéz és keserű tapasztalatnak, amit a hosszú vándorlás során aratsz, hogy lelked 

elérje a tökéletességet. 

27 Ez a magyarázat arra, hogy az élet miért okoz neked annyi problémát, amelyeket meg kell oldanod 

ahhoz, hogy továbbléphess. 

28 Ezért kell eljönnöm hozzátok, hogy elmondjam nektek ezt az igazságot, mert csak így tudtok 

reményt és idealizmust ébreszteni bennetek. Ha nem ismétlem nektek állandóan a hegyi beszédet, 

elveszítitek a bátorságotokat az élethez, mert többé nem ismeritek fel az életért folytatott küzdelem 

értelmét, és hagyjátok majd, hogy legyőzzön benneteket a fájdalom, mert azt hiszitek, hogy örök 

szenvedésre vagytok ítélve. 

29 Azt akarom, hogy a tanítványaim legyetek, de ti továbbra is kisgyermekeim maradtok. Hányszor 

hallom, hogy azt mondjátok Nekem: "Atyám, miért küldesz nekünk annyi nyomorúságot? Miért nem 

válaszolsz az imáinkra? Atyám, te nem hallgattál meg minket." 

30 Hallom a panaszodat, és azt mondom neked: Mindig is fogadtam az imátokat, de nem kell mindig 

pontosan abban a pillanatban megadnom nektek, amire vágytok, és nem is a ti kívánságotok szerint, 

hanem az Én akaratom szerint. A ti feladatotok az, hogy kiterítsétek imáitok köpenyét, hogy jó 

gondolataitokkal megvilágítsátok az utakat, és hogy eltüntessétek a sötétséget, hogy embertársaitok 

felkészültek legyenek, amikor eljön a pillanat, hogy elküldjem nekik békémet. 

31 Nem a külső győzelemnek van értéke az én igazságosságom előtt, hanem a ti erőfeszítéseteknek. 

Mert általa fejlődésre, tapasztalatra, tökéletességre fogtok jutni. 

32 Rátok bíztam azt a feladatot, hogy mindenhová világosságot hozzatok, és azt mondtam, hogy 

legyetek olyanok, mint a fáklyák, bárhol is legyetek. Kik lesznek tehát a hit fiai, akik hegyeket mozgatnak 

és megvilágosítják a földeket? 

33 Ha megértenétek mindazt, amit az Igém tartalmaz, akkor határozott léptekkel és sietve indulnátok 

el, hogy terjesszétek a benne foglalt jót. Gyengédség és nevelők nélkül, szánakozva néznétek a 

gyerekekre, mert a szüleik meghaltak. 

34 Könyörületesen tekintenél az ifjúságra, amely eszmények nélkül él, mert az emberek megölték az 

életre alig nyitott szívek hitét. 

35 Most már értitek, mi az a fáklya, amelyről beszélek nektek, és az eszmény, amellyel inspiráltalak 

benneteket? 
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36 "Igen, Mester - válaszol Nekem a Szellemed -, megértettük, hogy a fáklya a te tanításod fénye, 

amely eloszlatja annak az oly hosszú éjszakának a sötétségét, amelybe az emberiség belesüllyedt." "Igen, 

Mester" - feleli Nekem a Szellemed. 

37 Legyetek áldottak, gyermekeim, mert ti is képesek lesztek meghallani azoknak az ifjaknak a 

hangját, akik azt kérdezik: "Hol van Isten?". Mi az ég, és mi a hit?" 

38 A ti feladatotok az, hogy menjetek el kis testvéreitekhez, és adjatok nekik útmutatást az élet útjára, 

amelynek irányát elvesztették, beszéljetek nekik az Atyáról, mondjátok el nekik, hogy elég egy kis 

spiritualizáció ahhoz, hogy érezzék Jelenlétemet, ami bátorságot és erőt ad nekik, hogy ne hagyják 

magukat a romlásba rántani. 

39 A ti feladatotok az, hogy elmondjátok az árváknak, hogy Édesanyjuk nincs messze, hogy 

gyengédségének és védelmének köpenye beborítja őket attól a pillanattól kezdve, hogy elvesztették a 

földön azokat, akik támaszuk és menedékük voltak. Meg kell tanítanod őket, hogy mindenhol megtalálják 

a mennyei melegséget. 

40 Mindenkit, aki erős az élet útján, felelőssé teszek a szegény árvákért, a férfiaktól védtelen 

gyermekekért, akik anyai szeretetre vágyva kóborolnak az utcán. 

41 Hasonlóképpen meghívlak benneteket a béke országába, hogy felépüljetek a harcból, amelyben 

most éltek. Megtanítalak benneteket, hogy könnyítsétek meg keresztetek terhét azáltal, hogy az élet 

próbatételeit valódi jelentésükben ragadjátok meg, hogy ne szenvedjetek értelmetlenül, hanem csak 

tanuljatok, tapasztalatot szerezzetek és valóban megtisztuljatok. 

42 Tápláljátok magatokat egészséges és szent örömökkel, örüljetek a gyermekek jelenlétének, akikben 

már ott laknak azok a lelkek, amelyeket erre az időre hirdettem meg az emberiségnek, és akiknek a béke és 

a fény küldetése már az első lépéseikben megmutatkozik. Figyeljetek, mert bennük teljesül az ígéretem. 

Ők a jövő nemzedékek reménysége és alapja, és sorsuk tanúságtétel lesz azok számára, akik türelmetlenül 

várják a jeleket, hogy az ígért ország már közel van. 

43 Az emberi faj most megújul, a lélek, minél több idő telik el, annál nagyobb és nagyobb fejlődésre 

fog jutni, és művei révén méltán foglalja el az őt megillető helyet. 

44 Ma még nem vagytok képesek megérteni a megpróbáltatásaitok értelmét. Szükségtelennek, 

igazságtalannak és ésszerűtlennek tartja őket. De még elmondom nektek, hogy mennyi igazság és belátás 

rejlik mindegyikükben, amikor már megöregedtek, és másokban, amikor átlépték e világ küszöbét, és a 

szellemi régiókban laknak. 

45 Ma nem fogom elmondani nektek, hogy mit hagytatok magatok mögött beteljesedés nélkül, a 

hibáitokat vagy a tévedéseiteket. A jövőt sem fogom elárulni nektek. Csak a bizalmat és az Atyátok iránti 

odaadást akarom látni. Mert nincs olyan órája az életeteknek, nincs olyan cselekedet vagy gondolat, 

amelyben az Én Lelkem ne lenne jelen, hogy megáldjon, bátorítson vagy tanítson benneteket. Azt akarom, 

hogy a hit éljen a szívetekben, hogy szeressetek Engem, és keressetek Engem, mint Atyát, mint Barátot és 

mint Tanácsadót minden megpróbáltatásotokban. 

46 És mivel tudjátok, hogy jelenleg kárpótlásra szorultok, hogy meg kell fizetnetek az adósságotokat, 

ne feledjétek, hogy igazságos harcot vívjatok magatokban. Minden ellenálláshoz némi emberségre, 

minden próbatételhez nagy adag bátorságra lesz szükséged, aztán szintről szintre emelkedsz, amíg el nem 

éred a legmagasabb régiókat. 

47 Nem mondom, hogy a cél nagyon közel van hozzátok, de azt megígérem, hogy nagyszerű 

lehetőségeket biztosítok nektek, hogy elérjétek. 

48 Ha tudjátok, hogyan kapcsolódjatok Hozzám, akkor nem lesz szükségetek közbenjárókra, mert 

magatok is inspirálódtok és vezetve lesztek általam. 

49 Azon a napon, amikor egyesültök, gondolataitok beborítják majd a Földet, szeretetetek kisugárzik 

és átterjed más nemzetekre, és az emberiség úgy érzi majd, hogy magához vonzza, megszállja valami, amit 

nem lesz képes felfogni, és azt mondja majd magának: valami természetfeletti dolog jön. 

50 De ebben az időben el kell küldened hírnökeidet, akkor ezt a fényt, amelyet ma csak néhányan 

láttak, más népek is meglátják majd, és ahol eddig csak sivárság volt - azokon az elhagyott és műveletlen 

mezőkön -, ott élet fog kibontakozni, a szellem fénye felragyog, és a lélek kivirágzik. 

51 Arra készítelek fel benneteket, hogy jó tanítványaim legyetek, akik az életben figyelnek szavaimra, 

akik csendben tanulnak, hogy még többet taníthassák magukat, mert tanításomnak nincs vége. 
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Aztán, amikor úgy érzed, hogy erős vagy - képes vagy a tanításra, gyűjtsd magad köré azokat, akik 

éhesek az igazságra, képezz ki új tanítványokat, ahogy János tette a pusztában, majd add át őket Nekem. El 

fogom őket juttatni fejlődésük végső céljához. 

52 Ne feledjétek, hogy egy nap teljesítenetek kell, amit mondok nektek. Ma Velem vagytok, mint egy 

család, amely a szüleitek gondozása alatt egyesült. De utána szétszóródtok a világ útjain, és ott találjátok 

meg szavaim beteljesülését és a lehetőséget, hogy harcoljatok ezért a Munkáért. Mert ti, emberek, vagytok 

az a tükör, amelyben szeretetem tükröződik, és példát kell mutatnotok a testvériségben. 

53 Megérintem szíved legérzékenyebb húrjait, mert közeledik távozásom ideje, és azt akarom, hogy 

érzékenyek legyetek a fájdalomra, a nyomorúságra, az árvaságra. 

54 Fényem mindig veletek lesz, Isteni Sugárzásom soha nem hagy el benneteket, mert még akkor is, 

amikor megnyilvánulásom ideje véget ér, megvilágítja lelketek. 

55 Mennyire szükséged lesz arra, hogy ez a fény továbbra is éreztesse hatását a lelkedben, amikor 

harcolni kezdesz, amikor megtámadnak, amikor látod, hogy az emberek gúnyt űznek belőled - amikor 

hallod, hogy hamisnak és csalónak neveznek! 

56 Akkor az én fényem beszélni fog hozzátok belsőleg, és azt mondja nektek: "Ne féljetek, 

beszéljetek arról, amit tudtok, és ismételjétek meg tanításaimat". 

57 Az igazságot kell mondanod, amelyet én hoztam neked. De ha valaki megbotránkozik azon, amit 

hallott, az hagyja rám a dolgot. De én azt mondom nektek: Amikor kimondjátok az igazságomat, soha ne 

tegyétek azt azzal a szándékkal, hogy megsértsétek, mert akkor nektek kell majd felelnetek a szavaitokért. 

58 Tisztelnetek kell mindenki hitét és vallását, és figyelembe kell vennetek, hogy Én, a ti Istenetek, a 

Mindenütt Jelenlévő és Mindenható, minden gyermekemmel együtt engedlek benneteket, anélkül, hogy 

szekták és hitvallások szerint különbséget tennétek. 

59 Ezt a tanítást szeretettel kell elvetnetek, amelynek az kell lennie, amely megtanítja az embereket 

arra, hogy visszatérjenek kiindulópontjukhoz - az a tanítás, amely az anyagi életük fölé emeli őket egy 

tökéletesebb világba. 

60 Ismerjétek fel, hogy mennyire szükséges az a fény, amely megvilágítja az ember lelkét, hogy 

segítsen neki megtalálni az utat és visszatérni oda, ahonnan elindult, hogy elsajátítsa az élet értelmének 

ismeretét. Mert szükséges volt, hogy a lélek - mivel tudatlan - megismerje a próbatétel, a küzdelem fényét, 

a tapasztalat széles útján, hogy megismerje Istent. 

61 Eljön majd a nap, amikor sok embertársatok felkeres majd benneteket, bekopogtatnak az ajtótokon, 

és azt mondják: "Adjatok nekünk a lelki kenyeretekből, mert látjuk, hogy van kenyeretek, hogy boldogok 

vagytok, hogy olyan világosság világít benneteket, amely nem e világból való. Adj nekünk ebből a 

fényből, hogy vezessen minket." 

62 Ez lesz a béke és a testvériség kezdete, amikor a háborúk, az ellenségeskedések véget érnek, és a 

sötétség országa elpusztul. 

63 Ma még nem vagytok felkészülve a szellemi kenyér megosztására, mert még nem szabadultatok 

meg az önzés és a hiúság utolsó maradványaitól. De adok nektek még egy kis időt, hogy felkészüljetek. 

64 Emberek, adtam nektek egy másik tanítást - egy olyan tanítást, amely a testvériségről beszél 

nektek. Az Élet Könyve megnyílik előttetek, és a lelkiismeretetekben továbbra is hallani fogjátok a Mester 

hangját, amint azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

65 Aki részt vett ezen a megnyilvánuláson, és akinek az elméje tele volt anyagi gondokkal, valamint 

aki a földi örömökre gondolt, nagyon keveset vitt magával. Másrészt, aki alázatosan belépett, és átadta 

magát a Mester hallgatásának örömének - kincset vitt magával a szívébe, lelki gazdagsága napról napra 

gyarapodni fog, és hamarosan úgy fogja érezni, hogy képes lesz arra, hogy felebarátját is részesítse 

javaiból. 

66 Azt akarom, hogy te is közéjük tartozz, hogy menj ki a világba, és keresd meg azokat, akik 

éheznek a szeretetre és az igazságra. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 302 
Az én békém legyen veletek! 

1 Istenségem tanítványai: Üdvözöllek benneteket tanítói beszédemben. Ne lepődjetek meg azon az 

üdvözlésen, amellyel Isteni Lelkem üdvözöl benneteket. Mert bizony mondom nektek, hogy az utolsó 

évben, amikor ebben a formában megnyilvánulok közöttetek, az eljövetelem pillanatában fogom magamat 

megismertetni. 

2 Minden lépést, amit a spiritualizáció útján teszel, Én fogom megjutalmazni. Minden gyülekezet, 

amely szakít a megszokással és a tökéletesség felé halad az istentiszteleti cselekedeteiben, szintén elnyeri 

az Atya jutalmát. Nem fogom különleges dátumokkal megjelölni megnyilvánulásaim napjait, mert én az 

idő fölött, azon túl vagyok. 

3 Abban a második korban, napokkal Jézus keresztre feszítése után, három tanítványom egy 

országúton sétált. Egy magányos pásztorkunyhóhoz tartottak, ahol az elhunyt Mester emlékére 

koncentrálhattak. Fájdalomtól szétszakadt szívvel jártak, érezték az ürességet a lelkükben. 

Útközben találkoztak egy vándorral, aki elkísérte őket, és amikor az megkérdezte tőlük, mi az oka a 

nyilvánvaló gyászuknak, meghatott szavakkal meséltek mindarról, ami velük történt - arról, ami 

Jeruzsálemben történt, arról, ami a Golgotán történt. 

Elérték tehát a kunyhót, beléptek, és amikor már nemcsak testileg, hanem lelkileg is egyesültek a 

gondolat- és emlékközösségben, hogy 

átváltoztatva, így szólt hozzájuk: "Az én békém legyen veletek". A megdöbbent tanítványok azonnal 

felismerték a Mesterük hangját, és a lábai elé vetették magukat. 

4 Ragyogó arcát nézték, emberi alakját, amely tele volt fénnyel, szeretettel, élettel. Hányszor 

megmutatta magát attól a pillanattól kezdve tanítványainak, felismerhetővé tette magát azzal az áldott 

mondattal: "Az én békém legyen veletek!". Azt akarom, hogy úgy halljatok Engem, mint azok a 

tanítványok. 

Miután a mai megnyilvánulások révén megszűnik Szavam, hallani fogjátok - már nem a fizikai 

fületeken keresztül, hanem a szellemeteken keresztül - Isteni Hangom hangját, amely örökké ezt mondja 

nektek: "Az én békém legyen veletek". 

5 Mindannyian tanítványaim vagytok, még azok is, akik utoljára jöttek, még azok is, akik először 

hallanak Engem. Mert nem ez az első utasítás, amit adok nekik. Hosszú idő telt el azóta, hogy kijöttek a 

Szellememből, és attól az időtől kezdve Én lettem a Mesterük. Ezért ebben a Harmadik Időben, amikor a 

hanghordozókban emberré vált hangomat hallották, tanítványaimnak neveztem őket, mert már végtelen 

számú leckét kaptak Tőlem. 

Magát az életet úgy teremtettem meg, hogy olyan legyen számotokra, mint egy nagy bölcsességgel teli 

könyv. Oldalainak száma megszámlálhatatlan, tartalma mélyreható, és egy élet nem elég ahhoz, hogy teljes 

egészében megismerjük, még kevésbé ahhoz, hogy megértsük. Hatalmas a terjedelme, a tökéletes Lény, az 

élet és minden teremtett dolog Szerzője írta. De ez a bölcsességgel teli könyv egyszerűen és világosan van 

megírva, mint Isten minden műve. 

6 Az első lecke, vagyis az első oldal a legegyszerűbb. De ha egyszerűsége ellenére nem értik meg, 

akkor a második következik, hogy megmagyarázza az első tartalmát, és így folytatódik ez az élet e 

nagyszerű könyvének végéig, amelyet az ember elé tettem. Most a hatodik fejezetben megnyílik, hogy 

megismerje az Atyát, hogy megismerje életét és sorsát, hogy megértse múltját, jelenét és - amennyiben az 

Én akaratom - jövőjét. 

7 A Harmadik Korszakkal eljött a Szentlélek kora az emberiség számára, a spiritualitás 

gyakorlásának kora. De ahhoz, hogy elérd a fejlődésnek ezt a szakaszát - mennyi mindent kellett 

megtapasztalnod és szenvedned az úton! 

8 Látom, hogy a lelked olyan fejlődési szintet ért el ebben a korszakban, amely termékeny mezővé 

tett téged az Én magvaim számára. De még mindig felfedezem, hogy a lelked szomjazza és éhezik az 

igazságra. Lelked kibontakozott a fájdalomban, a szenvedésben, a csalódásokban. De van egy másik 

kibontakozás is, amit nem látok bennetek, és ez az, amit csak tanításaim gyakorlása, törvényeim betartása, 

az igaz szeretet kibontakozása jelent, amelyből minden erény fakad. 
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9 Az ember agya, a tudományával együtt felfedezve, átalakítja az életedet. Szíve nagynak érzi a 

szenvedélyeket, a földi javakat, az e világ feletti uralmat. De ez a nagyság nem érvényes előttem. Ez 

mulandó nagyság, ez emberi hiúság, és ezt az emberek által ma átalakított életet meg fogom tisztítani. 

Szentlelkem fénye már most kiárad minden lélekbe, mint az igazság magja. De ahhoz, hogy az ébredés 

minden gyermekemben megtörténjen, még egy próbán kell keresztülmenniük. 

10 Az emberek ellenálltak igazságosságom szigorúságának azzal, hogy elhallgattatták lelkiismeretük 

hangját, elhallgatták törvényeimet és hátat fordítottak isteni parancsaimnak. Megölték prófétáimat és 

kigúnyolták hírnökeimet, de hatalmam végtelen. 

Nem fogom minden erőmet az emberekre szabadítani, mert szememben még mindig nagyon éretlenek. 

Nem fogom levetni a lelküket, hogy arra kényszerítsem őket, hogy a saját összeomlásuk után kövessenek 

Engem. Mert azt akarom látni, hogy az emberi lény - az isteni tulajdonságaimmal felruházott lény - talpon 

áll, felfelé irányított szemmel. 

Elégedettséggel teli arc, igazi nagysággal a lelkében, igazi méltósággal egész lényében. 

11 Így akarom látni gyermekemet - a teremtményt, aki a Teremtő tükörképe és képmása. Én csak a 

hibáitól, a bűneitől, a tökéletlenségeitől szabadítom meg. De én mindig segíteni fogom a lelkét a remény 

fényén keresztül, a belém vetett bizalom által, és mindig, amikor szakadék nyílik a lába előtt, kinyújtom 

felé a kezem, hogy ne essen el. 

De el kell jönnie egy újabb próbatételnek, ami egy világméretű földi felfordulás lesz, és ebben a 

káoszban nem csak a teremtés elemei szabadulnak el, mint a múlt időkben - a lélek is megrendül és küzd, 

és része lesz a világméretű káosznak ebben a csatában. 

12 A kezdetek már láthatóak köztetek. A küzdelem egyre fokozódni fog. De bizony mondom nektek, 

e vihar közepette mindenki, aki teljesíti törvényemet, megmenekül. 

13 Minden rossz mag gyökerestől ki lesz gyomlálva, és az én igazságosságom csak a jó magot hagyja 

talpon, és még egyszer megtisztítva hagyja ezt a földet. Mert miután a próbatétel véget ér, új élet vár erre 

az emberiségre. Mindazokat, akiktől rossz magként elvettem ezt a földi életet, lelkekként elviszem abba az 

áldott régióba, amelyet ti túlvilágnak hívtok. Meg fogom dolgoztatni őket, és ott, saját bűnbánatuk révén, 

jóvá fogják tenni minden vétküket. 

14 Annyi fény van a lelkekben ebben az időben, hogy az igaz bűnbánat egy pillanata elég lesz ahhoz, 

hogy szilárd és tartós elhatározást hozzanak arra, hogy megújuljanak és engedelmeskedjenek 

Törvényemnek. És amint mindazok, akiket felemeltem, elérték ezt a felkészültséget, visszaküldöm őket 

erre a bolygóra - egyeseket, hogy újrakezdjék az utat, másokat, hogy újjáépítsék azt, ami elpusztult, és 

végül másokat, hogy befejezzék a már megkezdett feladataikat. Így lesz mindegyikkel a szeretet igazsága. 

Az emberiség első korszakaiban ártatlanság és egyszerűség uralkodott az emberek között; de ahogyan 

számuk növekedett, fejlődésük és akaratuk szabadsága miatt, úgy lettek egyre több a bűnük is, és egyre 

gyorsabban bontakoztak ki - nem is erényeik, hanem törvényem elleni vétkeik. Akkor készítettem elő 

Noét, akinek szellemtől szellemig megismertettem magam, mert az emberiség kezdetétől fogva 

párbeszédet folytattam az emberekkel. De ez a kegyelem, amely a múltban csak keveseknek adatott meg, 

az eljövendő időkben világméretűvé és egyetemes méretűvé válik. Az Atya és gyermekei közötti 

párbeszéd, az imádságon keresztül folytatott párbeszéd, a szeretet által adott inspiráció és tanításaim 

gyakorlása minden gyermekem között lesz. 

15 Azt mondtam Noénak: "Meg fogom tisztítani az emberek lelkét minden bűnüktől; e célból nagy 

özönvizet küldök. Építsetek egy bárkát, és engedjétek bele a gyermekeiteket, a feleségeiket, a 

gyermekeitek gyermekeit és minden állatfajtából egy párat." Noé engedelmeskedett parancsomnak, és a 

katasztrófa szavam beteljesedéseként következett be. A rossz magot gyökerestől kiirtottam, a jó magot 

pedig magtáramban őriztem, amelyből új emberiséget teremtettem, amely igazságosságom fényét 

hordozza, és tudja, hogyan kell törvényemet teljesíteni és a jó erkölcsök betartásával élni. 

16 Gondolod, hogy azok az emberek, akik ilyen fájdalmas halált haltak, testileg és lelkileg is 

elpusztultak? Bizony mondom nektek: Nem, gyermekeim. Lelküket Én megőriztem, és felébredtek a Bíró, 

a saját lelkiismeretük előtt, és felkészültek arra, hogy még egyszer visszatérjenek az élet útjára, hogy 

szellemi fejlődést érjenek el azon. 

17 Azon a napon, amikor a (vízözön) vizei már nem borították el a földet, a béke szivárványát 

felragyogtattam az égbolton, az Isten és az emberiség között kötött szövetség jeleként. Most azt mondom 
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nektek: Ó, a "Harmadik Korszak" emberisége, ti, akik ugyanazok vagytok, akik átmentetek mindezen 

megpróbáltatásokon, amelyekben megtisztultatok: Hamarosan egy új káoszt fogsz tapasztalni. De azért 

jöttem, hogy figyelmeztessem az általam kiválasztott embereket és az egész emberiséget, akiknek 

megértettem magam ebben az időben. Jól figyeljetek, gyermekeim: itt van a bárka, menjetek be, hívlak 

benneteket. 

18 Neked, Izráel, a láda az én törvényem megtartása. Aki a legszomorúbb napokban, a legnehezebb 

megpróbáltatások idején is engedelmeskedik parancsaimnak, az a bárkában lesz, erős lesz, és érezni fogja 

szeretetem védelmét. 

19 És az egész emberiségnek ismét azt mondom: A bárka az én szeretetem törvénye. Mindenki, aki 

szeretetet és irgalmasságot gyakorol felebarátja és önmaga iránt, üdvözülni fog. Megáldom ezt az erényt, 

és általa elérem, hogy az emberek ebben a Harmadik Korszakban lelkileg megtalálják az Üdvösség 

Bárkáját - nemcsak emberi életük üdvösségét, hanem lelkük üdvösségét és békéjét is. Közeledik a nagy 

megpróbáltatások ideje, amikor a szekták szekta ellen, vallás vallás ellen csatát fognak vívni. 

20 Meddig fog tartani ez a vita? Nem tudhatod. De bizony mondom nektek, lesz elég idő a többiek 

lelkének előkészítésére. Lesz elég idő arra, hogy mindenki, még az utolsó teremtmény is felébredjen - még 

csecsemőkorban is. Hogy mindannyian tudatában legyetek annak az időnek, amelyben éltek, és 

tudatosuljon bennetek az Isteni Igazságossággal szembeni felelősségetek, amely minden lelket 

megújulásra hív. 

Ez a vihar el fog múlni, és az égbolton újra látni fogjátok az emberekkel kötött szövetségem jelét. De 

ez nem a földi szivárvány lesz a maga hét színével, hanem a Szentlélek fénye a maga teljességében, amely 

minden léleknek, a megtestesült és a testetlen lelkeknek egyaránt kinyilatkoztatja magát? 

A Szentlélek hangja azt fogja mondani minden gyermekének: Én vagyok a Béke, én vagyok az Út, az 

Igazság és az Élet, én vagyok az, aki új szövetséget köt köztetek és az én Szentlelkem, az én Törvényem 

között. Mert ebben az időben tanításaim révén megszabadultok a tudatlanság láncaitól, és a béke és a jólét 

új időszakát fogom biztosítani az új emberiségnek, amely az anyagelvűségtől megszabadult és a csontok 

csontvelőjéig megújult emberekből áll. Ebben azok a lelkek fognak megtestesülni, akik felébredtek az én 

fényem előtt, akik átfogóan felkészültek arra, hogy visszatérjenek a világ útjaira, hogy erényt és igazságot 

vessenek törvényem teljesítése érdekében. 

21 Ezért van az, hogy ti, szeretett tanítványok, akik ismeritek tanításaimat, olyan nagy felelősséggel 

viseltettek Atyátok iránt, mert tudjátok, mit tartogat számotokra a jövő. De az időt, amelyben próféciáim 

még nem teljesedtek be, nem években, de még csak nem is évszázadokban kell mérni. Csak arra kellene 

gondolnotok, hogy letegyétek a szeretet és bizalom adományát Velem, és teljesítsétek, ami 

mindannyiótoknak jár az Én tanításomban. A többit majd én elintézem, és így mindig jó lesz a 

lelkiismereted. 

22 Akkor megtapasztalod majd, ó Izrael, hogy - bármennyire is keserű az élet mások számára - 

számodra kellemes lesz, és semmilyen fájdalom nem lesz képes elnyomni téged, mert erődet törvényem 

teljesítésében és parancsolataimnak való engedelmességben szerezted. Akkor többé nem fogsz félni a 

kereszted terhétől, és nem fogsz félni a halál eljövetelétől sem ebben az életben. Nyugodtan fogod várni, 

és úgy fogod látni, mint barátodat, mint testvéredet, mint azt, aki azért jön, hogy megszabadítson téged, 

hogy megrövidítse életedben a fájdalom, a nyomorúság és a csapások napjait. Mert még ez is odavezet, és 

segít neked, hogy szilárd léptekkel átlépd az örökkévalóság küszöbét - oda, ahonnan még a lelked sem 

tudja. Mert bár már lakjátok, még nem tettétek ezt a legmagasabb szinteken, ahová az elkövetkező 

időszakokban fogtok eljutni. 

23 Néhány régióját már ismeri, de nem az összeset. Jézus már mondta nektek: "Atyám házában sok 

lakóház van", és ma a Szentlélek mondja nektek: "Az Atya házában végtelen számú lakóház van. 

24 Hogyan fog ez a küzdelmekkel, próbákkal teli élet a lelked számára kibontakozni? Nem tudjátok, 

még csak el sem kellene képzelnetek, mert csak a képzeletetek lenne az, ami hamis elképzelések 

kialakítására késztetne benneteket. 

25 Elég, ha tudjátok, hogy ez a földi élet - amely minden tekintetben csodálatos és tökéletes - csak 

egy szimbólum, a túlvilág halvány tükörképe. De ne próbáljátok meg elképzelni az életnek ezeket a síkjait 

teljes tökéletességükben. Mert ez olyan lenne, ó Izrael, mintha egy születésétől fogva vak emberrel 

próbálnád megértetni mindannak a színeit, ami körülvesz téged. 
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Ahogyan a gyermekként megtestesült lelked minden pillanatban csodákat fedez fel, és fiatalkorában 

folyamatosan új tapasztalatokban részesül, érett korban sem szűnik meg a Teremtés megismerése, majd 

öregkorára eléri az öregkort, és azzal a panasszal távozik ebből az életből, hogy nem ismerte meg mindazt, 

ami körülvette, úgy a lelked is továbblép ebből az életből - felkészülve a következőre -, és meglepetéstől 

meglepetésig, leckétől leckéig, csodától csodáig halad, és mégsem lesz képes meglátni Teremtőjét az Ő 

teljes végtelen dicsőségében. 

26 Őt nagyrészt az Ő törvényeiben, szeretetében, tulajdonságaiban fogja megérteni és megérteni. De 

vajon teljesen megérti-e Őt? Soha, népem, mert a Teremtő az Atya, és mindig is az lesz, és gyermekei az 

Ő teremtményei. 

A gyermekek az Úr jobbján ülhetnek majd, de soha nem az ő tiszteletbeli helyére. De a tiszteletnek 

erről a helyéről Jehova, aki a tökéletes szeretet forrása, soha nem fogja megalázni gyermekeit. Mindig is 

elkényeztetett teremtményeinek, tanítványainak fogja tekinteni őket, soha nem szolgáknak vagy 

vádlottaknak. Azt akarom, hogy eljöjjön az az idő, amikor nem vádoltnak vagy az Úr szolgáinak, hanem 

az ő szeretett gyermekeinek fogjátok érezni magatokat. 

27 Nem akarok rabszolgákat sem ezen a világon, sem máshol, nem akarok lakájokat vagy 

vazallusokat. Nem lesz vádlottam, meg fognak érteni, és ugyanazzal a szeretettel fognak szeretni, amellyel 

minden gyermekemet szeretem. 

28 Emberek, ezekkel a tanításokkal tanúságot teszek nektek arról, hogy jelenlétem az Igazság 

Szellemeként közöttetek van. Szavammal építem nektek a mentő bárkát ebben a Harmadik Korszakban. 

Értsétek meg a képletes jelentést minden leckémben, és tartsátok meg jelentésüket törvényem teljesítése 

érdekében. Mert azt akarom, hogy amikor káosz támad az emberek között, már felkészülten és épségben 

találjalak titeket, hogy hívást adhassatok azoknak, akik felborulnak - azoknak, akik elpusztulnak, és 

azoknak, akik vétkeznek és időben megbánják. 

29 Ne csak a biztonságotokat keressétek. Mert ha így cselekednétek, és ajkatok zárva maradna a 

beszédtől abban az időben, és elhallgatnátok kinyilatkoztatásaimat az emberek elől, mert félelem fog el 

benneteket, bár azt hiszitek, hogy már megmenekültetek a bárkában - bizony mondom nektek, akkor a 

hajótöröttek közé kerültök. 

30 Ahhoz, hogy valóban megmeneküljetek, el kell felejtenetek magatokat, és csak másokra kell 

gondolnotok. Érezz együttérzést embertársaiddal anélkül, hogy bőrszínük, vérük, nyelvük vagy 

világnézetük alapján különbséget tennél közöttük. Minden embertársatokban meg kell látnotok Atyátok 

képmását, amely egyetemes és minden gyermekében jelen van. 

31 Lássatok meg Engem és szeressetek Engem minden embertársatokban, emlékezzetek arra, hogy 

azt mondtam nektek, hogy egyetlen gyermekem sem fog elpusztulni az örökkévalóságig, senki sem fogja 

megtalálni a lelkének a halálát, mert az nem létezik. Nem én teremtettem, mert én csak a bűnt ölöm meg. 

32 Még azok a lények is, akiket ti kísértőknek vagy ördögöknek neveztek - bizony mondom nektek, 

ők nem mások, mint zavarodott vagy tökéletlen lények, akiket az Atya bölcsen felhasznál, hogy 

végrehajtsa az Ő magasrendű tanácsait és terveit. De még ezeket a lényeket is, akiknek a lelkét ma sötétség 

borítja, és akik közül sokan rosszul használják az általam adott ajándékokat, a kellő időben megmentem. 

Mert eljön az idő, Izrael, amikor az Úr minden teremtménye örökké dicsőíteni fog Engem. Nem lennék 

többé Isten, ha nem lennék képes megmenteni egy lelket az Én hatalmammal, bölcsességemmel és 

szeretetemmel. 

33 Mindannyian üdvözülni fogtok, és ha olvastatok a pokol tüzéről és az örök halálról - bizony 

mondom nektek, ott a képletes jelentést kell keresnetek, és nem szabad rosszul értelmeznetek tanításaimat. 

Mert ezzel olyan tökéletlenségeket tulajdonítanátok Nekem, amelyekkel nem rendelkezem. Tökéletes 

vagyok, de ezzel nem dicsekszem a gyermekeim előtt. Mert bármennyire is biztos, hogy ma még mindig 

tökéletlenek vagytok, szeretetem és fényem által mégis a tökéletességhez vezetlek benneteket. 

34 Tudnotok kell, tanítványok, hogy 1950 végén, amikor visszavontam az Igét, amelyet most juttatok 

el hozzátok a hanghordozókon keresztül, egy lélekként és egy szívként hagylak el benneteket. Továbbra is 

hirdetni fogom isteni tanításaimat, de ezek magas szintűek lesznek, még pontosabbak, és ráadásul a 

szellemtől a szellemig tartó beszéd kezdetét jelzik. Minél inkább egyesültök a Törvényemnek való 

engedelmességben, annál közelebb kerültök a tökéletes szellemi közösséghez. 
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35 Amint megnyilvánulásomnak ez a szakasza befejeződik közöttetek, megadom nektek az 

elmélkedés, a felkészülés és a tanulás idejét. De ezeket a tanulmányokat nem külön-külön kell végeznetek, 

hanem mindig egységben kell lennetek. 

Mielőtt emlékezetetekben és az átiratokban keresnétek tanításaimat, fel kell készülnötök, és ima által 

kapcsolatba kell lépnetek Uratokkal. Abban a pillanatban Én támogatni foglak benneteket, és amikor 

elkezditek megragadni az Igémet, a Szentlélek feltárja előttetek az egyes leckék valódi tartalmát. Mert nem 

akarom, hogy tanítványaim között különböző értelmezéseket lássak. 

36 Azt akarom, hogy mindenki elfogadja mindannak a tudását, ami alapvető az Én Munkámban; hogy 

a fanatizmus és a bálványimádás eltűnjön; hogy ne legyen köztetek babona; hogy a legegyszerűbb 

imádatot ajánljátok fel Nekem, rítusok és felesleges szertartások nélkül, hogy csak az Én igazságomat 

gyakoroljátok. Ezért mondtam nektek tanításom elején, hogy minden lépést, amit a spiritualizáció felé 

teszel, Én fogom megjutalmazni. 

37 A szertartások, oltárok és templomi harangok ideje az emberek között most ér véget. A 

bálványimádás és a vallási fanatizmus utolsó életjeleit fogja adni. Eljön a csata és a káosz ideje, amelyet 

folyamatosan bejelentettem nektek. Akkor, amikor a vihar után minden lélekbe visszatér a béke, az 

emberek nem fognak többé királyi palotákat építeni a tiszteletemre, és a tömegeket nem fogják harangok 

hangja hívogatni, és azok az emberek, akik nagynak érzik magukat, nem fognak hatalmat gyakorolni a 

tömegek felett. Eljön az alázat, a testvériség, a spiritualitás ideje, ami a szellemi ajándékok egyenlőségét 

hozza el az emberiség számára. 

38 Tisztulj meg továbbra is, ó Izrael! Nincs mit kijavítanod a tanításom jelentésében, mert az 

tökéletes. Mindig lássátok a munkámat mindazokon túl, amiket csináltok. Minden külsődleges imádatotok, 

szertartás és hagyomány nem tartozik hozzá. 

39 Lelkem, amely mindent átfogó, mindenben jelen van, amit Én teremtettem, legyen az lelki vagy 

anyagi természetű. Munkám mindenben jelen van, és az élet minden szintjén tanúságot tesz 

tökéletességemről. Isteni munkám mindent felölel - a legnagyobb és legtökéletesebb lényektől kezdve, 

amelyek a jobb kezemnél laknak, egészen az alig észrevehető legkisebb teremtményig, a növényig vagy az 

ásványig, az atomig vagy a sejtig, amely minden teremtménynek formát ad. Ezzel még egyszer rámutatok 

nektek mindannak a tökéletességére, amit Én teremtettem - az anyagi lényektől a szellemekig, akik már 

elérték a tökéletességet. Ez az én munkám. 

40 Ti vagytok azok a tanítványok, akik kicsinek és gyengének érzik magukat egyetemes 

Jelenlétemmel szemben. De én azt mondom nektek: kicsi és gyenge csak a testetek, de a lelketek erős lesz, 

és én hasznát veszem. Ha az Atya ma eljött hozzád, hogy ajándékot adjon neked, az azért van, mert tudja, 

hogy nem fogsz csalódást okozni neki, és az Atya soha nem téved. 

41 Ő, mint Mester, tudja, hogyan kell kiválasztani a sokaságból azokat, akiknek nehéz küldetést kell 

teljesíteniük. Bizony mondom nektek, sokan jöttek hozzám a hívásom hallatán, hogy meghallgassák 

tanításaimat, de nagyon kevesen vannak azok, akik hűségesek maradtak hozzám, és véghezviszik 

küldetésüket. 

42 Hányan azok közül, akiket Én adtam, hagyták kialudni a hit és a szeretet lámpását, hátat fordítottak 

Nekem, megtagadtak Engem, sőt gúnyolódnak megnyilvánulásaimon. Jelenleg őket is a mentő bárkába 

hívom, és még mindig van idejük arra, hogy önvizsgálatuk és bűnbánatuk révén jóvátegyék a hibáikat. De 

csak a hűségesek, az állhatatosak révén érhetik el ezt a többiek is. Azok, akik eltávolodtak tanításaimtól, a 

világ kísértéseivel és csábításaival szembeni gyengeségük miatt tették ezt. 

43 Tökéletességem egy újabb időszakot biztosít számukra, és fényemet adom nekik önvizsgálatukhoz 

és üdvösségükhöz. 

44 Küldjétek fel lelki imátokat, de nem magatokért és nem a tiétekért, hanem az egész emberiségért, 

amely szenved és elutasítja szerető simogatásomat. De ti jobban tudjátok érezni ezt a szeretetet, és még ha 

nagy megpróbáltatásokkal is találkoztok az utatokon, nem fogtok elpusztulni. Vannak megpróbáltatások, 

amelyeket az igazságosságom küld nektek, de ezek nagyobb részét ti magatoknak teremtitek a 

gyengeségeitek által. De mindkettőben szeretetem megerősít és segít benneteket, hogy elérjétek az út 

végét. 

45 Egyesüljetek Atyátokkal ebben a pillanatban, figyeljetek és imádkozzatok az emberiségért. 
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46 Azt akarom, hogy olyan legyél, mint egy csillag az égbolton, és onnan küldd le a fény, a szeretet, a 

megbocsátás és az irgalom sugarait a föld minden népére. Megáldalak benneteket, ó tanítványok. 

47 Még a szellem-lelketek sem képes felfogni saját erejét, sem azt a testvéri ölelést, amellyel az 

emberiséget átkaroltátok. De én jól tudom, és ezért mondom nektek, emberek, hogy mindig így 

imádkozzatok, mert ez a szellemetek egyik legmagasabb küldetése. De ha ajkatok nem tud vigaszt 

nyújtani, és nem tudjátok elérni a betegeket a kezetekkel, hogy "megkenjétek" őket, akkor imátok legyen 

olyan, mint a lelketek szárnyai, amelyek a legtávolabbiakhoz is elviszik, hogy elvigyétek nekik a béke és a 

szeretet üzenetét. 

Ahogy te figyeltél és imádkoztál az emberiségért, én is figyelni fogok rád, behatolok a szívedbe, és 

amikor felfedezem szenvedéseit, szükségleteit, megvigasztalom, és ajándékot hagyok neki, és ez az 

ajándék lesz annak beteljesülése, amit ebben a pillanatban kérsz tőlem. De türelmesnek kell lenned. Ne 

tegyetek próbára, ne szorongassatok engem. 

48 Nem szükséges, hogy kérjetek Engem, de mégis megengedem nektek, és ez azért van, mert még 

mindig kisgyermekek vagytok, és a nehézségek nyomasztanak benneteket. 

49 Eljön majd az idő, amikor nem fogtok kérni Tőlem semmit, hanem eljöttök hozzám, hogy azt 

mondjátok: "Atyám, cselekedj bennem a te akaratod szerint". 

50 Áldott legyen az életed, az utad és az asztalod is. 

Az én békém legyen veletek! 



U 303 

154 

Utasítás 303 
1 Emberek: Mivel ez a Tanítói beszéd az emberi értelemben való megnyilvánulásom utolsó évének 

kezdetét jelzi, arra kérlek benneteket, hogy vessétek magatokat mély és lelkiismeretes vizsgálat alá 

lelkiismeretetek fényében, hogy képesek legyetek lelkileg válaszolni, amikor megkérdezem tőletek: "Mit 

értettetek meg Munkámból, és melyek azok a döntő lépések, amelyeket ezen az úton megtettetek?" Ha 

tehát, bár a szíved mélyére koncentráltál, nem kapsz tiszta képet arról, hogy mit tettél jól, és mit tettél 

rosszul, akkor az Én szavamban megtalálod cselekedeteid tökéletes megítélését. 

2 Szükséges, hogy a lelkiismeret segítségével egyensúlyt teremtsetek, mielőtt megteszitek az első 

lépést megnyilvánulásom utolsó évében. Mert azt akarom, hogy a végén az engedelmesség, a megértés és 

a spiritualizáció gyümölcsét ajánljátok fel Nekem, mint az erőfeszítésetek termését és háláját. 

3 Az 1950-es év által lefedett időszak tele lesz olyan eseményekkel, amelyek megzavarják a világot. 

Életetek minden területe megrendül. Az emberiség spirituális imádata a vallásokban szenvedni fog, az erős 

nemzetek szenvedni fognak, a tudomány csodálkozni fog a természet nagy jelein, és az emberi élet 

általában tele lesz olyan tényekkel és eseményekkel, amelyeket az emberek furcsának és szokatlannak 

fognak nevezni. 

4 Tudjátok, hogy mindez azért fog történni, hogy megnyilvánulásom utolsó évét - az emberek 

számára - látható és kézzelfogható eseményeken keresztül jelezzem, mert az emberek nem vennék észre a 

jeleket ennek az időszaknak a végére, ha szellemileg adnám meg őket, a kétkedésük és a 

materializálódásuk miatt. 

5 Minden megpróbáltatás és esemény, amely az 1950-es évben megrázza a világot, annak példázata 

lesz, ami Jeruzsálemben történt azokban a második időkben azon a napon, amikor Jézus meghalt a 

kereszten. 

6 Ha valóban felkészültök és tudjátok, hogyan figyeljétek meg, mi történik ebben az évben, akkor 

tudatosítani fogjátok a sötétséget, azokat a sötét erőket, amelyek belépnek a világba - a viharokat, amelyek 

nemzeteket és intézményeket fognak sújtani, és azt az időt, amikor az emberiség spirituálisan érezni fogja 

jelenlétemet és intuitív módon meglátja a Harmadik Idő fényét. Mi lesz az a pillanat? Megnyilvánulásom 

utolsó pillanata - az a pillanat, amikor a templom függönye szellemileg elszakad, mint Jeruzsálemben, és 

az emberiség meglátja fényemet és felismeri az igazságot. 

7 Ne féljetek, emberek, mert irgalmasságom beborít titeket, és imátok és küldetésetek teljesítése 

olyan lesz, mint a páncél, amely megvéd benneteket a bajban. És ne féljetek attól sem, hogy egyedül 

maradtok, amikor az én szavam véget ér közöttetek. Mert bizony mondom nektek, egyik ajándékom sem 

fog elválni tőletek, amellyel feldíszítettem lényeteket. Aki megtanult tömegeket vezetni, az továbbra is 

szíveket fog vezetni. Aki befogadta a sugaramat az elméjében, annak nagyszerű inspirációi lesznek. Aki a 

szellemvilág eszköze vagy hanghordozója volt, az továbbra is fogékony lesz erre a hangra. És akinek 

megvan az ige, a magyarázat, a gyógyítás vagy a prófétálás ajándéka, az látni fogja, hogy az ajándékainak 

ereje növekszik, ha valóban felkészül a lelkesítéssel és a hittel való öltözködéssel. 

8 Készüljetek fel sokat, hogy távozásom után erős népet alkossatok, és képesek legyetek befogadni 

mindenkit, aki felkeres benneteket, anélkül, hogy túl tudatlanoknak vagy jelentéktelennek éreznétek 

magatokat a tudósokkal, az általuk viselt címekkel vagy azokkal szemben, akik próbára tesznek 

benneteket, mert azt hiszik, hogy a szellemi igazság ismeretének birtokában vannak. 

9 Ha ezek a gyülekezeti házak tele voltak az igehirdetésem idején, akkor azt akarom, hogy utána már 

ne legyenek elegendők. Mert ez jelzi majd a megfelelő időt arra, hogy ez a nép elinduljon és elterjedjen az 

egész világon. 

10 Tudom, hogy szívedben ezt mondod Nekem: "Uram, a Te hatalommal, fenséggel és lényeggel teli 

Igéd csodát tett, és tömegeket vonzott erre a világosságra. De azután ki fogja elvégezni azt a csodát, hogy 

tömegeket és karavánokat vonzzon, ahogyan Te tetted?" 

Tanítványok, miért vagytok kishitűek? Nem biztosak-e az ajándékok, amelyeket rátok bíztam? Nem 

láttátok-e testközelből a csodákat, amelyeket rajtuk keresztül tettetek? Bizony mondom nektek, az 

eljövendő időkben még nagyobb műveket fogtok végezni, amelyek elegendőek ahhoz, hogy megtörténjen 

a csoda, amellyel teljesítitek az egység, az engedelmesség és a spiritualizáció legfőbb parancsaimat. 
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11 Bizony mondom nektek, azokban a pillanatokban, amikor a hanghordozón keresztül hallatszik az 

Én Szavam, nemcsak ennek a népnek a lelke remeg, hanem minden lény, akinek szintén szüksége van az 

Isteni Fényre a Szellemi Völgyben. 

12 Nem az emberi szó hangja jut el hozzájuk, hanem az üzeneteim értelme és ihlete. Mert hangom 

egyetemes, és visszhangja eljut minden világba és otthonba, ahol Isten gyermeke lakik. 

13 Fényem egy sugarát küldöm minden világra. Nektek emberi szavak formájában küldtem el ezt a 

fényt, ahogyan az inspiráció révén más otthonokba is eljut. 

14 Ennek az isteni sugárnak a fényében minden szellem egyesülni fog, és egy égi létrát alkot belőle, 

amely ugyanahhoz a ponthoz, a Szellemi Királysághoz vezet, amelyet mindannyiótoknak ígértek, akik az 

én Istenségem szellemi részecskéi vagytok. 

15 El tudjátok képzelni, milyen ujjongani fognak azok a lények, akik fizikai kötelékeken keresztül 

kapcsolódtak hozzátok a földön, és akik most a világotokon túl élnek, amikor megtudják, hogy a hangot, 

amit hallanak, néhányan a földön is hallják? Nem távolodtak el tőletek, nem feledkeznek meg rólatok, és 

nem is tartózkodnak attól, hogy bármit is tegyenek azokért, akik egy rövid ideig még a földi völgyben 

maradtak. Simogatásuk és áldásuk folyamatosan rajtatok van. 

16 Élnek azok, akik a szüleitek, gyermekeitek, testvéreitek, házastársaitok, barátaitok vagy jótevőitek 

voltak. Lélekben ők egyszerűen csak a testvéreitek, de az irántatok érzett szeretetük ugyanolyan vagy még 

nagyobb, ahogy a segítségetekre és védelmetekre irányuló erejük is megnőtt. 

17 Imádkozzatok értük, emberek, ti se szűnjetek meg szeretni és emlékezni rájuk, mert emlékezetetek 

és imáitok édes vigaszt jelentenek a küzdelemben. 

Soha ne képzeljétek őket zavarodottnak vagy sötétségben élőnek, mert ez olyan lenne, mintha úgy 

éreznétek, hogy képesek vagytok ítélkezni és ítéletet mondani felettük. Ha az emberek itt a földön ilyen 

tökéletlenek és igazságtalanok szoktak lenni a felebarátaik ügyeinek megítélésében, akkor mit jelent ez, 

amikor a lelkek megítéléséről van szó? 

18 Ismét elmondom nektek, hogy csak az a dolgotok, hogy támogassátok őket imáitokkal és a 

világban végzett jó cselekedeteitekkel. 

19 Ne érezzétek azt a vágyat, hogy ezek bármilyen anyagi módon megnyilvánuljanak az életetekben - 

akár agyat vesznek birtokba, akár bármilyen más módon, mert akkor megtagadnátok a spiritualizációt, 

amit tanítottam nektek. Ne határozzon meg egy bizonyos évfordulót sem, amikor meg kell hívni őket. Ne 

feledjétek, hogy a szellemiek a földi időn túl élnek, és ezért bármelyik pillanat alkalmas lehet arra, hogy 

lelki imán keresztül közeledjetek hozzájuk. 

20 Hányan azok közül a lények közül, akiket gyakran úgy képzeltetek el, mint akik zavart 

szenvednek, éppen azok, akik arra törekedtek, hogy közelebb vigyenek benneteket a fény azon 

ösvényéhez, amelyet ők maguk nem találtak meg, amíg a földön voltak! Ne ejtsetek több könnyet értük, és 

semmiképpen ne bánkódjatok, mert eltávoztak a szellemi völgybe. Nem haltak meg igazán, csak röviddel 

azelőtt a pillanat előtt távoztak, amikor el kell majd indulnotok. De így rendeltem el, hogy előkészítsék az 

utat számotokra. Tényleg el kell mondanom nektek, hogy semmi keresnivalótok a temetőkben, és hogy a 

sírok felett hullatott könnyeitek a tudatlanság, az anyagiasodás és a téveszme könnyei? 

21 Azok lelke, akiket sirattok, él. De ti ragaszkodtok ahhoz, hogy azt gondoljátok, hogy halottak a 

testben, amely eltűnt a földben. Elveszettnek tekintitek őket, miközben ők szeretettel telve várják, hogy 

bizonyságot tegyenek nektek az igazságról és az életről. Távolinak vagy érzéketlennek és közömbösnek 

tartod őket a küzdelmeid és szenvedéseid iránt. De nem tudod, hány sziklát távolítanak el az utadból, és 

hány veszélytől óvnak meg. 

22 A tudatlanság arra kényszerít benneteket, hogy igazságtalanok, sőt kegyetlenek legyetek 

magatokkal és másokkal szemben, bár meg kell mondanom nektek: Ki lehet tudatlan, miután meghallgatta 

bármelyik tanító beszédemet? 

23 Szavam a fénysugár, amelynek mindannyiótokat át kell ölelnie, hogy egyesülve maradhassatok 

szeretetem tüzében. Ha ezt hallva elhiszitek és követitek, akkor mindannyian, akik szeretnek és 

dicsőítenek Engem, ettől a pillanattól kezdve egységesek maradtok. 

24 Szellemem fénye feltárta előttetek mindazokat az ajándékokat, amelyek lényetek legmélyén rejtve 

vannak - mindazt, amit eredetetekből magatokkal hordoztatok, anélkül, hogy tudtatok volna róla. 
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Tudattam veletek, hogy itt az ideje, hogy valóban megismerjétek magatokat, hogy találkozzatok 

önmagatokkal és ismerjétek meg örökségeteket, hogy nagyszerű szellemben élhessetek. 

25 Időről időre kinyilatkoztatásokat adtam nektek. Először a törvény, később a tanításom, végül a 

szellemi küldetésetek teljes ismerete. 

26 Azt mondod, hogy háromszor voltam férfiakkal, de igaz, hogy mindig is voltam. Az az Atya, aki 

az első korszakban kinyilatkoztatta az emberiségnek az Igazságosság Törvényét; aki a második 

korszakban Jézusban, az Ő Fiában tette az Ő "Igéjét" emberré; és aki most szellemileg megismerteti magát 

a világgal, minden korszakban megadta nektek azt az isteni példázatot, amelynek értelme a szellemi 

fejlődésetekről beszél nektek, és tudtotokra adja, hogy Ő, aki mindig is szólt hozzátok, egy Isten, egy 

Szellem és egy Atya volt. 

27 Amikor azt mondtam nektek, hogy mondjatok le az élvezetekről, félreértelmeztétek a szavamat, és 

végül azt gondoltátok, hogy jobban tetszik nekem, ha szenvedni látlak benneteket, mint örülni. Mivel én 

vagyok az Atyád, hogyan gondolhatod, hogy jobban szeretlek sírni látni, mint mosolyogni? Amikor azt 

mondtam nektek, hogy mondjatok le az élvezetekről, csak azokra gondoltam, amelyek megrontják a lelket, 

vagy károsak a testre. De én azt mondom, hogy a szellem és a szív számára olyan jótékony kielégülést kell 

szereznetek, amely elérhető. 

28 A megpróbáltatás, amelyet az ember élete tartalmaz, olyan kemény, hogy szükség van arra, hogy 

megédesítsük mindazokkal a lelki és testi örömökkel, amelyek szerethetőbbé és könnyebbé teszik az 

ember számára a kereszt terhét. 

29 Áldom mindazokat, akik az otthon melegében találják meg létük legszebb örömeit, és akik arra 

törekszenek, hogy a gyermekek iránti szülői szeretetből, a gyermekek szülők iránti szeretetéből, a 

testvérek egymás iránti szeretetéből Isten szolgálatát tegyék. Mert ez az egység, ez a harmónia és ez a béke 

olyan, mint az Egyetemes Atya és az Ő szellemi családja közötti harmónia. 

30 Ezekben az otthonokban ragyog a lélek fénye, ott lakik az én országom békéje, és amikor a 

szenvedések felmerülnek, könnyebb elviselni őket, és a megpróbáltatások pillanatai kevésbé keserűek. 

Még érdemesebbek azok, akik elégedettséget keresnek abban, hogy ezt másoknak adják, és akik örülnek 

felebarátaik egészséges örömének. Ők az öröm apostolai, és nagyszerű küldetést teljesítenek. 

31 Bizony mondom nektek, ha tudnátok, hogyan keressétek az elégedettség és az öröm pillanatait, és 

hogyan tartsátok meg a belső béke óráit, akkor földi létetek minden napján meglenne. Ehhez azonban 

először is fel kell emelned a lelkedet, nagylelkűbbé kell tenned az érzéseidet és az életről való 

gondolkodásodat. 

32 Ez az üzenet, amelyet az Igém által küldök nektek, tele van fénnyel, amely megvilágítja utatokat, 

és megadja lényeteknek a felfelé irányuló fejlődést, amely megtanít titeket békében élni, és egészségesen 

élvezni mindazt, amivel megáldottam létezéseteket. Ennek az emberiségnek még sokat kell küzdenie a 

fájdalom árnyékával való küzdelemért, és le kell győznie a hamis örömökre és csalárd kielégülésekre való 

hajlamát. Küzdenie kell vallási fanatizmusa ellen, amely megakadályozza, hogy felismerje az igazságot; 

küzdenie kell a fatalizmus ellen, amely elhiteti vele, hogy minden a végső pusztulás felé tart, amelytől 

senki sem mentheti meg magát, és küzdenie kell materializmusa ellen, amely arra készteti, hogy csak múló 

örömöket keressen - érzéki örömöket, amelyek a lelket a bűn, a fájdalom, a kétségbeesés és a sötétség 

szakadékába taszítják. 

33 Azért adom nektek a fényemet, hogy elhagyjátok az árnyékot, és ezen a bolygón, amelyet könnyek 

völgyévé változtattatok, végre felfedezzétek a lélek és a szív igazi örömeit, amelyek mellett minden más 

öröm kicsi és jelentéktelen. 

34 Ebben az időben adom át nektek az új tanítást, amely minden embernek szól. Nem mindenki 

imádkozott eljövetelemre várva, de a fájdalom ébren tartotta őket, és felkészítette őket arra, hogy 

befogadjanak Engem. 

A világ rendelkezik azzal a tapasztalattal, amelyet az "Izrael népe" hagyott rá a második korszak óta, 

hogy senki ne bízzon az isteni igazságosságban. Nem tudjátok, hogy a prófétálás, az isteni tudomány és a 

szellemi hatalom ajándékait a szellemi szegényeknek adták, akik vágytak az Úr eljövetelére, hogy 

megkapják tőle a remény és a tudás világosságát? 

Ha megkérdeztek Engem e lelkek hollétéről, elmondom nektek, hogy olyan életvilágokban élnek, ahol 

minden, ami ezen a földi bolygón nagyszerű, olyan a szemükben, mint a föld puszta pora. 
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De ha megkérdezitek tőlem, mi történt azokkal, akik nem fogadtak el semmit az országomból, mert 

Szavam és ígéreteim szegényesnek tűntek számukra, azt mondom nektek, hogy azok közé tartoznak, akik 

az idők végezetéig inkarnálódnak és reinkarnálódnak, mert az aranyat, a világot, a testet és a hatalmat 

kívánták. És ezért jogosan és szellemi jutalmukért kapták a világot a maga csekély gazdagságával és hamis 

hatalmával együtt. 

35 Az isteni igazságszolgáltatás egy ideig sújtotta őket, de nem száműzte őket az üdvösség útjáról, 

amely az igazság országába vezet. Ezért most, hogy bőségesen elküldöm nektek Lelkem világosságát, 

szorgalmasan keresni fogom őket, hogy megkérdezzem tőlük, elég-e már a nekik szánt próbaidő, és hogy 

megértessem velük, hogy most van a Harmadik Idő - az az idő, amelyben befejeződnek azok az idők, 

amelyekről beszéltem, amikor a zsidó nép megítélésére utaltam. 

36 Mindannyiótoknak találkozója van Velem, és össze kell fognotok, hogy meghallgassatok Engem, 

mert mindannyiótoknak szüksége van arra, hogy meghallgassatok Engem. 

37 Minden az én igazságosságom mérlegére kerül, amelyen minden olyan cselekedet mérlegre kerül, 

amely még nem került megítélésre. Jelenlétem és hatalmam úgy érezteti majd hatását, ahogyan eddig még 

soha. Mert a káosz után minden visszatér a régi kerékvágásba. 

38 Vigyázzatok és imádkozzatok szüntelen, hogy meg ne lepődjetek, ó emberek. De bizony mondom 

nektek, ha figyeltek és imádkoztok a világért, lesz egy láthatatlan köpeny, amely megvéd benneteket, mert 

képesek lesztek szeretni embertársaitokat és úgy érezni a fájdalmukat, mint a sajátotokat. 

39 Megismétlem, hogy jelenlétemet, hatalmamat és igazságosságomat kézzelfoghatóvá teszem. Ha 

megengedtem az embernek, hogy romlottságában meggyalázzon mindent, ami az életben szent, akkor 

határt szabok romlottságának. Ha hagyom, hogy a szabad akarat útján bolyongjon, bebizonyítom neki, 

hogy mindennek van határa. Ha megengedtem neki, hogy túlzottan kielégítse hatalomvágyát és a világban 

való nagyságra való törekvését, akkor megállítom őt az útján, hogy lelkiismerete segítségével megítélhesse 

munkáját, hogy válaszolhasson kérdéseimre. 

40 Hagytam, hogy a fájdalom, a pusztítás és a halál érezhetővé váljon az életetekben, hogy keserű 

gyümölcseik megértessék veletek, milyen fát termesztettetek. De gondoskodom arról is, hogy a fájdalom 

eloszoljon, a lélek magához térjen és észhez térjen, mert ebből a szeretet himnusza fog felcsendülni. Azt 

mondták és le is írták, hogy eljön ez a nap, amikor az emberek a lelküket a felemelkedés fehér köntösébe 

öltöztetik. 

41 Akkor mindenki megmenekül, mindenkinek megbocsátanak, mindenki megvigasztalódik. Hol van 

tehát a halál, hol van az örök kárhozat és a vég nélküli tűz? 

42 Nem teremtettem sem a halált, sem a poklot. Mert amikor szellemem megalkotta a teremtés 

fogalmát, csak szeretetet éreztem, és méhemből csak élet sarjadt. Ha a halál és a pokol létezne, akkor 

emberi műveknek kellene lenniük, mert mulandóak, és már tudjátok, hogy semmi emberi nem örökkévaló. 

43 Itt van a Mesteretek, kiválasztott nép, aki újból megmutatja nektek az utat. Bátor katonákat faragok 

belőletek, akik tudják, hogyan kell harcolni és védeni az ügyemet. 

44 Szeretetemmel egyesülve elindultok, hogy végigjárjátok a föld színét, és életet adtok a 

"halottaknak", Szentlelkem fényével mutatva ezt az utat azoknak, akik eltévelyedtek - azoknak, akik az 

emberiség pusztítóivá váltak. Az örök életnek ezt a kenyerét, ezt a "tejet és mézet", amiből táplálkoztatok, 

mindenhová el fogjátok vinni. 

45 Ti vagytok az Én választott népem, akiket nem különböztetek meg szín vagy faj szerint. 

Mindannyiótokat arra hívtam, hogy ismerjétek meg az igaz Istent, hogy ne fertőzzen meg benneteket a 

világ zűrzavara. Ti vagytok az Én kiválasztottjaim, akikre örökséget hagytam, akikben elhelyeztem 

ajándékaimat, és akiknél felbecsülhetetlen értékű ékszert hagytam, hogy az emberiség felismerjen 

benneteket. 

46 Megtisztítottam és előkészítettem szellemi szemeteket, hogy beléphessetek a túlvilágra, 

meglássátok Jelenlétemet, és tanúságot tegyetek róla a tömegeknek. Rád bíztam bölcsességemet, az 

aranybetűkkel írt könyvet, hogy soha ne térj le az útról, és hogy végigvezesd rajta az emberiséget. 

47 Prófétáimmá változtattalak benneteket, hogy tanúságot tegyetek arról, amit az Atya megmutat 

nektek a túlvilágon, hogy ti is felkészítsétek az eljövendő nemzedékeket. 

48 Ebben a Harmadik Időben a Mester hívott titeket, és meghívott titeket az Ő asztalához. Néhányan 

anyagi testben, mások pedig szellemi lényként jöttek, de mindannyian élveztétek az élet nektárját. 
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49 Halljátok szavamat, és azt mondjátok: "Az Úr jön a mennyek magasságából". Erre válaszolok 

neked: Ha a "mennyei magasságok" alatt a tisztát, a tökéletest, az örökkévalót és a bölcset érted, akkor 

igazad van. De ha a "mennyei magasságok" alatt azt az anyagi helyet érted, amely a végtelenben feletted 

van, akkor tévedsz. Mert én mindenben és mindenütt jelen vagyok, mindenütt jelen vagyok, és az én 

Lelkem mindent betölt és mindent magába foglal. 

50 Amikor azt mondjátok, hogy "leereszkedem", akkor jól mondjátok, mert a tökéletestől a 

tökéletlenig ereszkedem le, amikor megismertetem magam veletek. Én ugyanis emberszámba veszem, sőt, 

anyagiasítom Magamat, hogy érzékelhetővé tegyem Magamat számotokra, akik emberek vagytok. 

51 Ezek az emberek itt, akik most hallják a szavamat, hamarosan megértik annak a jelentését, amit 

most tanítok nektek, és felkészülnek arra, hogy átadják az üzenetemet a többieknek. 

52 Jelenleg az emberiség nevében fogadom itt ezeket a tömegeket, és amikor az emberiségre utalok, 

akkor nemcsak a jelen embereiről beszélek, hanem minden nemzedékről, amely hat szellemi időszak alatt 

lakta a Földet. Az üzenetek, amelyeket ebben a hat időben hoztam nektek, pontosan azok, amelyeket a 

"pecsétek" névvel szimbolizáltam, amelyek közül az egyiket, mint már tudjátok, még fel kell szabadítani, 

hogy feltárja előttetek az összes többi jelentését vagy jelentőségét - a lélek életének, a fejlődésnek és a 

tökéletességnek ezt a magas jelentőségét. 

53 A bölcsesség forrásaként, a tudás kimeríthetetlen forrásaként hagyom az emberiségre ennek az 

Igének az örökségét, amelyben az emberiség megtalálja az Isteni, a Szellemi és az Örökkévaló legfőbb 

örömét. 

54 A mag máris elkezdett szétterjedni a földön. De amikor a mag kicsírázik, elküldöm a vizet, amely 

termékennyé teszi a lélek földjeit. Akkor látni fogjátok, ahogy a spiritualizáció kivirágzik az emberiség 

szívében. 

55 Ma az újonnan érkezők száma csekély, és még kisebb a tanítványoké. De elszaporodnak és 

elterjednek a föld minden helyén és földjén, tanúságot téve arról, hogy eljött az ember számára az az idő, 

amelyet "Hatodik Pecsétnek" neveznek, mert ez az ember hatodik szellemi szakasza a földön, és amelyet 

"Harmadik Időnek" is neveznek, mert ez az Én Szellemem harmadik kommunikációja az emberével - egy 

olyan idő, amikor Illés összehozott benneteket a különböző utakról. 

Újra elküldtelek benneteket ebbe a világba, hogy tökéletesítsétek magatokat nehéz küldetésetek 

teljesítésében. Tanításom felkészít benneteket arra, hogy spiritualizáljátok magatokat. 

56 Barátként is szólok hozzátok, hogy többé ne érezzétek magatokat egyedül e világ 

megpróbáltatásaiban, hogy szívetekben legyen hitetek és bizalmatok Istenetekben, aki megismerteti 

magát, és az emberi értelmi képességen keresztül szól hozzátok. 

Ha nem éreztek Engem, az azért van, mert nem készültetek fel. De ha felkészítitek a szíveteket, és 

felemelitek hozzám a lelketeket, érezni fogtok Engem, és látni fogtok Engem a szellemetek szemével. 

57 Azért szóltam hozzátok ebben az időben, hogy emlékeztesselek benneteket a Törvényre, és hogy 

teljesítsétek azt. Megengedtem a szellemvilágnak, hogy veletek éljen, hogy tanácsot adjon nektek, segítsen 

nektek és megvédjen benneteket. Ezek a szellemek az Atya szeretetével a lelkükben harcolnak és 

dolgoznak. 

58 Az Ige, amelyet elétek hozok, világos és egyszerű, hogy mindannyian megértsetek Engem, hogy 

mindannyian megvilágosodjatok Szentlelkem fényétől. Azt akarom, hogy amikor már nem hallotok 

Engem az értelem ezen szervein keresztül, akkor tanítványaimként felkészüljetek arra, hogy szavaitokkal 

és jó példáitokkal elmenjetek és tanúságot tegyetek Jelenlétemről. 

59 Az emberek odajönnek majd hozzátok, hogy megkérdezzék tőletek, mi az a tanítás, mi az a 

szellemi étel, amit a Mesteretek rátok bízott az emberiség számára. Nektek azonban meg kell mutatnotok 

nekik az értelmet és a szeretetet, amely az én szavamban foglaltatik. 

60 Az igazság mindig győzni fog. Az igazság szavait adom nektek, hogy azokkal felszáríthassátok 

embertársaitok könnyeit. 

Ebben az időben, amikor megvan a hitvallás szabadsága, ne hagyjátok, hogy a hazugság rabszolgájává 

tegyen benneteket. Jelenleg újból tanítalak benneteket szeretetem által, és az Én kezemben nem fogtok 

felfedezni egy ostort, amely arra kényszerítene benneteket, hogy higgyetek Bennem. Mert ha így lenne, 

akkor nem lennék többé a ti Atyátok és Istenetek. 
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61 Keressétek isteni dicsőségemet, tanítsátok magatokat a megbocsátásra. Azért bíztam rátok 

ajándékokat, hogy jól használjátok őket, és jó tanítványaimmá váljatok, akik útmutatást adnak az 

emberiségnek. Illés és az én Szellemvilágom veletek van, hogy keresztetek ne legyen túl nehéz 

számotokra. 

62 Áldottak a jóhiszemű emberek, akik megnyitják szívüket erre az üzenetre, és áldottak a jóakaratú 

emberek, akik követik tanításaimat, mert ők a fény és a béke gyermekei lesznek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 304  
1 Boldogok, akik hozzám jönnek, mert megtalálták az utat. Boldogok azok, akik az Én Igém által 

keresnek útmutatást. Én vagyok az ösvény, és ti vagytok azok, akik rajta fogtok járni, és ezen az ösvényen 

fogtok feljutni a hegy tetejére. Ebből a magasságból át fogsz tekinteni mindarra, amit a lelked a fejlődése 

során bejárt. 

2 Minden akadály vagy szikla, amellyel találkozol, egy próbatétel lesz, amelyet ha teljesítesz, 

érdemeket kapsz. 

3 Ki állíthatja, hogy megértette a természet titkait, hogy behatolt a túlvilágra, a láthatatlan és 

hallhatatlan misztériumába - hogy behatolt az isteni arkanumba és ismeri annak tanácsait? Ki volt képes 

úgy megismerni önmagát, hogy cselekedeteit összhangba tudja hozni szellemi és anyagi természetével? 

4 Ti még mindig gyenge teremtmények vagytok, akik céltalanul bolyongtok. Mert bár a tudás, 

amellyel rendelkeztek, felkészített benneteket az emberiség szolgálatára, nem fejlesztettétek ki szellemi 

adottságaitokat, és még mindig nem vagytok szellemileg felkészülve arra, hogy harmóniában éljetek 

Velem és önmagatokkal. Ha nem ismeritek magatokat, akkor másokat sem fogtok tudni megismerni, és 

nem fogjátok tudni őket tökéletes módon vezetni. Hogyan lesztek az emberek vezetői, ha előbb nem 

tanultátok meg, hogy lépteiteket az igazság útján irányítsátok? 

5 Amikor így beszélek hozzátok, Izrael népe, az nem azért van, mert a Mester megveti a Munkámon 

belüli munkátokat. Ez azért történik, hogy felismerjétek, hogy a spiritualizáció felé tett lépéseiteknek 

nincsenek határai - hogy minden egyes lépéssel előre egyre több fényt kaptok, hogy megértsétek Munkám 

nagyságát. 

6 Olyan intelligenciával ruháztam fel az embert, amely lehetővé teszi számára, hogy megvizsgálja a 

természet összetételét és megnyilvánulásait, és megengedtem neki, hogy szemlélje a világegyetem egy 

részét, és megérezze a Szellemi Élet megnyilvánulásait. Mert Tanításom nem állítja meg a lelkeket, és 

nem gátolja az ember fejlődését - éppen ellenkezőleg, felszabadítja és megvilágosítja őt, hogy 

vizsgálódjon, töprengjen, érdeklődjön és törekedjen. De amit az ember szellemi kutatásainak legmagasabb 

fokának tart, az aligha a kezdet! 

7 Minden elő van készítve a lélek evolúciójához. Készüljetek fel, hogy a holnapi emberiséget arra 

taníthassátok, hogy lélekről lélekre kapcsolódjon Velem. 

Napjainkban a világ összezavarodott a különböző világnézetek miatt, és Szentlelkem fénye az, ami 

megvilágosíthatja őket, hogy inspirációmat befogadva kibontakoztathassák azokat a tiszta eszményeket, 

amelyek spiritualizálhatják őket, hogy békében élhessenek. 

8 Spirituális tanításom egyesíti az embereket a spirituális értékek valódi megértésében és 

megragadásában. Én vagyok az egyesülés központja, a szellemi kibontakozásuk inspirációjának forrása. 

9 Hozzám kell jönnötök szenvedéseitekkel, örömeitekkel és problémáitokkal. Fájdalmad helyett azt 

az örömöt adom neked, hogy nemesnek és méltónak érzed magad hozzám - a lehetőséget, hogy tisztázd 

vétkeidet. 

10 Minden emberi lényt megtisztít Szentlelkem fénye, amely arra ösztönzi majd, hogy szeresse 

embertársait. Ily módon a béke megszilárdul a világban, és mindenki egy erőben, cselekvésben és 

szellemben egyesül, és amit egyetlen vallás sem ért el, az eléri az emberek által befogadott Isten ihletését. 

Ezért ebben a Harmadik Korszakban mindenkinek egyenlő esélyt adok arra, hogy elérjen Engem. Az én 

Szellemi Tanításom nem ad okot a különbségre. 

11 Ha jelenleg a füleid nem is hallanak Engem, ó emberiség, és a szemeid sötét kötéssel vannak 

beborítva, eljön majd a nap, amikor meglátod a Szentlélek fényét, és úgy hallod majd Szavamat, mint az 

isteni zenét. 

12 Izrael, ismerd el, hogy minden embertársad méltó a kegyelem ajándékaira, amelyeket kaptál. 

Nyújtsd ki a kezed annak, akit zavarban látsz, mert tudod, hogy mindannyian ugyanazt a célt kell 

elérnetek. 

Megadtam nektek, hogy az emberi értelemmel halljátok az Igémet. De sok embertársatok tagadni fogja 

e megnyilvánulás igazságát, és azt is tagadni fogja, hogy ebben az időben ismét kiköveztem számotokra az 

utat, hogy kegyelmemet kiárasztom közétek, és hogy Egyetemes Sugárzásom az Isteni kegyelmem által 

előkészített hanghordozón nyugszik. Nem lesznek képesek felfogni, hogyan nyilvánulhat meg az Én 
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Istenségem egy tökéletlen teremtményen keresztül, akinek az értelmén keresztül teszem Magamat ismertté 

előttetek. Ehelyett továbbra is a vallási közösségeik ősi rítusaiban és szertartásaiban fogják keresni Engem, 

azokban a formákban, amelyeknek értelme van. 

Nehéz-e Istennek, aki mindenható, az emberi értelem által megismertetnie magát? Csak képeken és 

rituális istentiszteleteken keresztül akarjátok érezni a belém vetett hitet? 

13 Ha hisztek Bennem, mint Mindenhatóban, mint Teremtőben, mint Egyetemes Hatóságban, aki 

mindent befolyásol - ha hiszitek, hogy minden teremtésemben benne vagyok, akkor nem kételkedhettek 

abban, hogy kiválasztottjaim elméjét felkészítettem arra, hogy az ő közvetítésükkel ismertessem meg 

magam. 

14 Megnyilvánulok a levegőben, amit belélegzel, a tér végtelenségében, amelyben a világok léteznek 

- a Napban, amely a bolygódra küldi sugarait - abban, ami látható és abban, ami láthatatlan számodra. 

15 Kiválasztott Emberek, ne közeledjetek mások elítélésével vagy kritikájával. Nyújtsd ki a kezed, és 

fogd meg embertársaid kezét, akik különböző módon keresnek Engem. Beszéljetek hozzájuk, hogy 

megkapják azt a tudást, amivel ti rendelkeztek. De szívesen hallgassátok meg az elmélkedéseiket, hogy ti 

is kaphassatok némi útmutatást. Mert senki sem elég önmagának, mindannyiótoknak szüksége van az Én 

bölcsességemre és felebarátotok bölcsességére. 

16 Spiritistaként szeretetteljes kapcsolatot kell kialakítanotok szomszédaitokkal, függetlenül attól, 

hogy milyen vallási közösséghez tartoznak. Így fogtok tanúságot tenni arról, hogy Én készítettelek fel 

benneteket. Akkor nemes tetteid minden szívhez eljutnak, és mindenki megérti majd, aki önzés nélkül 

gondolkodik róluk. 

17 Embereim, a spiritualizmusnak nincsenek értelmes formái, nincs szüksége ezekre a 

megnyilvánulásokra, ezekre a rítusokra. Amíg érthetetlen, titokzatos dolgok fejeződnek ki a 

cselekedeteitekben, addig nem lehettek igazi spiritualisták. A külső dizájn, a kifejezés, a forma, a tárgyak, 

amelyeknek lenyűgözniük kellett, eltűntek. Mert az én Igémnek elegendő ereje van ahhoz, hogy 

felismerjetek Engem, és tökéletességre emeljétek magatokat. 

18 Az 1950-es év után az igazi spiritualista megérti az általam adott útmutatást, és gyakorolni fogja 

azt azzal a kizárólagos céllal, hogy kegyelmemet továbbadja ott, ahol szükség van rá. 

19 Holnap az emberek jobban meg fogják érteni ezt a szót, amelyet eddig csak kevesen hallottak, és 

széles körben megértik majd. 

20 Nem számít, hogy mire az 1950-es év véget ér, az én szavamat nem mindenki fogja megérteni. A 

megmaradt néhány mag elegendő lesz a gyümölcs éréséhez a jövőben. 

21 Szeretett tanítványok, olyanok vagytok, mint egy csillag, olyanok vagytok, mint egy világítótorony 

a tenger végtelenségében. Törekedj arra, hogy megőrizd ruhádat, tisztítsd meg szívedet, és alakítsd át 

szentéllyé, ahol a hatodik gyertyatartó fáklyája megvilágít minden lelket nappal és éjszaka. 

22 Legyetek olyanok, mint Én - alázatosak és szelíd szívűek. Szeressétek egymást, bocsássatok meg 

egymásnak. Légy olyan, mint egy kristálytiszta vízzel teli folyó. Vigyél a kezedben egyetlen gyümölcsöt. 

Mutassa be egy könyv tanítását az emberiség mentőcsónakjaként. 

23 Jöjjetek hozzám, én várok rátok. Aki kér, annak megadatik, aki keres, az talál, és aki kopogtat ezen 

az ajtón, annak megnyílik az ajtó. Úgy megmunkállak benneteket, mint a sziklákat az Igém vésőjével, és 

megfürdetlek benneteket a Szentlélek fényében. 

24 Ó, szeretett tanítványok! Forduljatok el a világ kísértéseitől, mert felkészítettelek benneteket, hogy 

holnap olyanok legyetek, mint a Mesteretek. 

25 Az emberi értelem által köztetek való megnyilvánulásom utolsó napján még a "kövek" is sírni 

fognak. De mindenkit éreztetni fogom békém csókját, mindenkit a keblemhez szorítok. És azután, amikor 

látom, hogy felkészültetek, azt fogom mondani nektek a "felhőből": Itt van a sivatag, menjetek át rajta, és 

vigyétek a világnak, amit én adtam nektek. 

26 Ó, tanítványok! A holnapról beszélek nektek, és bátorítalak benneteket, hogy ne zokogjatok a 

fájdalomtól távozásom pillanatában. Mert nem akarom, hogy utána szomorúak legyetek - azt akarom látni, 

hogy tanítotok, hogy túlcsordul a forrás kristálytiszta vize, és bőséges gyümölcsöket hoztok az 

emberiségnek. 

27 Tegyetek tanúságot, mint prófétáim, hirdessétek, hogy Szentlélekként bennetek vagyok. 
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A hanghordozókon keresztül már nem fogtok Engem hallani, de szellemileg továbbra is örökké 

fogjátok kapni tanításomat. Amikor spiritualizáljátok magatokat, tele lesztek boldogsággal, mert érezni 

fogtok Engem, inspirációt kaptok, és minden megpróbáltatásotokban megtapasztaljátok, hogy veletek 

vagyok. Lélektől lélekig hallani fogjátok a hangomat, amely arra bátorít benneteket, hogy menjetek előre a 

küzdelmetekben, és megerősödve fogjátok érezni magatokat, mert minden gyermekemmel együtt leszek. 

28 Ma Atyaként, Fiúként és Szentlélekként nyilatkoztatom ki magam közöttetek, és veletek vagyok 

lényegemben, jelenlétemben és hatalmamban. 

29 Jöjjetek, ti sokaságok, akik Izrael népem részét képezitek. Jöjjetek hozzám, ti nők, akik olyan 

anyák vagytok a földön, mint Mária. Jöjjetek hozzám, ti szüzek, ti ifjak, ti gyermekek és ti felnőttek, mert 

befogadlak benneteket, és adom nektek a béke csókját. 

30 Engedd, hogy lelked hozzám jöjjön, mert én vagyok az, aki meg tudja adni neki, amire szüksége 

van. Én vagyok az Adományozó, aki kiárasztja kegyelmét a megtestesült és a nem megtestesült lelkekre. 

31 Izrael kiválasztott népe, ti már nem vagytok kisgyermekek, mert egyre jobban fejlődtök ezen a 

szellemi úton, és sok tudásra tettetek szert a különböző reinkarnációitok során. Most, ebben a Harmadik 

Korszakban ti vagytok az Isteni Mester tanítványai, akik napról napra tanuljátok a leckéket, amelyeket én 

adtam nektek, hogy nagyszerű szelleműek legyetek, ismerői annak, ami az emberiség számára ismeretlen. 

"Izrael" nagy lesz az eljövendő időkben a tudása, a Munkám megvalósítása, az egyesülése, a küzdelme, 

az engedelmessége, az Istenségem és embertársai iránti szeretete révén. Mert ha az én népem nem 

rendelkezik ezzel a szellemiséggel, a világ csak úgy fogja tekinteni az én Munkámat, mint egy újabb 

tanítást a földön. 

32 Mindez akkor fog megtörténni, ha népem nem készül fel, ha nem ért meg Engem, ha nem 

spiritualizálják magukat. Ezért azt mondom nektek: Itt az ideje, hogy megújuljatok, és tanításom 

gyakorlása által szellemileg felemeljétek magatokat. 

33 De nem hiába jöttem ebbe a Harmadik Korszakba, hogy Szentlelkem fényével megismertessem 

magam. Mert ti vagytok az elsők, akiket megtisztítottam és megszabadítottam a foltoktól, akiket 

megerősítettem és tanítottam, hogy felkészüljetek nehéz küldetésetek beteljesítésére, és hogy 

apostolokként, az emberiség idősebb testvéreiként emelkedjetek fel, hogy az emberiség számára olyanok 

legyetek, mint a csillagok az égbolton, és így embertársaitok megismerhetik az általam és az elmúlt idők 

hírnökei által adott próféciák beteljesedését. 

"Izrael", érvényes leszel a népek, a nemzetek között, hogy ők is táplálkozhassanak az örök élet 

kenyeréből. 

34 Nyitott könyvvé teszlek benneteket, amely próféciákat, tanításaimat, isteni kinyilatkoztatást és 

Jelenlétem tanúságtételét tartalmazza. Ez a könyv megnyílik azok előtt, akik keresik ezt a tudást. Sok 

kérdésre fogsz válaszolni a fénnyel és az igazsággal. Nem lesztek színlelők, megvéditek a művemet, és 

nem engeditek, hogy a világ meggyalázza azt. 

35 Ez az utasítás nem csak neked szól. Mert amint felkészültök Mesteretek példája szerint, elindultok, 

hogy szavaitokkal és cselekedeteitekkel tanúságot tegyetek rólam. Elhozom nektek a filozófusokat, a 

tudósokat, akik nagyszerűnek tartották magukat a tudásukban. De ne félj tőlük tudományuk miatt, mert 

nagyon kicsik az én bölcsességemhez képest. 

36 Amíg az emberek elméje nem szabadul meg minden sötétségtől, amit rejtegetnek, addig nem 

lesznek képesek megérteni Engem, és nem lesznek képesek felismerni hírnökeimet, apostolaimat, sem 

azokat, akik a jövőben Mesterként fognak megjelenni. 

37 Gondolkodjatok, Izrael népe, és szabaduljatok meg minden fanatizmustól, az anyagiasság minden 

hiúságától, hogy tökéletesen teljesíthessétek küldetéseteket. 

38 Ha az én népem nem indul el és nem törekszik, ahogyan az én akaratom, akkor nagyon nagyok 

lesznek a megpróbáltatások, hogy belássák a tévedésüket, és olyan erősek lesznek, mint az erejük, hogy 

megtanulják meglátni és megérteni, mi a kötelességük. 

39 Mindannyiótok testében elhelyeztem egy-egy fényatomot, amely az Én Lelkem része, és 

mindezeknek a részecskéknek, amikor eljön az idő, vissza kell térniük az Én méhembe. 

A lelkek, akik az emberiség többi részébe inkarnálódtak, olyanok, mint ti, és közöttük vannak olyan 

lények, akik szintén Engem keresnek. Ők is tudják, hogyan kell felemelkedni Hozzám, hogy 

kikérdezzenek Engem. 
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Mások azért fordulnak Hozzám, hogy megkérdezzék Tőlem a megrendülés okát, amit az emberiség 

szenved, és azt mondják Nekem: "Atyám, miért nem hallgatsz meg minket? Miért nem érezzük a Te 

erődet, hogy ne bukjunk el? Nem a Te gyermekeid vagyunk?" 

A lelkek tehát Hozzám kiáltanak, de nem tudják, hogy jelenleg tisztulnak - nem tudják, hogy a 

Harmadik Időben élnek - nem tudják, hogy a megtestesültek és a nem megtestesültek feltámadásának 

idejét élik. 

Az emberek azzal dicsekedtek, ami ehhez a világhoz tartozik, tele vannak arroganciával, és nem 

engedték, hogy lelkük felemelkedjen Hozzám. 

40 Ebben az időben az az akaratom, hogy mindenki hozzám jöjjön, hogy keressenek Engem a 

szellemiben, ahol megtalálják Atyjukat. 

41 Ebben az időben, Izrael, érdemeket fogsz szerezni, és példáddal megtanítod az embereket arra, 

hogy Velem közösségben éljenek. 

42 Csak a hibáitokról beszélek, mert semmi sincs elrejtve Előlem, és szükséges, hogy megújuljatok, 

hogy tiszta edények legyetek előttem. Az Én Igémet adtam nektek, és abban van az Én erőm, hogy 

legyőzhessetek minden kísértést és megpróbáltatást. Azért világosítottalak fel, hogy megértsd, ami a 

lelkedet érinti, és ami az emberi életedhez tartozik. Így tudtok az isteni parancsolatoknak megfelelően élni, 

mert tanítványaim vagytok, akiket tanítok, hogy lelketek egyre magasabbra és magasabbra fejlődjön, és 

többé ne omoljatok össze az anyagias teher alatt, a megszokott kultikus cselekedetek alatt, amelyeket 

Munkámban alakítottatok ki. Nem szabad többé hagynotok, hogy felesleges dolgok hátráltassanak 

benneteket, mert megvan bennetek az erő és a szükséges tudás ahhoz, hogy minden akadályt legyőzzetek. 

Folyamatosan előre kell haladnotok. 

43 Amilyen mértékben eléritek a tisztaságot, a dematerializálódást, az imádatotok spirituálisabbá 

válik, az imádati cselekedeteitek az Én Munkámon belül kevésbé lesznek bonyolultak. Mert az Én 

Munkámban a ti akaratotok szerint cselekedtetek és cselekedtetek, és nem tartottátok be a spiritualizációt, 

nem készítettétek elő a szíveteket, hogy felküldjétek az imátokat, és csak az írott imákat ajánlottátok fel 

Nekem szavakkal, ezzel is ugyanazt tettétek embertársaitokkal. Mert a ti szertartásaitok, az 

istentiszteletetek módja, a hagyományaitok ugyanazok voltak, mint amiket az emberek az emberiségnek 

bemutatnak. Miben különböztek tehát? Mi különböztette meg Önt másoktól? Semmi, Izrael, mert te 

materializáltad az Igémet, és ugyanezt tetted a Szellemi Világommal is. Az imádatotok az emberiséggel 

azonos érzékiségbe esett, a szimbólumaitok ugyanazok voltak, és a Munkámon belül is megmutattátok a 

széthúzásotokat és a szerzési vágyatokat. 

44 Hogyan hihetne tehát az emberiség benned? Hogyan ismerhetnének fel Engem a viselkedésedről, 

amikor ugyanazt a képet mutatod, mint embertársaid? 

Amikor az Atya látta, hogy nagyon lassú és nagyon érzéki a járásotok, nem volt több engedékenység a 

számotokra, ezért elrendelte, hogy egyesüljetek és gyűljetek össze, hogy meglepődjetek az Ő végéhez 

közeledő szavával. És minden további engedmény nélkül megparancsolta nektek, hogy szabaduljatok meg 

minden materializmustól, hogy tisztítsátok meg kultikus cselekedeteiteket, mert azok inkább érzékiek, 

mint szellemiek voltak. De az én munkám szellemi, az én munkám célja a lélek felemelése, az emberi 

életetekben való megújulás, hogy a "test" és a lélek magasrendű életet élhessen. Akaratom nem engedte 

többé, hogy népem a szakadékba zuhanjon, és ott végezze Munkámat. 

45 Ezért, amikor megkapta a parancsolataimat, zűrzavar támadt Izraelben az anyagelvűsége miatt. 

Mások azonban tisztelettel és engedelmességgel teljesítették ezt a parancsolatot, mert lelkük felismerte, 

hogy eljött Izrael új ébredésének órája, hogy az Atya kiszakította a megszokásból és a régi szokásokból, és 

hálát adtak Neki. 

46 Mindezek a megpróbáltatások megráztak benneteket, emberek, mert megszoktátok a rutint. Mert 

hamis kultikus cselekedetekkel akadályoztad meg elmédet, lelkedet abban, hogy felfelé fejlődjön. 

47 Emberek, most már tudjátok, hogy ha nem követitek az utasításokat, amelyeket a kötelességetek 

teljesítése érdekében adtam nektek, akkor semmi hasznotok nem volt abból, hogy meghallgattatok Engem. 

Mert az az akaratom, hogy amikor megkapjátok szavamat, gyakoroljátok azt, mert közeledik számotokra 

az emberi értelem általi megnyilvánulásom vége - az 1950-es év, amelytől kezdve ti sem halljátok többé 

szellemi világomat. 



U 304 

164 

48 Nem akarom, hogy emiatt fájdalmat érezzetek a lelketekben, mert felkészítettelek benneteket, hogy 

erős lelkek legyetek, hogy holnap olyanok legyetek, mint a fák, amelyek árnyékot adnak a vándornak, aki 

megfáradt és kimerült a tűző naptól. Azt sem akarom, hogy távozásom pillanatában fájdalmat okozzatok a 

Lelkemnek, mint amilyen fájdalmat okoztatok nekem a Második Korszakban. Nem akarom, hogy ismét az 

én vállamra helyezd a bűneid, az engedetlenséged, a kudarcod keresztjét. Azt akarom látni Izraelben az 

engedelmességet, a kötelességteljesítést, a megújulást, a spiritualizálódást, az emelkedettséget, hogy 

lélektől lélekig kommunikálhassatok Velem. 

49 Izrael, most nincs idő aludni, teljesen fel kell ébredned, hogy az emberiség felébresztésének 

feladatának szentelhesd magad. Mert bár fényem minden elmét megvilágít, látom gyermekeimet 

letargikusnak, látom törvényeimet poros könyvekben. Nektek, kiválasztott embereknek azonban 

vezetnetek kell az embereket, és "vigyáznotok" kell rájuk. 

50 Fanatizmus nélkül beszélj a világnak a szellemi tanításról. 

51 Gyakoroljátok a szellemtől szellemig tartó párbeszédet, amelyet napról napra tökéletesíteni fogtok. 

Mert az az akaratom, hogy ti és az emberiség kommunikáljatok Velem. Ezen a közösségen keresztül 

megkapjátok inspirációimat, parancsaimat, és én befogadom a lelketek, meghallgatom imátokat, és 

megengedem, hogy lelki karjaitok átöleljenek Engem. 

52 Amikor megtanultok szellemtől szellemig kommunikálni Velem, kibontakoznak ajándékaitok, és 

imádatotokban ezek az ajándékok dicsőségben és szellemiségben fognak kivirágozni. Akkor majd a 

szellemiben fogtok Engem keresni, és imádatotok tökéletes lesz. 

53 Ez a megnyilvánulás az emberi értelem által nem lesz többé köztetek. Nem akarom, hogy 

távozásom után árvának érezzétek magatokat, nem akarom, hogy a halál meglepjen benneteket, és nem 

akarom, hogy gyengeség legyen köztetek. Mert 1950 után felkészültök és lélekről lélekre kerestek Engem, 

harmóniában és békémben fogtok élni. Akkor bepótoljátok az elvesztegetett időt, és eléritek a 

spiritualizációnak azt a fokát, amely lehetővé teszi számotokra, hogy még ezen a bolygón élve 

megközelítsétek Királyságomat, és bebizonyítjátok a világnak, hogy nincs szükségetek rítusokra és 

szertartásokra, sem anyagi szimbólumokra ahhoz, hogy felajánljátok Nekem az imádatotokat - hogy az 

imádatotok módja emelkedett és spirituális, és hogy a hitetek egy fáklya, amely az élet útjain, az emberek 

szívében és lelkében terjeszti fényét. 

54 Megnyilvánulásom ideje elegendő volt ahhoz, hogy elérjétek a spiritualizációnak azt a fokát, 

amely lelketek megújulásához és felemelkedéséhez vezet. 

55 Jelenleg segítek neked megmászni a hegyet. Kézen fogva vezetlek benneteket e cél felé, és 

megadtam nektek, hogy szellemi világom szintén segíteni fog benneteket, hogy növelni fogja hiteteket, 

hogy biztosítani fogja lépteitek biztonságát, hogy többé ne legyen kétség a küldetésetek teljesítésében, 

hogy semmi ne késztessen benneteket arra, hogy visszalépjetek az ösvényről, amelyen oly sok éven és 

évszázadon át jártatok. A sivatagon való átkelésetek során biztosítottam, ami a táplálékotokhoz szükséges, 

és ezért most nagyon közel vagytok hozzám. 

56 Közeledik az idő, amikor véget vetek az emberi értelem által történő hirdetéseimnek, és akkor 

elindultok, hogy folytassátok vándorlásotokat. Mert itt a földön nem a ti célotok, és nincs számotokra 

nyugalom. Azt akarom, hogy kellőképpen felkészüljetek a rátok váró harcra, akkor az általam rátok 

ruházott ajándékaim révén mesterek, apostolaim és tanúim lesztek. Azt akarom, hogy olyan legyetek, mint 

egy nagy fáklya, amely elviszi fényemet a különböző népeknek, akik ezt az emberiséget alkotják. 

57 Velem vagytok és élvezitek békémet, hallgassátok tanításomat, hogy felkészüljetek. De ne 

feledkezzetek meg embertársaitokról, a világról, amely káoszban van és nagyon keserű poharat iszik - ne 

feledkezzetek meg a zűrzavarról, amely ebben a világban uralkodik. Nem akarlak érzéketlennek látni 

benneteket, mert a világ jajveszékelésének hozzátok is el kell jutnia. 

58 Ti vagytok a legfelelősségteljesebbek Nekem, mert nektek adtam Szavamat az emberi értelem 

képességén keresztül. Azt akarom, hogy a Munkámban való cselekvésetek módja egyre tökéletesebb és 

spirituálisabb legyen, mert nincs már messze a nap, amikor mindenhová elhozzátok a Tanításomat, 

amelyet Illés és Szellemi Világom készített elő. Mert az én Királyságom mindenkit vár, és 

mindannyiótoknak el kell jönnie hozzám érdemei és a lelketekben lévő alázat révén. 

59 Gyakran mondtad Nekem szíved mélyéről: "Mester, Atyám, miért bíztad munkádat, bár olyan 

finom és mély, olyan bűnös és méltatlan emberekre? Miért adtad ezt a nagy felelősséget a kezünkbe? 
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Miért bízol bennük, bár látod, hogy ez a nép, amelyet Izraelnek nevezel, olyan esetlen és tudatlan, mégis 

miért bízol bennük? Miért választottál minket, akik annyi megpróbáltatáson, annyi megtisztuláson, annyi 

fanatizmuson és bálványimádáson mentünk keresztül? 

De én azt mondom nektek, gyermekeim: Pontosan azért, mert ti vagytok azok, akik nagyon 

megtisztítottátok magatokat, és megismertetek Engem a megpróbáltatásaitok közepette. Mert a 

megpróbáltatások közelebb vittek benneteket hozzám, és így kiválasztott és kegyelemmel megáldott 

népként mutattalak be benneteket a többi nemzetnek, hogy a ti közvetítésetek által fogadhassák és 

megismerhessék a megújulásukra és lelkesítésükre irányuló munkámat. 

De nem azért választottalak titeket, mert több szeretetet érzek irántatok, és nem is azért, mert jobban 

szeretlek titeket, mint az emberiség többi tagját. És nem azért tettelek titeket az ajándékok és kegyelmek 

birtokosává, mert ti méltóbbak vagytok az Atya szemében. Ha átmentetek a megtisztulásotokon, az azért 

van, mert ti voltatok azok, akik a legtöbbet vétkeztek, akik a legtöbb hibát követték el, és ezért nektek kell 

a legtöbbet jóvátennetek. 

60 Emberek, vizsgáljátok meg a lelkiismereteteket, és fontoljátok meg, hogy méltóak vagytok-e 

Hozzám. Tudd meg, hogy érdemeid elég nagyok-e ahhoz, hogy megállj előttem. Emlékezz vissza a 

múltadra, és gondold át, hogy amit e világban tettél, méltóvá tesz-e arra, hogy a jobb kezemnél ülj. 

Mondjátok meg nekem, miután átgondoltátok a múltatokat, hogy jogot szereztetek-e arra, hogy 

birtokoljátok kegyelmemet, ajándékaimat, jótéteményeimet és törvényemet. 

"Nem - mondja Nekem a szíved -, gyakran mondtad nekünk, hogy hálátlan nép vagyunk - egy olyan 

nép, amely mindig is engedetlen volt Veled szemben." 

De én azt mondom nektek: Lelkem nagy vágyakozásával adományoztam nektek kegyelmemet, hogy 

egy napon a tiszta gondolatok népévé váljatok, hogy nagy tetteket vigyetek véghez, hogy nagy lelki 

emelkedettséget érjetek el. 

61 Az unokáitok lesznek azok, akik az igazság magját virágba borítják. Először a rokonaitokban, majd 

az emberiség körében fogjátok elvetni. 

62 Izrael: 1950 után minden más lesz számodra. Kultikus cselekedeteid, tudásod fejlettebb lesz, 

cselekedeteid spirituálisabbak lesznek, gondolataid és imáid emelkedettebbek lesznek, és még inkább 

spiritualizálod magad. Mert akkor többé nem fogtok materializmusban élni. 

63 Érzékennyé teszem a szíveteket, hogy érezzétek az emberek fájdalmát. Ahogy ma átadom nektek 

az Igémet, holnap ti lesztek azok, akiknek át kell adnotok azt a világnak. Mivel az emberiség nem akart 

hozzám jönni, holnap nektek kell elmennetek hozzá, és az Én nevemben el kell vinnetek neki a szeretet 

üzenetét, amelyet örökségként hagytam rá. 

64 Nagy lesz a küzdelmetek és a munka, amelyet e hit, remény és Isten nélküli emberiség körében 

kell végeznetek. Bár közel vagyok hozzá, mégsem érzett Engem, és nem érzékelte Jelenlétemet. Mert 

érzéki módon akar Engem látni, és mivel nem lát Engem a lelke szemével, elutasít Engem és elfelejt. 

Hamarosan eljön a pillanat, amikor apostolaimként fogtok felemelkedni, és erőteljes és spirituális 

hangotokkal felébresztitek az emberek tömegeit, és hitre, spiritualizációra juttatjátok őket. 

65 Ebben a korban nem csak tizenkét szívet fogok használni 1950 után, hogy tanúságot tegyenek 

rólam. Ma 144 000 kiválasztott van áldott népemből, Izraelből, akikbe minden reményemet és bizalmamat 

helyeztem, hogy az emberiség rajtuk keresztül megismerje Munkámat. 

66 Ti lesztek az erősek az emberiség körében, és a végsőkig teljesítitek küldetéseteket. De az én 

szellemem mindig is védelmezni fog téged. Én leszek a védelmetek, és spirituálisan rátok bízom 

lényegemet, jelenlétemet és hatalmamat - olyan mértékben, hogy érezzétek és gyakoroljátok a szeretetet, a 

spirituális szeretetet, amely minden teremtésben megnyilvánul. 

Az én békém legyen veletek! 



U 305 

166 

Utasítás 305 
1 Az emberiség szellemi élete három korszakra vagy korszakra oszlik. Az Első Korszakban 

Atyaként ismertettem meg magam, a Második Korszakban Mesterként nyilatkoztam meg, és a Harmadik 

Korszakban Bíróként mutatkozom meg. 

2 Ez az a három fázis, amelyet kinyilatkoztattam az embereknek, és amely során teljes mértékben 

meg kell ismernetek Engem. Ne akarjatok azonban három Istent vagy három Személyt elismerni ott, ahol 

csak egy Isteni Szellem létezik. Mert ebben a jelen időben képesek vagytok elfogadni mindannak az 

egyszerűsítését, amit eddig titokzatosságba burkoltatok és a felfoghatatlanságig bonyolítottatok. 

Ez a "templom" megmarad, de ez a munka évszázadok óta nem haladt előre, és most azzal a céllal kell 

folytatnotok, hogy befejezzétek, hogy felajánlhassátok Atyátoknak. 

3 Nem szükséges, hogy a föld minden népe részt vegyen ezen a megnyilvánuláson. Mert 

gondoskodni fogok arról, hogy tanításaim az egész világon elterjedjenek írásokon és könyveken keresztül, 

ahogyan az a Második Korszakban történt. Akkor szellemi üzenetem ismertté válik, és a jóakaratú 

emberek igyekeznek majd követni azt. 

4 Ebben a szerény és egyszerű, de Isteni Fénnyel teli könyvben az emberek minden kétségük 

tisztázását megtalálják, felfedezik az elmúlt időkben csak részben feltárt tanítások teljességét, és 

megtalálják a tiszta és egyszerű utat mindannak értelmezéséhez, ami az ősi szövegekben allegóriákban 

rejtőzik. 

5 Aki, miután megkapta ezt a szellemi üzenetet, meggyőződik a benne foglaltak igazságáról, és 

elkezd küzdeni az érzékek utáni vágyakozással, a bálványimádással és a fanatizmussal, megtisztítja 

elméjét és szívét mindezen szennyeződésektől, az felszabadítja lelkét, és örömöt és békét ad neki, mert 

most már képes lesz küzdeni a rá váró örökkévalóság eléréséért. De azok, akik folytatják a külső 

imádatukat, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy azt szeressék, ami a világhoz tartozik, és akik nem hisznek a 

lélek kibontakozásában vagy fejlődésében - bizony mondom nektek, ők lemaradnak és könnyeket fognak 

hullatni, amikor tudatára ébrednek elmaradottságuknak és tudatlanságuknak. 

6 Miközben minden folyamatosan növekszik, változik, tökéletesedik és kibontakozik, miért kellene a 

lelkednek évszázadokig megállnia? 

7 Az emberi szellem-lélek az, amelynek meg kell előznie az ember által végzett minden munkát, 

mert a földi életet rá bízták. Itt a ti világotokon azonban éppen az ellenkezőjét teszitek, mert a lélek 

elhanyagolja a legfőbb feladatait, hogy földi céloknak szentelje magát, és egyre jobban belevesse magát 

annak az életnek a mámorába, amelyet ti teremtettetek. 

8 Mivel sok mindent felfedeztél és megtanultál a tudományon keresztül, nem vagy tudatában annak a 

szüntelen fejlődésnek, amely a teremtés minden lényében létezik. Ezért szeretném, ha megértenétek, hogy 

nem hagyhatjátok a lelketeket abban az elmaradottságban és stagnálásban, amelybe már hosszú idő óta 

hoztátok, és hogy törekednetek kell arra, hogy harmóniába kerüljetek mindennel, ami körülvesz 

benneteket, hogy eljöjjön az a nap az emberek számára, amikor a természet ahelyett, hogy elrejtené titkait, 

feltárja azokat, és ahelyett, hogy a természet erői ellenségesek lennének veletek szemben, szolgákká, 

munkatársakká, testvérekké válnak. 

9 Azért küldtem a lelket, hogy megtestesüljön a Földön, és emberré váljon, hogy fejedelme és ura 

legyen mindannak, ami ezen a földön létezik, és nem azért, hogy rabszolga és áldozat legyen, és ne legyen 

rászoruló, ahogyan én látom őt valójában. Az ember a szükségleteinek, szenvedélyeinek, erkölcseinek és 

tudatlanságának rabszolgája. 

10 Ő a szenvedés, a tévedések és a sorscsapások áldozata, amelyeket szellemi emelkedettségének 

hiánya okoz neki, miközben a földön jár. Azért szűkölködik, mert nem tudja, hogy milyen örökség illeti 

meg az életben, nem tudja, hogy mit birtokol, és úgy viselkedik, mintha semmije sem lenne. 

11 Ennek az emberiségnek először fel kell ébrednie, hogy elkezdhessen tanulni a Szellemi Élet 

Könyvében, és aztán hamarosan, az eszmék e világának nemzedékről nemzedékre való továbbadása révén 

megjelenik az az áldott mag, amelyben az én Igém beteljesedik. Mondtam nektek, hogy egy napon ez az 

emberiség eléri a spiritualizációt, és tudni fogja, hogyan éljen harmóniában minden teremtett dologgal, és 

a lélek, az elme és a szív lépést fog tartani. 
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12 Ez a Harmadik Idő, amikor az emberi gonoszság elérte a csúcspontját, mégis a megbékélés és a 

megbocsátás ideje lesz. 

13 Míg az emberek önző céljaiktól és ellenségeskedésüktől hajtva készítik elő embertársaik 

elpusztítását, akiket ellenségnek neveznek, addig én azzal készítem elő az órát, amikor meg kell ítélnem 

őket, hogy ráveszem őket, hogy ítéljenek és ismerjék el művüket. 

14 Az ítélet óráján, amikor a lelkiismeret meghallgatásra talál, és fénye felragyog és megvilágítja az 

elmét és a szívet, az emberek tépik majd a hajukat, csikorgatják a fogaikat, és azt mondják Nekem: "Uram, 

hogyan lehettem képes ennyi rosszra?". Miért engedted, hogy ilyen förtelmes munkát végezzek?" 

15 Boldogok azok, akik az ítélet e pillanatában felébrednek, mert látni fogják, hogy megbocsátásom 

fénye leszáll rájuk, látni fogják a megbékélés áldott napjának eljövetelét. Akkor sok ember meg fogja 

érteni a szeretetről szóló tanításom okát, és meg fogja tapasztalni, hogy mit jelent Nekem minden egyes 

gyermekem, még akkor is, ha ők a legbűnösebbek. 

16 Igen, szeretett emberek, mindenkit határtalanul szeretek, mert még egy nagy bűnös mögött is van 

egy lélek, akinek szüksége van a fényemre, hogy ne vétkezzen többé. 

17 Azért jöttem, hogy megmentsem a gonosztevőket, mert aki bűnt követ el, az is Isten gyermeke, és 

Nekem minden egyes gyermekem sokat jelent. 

18 Ezt a tanítást a remény és a megváltás köpenyeként fogom szétteríteni az egész földön, lehetőséget 

kínálva mindenkinek, hogy fokozatosan törlessze a régi és a jelenlegi adósságokat, amíg újra éreznek 

Engem lényük legrejtettebb részében. 

19 Hosszú ideig nem éreztetek Engem, elvesztettetek Engem, és most lehetőséget adok nektek, hogy 

találkozzatok Velem. Tudom, hogy aki újra megtalál Engem az útján, az soha többé nem fog elveszíteni 

Engem. 

20 Kezdjetek el felém járni, ti bűnösök. Ne féljetek attól, hogy amikor a jelenlétembe jöttök, a 

hangom ítélkezni fog felettetek embertársaitok előtt, mert én nem árullak el benneteket. Ne féljetek, 

ahogyan Magdolna sem félt, aki, amikor hozzám jött, megszabadította magát bűnei súlyos terhétől, nem 

törődve azzal, hogy ki látta, ki hallgatta meg, ki ítélte el. Nyugodt volt, mert tudta, hogy többé már nem a 

bűn által megfertőzött nő, hanem a bűnbánat által megtisztított bűnös. 

21 Vegyetek példát róluk bűnbánatukban és szeretetükben. 

22 Mindenkivel meg fogom hallatni a hangomat a lelkiismeretükben - egy hangot az Atyától, a 

Mestertől, a Bírótól, amely áthatja a szíveket és felgyorsítja a boldogságtól, a csodálattól és a szeretettől. 

Hangom minden teremtményben hallható lesz, mert a lelketek készen áll arra, hogy ebben a formában 

fogadjon Engem. 

23 A börtöncellák csendjében az Én hangom hallatszik majd, és azt mondja majd ezeknek a 

férfiaknak és nőknek: "Itt vagyok veletek. Elhittétek, hogy elhagytalak benneteket? Nem, ti kishitűek, nem 

azt kérdezem tőletek, hogy gyilkosok vagytok-e, vagy hogy loptatok-e. Szeretetemmel megváltom azt, aki 

vétkezett, bátorítom azt, aki elesett, és megmentem az ártatlant, aki rágalom, igazságtalanság vagy tévedés 

áldozatává vált." 

24 Hangom hallható lesz a háború zajában, és hangja olyan átható lesz, hogy az emberek fegyverei 

elhallgatnak, amikor jelenlétemet érzik. 

25 A kórházakban és mindenütt, ahol beteg ember van, én is éreztetni és hallatni fogom magam, 

"megkenem" és megvigasztalom a betegeket, ahogyan csak én tehetem. A béke és a vigasztalás köpenyét 

terítem a szenvedők fájdalmára - akiket embertársaik elfelejtettek -, és isteni balzsamot öntök 

szenvedésükre, és életre keltem őket, hogy tanúságot tegyenek lelki jelenlétemről. 

26 Az otthonokban a gyermekek és a felnőttek egyaránt érezni fognak Engem, és mindketten 

tanúságot tesznek jelenlétemről. 

27 Ha úgy találom, hogy a tűzhely tüze kialudt, hívni fogom a házastársat, és azt mondom neki: Miért 

nem vagy szerető és megértő? Miért nem gyújtjátok meg a szeretet tüzét, amely a láng, amely életet ad a 

házasságotoknak? 

Amikor látom, hogy elhanyagolja kötelességeit, meglepem, és azt mondom neki: Miért tértél le a 

helyes útról, és miért dobtad le a keresztet? Nem volt erőd meginni a pohárban maradt keserű ital utolsó 

cseppjeit? Térjetek vissza arra az ösvényre, amelyen elindítottalak benneteket, csak ott fogtok megtalálni 

Engem, hogy megjutalmazzam hiteteket, engedelmességeteket és bátorságotokat. 
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28 Megérintem a feleséget a szív legérzékenyebb húrjain, és megkérdezem tőle: Feleség, gondolod, 

hogy a kötelességed útjától távol megtalálod a vágyott békét? Nem, ne csapd be magad. A ti érdemetek az 

lesz, hogy önmegtagadással és türelemmel viselitek mindvégig a keresztet, amelyet vállatokra helyeztem. 

29 Nem marad olyan szív, amelyet ne engednék megérezni isteni jelenlétemet, és ne hívnék 

megbékélésre, szeretetre és békére. 

30 Felkészült szíveket keresek, hogy beléjük helyezzem lényegemet, ami olyan, mintha lélekben 

belépnék az ember belső templomába - abba a templomba, amelyből ki kell űznöm bűneiket, mintha 

profán árusok lennének, amíg a szentély meg nem tisztul. 

31 Nem veszek ostort, hogy megértessem veletek szavamat, hanem az élet kenyerét hozom, hogy 

megerősítselek benneteket a felemelkedésetek eszményében. 

32 Miközben a világ azt hiszi, hogy elhagytam őt a fájdalom és bűn szakadékában, azért jöttem, hogy 

új bizonyítékot adjak neki végtelen szeretetemről, amely soha nem hagyhat el benneteket, és amely ezért 

atyaian szól hozzátok és megbocsát nektek. 

33 Néha, amikor halljátok az isteni gyengédséggel teli Igémet, összezavarodtok, anélkül, hogy 

megértenétek, miért használom ezt a fajta utasítást a bűnösökkel szemben, holott bizonyos szigorral 

kellene meghajlítanom benneteket. 

34 Mondom nektek, ebben a "Harmadik Korszakban" - még ha lehetetlennek is tűnik számotokra - az 

emberiség megújulása és megváltása nem lesz nehéz, mert a megváltás munkája isteni munka. 

35 Az én szeretetem lesz az, ami visszavezeti az embereket a fény és az igazság útjára. Szeretetem, 

amely titokban behatol minden szívbe, megsimogat minden lelket, megnyilvánul minden lelkiismereten 

keresztül, a kemény sziklákat érzékeny szívekké változtatja, az anyagias embereket szellemi lényekké, a 

megrögzött bűnösöket pedig a jóság, a béke és a jóakarat embereivé teszi. 

36 Azért beszélek így hozzátok, mert senki sem ismeri nálam jobban a lelketek fejlődését, és tudom, 

hogy a mai ember, a nagy anyagiasodás, a világ iránti szeretete és a legnagyobb bűnig fejlett szenvedélyei 

ellenére, csak látszólag él a "test" és az anyagi élet rabszolgájaként. Tudom, hogy amint megérzi lelkében 

szeretetem szerető érintését, gyorsan hozzám fog jönni, hogy megszabaduljon terhétől, és kövessen Engem 

az igazság útján, amelyen öntudatlanul is vágyik járni. 

37 Nem kell majd megmutatnom neki a kőbe vésett törvényt, mint az Első Korszakban, és nem kell 

majd a természet erői által jelenlétemet kinyilvánítanom, hogy érezzen Engem. Még csak nem is kell 

emberi alakban a világra jönnöm, hogy szenvedő életen és véres halálon keresztül megváltsam az ember 

lelkét. 

38 Azok az idők elmúltak, az ember lelke kifejlődött. Már nem az a múltbeli kisgyermek, akinek 

kezével kellett megérintenie az isteni dolgokat, és fizikai érzékszervekkel kellett érzékelnie, hogy higgyen 

bennem és jelenlétemben. 

39 Anyagiassága és a szellemi iránti érzékenységének hiánya mögött az ember egy könnyű lelket rejt, 

egy szellemlelket, amely hosszú utakat tett meg, és nagy próbatételeken ment keresztül, amelyek 

állhatatosságot, tapasztalatot és tudást adtak neki. Elég, ha hajlandó lesz belső párbeszédet folytatni a 

lelkiismeretével, hogy új életre keljen, és felfedezze lénye legmélyén az igazi Szentek Szentjét, ahonnan az 

Úr végtelen hangja az örök és bölcs igazságosság törvényeként árad - mint egy mindig világos és biztos út. 

40 Ha ez a szellemi fejlődés nem lenne jelen ebben az emberiségben, és ha nem állna a felszabadulás 

küszöbén, akkor nem adtam volna nektek a szellem és a szellem közötti párbeszédről szóló 

kinyilatkoztatást erre az időre. 

41 A próbatételek, amelyeken világotok keresztülmegy, egy korszak végének jelei, a materializmus 

korszakának bukása vagy halálhörgése; mert a materializmus volt a tudományotokban, a céljaitokban és a 

szenvedélyeitekben. A materializmus meghatározta az Nekem való odaadásodat és minden művedet is. 

42 A világ szeretete, a földi dolgok iránti mohóság, a test vágya, minden alantas vágy élvezetének, az 

önzésnek, az önszeretetnek és a gőgnek az ereje volt az, amellyel az értelmed és az emberi akaratod 

szerinti életet teremtettél, amelynek gyümölcseit learattam veled, hogy tökéletes legyen a tapasztalatod. 

De ha ezt a most véget érő korszakot az emberiség történelmében a materializmus fogja jellemezni - 

bizony mondom nektek, az új korszakot a spiritualitás fogja jellemezni. Mert ebben a Lélek lelkiismerete 

és akarata a szeretet által nagylelkű lények világát fogja felemelni a földön - egy olyan életet, amelyben 
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érezni fogjátok, hogy az Atya Lelke a gyermekek lelkében rezeg, mert akkor minden ajándék és képesség, 

amely ma rejtve él a lényetekben, a végtelenség lesz a működési területük. 

43 Szeretett emberek, meg kell értenetek Engem, mert a legegyszerűbb kifejezésekkel beszélek 

hozzátok, és az Én Igém nem tartalmaz rejtélyt. Én vagyok a ti Atyátok, és nincsenek titkaim előttetek. 

Megnyitottam a kincstáramat, hogy megtaláljátok benne a bölcsességet, amelyre szükségetek van ahhoz, 

hogy megvilágosodjatok abban az időszakban, amelyet éltek. 

44 Az emberi lélek fejlődött, képességei kibontakoztak, és képes arra, hogy elkezdje Munkám 

tanulmányozását. 

45 Az ihlet, a (belső) szó és a tudás ajándéka mindannyiótokban ott van, ha felkészültetek, mert a fény 

kiáradt a lelketekre. 

46 Tudjátok, hogy az a sorsotok, hogy ugyanazon az úton jussatok el hozzám, amelyet én követtem 

nektek, amikor emberré lettem. Az én példámat mindenki ismeri. Ki ne hallotta volna Krisztus nevét 

kimondani? Ki ne emlékezett volna a Mesterére a megpróbáltatások óráiban? És ki ne kiáltotta volna 

(korábbi földi életeiben), hogy elérje a szellemi tartományokat, a halál óráján, amikor teste meghal, hogy 

"A Te kezeidbe ajánlom lelkemet"? Ismerem a fény utáni vágyadat, a spiritualizáció utáni vágyadat. Ezért 

jöttem le hozzátok. 

47 Pásztorod felkészített téged arra, hogy eljöjj hozzám. Ugyanaz, aki a második korszakban a 

pusztában kiáltott, és akihez sokan, akik éheztek és szomjaztak a szeretetre, eljöttek, hogy felkészüljenek. 

48 Illés az, aki elhozott titeket hozzám, mert az ő küldetése, hogy minden egyes eljövetelemkor 

megelőzzön engem, mindig ugyanaz, és mindig ugyanaz lesz. 

49 Ma új időket élsz, és a csodák láttán, amelyeknek tanúja voltál, lelked meghajolt. Önmagára 

összpontosított, és szavaimban megtalálta a választ, amelyre szüksége volt, hogy megnyugtassa kétségeit - 

a fényt, amely arra hívja, hogy folytassa az utat. És ott, a végtelenben látja, hogy megnyílnak az őt váró 

otthon ajtajai, ahol az Atya és az Anya befogadja őt, hogy örökké velük lakjon. 

50 Nyissátok ki szemeteket az igazságra, mert most nem a titkok ideje van, hanem éppen 

ellenkezőleg, ez az idő a titkok feltárásának ideje. 

51 Ne a félelem irányítsa lépteidet, és ne a félelem kényszerítsen a törvény teljesítésére. Legyen a hit 

és a szeretet az az erő, amely arra ösztönöz benneteket, hogy jó cselekedeteket tegyetek az életetekben. 

Mert akkor az érdemeid igazak lesznek.  

52 A fény e kora minden ember számára megértést hoz, mert minden rejtély tisztázódik. 

53 Azt mondjátok Nekem a szívetekben: "Uram, ha a Te igazságodat állítod elénk, milyen érdemünk 

lesz? Azt mondtad, hogy áldottak azok, akik látás nélkül hittek." 

54 Ó, ti emberek, akik nem tudjátok, hogyan kell értelmezni az Igémet. Nem látjátok, mennyire 

szükséges, hogy segítsek nektek a jelentésébe behatolni és megérteni azt? 

55 Igaz, hogy akkor azt mondtam: "Boldogok, akik látás nélkül hisznek". De azt akartam mondani: 

"Boldogok azok, akik - anélkül, hogy földi szemükkel próbálnák meglátni az Istenit - tudják, hogyan 

lássák azt a hit fényén keresztül, ami a szellemi tekintet. Boldog az, aki - anélkül, hogy szándékában állt 

volna megérinteni vagy érzékszerveivel érzékelni a spirituálisat - tudta, hogyan készítse fel magát arra, 

hogy lelkében érezze az isteni jelenlétet." 

56 Értsétek meg, tanítványok, hogy amikor azt mondtam: "Boldog az, aki látás nélkül hisz", akkor a 

"test" tekintetére és érzékeire utaltam, hiszen aki így hitt, az azért hitt, mert látott és érzett Engem a 

lelkével. 

57 Most egy olyan időszak előtt álltok, amikor nem csak hit által fogtok hinni, a szellem-lélek e 

magasabb tekintete által, hanem olyan megértéssel is meg fogjátok érteni, amely az emberi értelmetek 

felett áll, mert ez a lélek lesz az, amelyet a szellemi bölcsesség megvilágosít. 

58 Még a jelenben is azt mondom nektek: "Boldogok azok, akik anélkül, hogy testi szemükkel 

látnának, vagy korlátozott emberi értelmükkel felfognának, mégis hisznek, mert lélekkel éreznek, mert 

felemelkednek, hogy szellemi szemmel nézzenek és felfogjanak azzal az értelemmel, amely minden 

emberi okosság felett áll.". 

59 Ha valakiben az istenibe vetett igaz hit kialakul, az azért van, mert lélekkel látott. Ki vagy mi 

késztetheti arra, hogy megtagadja azt, amit így megtapasztalt? Azok azonban, akik hamis hittel csapják be 

magukat, mert soha nem tudták, hogyan kell lélekkel nézni vagy érezni, és megelégedtek azzal, hogy azt 
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mondják, hogy van hitük anélkül is, hogy néznének, ezek hisznek. De ők azok, akik az első 

próbálkozásnál kételkednek, elbizonytalanodnak vagy összezavarodnak, és végül gyakran megtagadják. 

60 De mindannyiótokat megmentelek. Ezért már a múltban is mondták nektek, hogy eljön az óra, 

amikor minden szem meglát Engem. 

61 Haladásotok vagy felfelé haladásotok lehetővé teszi számotokra, hogy felfedezzétek az 

igazságomat, és érzékeljétek Isteni Jelenlétemet - mind a spirituális, mind minden egyes művemben. 

Akkor azt fogom mondani nektek: "Boldogok azok, akik mindenütt képesek felismerni Engem, mert ők 

azok, akik igazán szeretnek Engem. 

62 Boldogok azok, akik képesek Engem a lelkükkel, sőt a testükkel is érezni, mert ők azok, akik 

egész lényüknek finomságot adtak, akik valóban spiritualizálták magukat." 

63 Mennyire hátráltatták a lélek fejlődését az emberiség által gyakorolt tisztátalan vallási kultuszok! 

Így az emberek megakadályozták, hogy a spirituális hit által véghezvitt csodák valósággá váljanak, és a 

spirituálisnak az emberi életre gyakorolt természetes hatását is megakadályozták. 

64 Amikor az emberek megkapják jótéteményeimet, válaszaimat és szeretetem szüntelen 

bizonyítékait, az nem a hit vagy az igazi spiritualizáció jutalmaként történik, hanem az éretlenségük, 

nyomorúságuk és tudatlanságuk iránti együttérzésem miatt. 

65 Tudom, hogy sokan felháborodnak majd, amikor megismerik ezt a szót; de azok lesznek azok, akik 

mentális zavarukban nem akarják felismerni, hogy az emberben az emberi természet mellett a létezés 

szellemi része is létezik - vagy azok, akik hisznek az emberi lélekben, de hagyományaik és hiedelmeik 

szokása által megkötözve tagadják, hogy a lélek számára végtelenül hosszú fejlődési út áll rendelkezésre. 

66 Azt is tudom, hogy az igazság szavaival kell szólnom hozzátok, hogy felrázzalak benneteket, és 

felébresszelek benneteket abból a mély letargiából, amelyben a világ leledzik. 

Az emberek sokáig arra használták erejüket, hogy akaratukat teljesítsék, a szabad akarat ajándékát földi 

cselekedetekre használták. De látom, hogy még van erejük, és ezt ki is fogom használni azzal, hogy egy új 

világ, egy jobb világ eszményét sugallom nekik, amelynek alapja az igaz hit lesz, és amelynek célja a lélek 

szeretet és igazságosság általi felemelése lesz. Nem ez volt-e mindig is az Én tanításom? 

67 Tanulmányozzátok a leckémet, és miután mélyen elgondolkodtatok rajta, kérjétek ki a szellemetek 

ítéletét. Ne az elmétek és ne a szívetek legyen az első, aki ítéletet mond valamiről, ami túlmutat rajta. Mert 

olyan időben éltek, amikor isteni fényem gondolattá válva eléri elméteket, és a végtelen szépség és 

bölcsesség világába juttatja azt. 

68 Itt van veled Ő, aki soha nem fáradt bele, hogy várjon rád, és aki közeledik szívedhez, lelki 

vágyakozással lelkesítve azt, és szeretetemmel töltve meg mérhetetlen ürességét. 

69 Majdnem húsz évszázad telt el azóta, hogy a világ megszűnt Engem hallani és látni, anélkül, hogy 

tudná, hogy egy pillanatra sem szakadtam el tőle, és egy pillanatra sem szóltam hozzá. 

70 Abban az időben emberré kellett válnom, hogy hallhassátok az Igémet. Most az emberi értelem 

által kellett megismertetnem magam, hogy a világ újra hallhassa "az Igét". 

71 Már nem a názáreti Jézus jelenik meg a szemed előtt - hanem Krisztus, a Mester Lélekben, aki a 

szellemed előtt jelenik meg, hogy átadja neked az új leckét. 

72 Jézus volt a test, a megtestesült forma, amelyet arra használtam, hogy láthatóvá tegyem magam az 

emberek szemei előtt, Názáret pedig a falu, ahol férfiként felnőttem, ahol gyermekkoromat töltöttem, és 

ahol ifjúságomat kezdtem. Názáretből származott Mária, az áldott Anya, aki felajánlotta Nekem méhét, 

hogy emberré váljak, és ott nőtt és fejlődött az a test, ami miatt a világ később Názáretinek nevezett 

Engem. 

73 Ma nem Názáretből jövök, hanem abban a világban lakom, amely megfelel nekem, ami az a 

szellemi ország, amelyet már akkoriban is hirdettem nektek, és engedem, hogy meghalljátok a hangomat, 

amelynek nincsenek akadályai és távolságai. 

74 Megáldalak benneteket, ó népem, akik ma este összegyűltök, hogy üdvözöljétek az utolsó év első 

napját, amelyben Szavam ebben a formában fog megnyilvánulni. 

75 Hamarosan nem fogok többé elragadtatásban beszélni hozzátok ezeken a hanghordozókon 

keresztül. De nem szabad elfelejtenetek, hogy megmondtam nektek, hogy soha nem fogom magamat 

elválasztani tőletek, és hogy soha nem fogom abbahagyni, hogy inspiráció formájában küldjem nektek az 

Igémet. 
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76 Nagy volt a zűrzavar az emberek között, amikor rájuk hangolódtam abban a Második Korszakban. 

De ma, amikor újra hallani engedem emberszabású hangomat, felfedezem, hogy a zűrzavar még nagyobb. 

Úgy látom tehát, hogy eljött az általam meghirdetett óra, hogy ismét kinyilatkoztassam magam az 

emberiségnek, és megkezdem fénymunkámat azzal, hogy terjesztem igazságomat, és lépésről lépésre 

közelebb viszem az embereket ahhoz az ösvényhez, ahol meg kell fejteniük minden titkot, amit meg kell 

ismerniük, és ahol meg kell találniuk minden magyarázatot és minden felvilágosítást. 

77 Ez egy nagy jelentőségű időszak, amely most kezdődött - egy olyan időszak, amelynek 

mérhetetlen következményei vannak az emberek és a szellemek számára. 

78 És ez az év, az utolsó kihirdetésem, szintén végtelenül fontos e nép számára, mert ebben az évben 

megadom nektek a normákat, a fényt, a parancsokat és a tudást, hogy bátran és szilárdan lépjetek be egy új 

időszakba. 

79 Üzenetem világos, fényes és érthető volt, hogy soha ne botolhassatok meg a tévedés vagy 

tudatlanság szikláin. 

80 Gondoskodjatok arról, hogy a szívetekben megőrizzétek az értelmet, hogy magatokban 

hordozzatok Engem, és mindenkiben ott van egy tanácsadó, egy vezető, egy orvos. 

81 Ha úgy követitek tanításomat, ahogyan én tanítottalak benneteket, ha gyakoroljátok a lelki 

szeretetet, hamarosan nem lesztek többé kisgyermekek, hanem tanítványokká váltok, és felfedezitek, 

milyen könnyű kapcsolatba lépni szellememmel egy tiszta és felfelé irányuló gondolat révén. Akkor meg 

fogjátok érteni, hogy miért volt határa a kihirdetésem időszakának. Mert ha ennek soha nem lenne vége, 

akkor soha nem spiritualizálnátok magatokat, mert ahelyett, hogy a megtisztulásotok és érdemeitek révén 

felemelkednétek az inspirációm iránti vágyakozásban, mindig ott lenn várnátok a világotokban, hogy a 

hanghordozó felkészüljön, hogy üzenetet hozzon nektek. 

82 Bizony mondom nektek, hogy az Én Igém gyümölcse, amely a szívetekbe van vetve, az Én 

akaratom szerint a párbeszéd lesz szellemtől szellemig. Már rátok bíztam a magot, már megtanítottalak 

benneteket, hogy elvethetitek. Most az a feladatod, hogy elterjeszd és gondozd. Mert várni fogom vetésem 

gyümölcsét, hogy Lelkemben érezzem a gyermekek Velem való jelenlétének kimondhatatlan boldogságát, 

hogy halljam lelki hangjukat, hogy érezzem simogatásukat, ahogyan Jézus ajkán keresztül éreztem. 

"Szomjazom, szomjazom a te szeretetedre." 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 306 
1 Azért gyűltetek össze, hogy igyatok az élet forrásából, amelynek kristálytiszta vize a lelketekre 

ömlik. Ha az Igém kinyilatkoztatását igazságnak tekintitek, az annak bizonyítéka, hogy szellemileg hosszú 

utat tettetek meg, hogy új leckémet ebben a formában fogadjátok el. 

2 Bizony mondom nektek, sokszor voltatok már mind a "Szellemi Völgyben", mind a bolygón, ahol 

éltek. De azt is el kell mondanom nektek, hogy mikor volt a szellemi születésetek, és mikor léptetek 

először e világ porára, ahogyan azt is szükségesnek tartjátok, hogy felfedjem nektek, hányszor voltatok 

már rajta, és kik voltatok más inkarnációkban. 

Tanításom nem tárja fel előttetek azt, amit egyelőre nem kell tudnotok, és ami csak akkor tárulhat fel 

előttetek, amikor eléritek az ösvény végét. Munkám megmutatja nektek az utat, amelyen elérhetitek a 

spirituális tudás csúcsát, lépésről lépésre visz fel benneteket a jóság, a szeretet, a testvériség létráján. 

3 Annak érdekében, hogy Munkámat ebben a "Harmadik Korszakban" terjesszem, kiválasztottam 

144 000 lelket a nagy tömegek közül, és megjelöltem őket az Isteni Fény csókjával - nem Júdás csókja, és 

nem is egy olyan szövetség pecsétje, amely veszélybe sodorja a lelkedet. Az én jelem az a jel, amelyet a 

Szentlélek helyez az Ő kiválasztottjaiba, hogy betöltsenek egy nagyszerű küldetést ebben a "Harmadik 

Korszakban". Azok, akik ezt a jelet viselik, nem mentesek a veszélytől - éppen ellenkezőleg, ők nagyobb 

kísértésnek és próbatételnek vannak kitéve, mint a többiek. Emlékezzetek az általam kiválasztott 

tizenkettő mindegyikére a "Második Korszakban", és meg fogjátok erősíteni azt, amit most mondok 

nektek. Közöttük voltak kétségek, kétségek, kétségek, kétségek... 

a gyengeség, a zűrzavar, és még olyan is volt, aki elárult Engem azzal, hogy egy csókkal átadott 

hóhéraimnak. 

4 Hogyan ne kellene e kor választottjainak figyelniük és imádkozniuk, hogy ne engedjenek a 

kísértésnek! De bizony mondom nektek, hogy mégis lesznek árulók a száznegyvennégyezer között. 

5 Figyeljetek és imádkozzatok, szeretett emberek, a földi út tele van veszélyekkel és kísértésekkel, 

állandó harc a világosság és a sötétség között. Harcoljatok és imádkozzatok szüntelenül, 

engedelmeskedjetek szavamnak és készüljetek, ha nem akarjátok elárulni művemet. Ne feledjétek, hogy 

akarva-akaratlanul vagy tudtotok nélkül is árulókká válhattok, ha eláruljátok az igazságot. 

6 A lelkiismeret és az akarat szabadsága, a lélekben rejlő magasra való hajlam és a testben 

természetes, alacsonyra való hajlam között tépelődő lelked tudja, hogy lehetősége van arra, hogy 

felszabadítsa magát, és lehetősége van arra, hogy érdemeket szerezzen, hogy elérje a jónak a rossz felett, a 

léleknek a "test" felett, a fénynek a sötétség felett aratott legfőbb győzelmét. 

7 A jel az elhagyást, a megbízatást és az Istennek való elszámoltathatóságot jelenti. Nem biztosíték a 

kísértés vagy a betegség ellen; mert ha az lenne, akkor milyen érdeme lenne a választottamnak? Milyen 

erőfeszítést tenne a lelked, hogy hűséges maradj az én szavamhoz? Azért beszélek így hozzátok, mert sok 

szív van itt az emberek között, akik szeretnének a kiválasztottak közé tartozni. De láttam, hogy a vágynál, 

hogy az emberiséget szolgálják a Jellel nyújtott ajándékaim révén, sokkal inkább a biztonságérzet vágya 

vagy a hiúság az, ami arra készteti őket, hogy megkérjenek Engem, hogy hívjam őket. Próbára fogom 

tenni ezeket a gyermek tanítványaimat, és akkor meg fogják győződni arról, hogy szavam nem alaptalan. 

8 A jel az a láthatatlan jel, amelyen keresztül az, aki szeretettel, tisztelettel, buzgalommal és alázattal 

viseli, betöltheti feladatát. Akkor képes lesz látni, hogy a jel egy isteni kegyelem, amely a fájdalom fölé 

emel, amely megvilágosítja a nagy próbatételekben, amely mély felismeréseket tár fel előtte, és amely 

megnyitja számára, ahol csak akarja, azt az utat, amelyen a lélek haladhat. 

9 A jel olyan, mint egy láncszem, amely összeköti azt, aki birtokolja, a szellemi világgal, ez az 

eszköz arra, hogy a szellemi világ gondolata és szava megnyilvánuljon a ti világotokban, ezért mondom 

nektek, hogy a jeles az Én küldöttem, hogy ő az Én küldöttem és az Én eszközöm. 

10 Nagy a feladat és a felelősség is, amit a megjelölt személy a munkámmal szemben visel. De nincs 

egyedül az útján, mindig ott van mellette az őrangyal, aki megvédi, vezeti, inspirálja és bátorítja. 

11 Milyen erős volt az, aki szeretettel tudott ragaszkodni a keresztjéhez, és milyen nehéz és keserves 

volt az útja annak a kiválasztottnak, aki nem találta magát késznek arra, hogy a "Harmadik Időben" viselje 

a kiválasztott isteni jelét. Azt mondom mindazoknak, akik hallanak Engem, hogy tanuljanak meg figyelni 

és imádkozni, szeretettel viselni keresztjüket, és igazságosan és engedelmesen cselekedni, hogy ez az élet, 
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amely lelketek számára a legvilágosabb reinkarnációt jelenti, ne váljon meddővé, és később ne kelljen 

sírni az elvesztegetett idő és a ki nem használt képességek miatt. 

12 Mindannyian elgondolkodtok ezen a tanításon, akár megjelöltétek, akár nem, mert 

mindannyiótoknak sorsotok van, amit be kell töltenetek a munkámban. 

13 Emlékeztetlek benneteket a Törvényre - amit nem lehet kitörölni az elmétekből, nem lehet 

elfelejteni a szívetekből, és nem lehet megkérdőjelezni, mert a bölcs Intelligencia, az egyetemes 

Intelligencia diktálta, hogy minden ember belsőleg birtokolja a fényt, amely elvezeti őt az Istenhez vezető 

úton. 

14 Szükséges a Törvény mély ismerete, hogy az élet minden cselekedete az igazságon és az 

igazságosságon alapuljon. A Törvény ismerete nélkül elkerülhetetlenül sok hibát fogsz elkövetni. De 

kérdezem: Az elméd sohasem vitt el a tudás fényére? Bizony mondom nektek, a szellem soha nem volt 

tétlen vagy közömbös. A szívetek, az elmétek is az, amely elutasítja a belső fényt, elbűvölve a külső fény 

ragyogásától, vagyis a világ ismeretétől. 

15 Bár Nekem kellene az első szerelmednek lennem, az utolsót Nekem hagytad, mert az illúziók és az 

álmok, a földi szerelmek és a szenvedélyeid túl gyengévé tettek ahhoz, hogy képes legyél szeretni Engem. 

16 A világ szeretetében és a szenvedésben is nagyon kimerítetted a szívedet, de a lelked, amely 

bármelyik pillanatban szárnyalhat, aktív marad, mivel benne a fáradtság csak látszólagos, és nem öregszik, 

mint a test, és nem kopik el, mint a szív. 

17 Azt hittétek, hogy jobban szerettek Engem, mint bármi teremtett dolgot, de meg kell győznötök 

magatokat arról, hogy csak a végső szeretetet adtátok Nekem. 

18 Amikor eléritek az öregkort, és természetes okokból úgy érzitek, hogy a szívetekben lévő 

szenvedélyek és vágyak elhaltak, akkor felém fordítjátok majd a szemeteket, és azt mondjátok: "Uram, 

igazad volt. Amíg fiatalnak és erősnek érezzük magunkat a földön, elfelejtünk Téged, pedig sokszor 

hittük, hogy szeretünk Téged, és hogy Te vagy az első az életünkben." 

19 Felfogtad, hogy igazat mondtam neked, amikor azt mondtam, hogy én vagyok az utolsó szerelmed 

az életben? Senki ne higgye azonban, hogy amikor azt mondtam nektek, hogy Nekem kell az elsőnek 

lennem az életetekben, azt akartam mondani, hogy rajtam kívül senkit sem szabad szeretnetek. Azt 

akartam, hogy megértsétek, hogy aki Engem jobban szeret, mint bárki mást, az fog igazán szeretni. Ez az 

ember csak azt fogja szeretni, ami helyes, soha nem fog kimerülni az életben, és nem fog csalódásokat 

szenvedni. Mert azáltal, hogy mindenek felett szeretett Engem, szerette az igazságot és az igazságosságot, 

ami azáltal, hogy életében és cselekedeteiben alkalmazta őket, az emberi nehézségek fölé emelte, 

megmentette az illúzióktól, és a fény, a béke és a bölcsesség világában élővé tette. 

20 Néha érintettek vagytok, amikor azt látjátok, hogy még ha a lehető legjobban követitek is a 

törvényemet, nem menekültök meg a fájdalomtól, a szerencsétlenségektől és a megpróbáltatásoktól, és ez 

igaz, szeretett emberek. De ez csak itt történik, ebben a könnyek völgyében, amely egy próbakő, egy 

tisztító folyó és egy iskola a lélek számára. 

21 De miért hisszük, hogy a próbák büntetések? Jobb, ha elhiszitek, hogy a próbák nem büntetések, 

hanem tapasztalatok, amelyeket át kell élnetek, hogy a lelketek több fényt kapjon. Hányszor teszlek ki 

benneteket megpróbáltatásoknak, hogy gyakoroljátok az imádságot, hogy meggyújtsátok a hitet, és 

lássátok, hogyan válaszolok azonnal a hívásotokra azzal, hogy vigasztalást és békét küldök nektek! De ti 

ezt nem így értitek, és ahelyett, hogy imádkoznátok és bíznátok Bennem, hálátlanokká és káromlóvá 

váltok, azt mondjátok, hogy elfeledkeztem rólatok, hogy nem hallgatok rátok, és aztán kopogtattok 

embertársaitok ajtaján, akiknek ugyanúgy szükségük van Rám, mint nektek. 

22 Nem én vagyok az, aki visszavonta kegyelmemet a világtól, hanem az emberek, akik 

visszautasították azt. Hagyom, hogy még egy darabig így folytassák, bízva a tudásukban és erejükben. 

Mert később, amikor meggyőződnek arról, hogy képtelenek legyőzni a világot elárasztó fájdalmat, a 

lelkük gyorsan visszatér hozzám, hogy megvallják, hogy éretlenek, gyarlóak, hálátlanok és 

keményszívűek. 

23 Én, akinek nem lehet olyan munkád, amelyből ne fakadna fény, még ha rossz munkát is végeztél, 

azt fogom elérni, hogy a világ, amikor kikerül a káoszból, több fény legyen a lelkében, mint amennyi a 

bukás előtt volt. 
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24 Megbocsátom minden bűnötöket, mert az a tudatlanságotok gyümölcse volt. De amikor a fény 

felragyog a lényedben, képes lennél-e tudatosan vétkezni, túllépve a tapasztalatodon és a lelkiismereteden? 

Nem, tanítványok, soha többé nem eshettek abba a hibába, amely miatt ilyen keserű poharat ittatok. 

25 Felfogod-e, hogy könnyelműen ítélsz, amikor büntetésnek nevezed a megpróbáltatásokat, hogy 

nincs más céljuk, mint hogy tapasztalatot adjanak neked, hogy megerősítsenek a hitben, hogy igaz tudással 

gazdagítsanak, és hogy megtisztítsák a lelkiismeretedet. 

26 Hallgass rám alázattal, legyőzve a szívedben hordozott gőgöt, és apránként kezdd el felfedezni az 

élet valódi értelmét, minden egyes fordulóban felismerve a csodákat, amelyeket korábban nem láttál, mert 

képtelenséged titokzatosság fátylat borított az igazságra. 

Itt van az Én világosságom, amely nemcsak azt tárja fel előttetek, ami titok, és elmondja nektek, hogy 

nem Én vagyok az, aki elrejtettem a szemetek elől, hanem ti vagytok azok, akik nem akartatok felismerni 

Engem. 

27 Amikor tekintetemet a kórházakra, a börtönökre, a gyászoló otthonokra, a megromlott 

házasságokra, az árvákra vagy a lelkileg éhezőkre fordítom, miért nem fedezlek fel ott téged? Ne 

feledjétek, hogy nemcsak imádkozni tanítottalak titeket, hanem az Ige ajándékát is adtam nektek, és 

megtanítottalak gyógyítani. És már sokszor elmondtam nektek, hogy a jelenlétetek csodákra képes, ha 

valóban felkészültök. 

28 Hány lehetőséget kínál az élet minden nap, hogy jót tegyél! De ne feledjétek, hogy ahogy vannak 

olyan alkalmak, amikor csak imádkozni tudtok, úgy vannak olyanok is, amikor beszélni vagy cselekedni 

kell. 

29 Boldogok azok, akik nem félnek a rossz pillantásoktól vagy a pletykáktól, és csak a jót akarják 

tenni. Ők azok, akik lelkileg elkísérnek Engem a betegek ágyához, akik elmennek azokhoz, akik 

sötétségben élnek, hogy elvigyék nekik a hit, a tudás vagy a vigasztalás fényét. 

30 Boldogok, akik megemlékeznek a gyászolókról, és azok, akik megemlékeznek az anyagi és 

szellemi szegényekről, mert szívük közel dobog a lelkemhez. 

31 Hogyan fogsz gondolni embertársaid fájdalmára, ha hagyod, hogy a sajátod uralkodjon rajtad? 

Hogyan fogod felfedezni, hogy a világon emberek milliói szenvednek végtelenül többet, mint te, ha csak 

vonakodva viseled a keresztedet, és mindig azt mondod, hogy te vagy a legszerencsétlenebb? 

Sokan vannak, akik messze, nagyon messze járnak az igaz ösvénytől - sokan vannak, akik soha nem 

hallottak egy szót sem a szeretetről, sokan vannak, akik a fény egy szikráját sem hordozzák lényükben, és 

mégsem álltatok meg, hogy segítsetek nekik, amikor keresztezték utatokat. Hányan vannak ezek közül a 

lelki szegények közül, akik viselik a terheiket anélkül, hogy káromkodnának vagy lázadnának, mint ti! 

32 Meg kell tanulnotok egy kicsit túl látni önmagatokon, egy kicsit túl az otthonotokon és az 

érzelmen, együttérezni mások fájdalmával, hogy a jóság felébredjen a szívetekben, szeretett emberek, 

hogy a lélek túláradjon, és beteljesítse a lelkiismeretetekbe írt legfőbb parancsolatot, azt, amely azt 

mondja: "Szeressétek egymást". Ha anyagilag szegény vagy, és emiatt nem tudsz segíteni felebarátodon, 

ne bánkódj. Imádkozzatok, és én világosságot fogok ragyogni és békét fogok teremteni ott, ahol semmi 

sincs. Az igazi jótékonyság, amelyből az együttérzés születik, a legjobb ajándék, amit a rászorulóknak 

adhatsz. Ha, amikor egy érmét, egy kenyeret vagy egy pohár vizet adsz, nem érzed a szeretet érzését 

embertársad iránt - őszintén mondom neked, akkor nem adtál semmit, jobb lenne, ha nem válnál meg attól, 

amit adsz. 

33 Mikor ismeritek meg, ó emberiség, a szeretet erejét? Eddig még soha nem használtátok azt az erőt, 

amely az élet forrása. 

34 Amikor tanítványaim kíséretében jártam a vidéket, falvakat, városokat és otthonokat látogattam 

meg, soha nem nyújtottam a szegényeknek egy érmét sem, mert soha nem volt nálam. Mégis visszaadom 

nekik az egészséget, amit találtak, minden ár nélkül. Visszavezettem őket a jó útra, és egy olyan utat 

adtam nekik, amely tele van fénnyel, vigasztalással és örömmel. 

Egy bizonyos alkalommal, amikor nagy tömeg követett Engem a pusztába, hogy meghallgassa 

szavamat, megáldottam néhány kenyeret és halat, és szétosztottam őket, miután a lélek kenyerét adtam az 

embereknek, és láttam, hogy éheznek. A tömeg csodálkozott, hogy egy ilyen kis készlet elegendő volt 

mindenkinek. Ez egy szeretet által végrehajtott csoda volt, örök tanulságként e szkeptikus, anyagias és 

önző emberiség számára. 
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35 Ó, ha a föld népei testvérekként osztoznának a kenyerükön, még ha csak azért is, hogy tanításomat 

próbára tegyék - mennyi jót kapnának akkor, és milyen csodálatos megnyilvánulásokat tapasztalnának! De 

még mindig nem szeretik egymást, még mindig nem ismerik el egymást a nemzetek testvérekként. 

Idegennek tekintik egymást, és idegeneknek nevezik egymást. Irigylik egymást, neheztelnek egymásra, 

szinte mindig gyűlölik egymást és háborúznak egymással. A háború, amelyet minden ember táplál, 

mindenütt ott van, ahol emberi szív van. Egyesek egyféleképpen támogatják, mások másféleképpen, sokan 

tudatában vannak annak, hogy mit tesznek, mások pedig nincsenek tudatában. 

36 Erre a száraz, szeretet, hit és jóakarat nélküli mezőre úgy küldöm le kegyelmemet, mint egy 

jótékony és gyümölcsöző esőt. De előbb, mint egy vihar, igazságosságom elsöpör minden rosszat, ledönti 

a rossz fákat, megtisztítja a mezőket és a városokat, és felébreszti az emberiség alvó lelkét, hogy képes 

legyen befogadni az isteni üzenetet, amelyet szeretetem tartogat az eljövendő időkre. 

37 Az 1950-es év, amelybe most léptetek be, jelzi - ahogyan az örökkévalóságtól kezdve meg volt 

írva - szellemi megnyilvánulásomnak az emberi értelem által történő szakaszának végét. Ez az az év, 

amikor az ember lelke meg fogja érezni jelenlétemet, és imádkozni fog. 

38 Az 1950-es év nem egy korszak végét jelenti, hanem egy új korszak hajnalát, amely nagy 

kinyilatkoztatásokat és eseményeket tartogat az emberek számára. 

39 Milyen tapasztalatokat hagytak maguk után az elmúlt évben, tanítványok? Milyen fogadalmakat 

tettél az idei évre, amely az utolsó a ralimból? 

40 Te imádkozol, én pedig megáldalak téged. Mert aki hozzám intézi könyörgését, az soha nem fog 

csalódni. 

41 Imádkozzatok továbbra is, de most még inkább, mint valaha, próbáljátok megérteni tanításomat, 

hogy megtaláljátok a kiutat a stagnálásból, és eltávolítsátok mindazt, amit az istentiszteleti cselekedetekbe 

bevezettetek, ami ahelyett, hogy fejlődést hozna nektek, a rutinban tart benneteket. 

42 Hallgass a lelkiismereted hangjára, az bátorságot ad neked, hogy legyőzd az akadályokat és szakíts 

a hagyományokkal. 

43 Sok tennivalótok van, szeretett népem, most közelebb hozlak benneteket egymáshoz, és felhívást 

intézek azokhoz, akik eltávolodtak az összejöveteleitektől. Csak egyszer hívjátok őket, és ha 

meghallgatják, felfedem előttük örökségüket. De ha süketek maradnának, akkor bízzátok az ügyet Rám, 

mert én leszek az egyetlen, aki ítélkezhet azok felett, akik már nem akarták hallani Urukat. 

44 Szavam, amelyet ebben az utolsó évben adok nektek, az egész üzenet lényege lesz, amelyet 

megnyilvánulásom idején hoztam nektek. Ebben találsz majd utasításokat életed minden lépésére és 

kinyilatkoztatásokat, hogy legyen fegyvered, amikor a csata elkezdődik. 

45 Mondjátok el embertársaitoknak, hogy egységre és harmóniára hívtalak benneteket. Amíg ez a 

testvériség nem létezik, addig hazugság, hogy egy népet alkotnátok, mert akkor csak látszólag vagytok 

egységesek, mivel a valóságban megosztottak és távol vagytok egymástól. Mondd meg nekik, hogy 

egységben kell lennetek, mert az üldöztetések és ellenségeskedések el fognak jönni ellenetek - hogy nem 

akarom, hogy később sírjanak engedetlenségük miatt, és ne panaszkodjanak, amikor már nincs idő a 

jóvátételre. 

46 Ismerjétek fel, hogy nem hagyok el egyetlen pontot sem anélkül, hogy világosságot ne hoznék 

bele, ezért senki sem lesz képes panaszkodni és azt mondani, hogy nem figyelmeztettem az embereket 

szavammal. 

47 Az én hangom prófétai volt, az én szavam egy olyan Istené, aki előtt a jövő semmit sem 

rejtegethet. Minden előre látható, minden előre meg van tervezve, nektek csak bele kell egyeznetek az én 

szavamba, hogy minden az én akaratom szerint történjen. 

48 Még ha az emberek többsége tévedés áldozatává válik is, és letér az előírt útról, még ha a 

legtöbben nem is engedelmeskednek parancsaimnak, ez a fény nem szűnik meg világítani, mert az 

igazságot a gonoszság soha nem tudja elsötétíteni. 

49 Néhány engedelmes, energikus, lelki és alázatos szív elég lenne ahhoz, hogy eszközként 

használjam őket, hogy tovább terjesszem az Igém igazságát. 

50 Kötelességem, hogy így szóljak hozzátok, mert már tudnotok kell, hogy sokan közületek az utolsó 

órában a szenvedés új poharát adják át Nekem. Zűrzavar és sötétség fog eluralkodni ezen a népen, 

ahogyan a világ is elsötétült abban az órában, amikor Jézus meghalt a kereszten. De most még nem 
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tudjátok, meddig tart ez a sötétség, ezért azt mondom nektek, hogy figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne 

essetek kísértésbe, és ne tartozzatok azok közé, akik nem engedelmeskednek az utasításaimnak. 

51 Azt mondom nektek, hogy e zűrzavar sötétségében a fény áttörése fog megjelenni, hogy mindenki, 

aki szívvel-lélekkel követni akar Engem, felfedezze az utat, és eljusson Hozzám a spiritualizáció útján. 

52 Ez a nép nem tudatosult benne, hogy még a megpróbáltatásokat is maga hozza létre, amelyeknek 

holnap fel kell rázniuk, hogy felébredjen mély letargiájából. 

53 Mint mindig, most is sokan voltak elhívottak és kevesen kiválasztottak, mert én csak azokat 

választom ki, akik időben készen állnak arra, hogy betöltsék feladatukat; a többieknek pedig világosságot 

adok, hogy tudják, hogyan várják az időt, amikor ők is kiválasztásra kerülnek. 

54 Hányan sorakoztak fel tanítványaim és munkásaim között anélkül, hogy lelkükben meglett volna a 

feltétlenül szükséges fejlettség e kereszt terhének viseléséhez, és elméjükben sem a szükséges világosság 

az én sugallataim befogadásához! Mit tettek sokan közülük, miután csatlakoztak a kiválasztottak soraihoz? 

Megszentségtelenítik, megmérgezik a légkört, megfertőznek másokat gonosz hajlamaikkal, hazudnak, 

viszályt szítanak, haszonlesést űznek nevemmel és a szellemi ajándékokkal, amelyeket tanítványaimba 

helyeztem. 

55 Senki sem próbálja kideríteni, hogy melyek ezek, mert nem tudnátok. Csak átható ítélő szemem 

nem téveszti szem elől őket, és beengedem Szavamat a lelkiismeretükbe, amely azt mondja nekik: 

Figyeljetek és imádkozzatok, hogy időben megbánjátok vétkeiteket; mert ha így tesztek, megígérem 

nektek, hogy lelkileg hamarosan asztalomhoz ültetlek benneteket, és a megbékélés és megbocsátás 

ünnepét tartom. 

56 Szeretett tanítványok: Ez az az áldott óra, amikor éreztetem veletek Jelenlétemet. A Hanghordozó, 

akin keresztül átadom nektek Szavamat, felkészült, és a tömegek, akik Engem hallanak, összegyűltek, 

gondolatban felemelték magukat Hozzám. 

57 Így akarlak mindig látni benneteket, hogy tanúi lehessetek megnyilvánulásom csodájának, és 

érezhessétek lényetek mélyén szeretetemet, tekintetemet, lényemet. 

58 Bizony mondom nektek, nem ti vagytok az egyetlenek, akik a lelki felkészülés pillanatában 

jelenlétemet élvezitek. Nincs olyan vallás, és nem lehet olyan Nekem szentelt cselekedet, amelyben az én 

Lelkem nincs jelen. Pontosan abban a pillanatban, amikor a tömeg megmozdul, imádkozik és kér, 

kimondja és áldja Nevemet, akkor hatolok a szíve mélyére, hogy megadjam neki, amit kért. 

59 Ha a világ népei és vallási közösségei már kifejlesztették volna lelki ajándékaikat, akkor elérték 

volna azt az érzékenységet, amely lehetővé tenné számukra, hogy élvezzék a kegyelmet, hogy valamilyen 

módon érzékeljék Jelenlétemet. De nem látnak Engem, nem hallanak Engem, nem éreznek Engem, mert 

érzékeik és képességeik elaludtak a bálványimádó és fanatikus kultuszok gyakorlatában. 

60 Ha most megkérdezed Tőlem: Mester, mikor fognak a különböző vallási közösségekből származó 

testvéreink és nővéreink érezni, hallani és látni Téged, ahogyan most tanítasz minket? - Azt válaszolnám 

nektek: Akkor, amikor már mindenki spiritualizálta magát. - De amikor ez megtörtént volna, már el kellett 

volna hagyniuk minden érzéki vallásgyakorlatot és fanatikus hitet. 

61 Próbákon keresztül beszélek hozzájuk, amelyek tanulságul szolgálnak számukra - néha 

megjutalmazom a hitüket, néha pedig Isteni igazságosságommal sújtom őket, amikor olyan 

cselekedetekkel keresik az előnyeimet, amelyek nem alkalmasak arra, hogy felajánlják őket Nekem. 

62 Nagyon ritkán értik meg azt, amit meg akarok értetni velük a próbáimon keresztül. De tekintettel a 

fájdalmukra, a belém vetett hitükre vagy reményükre, megbocsátom a hibáikat és a tudatlanságukat, és 

elküldöm nekik a kegyelmemet. 

63 Most van az az idő, amikor Szellemem szüntelenül szól az emberek szelleméhez, lelkéhez, 

elméjéhez és szívéhez. Hangom gondolatok és próbatételek útján jut el az emberekhez, amelyeken 

keresztül sokan maguktól felébrednek az igazságra, mivel azok, akik vezetik vagy oktatják őket, alszanak, 

és azt szeretnék, hogy a világ soha ne ébredjen fel. 

64 Szeretett emberek, ne feledjétek: Ha készek lennétek elvinni Igém jó hírét más országokba, sokan 

megértenék az üzenetemet. 

65 Amikor így beszélek hozzátok, a szívetek mélyén azt mondjátok: "Hogyan fogok tudni különböző 

nyelveken tanítani, amikor én magam is túlságosan kínosan érzem magam ahhoz, hogy a saját nyelvemen 

fejezzem ki magam?". 
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De én azt mondom nektek: Ó, ti emberek, akik nem hisztek az Igémben! Gondolod, hogy a második 

korszak apostolainak volt fizikai képzettségük a különböző nyelvek beszélésére? Nem, gyermekeim, és 

mégis mindenki számára érthetővé tették magukat, mert a nyelv, amelyet beszéltek, és amelyet Tőlem 

tanultak, a szeretet nyelve volt. Vigasztaltak, ahogyan a Mesterük tanította őket, meggyógyították a 

betegeket, békét teremtettek, világosságot hoztak, kinyilatkoztatták az igazságot és utat mutattak. De ezt 

inkább művekkel, mint szavakkal tették. 

A szeretet így fejezi ki magát: cselekedetekkel. Ugyanígy beszél a fénylélek is, amihez az emberi 

szavak gyakran feleslegesek. 

66 Észrevettétek már, hogy mennyi szellemi tanítás árad ezekből az ajkakból azokban a rövid 

időkben, amelyekben elmondom nektek az üzenetemet? Látjátok, mennyi szó jön ebből a szájból, amíg 

megnyilvánulásom tart? Mégis kicsinek bizonyulnak, ha összehasonlítod őket azzal a sok munkával, amit 

óráról órára és mindenkor veled végzek. Ezért igazat mondok nektek, hogy inkább a cselekedeteimen 

keresztül beszélek hozzátok, mint a szavaimon keresztül. Csak még nem tettetek erőfeszítést arra, hogy 

megtanuljátok értelmezni Szavamat, amely bölcsen és szüntelenül szól hozzátok. Azt hiszitek, hogy 

kinyilatkoztatásaimat csak az emberi szó segítségével kaphatjátok meg, ezért megadtam nektek, hogy a 

saját nyelveteken hallgassátok meg emberszabású Igémet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 307 
1 Az Én Igém az, ami nyugalmat ad a szíveteknek és békét a lelketeknek. A legnagyobb dolog, amit 

neki szántam, a béke. Aki birtokolja ezt a kincset, annak mindene megvan - aki ismeri a léleknek ezt az 

állapotát, az nem cserélné el a legnagyobb földi javakra és kincsekre. 

2 Ha megkérdezitek tőlem, mi a titka annak, hogy elérjétek és megtartsátok a békét, azt mondom 

nektek, hogy a titok az, hogy Atyátok akaratát cselekedjétek. És ha megkérdeznéd Tőlem, hogyan kell az 

Isteni Akaratot teljesíteni, úgy válaszolnék neked, hogy törvényemet és tanításomat alkalmaznám az 

életedre. 

3 Néhányan csalódást élnek át, amikor azt hallják, hogy a legnagyobb dolog, amit adok nektek, a 

béke. Mert azt szeretnék hallani, hogy azt mondom, azért jöttem, hogy szétosszam e világ kincseit és 

javait. Ennek az az oka, hogy nem tudják, mi a béke - de nem csak ők. Ki ismeri a békét? Melyik emberi 

lény mondhatja magáénak? Senki, emberek. Ezért sokakat látok, akiknek kevésnek tűnik az, amit a 

legnagyobb ajándékként hozok nektek: a békét. 

Ha egyszer megtudjátok, hogy mi a léleknek ez az állapota, mindent megtesztek majd, hogy ne 

veszítsétek el ezt a kegyelmet, mert ezen keresztül képet kaptok arról, hogy milyen lesz a szellemi élet a 

fény országában. 

4 Mivel nem tudjátok, mi az igazi béke, megelégedtek azzal, hogy vágyakoztok utána, és minden 

lehetséges eszközzel és minden elképzelhető módon megpróbáltok egy kis lelki békét, kényelmet és 

kielégülést szerezni, de soha nem azt, ami az igazi lelki béke. Azt mondom nektek, hogy csak a 

gyermeknek az Úr akarata iránti engedelmessége hozza el azt. 

5 A világban hiányoznak az én Igém jó magyarázói, tanításaim jó tolmácsolói. Ezért az emberiség, 

még ha kereszténynek is nevezi magát, szellemileg visszamaradottan él, mert nincs senki, aki felrázza igaz 

tanításommal, nincs senki, aki a szíveket azzal a szeretettel táplálja, amellyel tanítottam az embereket. 

6 Nap mint nap - plébániákon, templomokban és katedrálisokban - az emberek kimondják a nevemet 

és ismételgetik a szavaimat, de senkit sem hat meg bensőleg, senki sem remeg meg a fényüktől, és ez azért 

van, mert az emberek félreértették a szavak értelmét. A legtöbben azt hiszik, hogy Krisztus szavának 

hatékonysága azon alapul, hogy mechanikusan újra és újra elismétlik azt, anélkül, hogy megértenék, hogy 

nem ismételgetni kell, hanem tanulmányozni, gondolkodni róla, gyakorolni és élni. 

7 Ha az emberek Krisztus Igéjében keresnék az értelmet, akkor az mindig új, friss, élő és életközeli 

lenne számukra. De csak felületesen ismerik, ezért nem tudnak belőle táplálkozni, és nem is fognak tudni 

soha ilyen módon táplálkozni. 

8 Szegény emberiség - bolyong a sötétben, bár a fény oly közel van hozzá, félelmetes siránkozás, bár 

a béke elérhető közelségben van! De az emberek nem láthatják ezt az isteni fényt, mert voltak, akik 

szánalom nélkül bekötötték a szemüket. Én, aki igazán szeretlek benneteket, segítségetekre sietek azzal, 

hogy megszabadítalak benneteket a sötétségtől, és bebizonyítom nektek, hogy mindaz, amit akkor 

mondtam nektek, minden időkre szólt, és hogy nem szabad azt az Isteni Igét egy letűnt korszak régi 

tanításának tekintenetek. Mert a szeretet, amely minden tanításom lényege volt, örökkévaló, és ebben 

rejlik üdvösségetek titka a tévelygések, a mérhetetlen szenvedés és a féktelen szenvedélyek idején. 

9 Nem is új tanítás az, amit most elhozok nektek, hanem egy fény, hogy megértsétek mindazt, ami a 

legkorábbi időktől kezdve egészen napjainkig kinyilatkoztatott nektek. 

10 Az emberiség meg fog lepődni, amikor megkapja ezt a spirituális üzenetet, és meg fog győződni 

korábbi tanításaim végtelen szeretetéről - egy olyan szeretetről, amelyet még csak nem is sejtett. Akkor 

fog rájönni, hogy hálátlan, hűtlen, közömbös volt Atyjával szemben, akihez csak akkor fordult, amikor 

valamilyen szükség vagy anyagi nehézség gyötörte. 

11 Megbocsátok neked, szeretlek, és igaz irgalmasságot tanúsítok irántad. Boldog az, aki lelkileg, 

szellemileg és intellektuálisan felkészül, mert közvetlenül kapja meg az én fényemet, amely attól a 

pillanattól kezdve olyan utakon fogja vezetni, amelyek nagyon messze vannak azoktól, amelyeket a 

világban élő embertársai jelöltek ki számára. 

12 Hagyom, hogy érezzétek szeretetemet, hogy ne legyen bátorságotok hiányozni a küzdelemben. 

13 A Harmadik Idő szellemi küzdelmet jelent, ez egy próbakő és egyben örökség is, mert Isteni 

Testamentumot hagytam rátok. 
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14 Arra ösztönzöm a munkásokat, akik az Én földjeimen dolgoztak, hogy vigyázzanak a vetésükre, 

hogy a kegyelem napján, amely már közeledik, és az 1950-es év végén lesz, az utolsó megnyilvánulásom 

idején, átadhassák azokat Nekem. Azt akarom, hogy hozzátok el az aranyszínű kukoricafüvet, a 

legtisztábbat és legszebbet, amelyet a földeken arattatok le. Akkor elfogadom az aratásodat, hogy 

megáldjam azt, és azt mondjam neked: "Ez a mag lesz az, amit továbbra is vetni fogsz a földjeimen". 

15 Nem így van-e, tanítványok, hogy amikor jól küzdöttetek ezen az úton, ugyanakkor örömöket is 

arattatok, és amikor megittátok a szenvedés poharát, ezáltal jobban megértettétek Jézust, a ti Mestereteket? 

Nem így van-e, hogy a megpróbáltatásaitok után még jobban szerettetek Engem? Igen, emberek, őszintén 

mondom nektek, nagy különbség van a kérés és a fogadás között, hogy adhassunk. 

16 Közeledik az a nap, amikor szavam nélkül maradtok, így ti lesztek azok, akik tanításomról 

beszéltek, és művekkel, valamint világos és meggyőző nyelvezettel magyarázzátok azt. 

17 Imádkozzatok, hogy határozott léptekkel léphessetek be a tetteitek idejébe - a küzdelmetek idejébe. 

De imádkozzatok azzal az egyszerűséggel, amellyel a sokaságot imádkoztattam, amikor követtek Engem a 

pusztába, a Jordán völgyébe vagy a hegyre. 

18 Imádkozzatok az egész emberiségért, imádkozzatok magatokért is, spiritualisták, mert közeleg a 

próbatétel órája. 

19 Ne ijedjetek meg, amikor azt mondom nektek, hogy távozásomkor zűrzavar lesz a 

közösségetekben, ami átmenetileg megoszt benneteket. Egy időre három csoportra lesztek osztva, amíg 

mindannyian meg nem értitek a parancsolatomat. De már ma megáldom azokat, akik megértik 

Akaratomat, akik szeretettel és jóakarattal engedelmeskednek neki, mert lelküket bőségesen elárasztom 

inspirációimmal. Magukra fogják venni a felelősséget, hogy felkészüljenek, hogy spiritualizálják a 

cselekvésmódjukat, és hogy mindenben hűségesek legyenek Munkámhoz, hogy amikor eljön a próba, 

amely újra egyesíteni fog mindenkit, képesek legyenek szívüket megnyitni szemrehányás, hiúság és a 

testvérekkel szembeni felsőbbrendűség érzése nélkül. 

20 A szomorúság felhője beárnyékolta szívetek békéjét, amikor meghallottátok a közelgő események 

bejelentését. Ez a fájdalom, amit éreztek, arra szolgáljon, hogy megakadályozza, hogy azok közé 

tartozzatok, akik hűtlenek - azok közé, akik szembeszállnak Szavammal azzal, hogy az ő akaratukat 

próbálják teljesíteni. 

21 Azoknak, akik hátat fordítanak Nekem, már most azt mondom, hogy sokat kell majd sírniuk, 

mielőtt bevallják tévedésüket, és visszatérnek az engedelmesség útjára. És azoknak, akik hűségesek 

lesznek Hozzám, bejelentem, hogy a rájuk váró küzdelem nagy lesz, és hogy amíg a többiek nem 

engedelmeskednek az isteni parancsolatnak, amelyet mindannyian tudtok, mert a lelkiismeretetekbe van 

írva, addig sok könnyet kell majd hullatnotok, elviselnetek, szenvednetek és sokat kell majd remélnetek a 

széthúzás miatt. 

22 Boldogok azok, akik kitartanak, mert meg fogják látni e nép egyesülését és a szellemi harc 

kezdetét. 

23 Imádkozzatok, tanítványok, hogy fény és erő töltsön el benneteket, és ne engedjetek a kísértésnek. 

24 Tanuld meg szeretettel inni a szenvedés poharát, ebben rejlik a tanítvány érdeme. Menj 

határozottan az utadon, és érj fel a Golgota csúcsára, áldva Atyádat és az emberiséget. Azt mondom 

neked: Aki tudja, hogyan maradjon hűséges és engedelmes az én utamon, az nem fog elesni és nem fog 

eltévedni. Érezni fogja jelenlétemet az életútja során, és megtapasztalja békémet. 

25 Miért akarnak egyesek a fizikai haláluk pillanatában üdvözülni, miután bűnös életet éltek? Miért 

akarnak sokan mocsokban élni, és miért akarnak úgy átmenni a bogáncsokon, hogy nem lesznek koszosak 

és nem sérülnek meg? 

26 Világos és egyszerű útmutatást hozok nektek, hogy megtanuljatok bűnösök között élni anélkül, 

hogy megfertőződnétek; hogy tövisek között utat törjetek magatoknak anélkül, hogy megsérülnétek; hogy 

atrocitásoknak és gyalázatnak legyetek tanúi anélkül, hogy felbőszülnétek; hogy egy nyomorúsággal teli 

világban éljetek anélkül, hogy menekülni akarnátok előle, hanem inkább vágyjatok arra, hogy a közepén 

maradjatok, hogy minden lehetséges jót tegyetek a rászorulókkal, és hogy minden módon szórjátok szét a 

jóság magvát. 

27 Mivel a földi paradicsom az emberek bűnei miatt pokollá változott, szükség van arra, hogy 

lemossák a foltokat, és így visszaadják életük eredeti tisztaságát. 
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28 Tanítványok, vegyétek észre, hogy minden egyes tanítással egyre világosabbá teszem számotokra 

isteni tervemet, és megismertetem veletek küldetéseteket, és ennek köszönhetően egyre jobban megértitek 

ennek az üzenetnek az értelmét. 

29 Tanításom elterjed és sok szívet meghódít. Mégis sokan lesznek, akik gúnyolódnak rajta, akik 

elutasítják, akik harcolnak ellene. De ez nem lesz újdonság, ugyanolyan lesz, mint amit az igazság ellen 

tettek minden időben. 

30 Ahhoz, hogy ez a nép előre tudjon menni a vihar közepette, amely meg fogja lepni, meg kell 

erősíteniük lépteiket a Törvényem útján, hagyniuk kell, hogy a hit lángja felragyogjon a szívükben. 

Lelkének, mint mentőcsónaknak, a Lélek igazi imádatára kell törekednie, és szívének a család iránti 

odaadásban kell menedéket találnia, amely a második templom az ember életében. 

31 Ezen a napon különösen azokhoz a lányokhoz szólok, akiknek holnap jelenlétükkel kell 

megvilágítaniuk egy új otthon életét, akiknek tudniuk kell, hogy a házastárs és az anya szíve olyan fények, 

amelyek megvilágítják azt a szentélyt, ahogy a Lélek megvilágítja a belső templomot. 

32 Készüljetek fel most, hogy új életetek ne érjen titeket váratlanul; készítsétek elő az utat, amelyen 

gyermekeitek járni fognak - azok a lelkek, akik az órára várnak, hogy méhetekhez közeledjenek, hogy 

formát és emberi életet öltsenek, hogy betöltsenek egy feladatot. 

33 Legyetek munkatársaim a helyreállítási terveimben, a megújulás és az igazságosság munkájában. 

34 Forduljatok el a sok kísértéstől, amelyek ebben az időszakban körülveszik lépteiteket. 

Imádkozzatok a bűnös városokért, ahol oly sok nő pusztul el, ahol oly sok szentélyt meggyaláznak, és ahol 

oly sok lámpa kialszik. 

35 Terjesszétek példátok által az élet, az igazság és a fény magját, amely megállítja a spiritualitás 

hiányának következményeit az emberiségben. 

36 E nép szüzei: ébredjetek és készüljetek a harcra! Ne vakítsanak el a szív szenvedélyei, ne vakítson 

el a valótlan. Fejleszd az intuíció, az inspiráció, az érzékenység és a gyengédség adottságait. Erősödjetek 

meg az igazságban, és akkor a legjobb fegyvereitek készen állnak majd arra, hogy szembenézzetek az élet 

harcával. Ahhoz, hogy a véretekkel továbbadjátok a szeretetet, hogy gyermekeiteknek segítsetek az élet 

lényegével, ami a szeretet, amiről oly sokat beszélek nektek, először meg kell tapasztalnotok, hagynotok 

kell, hogy átjárjon benneteket, és mélyen éreznetek kell. Ez az, amit tanításom tenni akar a szívetekben. 

37 Boldog legyen a feleség szíve, mert ez a férj menedéke. Áldott legyen az anyai szív, mert az a 

gyermekei iránti gyengédség forrása. De azt is mondom nektek, hogy áldottak azok a szüzek, akik 

palástjuk alatt védelmezik a rászorulókat, mert gyengédségük olyan lesz, mint az eljegyzés és mint az 

anyaság, ami túlmutat az emberen. Milyen kevesen tudták, hogyan kell elutasítani a világ kötelességeit, 

hogy a szellem kötelességeit teljesítsék. 

38 Nem minden nő és férfi küldetése, hogy szülő legyen a világon. A gyermekek olyanok, mintha 

láncok lennének az anyjukhoz, és vannak olyan lelkek, akiknek szabadságra van szükségük, hogy olyan 

küldetést hajtsanak végre, amely nem összeegyeztethető a gyermekekkel. 

39 Mikor fog ez az emberiség egy egységes és igaz családot alkotni, amelyben mindenki - amikor leül 

az Atyjával az asztalhoz, vagy imádkozik és felemelkedik Hozzám - megmutatja Nekem az örömét, hogy 

épp most teljesítette küldetését? 

40 Még mindig messze éltek ettől az engedelmességtől, ettől a beleegyezéstől és ettől a harmóniától. 

Mert míg egyesek eltévesztik az utat, mások nem értenek egyet a sorsukkal. 

41 Szükséges, hogy a szellem tanítása, amelyet e hanghordozók értelmén keresztül kinyilatkoztattam 

nektek, elterjedjen a földön, hogy a sötétség átadja helyét a spiritualizáció fényének, hogy az emberiség 

igyon az igazság vizéből. 

42 Ma a tanításom arra korlátozódik, hogy felkészítselek benneteket a harcra, a próféciám csak a nagy 

megpróbáltatásokat hirdeti nektek. Az Én Igém figyelmeztet benneteket, megjavít benneteket és megítél 

benneteket. De eljön a kegyelem ideje, amikor az ember szellemtől szellemig fog kommunikálni. Akkor 

érezni fogja, hogy az isteni Ige a lénye legmélyén visszhangzik - az, amit emberi kifejezések és 

hangsúlyok nélkül ért meg az, aki befogadja. 

43 Ez az Ige többé nem hoz ítéletet, sem szemrehányást, sem figyelmeztetést. Ez az üzenet tele lesz 

bölcsességgel és szeretettel. 

44 Szeretnétek megtapasztalni annak az időnek az eljövetelét, de ehhez még türelmesnek kell lennetek 

- nem passzív várakozással, hanem szüntelen erőfeszítéssel és munkával. 
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45 Megtanítottalak titeket imádkozni, és feltártam nektek a spiritualizáció elérésének útját. Mert 

ebben rejlik a kulcs, amely a szellem által kinyitja az ajtót az Isten és az ember közötti tökéletes 

közösséghez. 

46 Hogy ezt elérjétek, szeretett emberek, szerezzetek érdemeket, hogy ellenálljatok a világ bűneinek. 

Növeld az erőfeszítéseidet, menj el az áldozathozatalig, ha szükséges. Ha keserű a poharad, légy türelmes. 

47 Bízz bennem. Ne feledjétek, hogy az Én tanítványaim vagytok, és Engem kell példaképül 

vennetek. Ha hittetek, ha nagy a hitetek, akkor fogadjátok el a megpróbáltatásokat, éljétek át bátran a 

megpróbáltatásokat. Ha ti tanúságot tesztek rólam, én is tanúságot teszek rólatok. 

48 Lelkem minden emberre kiáradt, de ti vagytok azok, akik érezhették jelenlétemet. A föld többi 

népe nem ismeri az idei kinyilatkoztatásokat, nem tudják, hogy a Harmadik Korszak beköszöntött. Ezért 

az önök küldetése még nagyobb, mert önöknek kell lenniük azok, akik az ébresztőt fújják - akik terjesztik 

az örömhírt. 

49 Igaz, sokan már felismerték visszatérésem jeleit, kutatják a Szentírást a próféciák után kutatva - 

úgy érzik, hogy az emberiségre ma nehezedő megpróbáltatások az Úr ítéletéről szólnak. Keresnek Engem, 

várnak Engem, vágyakoznak utánam, de nem tudják, hogy isteni ragyogásom már az emberek között van. 

Nem ismerik azt a módot, ahogyan megismertettem magam ezzel a néppel, és azt az eljárást, ahogyan 

minden anyagon és minden lélekben sugárzok. 

50 Az örömhírt azok ajkán viszik majd el a nemzeteknek, akik hallottak Engem az igehirdetésem 

során. Akkor az egész világ tudni fog az eljövetelemről, tudni fogja az üzenetemet. Amikor az emberek 

megtudják, hogy mikor kezdődött és mikor ért véget ez az igehirdetés, megdöbbenve fogják tapasztalni, 

hogy minden nemzet, nép és ember olyan megpróbáltatásokon és eseményeken ment keresztül, amelyek 

az én jelenlétemet hirdették. 

51 Bizony mondom nektek, nem fogok többé abban a formában megnyilvánulni, amelyben ti 

megtapasztaltatok Engem - sem itt, sem más nemzeteknél, mert az érdem az lesz, hogy ez a nép elterjeszti 

Szavam bizonyságtételét a földön, és az emberiség hinni fog az üzenetemben. 

52 Bizony mondom nektek, ha egykoron még a királyok is csodálkoztak azon a nyomorúságon, 

amelyben megszülettem, akkor ebben az időben ugyanúgy csodálkozni fognak, amikor mindenki 

megtudja, hogy milyen feltűnésmentes utat választottam, hogy elhozzam nektek az Igémet. 

53 Viták fognak kitörni az üzenetem körül: Egyesek megerősítik, hogy ez igaz, mások megpróbálják 

majd tagadni - egyesek saját spirituális tapasztalataikról tesznek majd tanúbizonyságot, mások pedig 

tagadni fogják az ilyen megnyilvánulások létezését. De az igazság győzedelmeskedni fog, mert most van 

az az idő, amikor a lélekben szunnyadó adottságok és képességek kitörnek és megnyilvánulnak az 

embereken keresztül. A testek ugyanis ebben az időben már elérték a szellemi világgal való 

kommunikációhoz feltétlenül szükséges fejlettséget és finomságot. 

54 A gyermekektől kezdve a serdülőkoron át a felnőttekig mindenkinek lesznek olyan 

megnyilvánulásai, amelyek elsőre furcsának tűnnek számukra, mert az emberek hosszú ideig távol éltek a 

spirituálistól. De utána úgy fogják tekinteni őket, mint valami teljesen természetes dolgot az ember 

magasabb rendű életében. 

Ez akkor fog megtörténni, amikor még a gyermekek is mély dolgokról beszélnek, amikor férfiaknak és 

nőknek spirituális látomásai és prófétai álmai lesznek, és amikor a gyógyítás ajándéka elterjed az egész 

földön. 

55 Mennyire ellenkezni fognak azok, akik elsőként mutatják meg szellemi ajándékaik ébredését! De 

erőt és türelmet adok nekik, hogy ellenálljanak a kritikáknak, az elítéléseknek és a gúnyolódásnak. 

56 Legyetek nyugodtak, szeretett tanúk. Bejelentem nektek, hogy ez a materialista emberiség, amely 

oly sokáig csak abban hitt, amit korlátozott értelmével megérint, lát és felfog, és abban, amit 

tudományával bizonyít, spirituális lesz, és képes lesz szellemi tekintetével Rám nézni és az igazságot 

keresni. 

57 Nagy lesz a föld urainak és hatalmasainak megdöbbenése, amikor felfedezik visszatérésem 

igazságát. Mert a szívükben azt fogják kérdezni maguktól, hogy miért jöttem. A szegények körében 

viszont nagy lesz az öröm, mert a szívük azt fogja mondani, hogy a kegyelem, a szabadság és a béke 

pillanata közeledik az elnyomottak és azok számára, akiknek végtelen éhségük volt a szeretet és az 

igazságosság iránt. 
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58 Ez a munka, amelyet ma még a társadalmi jelentéktelenségetekre korlátozva és nyomorúságotokba 

rejtve láttok, isteni fényként fog felragyogni, megvilágítja az egész földet, felébreszti az alvó lelkeket, hitet 

ébreszt a szívekben, és megnyitja az emberek felfogása előtt az Igaz Élet Könyvét, az Igazság Könyvét. 

59 Emberek: Ha tudni akarjátok az egyik okot, amiért igehirdetésem olyan sokáig tartott nálatok, az 

az, hogy ti, akik hallottatok engem, megőrizzétek szavamat a szívetekben, és könyvekbe írjátok. Ti lesztek 

a hírnökök és az ügynökök, akik elviszik a szívekbe. 

60 Most már hamarosan szabadon elkezdhetitek a felkészülést, mert a kiáltványom 1950-ben véget ér. 

61 Hamarosan új korszak virrad, és ebben az új korszakban arra fogtok törekedni, hogy adottságaitok 

kivirágozzanak, hogy az inspiráció áradjon, a (belső) szó adománya beinduljon, a látás adománya 

tökéletessé váljon, és szívetek megteljen szeretettel és irgalommal embertársaitok iránt. 

62 A három testamentumot egy örökségként fogjátok megkapni, és amikor utatokon találkoztok 

azokkal, akik a Szentlélek eljövetelét várják, akkor mutassátok meg nekik az én üzenetemet, és mondjátok 

meg nekik, hogy ne legyenek olyanok, mint a zsidó nép, amely a Messiást várta, de nem ismerte fel, 

amikor eljött hozzájuk, és még mindig várják Őt. 

Járj a spirituális küldetésed útjain - úgy, hogy amikor embertársaid meglátják életmódodat és 

meghallják szavadat, felismernek téged, mint egy új világ magját, mint az új emberiség alapjául szolgáló 

nemzedékeket. 

63 Apák és anyák, ti, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy ezeket a nemzedékeket és a hamarosan 

eljövendőket vezessétek a földön: Figyeljetek és imádkozzatok értük! Készítsétek elő az utat nekik! 

Felkészülten fogom őket találni új kinyilatkoztatásaim befogadására. Közülük kerülnek ki a próféták, akik 

megrázzák majd a világot jövendöléseikkel, mint a régi idők nagy prófétái, akik olyanok voltak, mint a 

hírnökök a megpróbáltatások óráiban és mint a fáklyák a sötétség közepén. 

64 A szellemi világ mérhetetlenül nagy őrangyalként vigyázza majd e teremtmények lépteit, és így 

segíti azokat, akik gyermekként fogadják be maguk közé ezeket az embereket, akiket bejelentek és ígérek 

nektek. 

65 Megáldalak benneteket, emberek, mert egy rövid időre eltávolodtatok mindattól, ami a világhoz 

tartozik, és átadtátok magatokat annak a lelki örömnek, hogy Engem hallgattok, felismerve, hogy az Én 

Igémben van minden béke, öröm és vigasz, amire szükségetek van ahhoz, hogy elviseljétek keresztetek 

terhét. 

66 Szeretetem körülvesz benneteket, békém simogat benneteket, Lelkem arra hív benneteket, hogy 

imádkozzatok azokért, akik szenvednek, és nem találnak a földön egy csepp balzsamot vagy a vigasztalás 

és szeretet szavát. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 308 
1 Szeretett tanítványok: Gyakoroljátok naponta a lelki imát, és minden jóakaratotokat fordítsátok 

arra, hogy tökéletesítsétek magatokat. Ne feledjétek: Amellett, hogy bensőséges közösségbe kerülhettek a 

Mesteretekkel, és ezekben a pillanatokban végtelen békét tapasztalhattok, ez a legjobb lehetőség 

számotokra, hogy megkapjátok isteni sugallataimat. Bennük megtaláljátok a magyarázatot mindarra, amit 

nem értettetek meg vagy félreértettetek. Megtalálod a módját annak, hogyan előzhetsz meg valamilyen 

veszélyt, hogyan oldhatsz meg valamilyen problémát, hogyan szüntethetsz meg valamilyen 

kétértelműséget. Az áldott lelki beszélgetés eme órájában minden érzéketek felderül, és még inkább 

késznek és hajlamosnak érzitek majd magatokat a jó cselekedetekre. 

2 Tanuljatok meg így imádkozni - most, hogy a világotok mindenféle veszélyt rejt magában. Aki 

megtanul lélekkel imádkozni, az olyan fegyverekkel fog rendelkezni, amelyek sebezhetetlenné teszik a 

harcban, és erőt adnak neki, hogy minden megpróbáltatásnak ellenálljon. 

3 Azért hozom el nektek a fényemet, mert még nem vagytok képesek saját fényetekkel megvilágítani 

az utatokat. De ha egyszer alkalmazod tanításomat az életedre, azt fogod mondani nekem: "Köszönöm, 

Atyám, hogy megtanítottál minket az élet útján járni, mert most már nem fogjuk többé tönkretenni 

magunkat, és nem fogunk elbukni." Ezt fogod mondani nekem. 

4 Egyszer azt mondtam nektek: "Én vagyok a világ világossága", mert emberként beszéltem, és mert 

az emberek semmit sem tudtak a kis világukon túlról. Most lélekben mondom nektek: Én vagyok az 

Egyetemes Fény, amely megvilágítja minden világ, ég és otthon életét, amely megvilágosít minden lényt 

és teremtményt, és életet ad nekik. 

5 A Fény Atyjának gyermekei vagytok; de ha gyengeségetek miatt egy gondokkal, hibákkal és 

könnyekkel teli élet sötétségébe estetek, ezek a szenvedések elmúlnak, mert fel fogtok emelkedni 

hívásomra, amikor hívlak benneteket, és azt mondom nektek: "Itt vagyok, megvilágosítom világotokat, 

meghívlak benneteket, hogy másszátok meg a hegyet, amelynek csúcsán megtaláljátok mindazt a békét, 

boldogságot és gazdagságot, amelyet hiába próbáltatok felhalmozni a földön". 

6 Megbocsátásom átölel benneteket, ti, e világ népei és teremtményei, és fényem, mint a tolvaj, aki 

éjjel belép egy hálószobába, a legrejtettebb szívekbe hatol, hogy éreztesse velük Atyai jelenlétemet, mert 

mindnyájatokat szeretlek. 

7 Áldom szenvedéseiteket és könnyeiteket, szeretett emberek, de azt mondom nektek, hogy még 

nem tanultátok meg szeretettel és önátadással elfogadni a szenvedés poharát. Nem állítottátok magatokat 

arra, hogy Engem vegyetek példaképül, és ezért gyakran mutattok ellenszegülést, sőt lázadást a 

próbatételekben. 

8 Látjátok, a tanítványaim akartok lenni, de mint ilyeneknek ki kell ürítenetek a poharatokat, 

ahogyan azt tanítottam nektek. Ne mutasd gyengeségedet a világnak, és ne terjeszd a szerencsétlenségedet. 

Ellenálltam-e hóhéraimnak a szenvedés útján a Golgotára? Nem. Azok az ajkak csak áldottak és halkan 

mondták: "Atyám, legyen meg a Te akaratod". "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek." 

9 Ne felejtsétek el, hogy az érdem nem a szenvedésben rejlik, hanem abban, hogy az Atya iránti 

szeretettel, hittel és türelemmel szenvedjetek, hogy a szenvedésből a legnagyobb hasznot húzzátok és a 

legmélyebb tanulságokat kapjátok. Ha a megpróbáltatásaitokban nem lesz szeretet az Atya Akarata iránt, 

akkor nem szereztetek érdemeket a szememben, nem értettétek meg, hogyan használjátok ki a lehetőséget, 

hogy egy kicsit még magasabbra emeljétek magatokat, és ezért még egyszer át kell mennetek azon a 

megpróbáltatáson, amelyre a lelketeknek szüksége van. 

Más lenne az életed, ha ahelyett, hogy bánatodban magaddal cipelnéd a keresztedet, a fájdalmadat 

megáldva haladnál előre az úton. Mert azonnal úgy éreznéd, mintha egy láthatatlan kéz közeledne hozzád, 

hogy levegye ajkaidról a szenvedés poharát. 

10 Áldott az, aki áldja Urának akaratát, áldott az, aki áldja saját szenvedését, tudván, hogy az lemossa 

foltjait. Mert ez ad támaszt a lépteihez, hogy feljusson a Szellemi Hegyre. 

11 Nem lesz mindig szükség arra, hogy a szenvedés poharát teljesen kiürítsétek. Nekem ugyanis elég, 

ha látom a hitedet, az engedelmességedet, az elhatározásodat és a szándékodat, hogy engedelmeskedj a 

parancsomnak, hogy megkíméljelek a megpróbáltatásod legnehezebb pillanatától. 
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Emlékezzetek arra, hogy Ábrahámnak fel kellett áldoznia fia, Izsák életét, akit nagyon szeretett, és akit 

a pátriárka, fájdalmát és fia iránti szeretetét legyőzve, fel akart áldozni az engedelmesség, a hit, a szeretet 

és az alázat olyan próbájaként, amelyet ti még nem tudtok felfogni. De nem engedték meg neki, hogy 

befejezze a Fiúnak való áldozatot, mert szíve mélyén már bebizonyította az isteni akaratnak való 

engedelmességét, és ez elég volt. Milyen nagy volt Ábrahám belső öröme, amikor egy felsőbb hatalom 

megállította a kezét, és megakadályozta, hogy feláldozza Izsákot! Hogy áldotta Urának nevét és csodálta 

bölcsességét! 

12 Ezért, szeretett emberek, azt akarom, hogy mindig tudatában legyetek azoknak a nagyszerű tanító 

példáknak, amelyeket adtam nektek, hogy valóban megismerhessetek Engem, hogy érezhessétek 

Jelenlétemet a próbatételekben, a döntő pillanatokban, és érezhessétek kegyelmemet minden nehéz és 

keserű pillanatban. Mert mostanáig nem értétek el a teljes spirituális érzékenységet, amely lehetővé teszi 

számotokra, hogy érezzétek Jelenlétemet. Ezért nem tudjátok értékelni a szeretet és az igazságosság 

műveit, amelyeket minden alkalommal véghezviszek az életetekben. 

13 Hány megpróbáltatást utasítottál el tudatlanságból, nem tudván, hogy milyen fényt hoztak a 

lelkednek! Hány lecke nem érte el a célját, mert vonakodásod, hitetlenséged vagy gyávaságod nem 

engedte! 

14 Nem azt mondom nektek, hogy szeressétek a fájdalmat - nem, a békét, a boldogságot, a fényt kell 

szeretnetek. De mivel a fájdalom a tökéletlenségeid miatt került ajkaidra, mint az üdvösség pohara, ürítsd 

ki türelemmel és áldd meg - tudva, hogy általa elnyerheted a megtisztulásodat, valamint sok igazság 

kinyilatkoztatását. 

15 Ti kishitű férfiak és nők: miért veszíted el a bátorságod a próbatételekben? Nem láttátok még, 

hogyan sietek felemelni az elesetteket, hogyan szárítom fel a síró könnyeit, hogyan segítek a 

magányosokon és hogyan látogatom a betegeket? 

16 Férfiak és nők, akik sokat sírtak az életben, ezt a leckét nektek ajánlom. Gondolkodjatok el mélyen 

ezen, és megtapasztaljátok, milyen édes vigasztalás költözik a szívetekbe. Lényetek legrejtettebb részében 

egy kis fény fog lángra lobbanni, és egy soha nem tapasztalt érzékenység fogja megrezegtetni szívetek 

laza húrjait, és érezni fogjátok spirituális jelenlétemet - szenvedéseitekben éppúgy, mint örömetekben és a 

béke pillanataiban. 

17 Minden panaszt és fájdalmat hagyjatok Nálam ezekben a pillanatokban. Sírj és zokogj, mert sírva 

lelked leveti nyomasztó terhét, és utána a szíved szabadabb lesz. 

18 Sírjatok, szeretett emberek, mert a sírás az egyik legőszintébb ima, amely szívből jön Istenhez. 

Holnap, amikor legyőzted a fájdalmat és elérted a spiritualitást, a sírás már nem a legjobb imád lesz, 

hanem a lelked békéje, amelyen keresztül közeledsz Hozzám, hogy megáldj Engem. 

19 Ma szellemben jelenek meg nektek, és szellemben beszélek hozzátok, hogy egy kicsit jobban 

megismerjetek Engem. 

20 Amikor a világban voltam, az emberek embernek láttak Engem, és ismerték a nevemet: Jézusom. 

Csak mennybemenetelem után kezdték az emberek megérteni, hogy az, aki Jézusban szólt, az a Krisztus, 

akit a próféták megjövendöltek, és ettől kezdve Jézust "Krisztusnak" nevezték. 

21 Bizony mondom nektek, Krisztus nem a ti világotokban született, mert Ő minden világ előtt volt, 

mivel egy volt az Atyával. 

22 Aki a ti világotokon született, és testet öltött egy anya méhében, az Jézus volt, az ember, az áldott 

test, aki az Én eszközöm és szócsövem volt, hogy az emberiség lásson és halljon Engem. 

23 Én, Krisztus, aki hozzátok szólok, Jézusban voltam. Életet adtam neki, megerősítettem és 

inspiráltam. Isteni küldetés teljesítésére rendeltetett, és hogy az élete, teste és vére, amelyet annak szentelt, 

aki őt szellemileg inspirálta, megpecsételte mindazt, amit "Az Ige" az ő ajkán keresztül mondott. 

24 Jézus emberi teremtmény volt, de tisztátalanság nélkül fogant, tisztátalanság nélkül, hogy Istent 

eszközként szolgálja. Megtestesült benne az "Ige", azaz az isteni Ige. Harmincéves korában, amikor elérte 

a teljes férfikorát, Krisztus, aki benne lakott, kinyilatkoztatta magát dicsőségének, igazságának és 

szeretetének teljes pompájában. 

25 Jézus, a szerető és alázatos názáreti, aki várta az órát, amikor az isteni szó elhangzik a szájából, 

felkereste Jánost a Jordán partján, hogy a keresztség vizét átvegye. Jézus a megtisztulásra vágyva ment el? 

Nem, embereim. Azért ment, hogy elvégezzen egy szertartást? Ő sem. Jézus tudta, hogy eljött az óra, 
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amikor ő maga megszűnik, amikor az ember eltűnik, hogy a Lélek beszélhessen, és ezt az órát olyan 

cselekedettel akarta megjelölni, amely bevésődik az emberek emlékezetébe. 

26 A jelképes víznek nem volt olyan foltja, amelyet le kellett volna mosnia, de az emberiség 

példájaként megszabadította ezt a testet a világhoz való kötődéstől, hogy lehetővé tegye számára, hogy 

készségesen eggyé váljon a Lélekkel. Ez akkor történt, amikor a jelenlévők egy isteni hangot hallottak, 

amely emberi szavakkal szólt: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Hallgass rá." 

27 Ettől a pillanattól kezdve Isten Igéje az örök élet szavává vált Jézus ajkán, mert Krisztus általa tette 

magát teljességében ismertté. Az emberek rabbinak, Mesternek, Küldöttnek, Messiásnak és Isten Fiának 

nevezték. 

28 Három éven át Jézus száján keresztül beszéltem a világhoz anélkül, hogy bármelyik szavamat vagy 

gondolatomat eltorzította volna ez az elme, anélkül, hogy bármelyik cselekedete nem felelt volna meg az 

én akaratomnak. Ennek oka az volt, hogy Jézus és Krisztus, ember és szellem, egy volt, ahogy Krisztus is 

egy az Atyával. 

29 Tanítványok: Most úgy szóltam hozzátok, hogy szellemileg, emberek által nyilvánítottam meg 

magam. De ezek nem az Én testem, mint Jézusé volt, és nem is ebben az időben lettem emberré, és ezért 

látjátok, hogy amikor olyan tisztátalan teremtményeken keresztül beszélek, mint amilyenek ti 

mindannyian vagytok, fel kell készülnötök arra, hogy meghalljatok Engem, hogy felfedezzétek Isteni 

jelentésemet és igazságomat, túl hanghordozóim ügyetlen és tökéletlen kifejezésén. 

30 Boldogok azok, akik felfedezik az értelmemet, és elkülönítik azt az emberi kifejezés 

tökéletlenségeitől, mert ők lesznek a legjobb értelmezőim, akik nem fognak zavarba esni, mint azok, akik 

a Második Korszak Szavát és műveimet tanulmányozva nem tudják megkülönböztetni, hogy mikor beszél 

Jézus, az ember, és mikor Krisztus, a Szellem, aki tanít. 

31 Tanuljátok szeretettel a leckéimet, hogy később, amikor tanúságot kell tennetek 

megnyilvánulásomról, tudjátok, hogyan beszéljetek igazul és egyszerűen embertársaitokhoz. 

32 Örömmel mutatjátok meg Nekem műveiteket, beszéltek Nekem győzelmeitekről és vereségeitekről 

is, és Én, az Atya, aki irányítom életeteket és örökké vigyázok rátok, arra bátorítalak benneteket, hogy 

folytassátok, hogy buzgón harcoljatok, hogy minden cselekedetetekben erényt és igazságot érjetek el. 

33 Megtanultatok imádkozni, mielőtt egy lépést is megtesztek, a törvényeimnek való legszigorúbb 

engedelmességgel akartok dolgozni, és mindig a tanítványaimként viselt felelősségetekre gondoltok, amik 

vagytok. Úgy készüljetek fel, hogy a földi kötelességeiteket úgy tudjátok teljesíteni, hogy azok ne vegyék 

el minden időtöket és figyelmeteket, hogy a legjobb órákat, energiátokat és szíveteket a spirituális 

küldetésetek teljesítésére fordíthassátok. 

Elgondolkodsz azon, hogy a neked adatott életidő éppen elég ahhoz, hogy a szellemedhez méltó nagy 

művet végezz. Ezért, ha ismeritek az adottságaitokat, készen álltok arra, hogy lényetek minden erejével 

dolgozzatok. Akkor öröm van benned és elégedettség Atyádban. 

34 Elhívtalak és felkészítettelek téged, mint egy tiszta edényt, amely képes megtartani e tanítás teljes 

lényegét. Amikor megtöltöttétek ezt az edényt, vigyétek el embertársaitoknak, hogy ők is részesülhessenek 

örömötökben. 

Már látjátok magatok előtt a hatalmas horizontot, egy olyan utat, amely Velem kezdődik és Velem is 

végződik. Ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek: "Én vagyok az út", és ha engedelmesen elfogadjátok, 

ha szeretettel elfogadjátok, amit felkínálok nektek, akkor elégedettséggel és békével a lényetekben 

tükröződő békével fogtok célba érni. Nem fogtok panaszt tenni Előttem, mert mindent odaadtok, amit 

birtokoltok. Teljesen odaadtátok magatokat, hogy segítsétek az emberiség egy részét a spiritualizáció felé 

vezető úton - azt a részt, amelyet a helyreállítási munkában rátok bíztak. 

35 Ne szóródjatok szét, mielőtt erősnek éreznétek magatokat, tanuljatok, mielőtt más tartományokba 

távoztok, hogy világítótorony legyetek embertársaitok útján. Készüljetek fel, ahogyan a második 

korszakbeli tanítványaim tették. Ők is, miután együtt éltek a Mesterükkel, buzgón szívták magukba 

szavaimat és tanúi voltak csodáimnak, túl gyengének és jelentéktelennek érezték magukat ahhoz, hogy 

folytassák Munkámat, ezért megkértek, hogy maradjak velük tovább. 

De minél inkább közeledett távozásom napja, annál inkább egyetértettek azzal, hogy az általuk annyira 

szeretett Mesterük távozik, és egy ilyen nehéz küldetést hagy rájuk. Behatoltam a szívükbe, és láttam a 

fájdalmat, amely nyomasztotta őket, és szavaim balzsamként csöpögtek rájuk, hogy megvigasztaljam őket 
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nagy bánatukban, és így mondtam nekik: "Ne féljetek, mert én veletek leszek, és fényem mindig 

felragyog, hogy megvilágosítson benneteket." Ez volt az én szavam. 

Hasonlóképpen, most is csak egy bizonyos időre jöttem, amely alatt részesültetek a jótéteményeimben, 

és ez az Ige is véget fog érni, hogy ezután is tovább áramoljon szellemtől szellemig emberi közvetítés 

nélkül. 

36 Nem akarom, hogy elégedetlenül panaszkodjatok e megnyilvánulások eltűnése miatt, de ahogyan 

nagy örömöt szereztek szavaimnak, azt is szeretném, ha elfogadnátok, hogy ez a forma megszűnik, hogy 

helyet adjon egy új, magasabb rendűnek, amely még közelebb visz hozzám. 

37 Nézzetek rám lelketekkel, és szeretettel telve adjátok át magatokat e pillanat ünnepélyességének. 

Sugárzásom megvilágítja a hanghordozót, és Szavam árad, hogy leereszkedjen szíved talajára, amely egy 

kert, amelyet szerető gondoskodással gondozok. Az Én Igém a víz, amely megöntözi, hogy 

gyümölcsözővé és termékennyé tegye, és aztán szétszórja az új magokat a szeretetre vágyó emberiség 

mezőin. 

38 Engedd, hogy vezesselek, és akkor az út végén felfedezed, hogy a munkád nagyszerű, mert tudtad, 

hogyan kell engedelmeskedni és követni az akaratomat. 

39 Már közeledik a kihirdetésem vége, mert ez az 1950-es év a végéhez közeledik. Ezután jön a 

forgószél, hogy felkorbácsolja a hatalmas fát, hogy a száraz, élet nélküli levelek és a rossz gyümölcsök 

lehulljanak róla. 

40 E nagy megpróbáltatás eredményeként, amely népemre fog lesújtani, sok szív el fog hullani, mint a 

száraz levelek, amelyek leváltak a fáról, amely nedvet adott nekik. El fognak esni a hit vagy a szeretet 

hiánya, a zavarodottság vagy az eszménykép hiánya miatt. De az általuk hagyott űrt később kitöltik majd a 

buzgó hívők és a jóakaratú tanítványok. 

41 Az új tanítványok azok közül kerülnek ki, akik ma még név szerint sem ismerik Munkámat. 

Néhányan az első pillanattól kezdve alázatosak és buzgók lesznek, és amint meghallják a hangomat, amint 

azt mondom nekik: "Kövessetek engem", követni fognak Engem, és így hasonlítani fognak a 

tanítványokra, akiket a tenger mellett találtam halászni a Második Korszakban. 

42 Lesznek olyanok is, akik fellázadnak munkám ellen, és dühösen üldözik népemet. De még 

közöttük is fel fognak támadni nagy vetéseim, leghűségesebb és legbőkezűbb tanítványaim, akik 

megtérésükkel emlékezni fognak Saulra, szeretett Pálomra, aki a Mester iránti szeretet ajándékával 

betöltötte azt a helyet, amelyet a tizenkét tanítvány között üresen hagyott az, aki eladott Engem. 

43 Hasonlóképpen, ebben a jelen időben az új tömegeknek kell majd eljönniük népemhez, hogy 

betöltsék azok üres helyét, akik hátat fordítottak Nekem, megtagadtak vagy elárultak Engem. 

44 Ó ti szívek, akik hűtlenek lesztek hozzám a megpróbáltatás órájában! Őrizzétek meg lelketekben 

az Igém halhatatlan magvát, hogy egy napon benne találjátok meg üdvösségeteket! 

45 És azoknak, akik hűségesek lesznek Hozzám - azoknak, akik a végsőkig követni fognak Engem, 

azt mondom, hogy készüljenek fel, erősödjenek meg Szavam lényegében, hogy egy pillanatra se legyen 

gyengeségük azokkal szemben, akik elítélnek, bírálnak, rágalmaznak vagy üldöznek benneteket. 

46 Ne feledjétek Péter, az én tanítványom ügyét, amikor Saul haláláig üldözte. Bebizonyítottam a 

hűséges apostolnak, hogy nincs egyedül a próbatételben, és hogy ha bízik az én hatalmamban, megvédem 

őt üldözőitől. Sault meglepte az isteni fényem, amikor Pétert kereste, hogy letartóztassa. Fényem eljutott 

Saul szívének mélyére, aki a földre vetve Jelenlétemben, szeretetemtől legyőzve, képtelen volt befejezni a 

feladatot, amit tanítványom ellen tervezett, legmélyén érezte egész lényének átalakulását, és most, 

Krisztusba vetett hitre térve, sietett Pétert megkeresni; de már nem azért, hogy megölje, hanem hogy 

megkérje, tanítsa őt az Úr szavára, és vegyen részt az Ő munkájában. 

47 Ettől kezdve Saul Pál volt, és ez a névváltoztatás jelezte az ember teljes szellemi átalakulását, 

teljes megtérését. 

48 Még ebben az időben is azt mondom népemnek, hogy ha valóban bíznak Bennem, mint azok a 

tanítványok, akkor még csak védekezniük sem kell majd rágalmazóikkal vagy üldözőikkel szemben. Mert 

meg fogom lepni őket az útjuk közepén, és a legtisztább lelkükben meghallják a hangomat - azt a hangot, 

amely Saul szívéhez szólt, és azt mondta neki: "Miért üldözöl engem?". 
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Hány megtérésnek leszel tanúja! Hány csodának lesz tanúja a szemed! De tudjátok, hogyan kell 

felkészülni és várni. Figyeljetek és imádkozzatok, emberek. A viharok megrázzák a fát, és azt akarom, 

hogy mindannyian együtt maradjatok vele. Akkor láthatjátok majd, hogy minden próféciám beteljesedik. 

49 Ne aggódjatok emlékezetetek gyengesége miatt, mert azt gondoljátok, hogy szavaim nagy része 

kicsúszott belőle. Őszintén mondhatom nektek, hogy ha tudjátok, hogyan kell felkészülni és elsüllyedni a 

vizsga idején, a látszólag elfelejtett szavam visszatérne az emlékezetetekbe. 

50 Ott, a meditációd csendjében és belső összegyűjtésében úgy fog tűnni számodra, mintha hallanád 

ezt a szót, és megtörténik, hogy valóban megkapod a jelentését spirituálisan. 

51 Ez a tapasztalat bizalommal tölt el benneteket, mert most már tudjátok, hogy az én szavam a 

küzdelmetek minden pillanatában ajkatokon lesz, és az én világosságom megvilágítja elméteket. 

52 Roque Rojas, az úttörő, Illés szellemétől ihletve a következő mondatot írta: "Könyörüljetek és 

könyörüljetek újra embertársaitokon, és meglátjátok Atyámat teljes dicsőségében". 

Igazság és világosság van ezekben a szavakban, tanítványok, mert aki nem gyakorol irgalmasságot az 

életében, az soha nem megy be az én országomba. Ezzel szemben biztosíthatom önöket, hogy még a 

legkeményszívűbb és legmakacsabb bűnös is képes megmenteni magát az irgalom által. 

53 Ne halogassátok az irgalmasság gyakorlását az utolsó pillanatig, nehogy nagyon kevés érdemmel 

érkezzetek a Szellemi Királyság ajtajához, és ne tudjatok belépni. 

54 Azt tanácsolom nektek, hogy az élet útja során, amelyet még meg kell tennetek, vetjétek és 

műveljétek ezt a magot, hogy bőséges termést arathassatok. 

55 Vigyázzatok, hogy a szeretet tevékenysége legyen az első helyen a törekvéseitek között, és soha ne 

bánjátok meg, hogy jótékonykodtatok; mert ezen erény révén létezésetek legnagyobb kielégülését és 

boldogságát fogjátok élvezni, és egyúttal elnyeritek mindazt a bölcsességet, erőt és emelkedettséget, 

amelyre minden nemes lélek vágyik. 

56 Az embertársaid iránti irgalmasság által megtisztítod a lelkedet, és ily módon régi adósságodat 

törleszted. Emberi életeteket megnemesítitek és szellemi életeteket felemelitek. Amikor eléritek az ajtót, 

amelyen mindannyian kopogtatni fogtok, nagy lesz a boldogságotok, mert meghalljátok a szellemi világ 

üdvözlő hívását, amely megáld benneteket, és a megújulás és a spiritualizáció munkájára hív benneteket. 

57 Jöjjetek hozzám, ti emberek sokasága, és tanuljátok meg az Én Igémben, hogyan gyakoroljatok 

irgalmasságot. Jöjjetek, hallgassatok meg és fogadjátok el mindazt, amit ki akarok önteni rátok, hogy 

megértsétek, hogy a legszegényebbek közületek lelkileg olyan kincseket birtokolnak, amelyek kegyelmed 

által életre, egészségre, vigasztalásra, békére, bölcsességre változtathatók. 

58 Senki ne mondja, hogy anyagi szegénységére való tekintettel képtelen az irgalmasság cselekedeteit 

végezni. Mert a tudatlansága, a hitetlensége és a lelke kicsinyessége lesz az, ami így beszél. 

59 Itt, az én népem között nem lehetnek szegények, mert az én országom közeledett az emberekhez, 

hogy kiöntse rájuk kincseit. 

60 Szavam olyan, mint egy kristálytiszta és tiszta vízben gazdag folyó, amely eljutott földetekre, hogy 

megöntözze a földeket és gyümölcsözővé tegye őket. Tisztítsd meg benne a szívedet és a lelkedet, hogy a 

hibáid terhétől, amelyeket bűnöknek nevezel, megszabadulva járhass utadon. 

61 Ha előbb nem tisztítjátok meg magatokat, nem lesztek képesek megtapasztalni az irgalom érzését 

embertársaitok iránt, és még kevésbé lesztek képesek együtt sírni velük és együttérezni fájdalmukkal. 

Mindig legyetek tudatában annak, hogy ez a nép azt a küldetést hozta magával a Földre, hogy az 

emberiséget szellemileg egy családdá egyesítse. 

62 Ti már 1950-ben vagytok, az utolsó ebben a formában való megnyilvánulásom. Nem fogjátok 

tudni letagadni, hogy gyakran hallottatok Engem, és hogy amikor az üzenetem véget ér, mindent 

elmondtam. 

Ezért eljött az óra, amikor azt mondom nektek, hogy hagyjátok hátra a passzivitásotokat, és váljatok 

aktív munkásokká ezeken az áldott területeken - hogy többé már nem vagytok csupán azok, akik 

megelégszenek azzal, hogy jelen vannak az Igémnél, hogy hallják vagy elmélkedjenek rajta. Itt az ideje, 

hogy lelketek felemelkedjen, megszabadulva a kötelékektől, bilincsektől vagy láncoktól, és megjelenjen 

ebben az időben, hogy elhozza a világnak a rábízott üzenetet. 

63 Szükséges, hogy sokan, akik csak azzal elégedettek, hogy részt vesznek ezeken a szellemi 

megnyilvánulásokon, elkezdjék betölteni küldetésüket, és iskolaként vegyék igénybe ezeket a gyülekezési 
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helyeket, ahol a Mester szavai és a szellemi világ tanácsai hangzanak el. Az is szükséges, hogy a 

munkások, akik hosszú időn keresztül csak ezeken a találkozási helyeken dolgoztak, megértsék, hogy 

hamarosan eljön az óra, amikor szét kell szóródniuk a föld különböző részeire, hogy terjesszék a fény és a 

szeretet magvát, amellyel Lelkem felruházta őket. 

64 Még mindig sokat kell majd küzdenetek egymás között, és még mindig gyakran kell majd próbára 

tennem benneteket, hogy elérjétek a küldetésetek teljesítéséhez szükséges felkészültséget. 

65 A próbák a ti egyesüléseteket szolgálják. Mert amíg nincs lelki egység e nép kebelében, addig 

süket lesz a mag, amit learatnak. 

66 Ezért mondtam nektek idejében, hogy kezdjetek el harmóniába kerülni egymással, ha később 

harmóniába akartok kerülni az egész emberiséggel, és már a legkorábbi napoktól kezdve mondtam nektek: 

"Könyörüljetek és könyörüljetek újra embertársaitokon, és meglátjátok Atyámat teljes dicsőségében". 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 309 
Az én békém legyen veletek! 

1 Üdvözöllek benneteket, ó tanítványok, tanítói beszédemben. Éreztél Engem a legtisztább 

lényedben, és beszéltem a lelkedhez. Tanításom Izraelnek és az egész emberiségnek szól. Azért képezlek, 

hogy a bizonytalanság eltűnjön a lelkedből. 

2 Meg kell tanulnotok megérteni és értékelni a küldetés nagyságát, amelyet rátok bíztam. Ahhoz, 

hogy lelketek igazságot tegyen, imájával el kell utasítania a kétséget, a bizonytalanságot, tudnia kell, hogy 

segítségre van szüksége, amelyet csak az én kinyilatkoztatásaim, az én útmutatásaim és az én sugallataim 

adhatnak meg neki. 

Azok a lelkek, akik ilyen módon ébredtek rá tanító beszédemre, gyermek tanítványokból tanítványokká 

váltak, mert fáradhatatlanul hallgatták tanításomat. Ha egyetlen szavam is kimarad, azt siratják. Ők azok, 

akik előre látják a jövőbeli küzdelmet - ők azok, akik felismerik, hogy meg kell osztaniuk az emberiséggel 

mindazt a hasznot, amit kegyelmemből kaptak. 

Mindazok, akik így megértették a nagy felelősséget, itt hallják a Hanghordozón keresztül az 

utasításaimat - az Igét, amely megmagyarázza és értelmezi számukra az összes megpróbáltatást, leckét és 

eseményt, amit az életetekben egytől egyig megtapasztaltok. Mert valóban mondom nektek, nem 

korlátozom magam arra, hogy a hanghordozókon keresztül szólaljak meg. Végtelen sok formája van 

annak, hogy megismertessem magamat veletek, és ez csak egy azok közül, amelyeken keresztül emberi 

formában hallgattatom meg veletek a tanításomat. Folyamatosan megnyilvánulok gyermekeimnek, nem 

várok sem nappalra, sem éjszakára, nincs meghatározott órám, sem meghatározott időpontom, amikor 

közeledni fogok hozzátok. Örökkévaló vagyok minden teremtett dologban. 

3 Univerzális jelenlétem mindent betölt, az univerzum egyetlen helyén vagy élőhelyén sincs üresség, 

mindent Én hatok át. 

4 Lelked mindig is kapcsolatban állt Velem, de eddig nem érted el ennek a kapcsolatnak a teljes 

megvalósulását, ezért a Harmadik Korszakban azáltal, hogy az örök Ige hanghordozóivá tettelek, rajtad 

keresztül ismertettem meg magam, hogy elmondjam neked, hogy ettől a megnyilvánulástól csak egy lépés 

a szellemtől a szellemig, hogy törekedj arra, hogy a legmagasztosabb kapcsolatot érd el Istenségemmel. 

De előtte még véget kell érnie a hanghordozó által történő igehirdetés időszakának. 

5 Amikor már nem kaptok Engem a kinyilatkoztatásnak ebben a formájában, felemelitek a lelketek, 

hogy Nevemet idézzétek, és mennyi leckét fogok nektek feltárni az Engem keresésnek ebben a 

formájában! Isteni inspirációm megvilágítja az utakat, melyeket bejárhattok. Akkor látni fogjátok a 

múltatokat - már nem a sötétségben, hanem világos napfényben. Meg fogja érteni a megtett lépéseket, és 

fel fogja ismerni, hogy melyek voltak a helyes lépések, és melyek nem. Ebben a magasztos törekvésben 

Izrael erős lesz, és ez az erő szívről szívre és nemzetről nemzetre fog terjedni, amíg minden emberi 

teremtmény lélektől lélekig keres Engem. 

6 Nézzétek meg a világot, tanulmányozzátok, és látni fogjátok materializmusát, alantas 

szenvedélyeit, romlottságát. Egyelőre lehetetlennek fog tűnni számotokra a spiritualitás elérése, de a 

Mester példákat hagyott nektek a múltból, hogy ne valljatok kudarcot. 

Emlékezzetek arra, hogy amikor emberré lettem, hogy köztetek éljek, olyan magas szintű utasítást 

hoztam a világnak az emberiség számára, amelyet még a tanítványaim is nehezen, sőt lehetetlen volt 

követni. Mindazonáltal azok az apostolok példát hagytak a szeretet törvényeim teljesítésére, és 

gyümölcsözővé tették a szeretet üzenetét, amelyet annak a népnek a szívébe vetettem, és virágba borították 

és gyümölcsöt hoztak. Akkor miért lenne lehetetlen a spiritualizáció gyakorlása az emberek között a 

Harmadik Korszakban? 

7 Bizony mondom nektek, az emberiség erős jeleit fogja adni annak, hogy materializmusa a végéhez 

közeledik. A tudósok haladói, akik magától a természettől kapták titkaikat, elérik határaikat, és a természet 

erői azok ellen fognak fordulni, akik meggyalázzák őket. A természet megtagadja, hogy gyümölcseit 

gonosz célokra adományozza, és az emberek téveszméikben és gyűlöletükben megtalálják a halált, 

megtalálják a hatalomvágyuk gyümölcsét, amelyet saját kezük által szabadítottak fel: Viharok, járványok, 

járványok. És ki állíthatná meg mindezt? A saját kezükkel? Vagy az emberi tudomány, amely meggyalázta 
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titkaimat, amikor olyan kulccsal nyitotta meg őket, amely nem a szeretet kulcsa volt? Bizony mondom 

nektek, ezek csak megnyitják a mennyei igazságosságom kapuit! 

8 Bizony, jaj a harmadik korszak embereinek! A föld minden részén hallani fogják jajgatásukat. A 

szenvedés poharának élesztőjét úgy fogják meginni, mint még soha, és mindenkinek ki kell vennie a 

részét. A fájdalom ugyanis napról napra erősödik, és az ember már éhséget és szomjúságot kezd érezni - 

éhséget a tiszta mag után és szomjúságot a kristálytiszta víz, az igazság és az örökkévalóság után. 

9 Mi a feladatod az emberek között zajló eseményekkel szemben? Hogy befogadjátok a tanításaimat, 

hogy megértsétek, hogy éljetek velük. Mert a spiritualizmusnak nemcsak a szátokon kell lennie, hanem a 

gyakorlatban is meg kell valósítanotok, szellemileg, erkölcsileg és gyakorlatilag meg kell élnetek, anélkül, 

hogy fanatizmusba vagy titkolózásba esnétek, egyszerűen és tisztán élve, megadva a szellemi léleknek az 

őt megillető értéket és helyet, hogy az emberi életben udvarolhasson a teste felett, amely mulandó, hogy 

tökéletes harmónia legyen a küldetésetek teljesítésében, és ez a példa gyümölcsöt teremjen az emberek 

között. 

10 Megáldom minden lépéseteket munkámban, és gondoskodom róla, hogy megsokszorozódjanak, 

hogy később, amikor a világ széles ösvényei megnyílnak előttetek, békém és új kinyilatkoztatásaim 

hírnökeiként járhassatok rajtuk. Az az akaratom, hogy az én isteni leckéim által tanított lelketek az 

emberek számára a megújulás útjait egyengetni tudja, és hogy egészséges eszményekre ébredjenek, a 

magasztosban inspirálva magukat a spiritualizáció elérésére. Erre az időre eléritek a lelketekben a 

nélkülözhetetlen felkészültséget és rugalmasságot. Semmi sem lesz képes arra, hogy visszalépjetek az 

utatokon. 

11 Akkor a megpróbáltatások, amelyek ma megráznak és megállítanak az úton, csak könnyű 

szellőnek fognak tűnni, amely nem tud ártani az arcodnak. Csak akkor leszel képes felismerni az erőt, 

amelyet a törvényem követésével szereztél. 

Folytassátok a felkészülést, hatoljatok egyre mélyebbre és mélyebbre Szavam jelentésében. Először is 

tegyétek azt, ami tanítványként hozzátok tartozik, és engedjétek meg, hogy kinyilatkoztassam magam 

bennetek, mint Mester, mint Atya, mint Fény. 

12 Minden lélek teljesíteni fogja feladatát, és mindegyiküket felhasználom, hogy minden készen 

álljon Szavam beteljesedésére. De ha azt hiszitek, hogy csak nektek van küldetésetek az emberiség 

megváltására, és csak rajtatok nyugszik a küldetés teljesítésének keresztje, akkor tévedtek. Ennek a 

munkának csak egy nagyon kis része hárul rátok, mert minden teremtménynek, a maga különböző 

életszintjén, az a rendeltetése, hogy közreműködjön a világegyetem egyesítésében. 

13 Sokan lesznek, akik a béke eszményével, az imádsággal, a szeretettel és a jóakarattal mint 

eszközökkel indulnak el, és ezek az erények egyesítik őket, és a lelkük győzedelmeskedni fog az én 

tanításommal. 

14 Ne legyetek bírái embertársaitoknak és Isteni Igazságosságomnak. Törvényemet gyakran elítélik 

az emberek, de én mondom nektek: Csak Én tudok behatolni az Én magasrendű tanácsaimba. 

15 Azok, akik éheznek és szomjaznak a békére, azok, akik szomorúságban élnek, napról napra várják 

igazságosságom jogarának csapását, amely le fog szállni azokra az emberekre, akik a nemzeteket a 

nyomorúságba, a pusztulásba vezetik. Nem fogtok azok közé tartozni, akik így várnak rám, mert Isteni 

Igazságosságom tökéletes, és ezt Szeretetem által bizonyítom nektek. 

16 Vizsgáljátok meg Szavamat, nehogy sokakhoz hasonlóan ti is tévedésben legyetek Isteni 

Igazságosságom cselekedeteivel kapcsolatban, amikor erőteljesen sújtom azokat, akik csak egy kis 

vétséget követnek el, másrészt pedig úgy tűnik, hogy megbocsátok azoknak, akik súlyos vétséget követtek 

el. A Mester azt mondja neked: Ha erővel látogatom meg azokat, akik látszólag csak egy kis vétséget 

követtek el, az azért van, mert ismerem a lelkek gyengeségét, és ha letérnek a törvény teljesítésének 

útjáról, az lehet az első lépés, amely a kárhozatba vezeti őket. De amikor másokat súlyos vétségért 

büntetek, akkor azért teszem, mert tudom, hogy a nagy vétek a lélek számára ugyanolyan nagy bűnbánatra 

ad okot. 

17 Ne ítélkezzetek, ne ítélkezzetek, még gondolatban se kívánjátok, hogy igazságom azokon essen, 

akik vérontást okoznak a nemzetek között. Gondoljatok csak arra, hogy ők is, akárcsak ti, az én 

gyermekeim, az én teremtményeim, és nagy vezekléssel kell majd vezekelniük nagy bűneikért. Bizony 
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mondom nektek, azok, akikre ujjal mutogattok, mint akik könyörtelenül lerombolták a békét és káoszba 

taszítottak benneteket, az eljövendő időkben a nagy béketeremtők, az emberiség nagy jótevői lesznek. 

18 Áldozatok millióinak vére kiált a földről isteni igazságszolgáltatásomért, de az emberi 

jogszolgáltatáson túl az enyém lesz az, amely minden lelket, minden szívet elér. Az emberek 

jogtudománya nem bocsát meg, nem vált meg, nem szeret. Az enyém szeret, megbocsát, megvált, 

újjáéleszt, felemel és megvilágosít; és éppen azokat, akik annyi fájdalmat okoztak az emberiségnek, fogom 

megváltani és megmenteni azzal, hogy keresztülviszem őket a nagy vezeklésen, amely a tégely lesz, 

amelyben megtisztulnak és teljesen felébrednek lelkiismeretük hangjára, hogy képesek legyenek 

cselekedeteik legmélyebb mélyére látni. Ugyanazt az utat fogom velük bejáratni, amit az áldozataikkal, a 

népeikkel is bejártattak. De végül elérik a lélek tisztaságát, hogy képesek legyenek visszatérni a Földre, 

hogy újjáépítsék mindazt, ami elpusztult, hogy helyreállítsák mindazt, ami tönkrement. 

19 Azt hiszitek, hogy gyenge vagyok az igazságosságomban a gyermekeim e vétkei iránt? Toleráns és 

gyenge bíró vagyok? Bizony mondom nektek, az első gyilkostól, akiről tudtok, aki Káin volt, ugyanazt az 

igazságosságot fedtem fel, mint amiről most beszélek nektek. 

Miközben Káin és Ábel égőáldozatot mutattak be Nekem, mindegyikük áldozatát szemléltem: Ábelé 

ártatlan és őszinte volt, Káiné hiú. Elfogadtam Ábelét és elutasítottam Káinét. De amikor ezt megértette, 

gyűlölettel és haraggal megölte a testvérét. 

Számon kértem azt az életet, azt a vért, és kimutattam neki, hogy nem tetszik ez nekem. Aztán azt 

mondta Nekem: "A bűnöm túl nagy ahhoz, hogy megbocsássanak nekem. Haragszol rám, mert megöltem 

a testvéremet. Elűzöl erről a földről, és úgy érzem, hogy így ölsz meg engem, ahogy a testvéremet is 

megöltem." 

De én így válaszoltam neki: "Bizony mondom neked, aki megöli Káint, az hétszeres büntetést kap." 

Akkor megértette, hogy még mindig szeretem őt, és hogy ez a bizonyíték arra, hogy megadtam neki a 

bocsánatomat, de szükséges, hogy vezekeljen ezért a bűnért, hogy lemossa a foltot, és hogy bebizonyítsa, 

hogy méltó erre a magasztos és isteni megbocsátásra. 

20 Milyen hang szólt Káinhoz? A saját lelkiismerete, az a belső bíró, akit minden egyes emberi 

teremtményemben elhelyeztem. Ugyanaz a hang fog szólni minden emberhez, és kérlelhetetlen lesz, mert 

olyan bíró, akit nem lehet megvesztegetni. Ugyanolyan tisztán fog szólni hozzá, mint ahogyan Káinhoz 

szólt. De meg kell értenetek, hogy Káin nem volt tisztában bűne súlyosságával, amikor testvére vérét 

ontotta. Ő nem tudta, mi a halál, de az akkori emberek nagyon jól tudják, mi az. 

21 Ezért ebben az időben nem fogom megvárni, hogy az emberek igazságossága megnyilvánuljon 

embertársaik sérelmében. Megvárom minden egyes gyermekem érkezését az udvaromba, és ott az 

udvarom megadja nekik a nekik járó ítéletet, hogy vezekelhessenek a szenvedésen keresztül, amelyet a 

bűnbánat a lelkiismeret felé von maga után. Csak ott fogják megérteni Uruk nagy szeretetét. 

22 Ebben a Harmadik Korszakban elhoztam nektek a lélek reinkarnációjának megerősítését. Az 

emberiségnek mindig is megvolt az intuitív tudása erről, és a lélek felfedte ezt a titkot a testnek, de a test, 

amely mindig is hitetlen és gyenge volt, kételkedett benne. 

A túlvilágról érkező lények azért jöttek, hogy átadják ezt a kinyilatkoztatást az embereknek, de csak 

néhány emberben találtak hitet, és ezek a tudatlanok és hitetlenek ellenálltak a hitüknek, és elutasították 

őket. De ma, mint soha korábban, ezeknek a megnyilvánulásoknak a megérzése, a bizonyossága él az 

emberiségben, még ha a világtól való félelem miatt nem is mindenki meri ezt bevallani. 

De azért jöttem ebben az időben, hogy megerősítést hozzak nektek erről, és hogy elmondjam nektek: a 

lélek reinkarnációjában a szeretet tökéletes törvényem tárul fel. De bizony mondom nektek: Milyen 

kevesen vannak azok, akik csak egyszer váltak emberré a földön, és hány lehetőséget adtam a lelkeknek a 

világ különböző testein keresztül, hogy jóvá tegyék a lelkek által elkövetett rosszat. De a testetek egy 

vastag fátyol, amely megakadályozza, hogy felfedezzétek e tanítások lényegét. 

23 Nagyon kevés az, amit megengedtem nektek, hogy tudjatok arról, hogy kik voltatok a korszakok 

során, mert nem akarom, hogy behatoljatok a szentélybe, az Én magasrendű tanácsaim intimitásába, 

testben, mielőtt elérnétek a lélek igazi érettségét. Nem akarom, hogy a szellemi élet tanításait új 

tudományokká alakítsátok, amelyek csak kíváncsiságra, fejtörésre és időpocsékolásra késztetnek 

benneteket. Nem akarom, hogy akár egyetlen olyan lépést is tegyetek a spirituális úton, ami haszontalan 

számotokra. Azt akarom, hogy mindannyian hasznosak legyenek számotokra, hogy csak azt halljátok, és 
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csak az táruljon fel előttetek, ami segít benneteket a spirituális fejlődésetekben. De mindazt, ami csak az 

emberi kielégülést szolgálja, nem fogjátok megtapasztalni. Mindig fátyol lesz fölötte, mert a szentet 

képviseli, szellemi örökségetek bensőséges részét. 

24 Amint ez az emberiség határozott lépéseket tesz a spiritualizációban, törvényeim teljesítésében, 

már emberi életében felfedezi a Szentlélek nagyszerű tanításait, és akkor tiszta látása lesz a múltról, a 

jelenről és a jövőről - csak annyiban korlátozott, amennyiben ez az én akaratom. 

Ezért, tanítványok, lépjetek be a spiritualizáció igaz útjára, amelyet tanításom mutat nektek, hogy ti 

lehessetek a jó próféták, akik veszélyt hirdetnek a tömegeknek, és megmentik őket a kudarctól. 

Segíteni foglak téged a küldetésedben azzal, hogy a megfelelő pillanatban megmutatom neked a 

hitetlenek előző életének egy részét. De ez nem azért történik, hogy elítéljétek őket, hanem azért, hogy 

tanítsátok őket a kinyilatkoztatásaimra. 

25 Így fel fogják ébreszteni az embereket fejlődésükben, és megértik, hogy egy emberi élet nem elég 

ahhoz, hogy megismerjék az örökkévaló leckémet. 

26 Ha teljes odaadással küzdesz ebben a csatában, sokat fogsz elérni. De ki az közületek, aki biztos 

abban, hogy visszatér ebbe a világba, vagy soha nem tér vissza? Ki tudná azt mondani: "Minden, amit az 

életben tettem, az volt, amit az Atya a sorsomnak szánt. Most már továbbléphetek más világokba, és 

folytathatom az evolúció végtelen létráján az Istenhez való közeledést." 

Bizony mondom nektek, ahhoz, hogy megértsétek ezeket a leckéket, túl kevés a tudásotok. De 

mindazok, akik teljesítik feladatukat, egy lépést tettek felém a lelki ösvényen, és leckéről leckére, 

életvilágról életvilágra haladnak az örökkévalóság felé. Ha nem így lenne, hiszitek-e, hogy képesek 

lennétek az élet magasabb síkjain tartózkodni, és hogy a lelkiismeret megengedné ezt nektek, ami az Én 

igazságosságom? 

27 Legyetek odaadóak, dolgozzatok és engedjétek, hogy Isteni Akaratom beteljesedjen bennetek. 

Sokan közületek még mindig a földi testben látják majd próféciáim beteljesedését, ennek az emberiségnek 

az átalakulását, mindenkinek a megváltását törvényemben. De előtte még nagy csatáknak, nagy 

háborúknak kell tanúi lennetek, olyanoknak, amelyeket még nem ismertek az emberek, amelyeket a 

történelem még nem jegyzett fel. 

De ha nektek, akik már tudjátok, mi fog történni, a közelgő eseményekről, meg kell tisztulnotok - mi 

lesz azokkal, akik nem ébredtek fel a Szentlélek tanításai láttán, akik megszentségtelenítették törvényemet, 

akik elfelejtették feladatukat, akik hagyományaikban élnek, és a tudatlanság láncaival terhelték magukat? 

28 A megdöbbenés, a szenvedés és a bűnbánat olyan lesz, mint egy olvasztótégely a lelkek nagy 

seregei számára, akik saját bírájuk előtt állnak majd sorba. De bizony mondom nektek, én is segíteni fogok 

nekik, és amikor felébrednek mély álmukból, meglátják ragyogó arcomat, amely megbocsátásomat jelzi, 

és csak arra várnak, hogy Én küldjem őket arra az útra, amelyet korábban meggyaláztak és megvetettek, 

hogy jóvá tegyék vétkeiket, és bizonyítsák, hogy méltók szeretetemre. És én, mint szerető Atya, meg 

fogom ezt adni nekik. 

29 Ezért tanításomban azt mondom nektek, hogy ne ítélkezzetek azok felett, akiket ma emberi vérrel 

és minden vétekkel megfertőzve láttok. Mert a ti örökkévaló létetekben vannak nagyobb bűnök, mint az 

emberi vér ontása. De egyelőre ne követelje, hogy mindent tudjon. Már rámutattam nektek, hogy egyedül 

én tudok igazságosan ítélkezni a magas tanácsomban. 

30 Most csak szeretnetek és megbocsátanotok kell, és ha megengedem nektek, hogy 

tanulmányozzátok és értékeljétek a körülöttetek zajló eseményeket, az azért van, mert nem akarom, hogy 

közömbösek, vakok és érzéketlenek legyetek embertársaitok fájdalmaival szemben. Érzékennyé tettelek 

tanításommal, hogy amikor eljön az idő, tanítást, megértést, szeretetet, megbocsátást és vigasztalást 

tudjatok adni minden embertársatoknak. Ezért világítótoronnyá, fénylő csillaggá és hűséges baráttá teszlek 

benneteket, hogy ennek megfelelően viselkedjetek otthonotokban, az intézményekben és a nemzetek 

között. 

31 Nem akarom, hogy többé idegenként tekintsetek magatokra. Azt akarom, hogy az egyetemes 

testvériség kivirágozzon közöttetek, és gyümölcsöt teremjen közöttetek. 

32 Jó, hogy megtartjátok az emberi törvényeiteket, de a Tanításomat és a szellemiségeteket 

helyezzétek föléjük. Legyetek engedelmesek törvényeimnek, és bizony mondom nektek, megszabadítalak 

benneteket a legsúlyosabb konfliktusoktól, amelyek az emberi törvények miatt merülnek fel számotokra. 
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De harcoljatok az igazságtalanság ellen, harcoljatok a korrupció ellen - nem gyilkos fegyverekkel, nem 

gyűlölettel, hanem a szeretet magjával. 

Nem lesztek egyedül a küzdelemben, már elmondtam nektek, hogy vannak népek az emberiség 

körében, ahol az emberek már elindultak, megszabadulnak az anyagelvűségtől, megerősödnek 

sorscsapásaikban - azzal a céllal, hogy egyesüljenek Velem. Kik ezek a lelkek? Egyelőre nem szükséges, 

hogy ismerje őket. 

33 Emeljétek fel a lelketeket, szeressétek egymást, egyesüljetek a túlvilágon az egyetemes testvériség 

eme eszményével. A Szellemi Hegyre hívlak benneteket, és ott leszek egyesekkel és másokkal - 

mindazokkal, akik békére, üdvösségre vágynak, hogy erőt és hitet adjak nekik kinyilatkoztatásaimban, 

hogy így felruházva folytathassák útjukat. 

A lelkek továbbra is megjelennek - egyesek vadvirágként, mások tövisekként a sivatagban. De 

néhányan, akárcsak mások, egyetlen eszmény által lesznek egyesítve, és a túlvilágon szeretetetek virágai 

egyesülnek, hogy szeretetfelajánlásként eljussanak Hozzám. 

34 Így oktatlak benneteket, ó tanítványok, e megnyilvánulások utolsó évében. Mert bizony mondom 

nektek, amikor ez az időszak véget ér, a szellemiségetek nagyon nagy megpróbáltatásoknak lesz kitéve. 

Hányan válnak közületek a fanatizmus és a bálványimádás áldozatává? Hányan vagytok közületek, akik 

csak a titoktartás útján járnak, és hányan mások, hogy megkülönböztessétek magatokat az emberek között, 

hozzá akarnak majd adni valamit a művemhez, ami nem tartozik hozzá? 

Figyeljetek és imádkozzatok, emberek! De ne feledjétek, hogy minél tisztább és egyszerűbb a 

vallásgyakorlatotok, és minél inkább az Én törvényeim által inspirált, annál nagyobb lesz a tökéletesség, 

amit a lelketek el fog érni. Legyen kevesebb szertartás és rítus, nagyobb lelkiség, több irgalom és szeretet a 

felebarátod iránt, akkor szeretni fogsz Engem. 

35 A bálványimádás és a fanatizmus ideje jön el a föld minden népénél. A rítusok és szertartások a 

legnagyobb intenzitást érik el, és a végletekig fokozódnak. A különböző vallások és szekták papjai és 

papjai a magasztos állapotba juttatják híveiket. Engedélyezem ezt, mert ez olyan lesz, mint egy vihar az 

emberiség között, és ebben a káoszban a lelkek hajótöröttnek fogják érezni magukat. Nem lesz senki, aki 

úgy érezné, hogy biztonságos kikötőben vagy mentőcsónakban van. 

36 Eljön az idő, amikor minden lélekben zűrzavar fog uralkodni, és sehol sem fognak békés 

menedéket találni. Akkor az emberek a legelőkelőbb fejeket fogják keresni, a nagyobb intelligenciájukkal 

kitűnő minisztereket, azokat, akiket az emberiség szentnek tart. De nagyon nagy lesz a megdöbbenésük, 

amikor rájönnek, hogy ők is hajótöröttek, iránytű, béke és fény nélkül. 

Aztán jönnek a sötétségek. De e káosz közepette a lelkek felemelkednek majd, keresve az 

üdvösségüket, és a sötét viharfelhőkön túl meglátják a fényt, mint egy új életet, mint egy új hajnalt, és ez a 

fény a Szentlélek fénye lesz, a világítótorony, amely megvilágítja az egész világegyetemet, várja a 

gyermekek visszatérését, és megvilágítja a viharos óceánokat. 

37 A megpróbáltatások ezen időszaka után a szellem szabadsága eljön az emberiség számára. Az 

ember lába eltapossa régi bálványait, csalódottan pusztítják el a hiúság, a pompa és a hamis pompa 

gyűjtőhelyeit. A tanult művek írói saját műveiket dobják a tűzbe. 

38 Abban az időben a legműveletlenebbeket és a legkevésbé tanultakat is figyelmesen meghallgatják 

majd. Hányan azok közül, akik most hallják tanításomat ezen egyszerű és nyomorúságos emberek között, 

és jelentéktelennek érzik magukat, mert azt hiszik, hogy nincs ékesszólásuk és szellemiségük, később 

emberek tömegei fogják magukat körülvenni, és köztük lesznek azok közül néhányan, akiket őrültnek 

hittek, amikor a hanghordozón keresztül hallottak engem. Hányan azok közül, akik ma kételkednek az 

üzenetemben, később Péterhez hasonlóan fognak sírni, amikor látják, hogy Szavam minden egyes 

fordulóban beteljesedik. 

39 Addig is folytassátok a felkészülést, erősítsétek meg a lelketeket a tanításomban, amely senkit sem 

vezetett tévútra, mert csak a felszabadulást követeli tőletek, a spiritualizáción keresztüli megváltást. De mi 

is az a spiritualizáció? Ez az az út, amelyet Én jelöltem ki az idők kezdete óta, és amelyen minden 

megtisztult lélek eljut Isten kebelébe. Rajta van az isteni törvény, amely minden erény eredete. Ott van a 

nyitott könyv, az Élet Könyve, amely tartalmazza Isten minden bölcsességét. Erre az útra hívtalak meg 

benneteket még egyszer. 
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40 A hegytetőről harmadszor szólok hozzátok és mondom nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az 

Élet. Ne válasszátok el magatokat többé tőlem. 

41 Ne feledje: Amikor testemet levették a keresztről, majd eltemették, a tanítványok, akik 

megdöbbentek és nem értették, mi történt, azt hitték, hogy a Mester halálával mindennek vége. Szükséges 

volt, hogy szemük újra lásson Engem, és fülük újra halljon Engem, hogy hitük felgyulladjon, és 

megerősödjön szavaim ismerete. 

42 Most már elmondhatom nektek, hogy azok között a tanítványok között volt egy, aki soha nem 

kételkedett Bennem, aki soha nem ingott meg a megpróbáltatásokkal szemben, és aki soha egy pillanatra 

sem hagyott el Engem. János volt az, a hűséges, bátor, tüzes és legszeretőbb tanítvány. Ennek a 

szeretetnek a kedvéért bíztam rá Máriát, amikor a kereszt lábánál álltak, hogy abban a szívben továbbra is 

hibátlanul megtalálja a szeretetet, és hogy mellette még inkább megerősödjön a rá váró harcra. Míg 

testvérei, a többi tanítvány egymás után estek el a hóhér halálos csapása alatt, és így vérükkel és életükkel 

pecsételték meg az általuk hirdetett igazságot és a Mesterük nevét, addig János legyőzte a halált és 

megmenekült a mártíromságtól. Mivel a pusztaságba száműzték, üldözői nem gondolták, hogy ott, azon a 

szigeten, ahová elűzték, az égből leszáll az emberhez a korszakok nagy kinyilatkoztatása, amelyet 

fokozatosan átéltek - a prófécia, amely az embereknek szól mindarról, ami meg fog történni és be fog 

teljesedni. 

43 Miután János sok szeretetet adott testvéreinek, és életét annak szentelte, hogy Mestere nevében 

szolgálja őket, külön kellett élnie tőlük, egyedül; de mindig imádkozott az emberiségért, mindig azokra 

gondolt, akikért Jézus kiontotta a vérét. 

44 Az ima, a csend, az önvizsgálat, a létezés őszintesége és gondolatainak jósága elérte azt a csodát, 

hogy az az ember, az a lélek rövid idő alatt kifejlesztette azt, amihez más lelkeknek évezredekre van 

szükségük. 

45 Igen, tanítványok, János példa arra, hogy az ember lelke mit fog elérni az eljövendő időkben. János 

elragadtatása, amellyel beszélt, látott és hallott, annak kinyilatkoztatása volt, amit abban az időben fogtok 

megtapasztalni. Az allegóriákban ábrázolt szellemi látomásokat a látnokság, azaz a szellemi látás 

adománya révén látták. 

46 Az isteni hang és a szellemvilág hangja, amely elérte az agyát és megérintette a szívét, előzetes 

jelei voltak annak a megnyilvánulásnak, amelyet ebben az időben a hanghordozókon és 

ajándékhordozókon keresztül kaptatok. És végül János, aki egy angyal irányításával leírta mindazt, amit 

látott és hallott, feltárta az emberiség előtt a szellemtől szellemig tartó párbeszédet, amely akkor fog 

eljönni, amikor az emberek életükben megszabadultak a tisztátalanságoktól és az anyagiaktól. 

47 Mikor fordítják majd az emberek figyelmüket arra, amit szeretett tanítványom írásban hagyott? 

Különös az a mód, ahogyan kinyilatkoztatása le van írva, titokzatos az értelme, mély és mérhetetlen a 

szavai. Ki érthetné meg őket? Azok, akik elkezdenek érdeklődni János Jelenések könyve iránt, 

elmélyednek benne, értelmezik, megfigyelik és tanulmányozzák. Egyesek egy kicsit közelebb jutnak az 

igazsághoz, mások azt hiszik, hogy felfedezték a Kinyilatkoztatás értelmét, és az egész világnak hirdetik; 

megint mások zavarban vannak, vagy túl fáradtak ahhoz, hogy tovább kutakodjanak, és végül tagadják, 

hogy az üzenetnek bármilyen isteni értelme lenne. 

48 A "harmadik korszak" tanítványai, most azt mondom nektek, hogy ha valóban vágytok arra, hogy 

belépjetek ebbe a szentélybe és megismerjétek e kinyilatkoztatások valódi jelentését, akkor meg kell 

ismerkednetek a szellemtől szellemhez szóló imával - azzal az imával, amelyet János gyakorolt 

száműzetésében. Először is meg kell értenetek, hogy az isteni kinyilatkoztatás, bár földi alakokkal és 

képekkel ábrázolják, teljes egészében az emberi lélekről szól, annak fejlődéséről, küzdelmeiről, 

kísértéseiről és bukásairól, gyalázkodásairól és engedetlenségeiről. Igazságomról, bölcsességemről, 

országomról, szeretetem megnyilvánulásairól és az emberekkel való kommunikációmról, ébredésükről, 

megújulásukról és végül spiritualizációjukról szól. 

49 Ott feltártam nektek az emberiség szellemi életútját, időperiódusokra bontva, hogy jobban 

megértsétek a lélek fejlődését. 

50 Tehát, tanítványok, mivel a Jelenések könyve a szellemi életetekkel kapcsolatos, helyénvaló, hogy 

szellemi szempontból tanulmányozzátok és szemléljétek; mert ha csak a földi események szempontjából 

értelmezitek, akkor sokakhoz hasonlóan ti is zűrzavarba estek. 
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51 Igaz, hogy sok földi eseménynek köze van e kinyilatkoztatás beteljesedéséhez, és a jövőben is lesz. 

De tudjátok, hogy a benne foglalt események és jelek egyben ábrák, képek és példák is, hogy segítsenek 

nektek megérteni igazságomat, és beteljesíteni sorsotokat, hogy felemelkedjetek Hozzám a lélek 

tisztaságának útján, amelyről tanítványom, János ragyogó példát hagyott rátok, aki évezredeken át 

megelőzte az emberiséget a lélektől lélekig tartó párbeszédben az ő Urával. 

Az én békém legyen veletek! 
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