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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 
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Előszó 
"Ez az előre megjövendölt idő, amikor beszélnem kellett az emberiséghez, és azt akarom, hogy a 

próféciáim beteljesedéseként kötetnyi könyvet állítsatok össze ezzel a szóval, amelyet nektek adtam: ....". 

(6, 52) 

A meghirdetett idő a jelen időre utal, amelyet Harmadik Időnek is neveznek, mint az Első Idő (Mózes 

és a próféták) és a Második Idő (Jézus és apostolai) utódkorszakát. 

A Harmadik Időt Illés Lelke és tanítványa, Roque Rojas készítette elő 1866-ban Mexikóban, hogy 

1884-től 1950 végéig, 66 éven át, 66 éven keresztül az Isteni Lélek kommunikálhasson az emberiséggel: 

Vasárnapról vasárnapra az egyszerű emberek egyszerű találkozóhelyeken gyűltek össze, hogy körülbelül 

két órán át hallgassák az isteni üzenetet. Isten szócsőként (porta vozes) használta a számos hanghordozót 

(a mai prófétákat), akik felemelt lelkiállapotban hallhatóvá tették az isteni szó sugarát. 

Ezeket az isteni kinyilatkoztatásokat, üzeneteket vagy tanításokat az 1950 előtti utolsó évtizedben írták 

és rögzítették. 1950 után 366 tanítást válogattak ki ebből a hatalmas számú jegyzőkönyvből, és adták ki a 

12 kötetes Libro de la Vida Verdadera (Az igaz élet könyve) című nagy műben. 

1975 után Walter Maier, aki 1943 és 1950 között részt vett a vasárnapi összejöveteleken, és Traugott 

Göltenboth lefordította az I-V. kötetet németre, és a Reichl Verlag kiadónál megjelentette. Walter Maier 

2001-ben bekövetkezett halála után a VI. kötetet Traugott Göltenboth fejezte be, és 2004-ben jelent meg. 

      A VII-XI. köteteket később Traugott Göltenboth is lefordította, és 2014-2015-ben a Buchdienst zum 

Leben kiadónál jelent meg. A XII. kötet várhatóan 2016-ban lesz elérhető. 

Így a legnagyobb tudományos és technikai fejlődés, de a legnagyobb háborúk és ideológiai 

eltévelyedések idején sem hagyta magára az isteni szellem az emberiséget. 

Végtelen szeretetében és bölcsességében Isten a mexikói kinyilatkoztatásokon keresztül utat mutatott 

nekünk az ideológiai tévelygésekből, vigaszt és gyógyító balzsamot adott éhező lelkünknek, és nagyon 

gyakorlatias útmutatásokat adott, hogy életünket az isteni akarat szerint orientáljuk. 

Váljanak valóra a következő szavak hamarosan: 

Dicsőség Istennek a magasságban és békesség a földön! 

és öröm az embereknek. 
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Bevezetés 
A következő szemelvények első betekintést nyújthatnak az olvasónak ebbe a kötetbe. A zárójelben 

lévő számok az utasítás és a versek számozására utalnak. 

A jóság az igazság és a szeretet 

Ismerjétek fel, hogy az én Igém nem egy új vallás, és nem is lehet az. Ez a mű az a fényes út, amelyen 

minden ideológia, hitvallás és vallás spirituálisan egyesül, hogy belépjen az Ígéret Földjének kapuján. 

(310, 39) 

Ismerjetek meg Engem, mindannyian, hogy senki ne tagadjon meg Engem ─ ismerjetek meg Engem, 

hogy az Istenről alkotott elképzelésetek az igazságon alapuljon, és tudjátok, hogy ahol a jó 

megmutatkozik, ott vagyok Én. 

A jóság nem keveredik semmivel. A jóság az igazság, a szeretet, az irgalom, a megértés. 

A jóság világosan felismerhető és összetéveszthetetlen. Ismerd fel, hogy ne tévedj. Mindenki más-más 

utat járhat; de ha mindannyian találkoznak egy ponton, ami a jó, akkor végül felismerik és egyesülnek. 

Nem így van ez, ha kitartóan becsapják magukat azzal, hogy a rossz látszatát a jónak adják, és a rosszat 

jónak álcázzák, ahogyan az e korszak embereivel történik. (329, 4547) 

A spirituális otthonunkhoz vezető út 

Minden világ, a létezés minden síkja azért jött létre, hogy a lélek fejlődhessen rajta, és egy lépést 

tegyen Teremtője felé, és így, egyre tovább haladva a tökéletesség útján, lehetősége legyen elérni útja 

célját, a szellemi tökéletesség csúcsát, ami pontosan az Isten országában való lakozás, szeplőtelenül, 

tisztán és jól megformáltan. 

Kinek tűnik végül is lehetetlennek, hogy "Isten kebelében" lakjon? Ó, ti nyomorult értelmiségi 

emberek, akik nem tudtok igazán gondolkodni! Elfelejtetted már, hogy az én méhemből jöttél létre, vagyis 

hogy már korábban is léteztél benne? Nincs semmi különös abban a tényben, hogy minden, ami az élet 

forrásából származik, a maga idejében visszatér oda. Minden lélek, amikor tőlem az életbe lépett, szűzi 

tisztaságú volt; később azonban sokan beszennyezték magukat az útjukon. Mindazonáltal, mivel mindent 

bölcs, szeretetteljes és igazságos módon láttam előre, azonnal nekiláttam, hogy minden szükséges eszközt 

biztosítsak a megmentésükhöz és megújulásukhoz azon az úton, amelyen gyermekeimnek át kellett 

haladniuk. 

Még ha ezt a lélekszüzességet sok lény meg is sértette, eljön a nap, amikor megtisztulnak minden 

vétküktől, és ezáltal visszanyerik eredeti tisztaságukat. A megtisztulás az én szememben nagyon érdemdús 

lesz, mert a lélek a hit, a szeretet, a hűség és a türelem nagy és folyamatos próbatételei által érte el azt. 

(313, 21-23) 

Azt akarom, hogy a küzdelem végén, amikor minden gyermekem örökre egyesül a Szellemi 

Otthonban, Teremtőként osztozzanak végtelen boldogságomban, annak elismeréseként, hogy 

mindegyikőtök építő vagy helyreállító módon vett részt az isteni munkában. 

Csak szellemi lényekként fogjátok felfedezni, hogy semmi sem veszett el mindabból, amit a 

kezdetektől fogva teremtettem, hogy minden feltámad bennem, minden életre kel és megújul. 

Amikor tehát oly sok lény hosszú időn át elveszett, amikor sokan az élet művei helyett pusztító 

műveket végeztek, meg fogják tapasztalni, hogy tévelygésük ideje csak átmeneti volt, és hogy műveik, 

bármilyen rosszak is voltak, az Örök Életben találnak majd kárpótlást, és szüntelenül teremtő munkám 

munkatársaivá válnak. 

Mit ér néhány évszázadnyi bűn és sötétség, amilyen az emberiségnek a földön volt, ha összehasonlítjuk 

az örökkévalósággal, a fejlődés és a vég nélküli béke idejével? Szabad akaratodból távolodtál el Tőlem, és 

a lelkiismeretedtől vezérelve vissza fogsz térni Hozzám. (317, 17-20) 

A fény szellemi lényei mellettünk állnak 

Nem jártok egyedül, mert bátorításom és világosságom mindannyiótokkal van. De arra az esetre, ha ez 

kevésnek tűnne nektek, minden emberi teremtmény mellé egy szellemi fénylényt helyeztem, hogy 
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vigyázza lépteiteket, hogy érzékeltessen veletek némi veszélyt, hogy társként szolgáljon magányotokban 

és botként az élet útján. Ők azok az entitások, akiket ti őrangyaloknak vagy védelmezőknek neveztek. 

Soha ne mutassatok hálátlanságot irántuk, és ne legyetek süketek az ösztönzéseikre, mert az erőtök 

nem lesz elég ahhoz, hogy az élet minden próbáját kiálljátok. Szükségetek van azokra, akik nálatok 

fejlettebbek, és akik tudnak valamit a jövőtökről, mert én felfedtem nekik. 

Ezeknek a lényeknek a küzdelme nagyon nehéz mindaddig, amíg nem éritek el a spiritualizálódást, 

mert a ti részetekről nagyon keveset tesztek hozzá ahhoz, hogy támogassátok őket nehéz küldetésükben. 

Amikor a spiritualitásotok lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek és érzékeljétek azoknak a 

testvéreiteknek a jelenlétét, akik láthatatlanul, mindenféle magamutogatás nélkül dolgoznak a ti 

jólétetekért és fejlődésetekért, akkor megbánjátok majd, hogy arra kényszerítettétek őket, hogy annyit 

szenvedjenek a ti bűneitekért. De amikor ez a felismerés felbukkan benned, az csak azért van, mert már 

világossággá vált az elmédben. Akkor felébred az együttérzés, a hála és a megértés irántuk. 

Milyen nagy boldogság lesz a védelmezőidben, amikor látják, hogy erőfeszítéseiket te támogatod, és 

hogy inspirációjuk összhangban van a te emelkedettségeddel! 

Annyi testvéretek és barátotok van a "Spirituális Völgyben", akiket nem is ismertek. 

Holnap, amikor a szellemi élet ismerete már elterjedt az egész világon, az emberiség fel fogja ismerni a 

mellettetek lévő lények fontosságát, és az emberek áldani fogják Gondviselésemet. (334, 70-76) 

A fény és a sötétség harca 

Az emberi életeteken túl létezik a szellemek világa, a testvéreitek, az ember számára láthatatlan lények, 

akik egymás között harcolnak, hogy meghódítsanak benneteket. 

Ez a küzdelem az egyesek és mások közötti fejlettségbeli különbségből fakad. Míg a fény lényei, 

akiket a szeretet, a harmónia, a béke és a tökéletesség eszménye hordoz, az emberiség útját fénnyel szórják 

be, mindig jóval inspirálják azt, és felfedik előtte mindazt, ami az emberiség javát szolgálja, addig a földi 

materializmushoz még mindig ragaszkodó lények vetnek, akik nem tudtak elszakadni önzésüktől és a világ 

iránti szeretetüktől, vagy akik végtelenül táplálják az emberi függőségeket és hajlamaikat, zűrzavarral 

vetik be az emberiség útját azáltal, hogy elsötétítik az értelmet, elvakítják a szíveket, rabszolgasorba 

taszítják az akaratot, hogy kihasználják az embereket, és terveik eszközévé tegyék őket, vagy úgy 

használják őket, mintha a saját testük lennének. 

Míg a Fény Szellemi Világa arra törekszik, hogy megnyerje az ember lelkét, hogy rést nyisson számára 

az örökkévalóság felé; Miközben ezek az áldott seregek szüntelenül fáradoznak, szeretetben gyarapodva, 

ápolókká válva a fájdalom ágyánál, tanácsadókká a nagy felelősség terhét viselő ember oldalán, 

tanácsadókká az ifjúságnak, védelmezőkké a gyermekeknek, társaivá azoknak, akik elfelejtik és egyedül 

élnek, a szellemi bölcsesség fénye és a szeretet felemelő érzése nélkül élő lények légiói ugyancsak 

szüntelenül dolgoznak az emberek között. De nem az a céljuk, hogy megkönnyítsék az utatokat a Szellemi 

Királyságba ─ nem; ezeknek a lényeknek a szándéka teljesen ellentétes, az a törekvésük, hogy uralják a 

világot, hogy továbbra is az urai legyenek, hogy megörökítsék magukat a földön, hogy uralkodjanak az 

embereken, hogy rabszolgákká és akaratuk eszközévé tegyék őket ─ egyszóval, hogy ne engedjék, hogy 

bárki elvegye tőlük azt, amit mindig is az övéknek tekintettek: a világot. 

Tehát, tanítványok: heves harc dúl egyik lény és a másik között ─ egy olyan harc, amelyet fizikai 

szemetek nem lát, de amelynek tükröződését nap mint nap érzitek a világotokban. 

Ahhoz, hogy az ember képes legyen megvédeni magát és megszabadulni a rossz befolyásoktól, 

szüksége van az őt körülvevő igazság ismeretére, meg kell tanulnia lélekkel imádkozni, és tudnia kell azt 

is, hogy milyen képességekkel van felruházva, hogy ezeket fegyverként tudja használni a jónak a rossz 

ellen, a fénynek a sötétség ellen, a spiritualizációnak az anyagiasodás ellen vívott nagy csatájában. 

Éppen a fény szellemi világa az, amely dolgozik, harcol és előkészít mindent, hogy egy napon a világ 

elinduljon a spiritualizáció útján. 

Gondoljátok végig mindezt, és el tudjátok majd képzelni, milyen ádáz küzdelemben vannak szellemi 

testvéreitek, akik az emberek üdvösségéért küzdenek ─ egy olyan küzdelemben, amely számukra egy 

kupa, amellyel folyamatosan a hálátlanság epéjét itatjátok velük, mivel arra szorítkoztok, hogy 
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elfogadjátok tőlük mindazt a jót, amit ők adnak nektek, de anélkül, hogy valaha is melléjük állnátok, hogy 

segítsétek őket a küzdelmükben. 

Csak kevesen vannak, akik tudják, hogyan csatlakozzanak hozzájuk, csak kevesen vannak, akik 

fogékonyak az inspirációikra és követik a tanácsaikat. De milyen erősen mennek végig az életen, milyen 

védettnek érzik magukat, milyen örömök és inspirációk lelkesítik a lelküket! 

Az emberek többsége a két hatás között vergődik, anélkül, hogy választana az egyik közül, anélkül, 

hogy teljesen elkötelezné magát az anyagiasság mellett, de anélkül is, hogy erőfeszítéseket tenne, hogy 

megszabaduljon tőle, és spiritualizálja életét, vagyis hogy a jóság, a tudás és a szellemi erő által felemelje 

azt. Ezek még mindig teljesen háborúban állnak önmagukkal. 

Azok, akik teljesen átadták magukat az anyagiasságnak, nem törődve a lelkiismeret szavával, és akik 

mindent figyelmen kívül hagynak, ami a lelkükkel kapcsolatos, már nem harcolnak, hanem legyőzték őket 

a csatában. Azt hiszik, hogy győztek, azt hiszik, hogy szabadok, és nem veszik észre, hogy foglyok, és 

hogy a fény légióinak le kell szállniuk a sötétségbe, hogy kiszabadítsák őket. 

Ezt a fényüzenetet azért küldöm a föld minden népének, hogy az emberek felébredjenek, hogy tudatára 

ébredjenek annak, hogy ki az ellenség, akivel harcolniuk kell, amíg le nem győzik, és hogy milyen 

fegyvereket hordanak maguknál, anélkül, hogy tudnának róla. (321, 5363) 

Isten látomása a jövőnkről 

A világtól spiritualizációt várok. Számomra a neveknek, amelyekkel minden egyház vagy szekta 

megkülönbözteti magát, nincs semmiféle jelentősége, sem a szertartások és az istentisztelet külső 

formáinak többé-kevésbé nagyszerű pompájának. Ez csak az emberi érzékekhez jut el, de a szellememhez 

nem. 

     Elvárom az emberektől a spiritualizációt, mert ez az élet emelkedettségét, a tökéletesség eszményét, a 

jó szeretetét, az igazság felé fordulást, a szeretet tevékenységének gyakorlását, az önmagunkkal való 

harmóniát jelenti, ami harmóniát jelent másokkal és így Istennel is. (326, 21-22) 

     A mai, spiritualitás és szeretet nélküli emberekből előhozom azokat a nemzedékeket, amelyeket 

Szavam oly gyakran megjövendölt. De először ezeken a népeken fogok dolgozni, akik ma félreértik, 

háborúznak és elpusztítják egymást. 

Akkor, amikor ítéletem végrehajtása már mindenen végigvonult, és a gyomokat gyökerestől kiirtották, 

egy új emberiség kezd majd kialakulni, amely már nem hordozza "vérében" a viszály, a gyűlölet vagy az 

irigység magvait, mert szüleinek "vére" megtisztította magát a fájdalom és a bűnbánat olvasztótégelyében. 

Fogadom őket, és azt mondom nekik: "Kérjetek, kérjetek, és megadatik nektek", ahogyan azt a 

Második Korszakban mondtam nektek. De ma hozzáteszem: tudd, hogyan kell kérdezni. (333, 54) 

Képzeljük el egy olyan emberiség fejlődését, amelynek erkölcsisége a szellemiségből fakad; képzeljük 

el egy olyan emberiséget, amely nem ismer határokat vagy nemzeti határokat, és testvériesen osztozik az 

élet minden eszközén, amelyet a Föld ad gyermekeinek. Próbáljátok meg elképzelni, milyen lenne az 

emberi tudomány, ha az egymás iránti szeretet lenne az eszménye, ha az ember az imádságon keresztül 

kapná meg az általa keresett tudást. Gondoljatok arra, mennyire tetszeni fog Nekem, ha a szeretet, a hit, az 

engedelmesség és az alázat imádatát kapom az emberektől az életükön keresztül, anélkül, hogy rítusokhoz 

és az imádat külső formáihoz kellene folyamodniuk. 

Csak ez lesz az emberek élete, mert ebben békét lélegeznek, élvezik a szabadságot, és csak abból 

táplálkoznak, amiben az igazság van. (315, 57-58) 

Amikor a hangom spirituálisan hallatszik az emberiségben, az emberek érezni fogják, hogy valami 

vibrál bennük, ami mindig is ott volt bennük, még ha nem is tudta magát szabadon kifejezni. Az a szellem 

lesz az, amely ─ az Úr hangjától felbátorodva ─ felemelkedik és válaszol a hívásomra. 

Akkor egy új korszak kezdődik a földön, mert többé nem alulról fogjátok nézni az életet, hanem 

szellemi emelkedettségetek magaslatáról fogjátok nézni, felismerni és élvezni. (321, 38-39)  
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Utasítás 310  
Az én békém legyen veletek! 

1 Jöjjetek hozzám, elveszett és tévelygő emberiség. Keressétek először az én országomat, és ha már 

benne vagytok, igyatok bölcsességem kimeríthetetlen forrásából. De ne felejtsétek el, hogy az én 

országom nem e világból való, és hogy csak úgy léphettek be oda, ha követitek a szeretet törvényeit. 

2 Tanítványok: Az 1950-es év minden ember számára döntő eseményeket hoz. Ezért olyan nagy a 

felelősségetek, amikor halljátok a tanításomat. 

3 Az emberiség beteg, vak és a pusztulás felé tart. Az Atya megmenti őket a te közbenjárásodon 

keresztül. Bizony mondom nektek, senki sem fog elveszni. 

4 Mivel minden gyermekemet egyformán szeretem ─ miért van nyomorúság a világon? Ezt a kérdést 

az emberek felteszik maguknak. De tudod az okát annak, ami történik. 

5 Nem ez az első alkalom, hogy a lelked ebben a világban él. Réges-régen megengedtem neki, hogy 

különböző földi testekben reinkarnálódjon, hogy jóvátehesse hibáit, és méltóvá válhasson Törvényemre. A 

lelkeket teremtésük kezdetétől fogva azért helyeztem a földre, hogy saját érdemeik révén elnyerjék a 

képességet, hogy beléphessenek Királyságomba. 

6 Az ember lelke a teremtés kiváltságos teremtménye volt. Szeretetem bizonyítékaként 

akaratszabadsággal ruháztam fel. 

7 Minden más lény az én akaratomnak van alárendelve. De ha az emberek akaratszabadságuk 

gyakorlása során csak letértek az én szeretetem útjáról, akkor éppen ezen az akaratszabadságuk által 

létrehozott úton kell elérniük az üdvösségüket. Eljött az aratás ideje minden lélek számára, és ezért 

zűrzavart láttok az emberek között. De bizony, mondom nektek, ebben a káoszban mindenki a saját magját 

fogja learatni. 

De mi lesz azokkal a gyermekeimmel, akik folyamatosan megszegték a törvényemet? Bizony, 

mindazokat, akik alszanak, és nem akarják tanulmányozni és meghallgatni az utasításaimat, a 

megpróbáltatások forgószélként fogják megragadni, ami le fogja őket dönteni. De mindazok számára, akik 

követték az utasításaimat, ez olyan lesz, mint egy bátorítás a kötelességük teljesítéséhez, mint egy 

gyönyörű jutalom, amit Isten ad nekik. 

8 Az Atya kimeríthetetlen tevékenység, örökké munkálkodik minden gyermekéért, és e példát 

tekintve nektek is fáradhatatlanul kell végeznetek a munkátokat, hogy ily módon eggyé váljatok az 

Uratokkal. Értsd meg, hogy a munkád igazi áldás számodra, mert abban áll, hogy egyre közelebb kerülsz 

Istenedhez. Ez a titka az életed tökéletesítésének. 

9 Az ember fejlődött, és fejlődése során sok gyümölcsöt szerzett, hogy az emberiséget szolgálja. De 

manapság, gőgjében, azt hitte magáról, hogy felsőbbrendű a Teremtőjénél. 

10 Azt kérdezitek tőlem, hogy tudok-e segíteni gyermekeimnek, hogy megtalálják a kiutat az 

eltévelyedésükből. És mondom nektek: Igen, emberek. Az a lehetőség, amelyet a léleknek adtam az 

emberi életben való reinkarnációiban, szeretetem bizonyítéka. Mert az Én országomat csak a szeretet és 

irgalmasság jótettein keresztül lehet elérni, amelyeket gyermekeim a lelkiismeretük utasításait követve, 

akaratuk szabadságának teljes kihasználásával végeznek. 

11 Még ha jelentéktelennek és gyengének is érzed magad, segítsd embertársaidat azzal a végtelen 

erővel, amelyet a paranccsal rád bíztam. A tiszta és hangos ima, amelyet tanítottam nektek, az, ami az 

egész emberiséget egyesíteni fogja szeretetem akadályában. 

12 Imádkozzatok, tanítványok, küldjétek gondolataitokat a béke üzeneteként azoknak, akik jelenleg 

az intelligenciájuk révén átalakítják az életeteket, hogy az általuk elért gyümölcsök balzsamként 

szolgáljanak az emberiség szenvedéseire. 

13 Miért nevez titeket az Úr "választott népnek"? Mert már az Első Korszakban nehéz küldetést 

bíztam rátok embertársaitok között. Mégsem ruháztalak fel téged náluk nagyobb ajándékokkal, és nem is 

helyeztelek a többi nép fölé, hanem hűséges fiúvá tettelek, a fény és a szeretet üzenetének hírnökévé a 

földön élő összes népnek, akik még mindig tévedésben vannak. 

14 Megadtam nektek azt a kegyelmet, hogy egy hanghordozón keresztül halljátok az Igémet ─ egy 

üzenetet, amelyet, amikor eljön az idő, el kell vinnetek az emberek szívéhez. 
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15 Tanítványok, használjátok ki az időt, nézzétek meg azokat az embereket, akik elmerültek az 

anyagiasságukban, és ragaszkodnak a világ hamis hangjaihoz. Szenvedés lesz bennük, és csak így fognak 

felébredni a lelkiismeretükkel kapcsolatban. A szenvedés ─ még ha nem is érted, amíg átéled ─ áldás a 

lelked számára. 

16 Emelkedjetek fel Hozzám lélekben, minden gyötrelem, minden kísértés vagy gyengeség fölé, és 

meg fogjátok érteni, milyen gyönyörű az az út, amelyet Törvényem teljesítésében kínálok nektek. Amikor 

az emberiségre tekintetek, amely romlottságában elérte a romlottság csúcsát, az Atya azt mondja nektek: a 

lélek mégis fejlődött, a háborúk kegyetlensége felébresztette, és ma, minden eszközzel békét keresve, 

válaszút elé került. 

17 Ez a te küldetésed, Izrael. Mindannyiótoknak imáitokkal és példátokkal kell vezetnetek az 

emberiséget. Senkinek sincs joga beszélni felebarátja tökéletlenségeiről. Akkor ki tökéletes közületek? 

Ne ítélkezzetek senki felett, és legyetek jó példa az emberek között. Így az örök béke és boldogság 

tükörképeként fogtok élni. Akkor az emberek ─ a sok szenvedéstől megfáradtan ─ odajönnek majd 

hozzád, és azt mondják: "Adj nekünk a kenyeredből, adj nekünk ebből a kimeríthetetlen vízből". 

18 A nemzetek küzdenek azért, hogy megtalálják a békét, amelyet még nem értek el. A világ egyes 

részein a háborúk megszűntek, máshol azonban továbbra is káosz veszi körül az embereket gyilkos 

küzdelmeikben. Hiába akarják, hogy béke uralkodjon ezen a világon, mert hiányzik belőlük a szeretet és 

az irgalom. 

Az emberek reszketnek az emberi intelligencia által létrehozott új fegyverektől. Segítsetek nekik, 

emberek, érjétek el őket szeretetem üzenetével, amelyet rátok bíztam. Ne részesítsetek előnyben bizonyos 

fajokat, nyelveket vagy ideológiákat, csak a testvéreiteket lássátok bennük, akiknek tanácsra és szeretetre 

van szükségük. 

19 Imádkozzatok, mert bizony mondom nektek, békém eléri a föld minden népét, legyőzve az önzést 

és az emberi gyengeségeket. 

20 Így az én országom el fog jönni hozzátok, és akkor a találmányok, amelyek ma pusztulást és halált 

okoznak, csak a szükséges újjáépítés során fognak elszállítani, hogy ez a világ igazi paradicsommá váljon. 

Azt akarom, hogy az ember végre tökéletesítse önmagát, és úgy uralkodjon ezen a bolygón, ahogyan az 

Atya uralkodik a világegyetemben: szeretettel. 

21 Annak a személynek, aki nagy hittel hisz törvényemben és nagy szeretettel tanítja tanításomat, 

nincs mitől félnie, mert az Atya eszköze lesz, és ugyanakkor Isten része is. 

22 Tanítványok: Ahogy a fény eltünteti a sötétséget, úgy az én isteni üzenetemmel képesek lesztek 

megszüntetni az emberiség tudatlanságát. 

23 Az ebben a Harmadik Korszakban kinyilatkoztatott Igém arra fogja késztetni az embereket, hogy 

felfedezzék az igazságosság valódi jelentését, és hogy a Munkám által inspirált törvényeket hozzanak. 

24 Ez a tanítás, amely még ismeretlen az emberiség előtt, végül elterjed az egész földön, és gyökeret 

ereszt sok nép szívében. A spiritualizáció a jövő emberiségében éri el teljes kibontakozását. 

25 Megkaptátok a kegyelmet, hogy hallhattátok üzeneteimet hanghordozóimon keresztül, de már nem 

lesztek tanításom virágzásának tanúi, mert már nem tartoztok ehhez a földhöz. Más nemzedékek lesznek 

azok, amelyek tanúi lesznek szavam beteljesedésének. Mert azt a feladatot kaptátok, hogy a spiritualizáció 

úttörői legyetek. 

26 De emiatt a ti küldetésetek nem lesz kevésbé fontos, mint a jövő nemzedékeké ─ épp ellenkezőleg. 

Ne feledjétek, hogy sok múlik rajtatok, hogy a jó úton járnak-e, hogy jó tolmácsolói és jó tanítványai 

lesznek-e a Művemnek. 

27 Hozzá kell járulnod a te részedhez, ami ─ ahogy már mondtam ─ nagyon fontos. De ne legyetek 

büszkék rá. Mert aki hiúvá válik egy szellemi műben, az nem értette meg, hogyan lehet méltó tanítvány, 

hiszen az egyik leglényegesebb feltétele annak, hogy az enyém legyen a tanítvány, az alázat. 

28 Nézzetek magatokba a lelkiismeretetek tükrében, hogy megnézzétek, nem tükröződik-e benne 

némi igazságtalanság. Nézz magadra ebben a belső tükörben, mielőtt elkezded elítélni embertársaid 

cselekedeteit. Akkor több tisztaság és őszinteség lesz a tetteitek alapjául. 

29 Azért mondom ezt nektek, mert látom, hogy sokan közületek örömmel ítélik el a különböző vallási 

közösségekben embertársaik által elkövetett hibákat, valamint szertartásaikat és szertartásaikat. Azt 
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mondom nektek, hogy jobb lenne, ha nem ítélkeznétek sem az egyházak, sem a hitvallások felett, mert 

egyelőre nem ismeritek fel azok szellemi hatókörét. 

30 Úgy hagylak benneteket, mint útmutatókat, de nem mint agitátorokat. A ti magotok a béke és a 

harmónia magja lesz, de soha nem a zűrzavaré és az erőszaké. 

31 Szavam célja az egyesülés és a béke, hogy amikor ihletet kaptok tőle, tudjátok, hogyan nyújtsátok 

ki a kapcsolatot embertársaitokkal, és mindig tiszteljétek hitüket, mint valami szentet. Mert az ő hitük egy 

belső oltár, amelyben én lakom. 

Akkor képesek lesztek felismerni embertársaitokban azt a kibontakozást, amelyet küzdelmük, 

erőfeszítéseik és szerencsétlenségeik révén értek el. 

32 Ha, amikor összehasonlítod azt a formát, amelyben embertársaid a vallásukat gyakorolják, azzal a 

formával, amelyben te gyakorolod, különbségeket fedezel fel, ne állj meg a látszat alapján ítélkezni, 

hanem hatolj a dolog lényegébe, ahol az igazság van. Mivel ti spiritiszták vagytok, ne feledjétek, hogy 

mindig a szellemhez kell ragaszkodnotok, és nem a külső formákhoz. 

33 Ha fokozatosan megérted embertársaidat ezen a módon, hamarosan felfedezed, hogy minden 

ember más-más úton halad, de minden út egyetlen pontba fut össze, ami a fényhez, az igazsághoz és az 

élethez vezető út. 

34 Most már rájöttetek, hogy nem elég, ha az én Igém ismeretét a lelketekbe hordozzátok, mert a 

legfontosabb rész még hátravan, mégpedig az, hogy tanításaimat felhasználjátok. Ez az a próba, amelyen 

meg kell mutatnotok, hogy mennyit tanultatok az Igéből. 

35 Amikor átvitt értelemben azt mondtam nektek, hogy becsukom az ajkatok, az azért volt, hogy 

megértessem veletek, hogy abban a pillanatban megáldom az ajkatok, hogy a lelketek rajtuk keresztül 

megnyilvánulhasson az ihlet és megismételhesse isteni szavaimat, miközben ezek az ajkak zárva 

maradnak az ítélkezés, kritizálás, hazugság vagy káromlás előtt. Tartsd meg tanításomat szeretettel, és 

engedd meg lelkednek, hogy a vigasztalás, a fény, a balzsam, a bölcsesség és a béke szavaiban áradjon, 

mint egy sok évszázadon át feltorlódott folyó. 

36 Nem lesz szükségetek arra, hogy gyakran kiejtsétek a nevemet ─ épp ellenkezőleg. Minél kevésbé 

mondjátok ki, és minél jobban alkalmazzátok tanításomat, annál nagyobb bizonyságot teszel rólam. 

37 Fokozatosan érezzétek a szívetekben a szomszédaitokat igazi testvéreknek, az emberiséget 

tekintsétek egy családnak, de óvakodjatok attól, hogy ezt hirdessétek. Soha ne hozzátok nyilvánosságra 

érdemeiket, mert ezeket csak Én tudom megítélni. Az egyetlen dolog, amit az életeddel és a szavaiddal 

meg kell ismertetned, az az én munkám. Mert ezt minden embertársadnak tudnia kell. 

38 A spiritualista alázatának valóságosnak kell lennie, nem lehet csak látszólagos, hogy földi nyomai 

tele legyenek fénnyel. 

39 Ismerjétek fel, hogy az én Igém nem egy új vallás, és nem is lehet az. Ez a Munka az a fényes út, 

amelyen minden ideológia, hitvallás és vallás spirituálisan egyesül, hogy belépjen az Ígéret Földjének 

kapuján. 

40 Ebben a szóban adom neked a békét és a szerető gondoskodást, amely elfeledteti veled a fájdalmat. 

Megerősítem a hiteteket, és világosságot adok nektek, hogy kövessétek az utat, amely hozzám vezet. Ez a 

fény inspirál benneteket, arra hív, hogy imádkozzatok azokért, akik szenvednek ─ legyenek jelen vagy 

távol. Ez közelebb visz ismeretlen testvéreidhez, akik távol élnek tőled, akiket fizikailag nem tudsz 

megérinteni vagy megsimogatni. 

Tanításom arra tanít, hogy kérjetek mindent, és érezzétek, mi zajlik a felebarátotok szívében. 

Elmondtam nektek, hogy én mindenütt jelen vagyok, hogy számomra senki sincs távol vagy távol tőlem, 

és megadom nektek azt a képességet, hogy váltani tudjatok, hogy azokhoz forduljatok, akiknek segítségre, 

vigasztalásra vagy társaságra van szükségük. 

41 Mennyi jóra leszel képes attól a naptól kezdve, hogy felismered adottságaidat, és tudod, hogyan 

használd fel azokat embertársaid javára! A felkészült lélek képes távolságokat áthidalni, veszélyeket 

leküzdeni és akadályokat legyőzni, hogy eljusson oda, ahová vágyik. 

42 Ha nehéz terhet hordozol a lelkedben, mert nem tudtad kifizetni a régi adósságaidat, dolgozz 

spirituális módon, és érezni fogod, hogy visszatér az elveszett béke és öröm. 
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43 Szavam megtapasztalhatóvá teszi számotokra az előző időket, emlékeztetve benneteket a 

pátriárkákon és prófétákon keresztül történt megnyilvánulásaimra, valamint a Második Korszakban Jézus 

által adott Szavamra. Éreztetem veled Atyai szeretetemet, és a lelked meggyógyul, tudván, hogy 

kegyelmem látja és védelmezi. 

44 Ugyanazzal a bölcsességgel beszélek hozzátok, mint amit Mesterként tanítványaimnak adtam. De 

ma, mint a Szentlélek, megmutatom nektek a könyv egy másik oldalát, hogy tanulmányozzátok és 

megvilágosodjatok. 

45 Az az akaratom, hogy a három időkben nektek adott három testamentumot egyesítsétek eggyé, és 

készüljetek fel arra, hogy válaszoljatok azoknak, akik e megnyilvánulások okát kérdezik tőletek. 

46 Az elődök példája kitörölhetetlen betűkkel van megírva: Ábrahám, Izsák és Jákob, akik a hit, a 

szeretet és az állhatatosság magvát hagyták népükre, beteljesítették sorsukat, és Velem vannak. Nem 

kérem, hogy hozzatok áldozatokat, mert azok az idők már elmúltak. A mai életetek amúgy is szomorú, és 

én csak azt akarom, hogy spiritualizáljátok magatokat. De ha gyermekeiteket megbízom azzal a 

küldetéssel, hogy tanításomat más országokba vigyék, ne álljatok ellen. Ha arra használnálak, hogy 

szavaiddal és példáddal vezess egy tömeget, ne utasítsd vissza. Így fogtok nyomot hagyni ebben az 

időben, és megmutatom az eljövendő nemzedékeknek a gyümölcsöket, amelyeket az én szavam termett. 

47 Eljött számotokra a csata ideje. A nagy vallási közösségek papsága egyesül egymással, hogy 

erősnek érezzék magukat, és harcoljanak a kiválasztottjaim ellen. 

Amikor eljön az idő, az ő ajándékuknak akarják majd tulajdonítani ezt a kinyilatkoztatást, amelyet 

rátok bíztam, azokra, akiket egyszerűen csak előkészítettem. Ha ezt a kegyelmet belétek helyeztem, az 

azért van, mert ismerlek benneteket, megtisztítottalak benneteket, és arra neveltelek, hogy használjátok 

értelmeteket. De amit nektek adtam, az minden gyermekemé, és nem akarom, hogy ez harcra adjon okot. 

Ha ez a harc mégis 1950 után kezdődik ─ egy olyan időszak, amikor már nem lesz többé ilyen 

formában az Én igehirdetésem ─ mennyire fogjátok érezni az Én Igém hiányát! Akkor csak azt engedem 

meg nektek, hogy példát vegyetek a nagy hitű és erős akaratú apostolaimról. 

48 Szavam hamarosan eljut más nemzetekhez is, és megfékezi az emberek gyűlöletét és 

bosszúszomját. Íme ─ még mindig nem kelnek fel a betegek a táborukból, és még mindig új háborúkról 

szólnak a hírek. Az otthonok nem épültek újjá, a nemzetek nem álltak helyre, és még mindig szomjazzák a 

vért. Hozzájuk is eljut a béke és egyetértés üzenete. 

49 Tudjátok, hogy a ti kontinenseteken túl a nemzetek elpusztultak, és a fájdalom minden szívbe 

eljutott. Nincs olyan gyermek, fiatal vagy felnőtt, aki ne ürítette volna ki a szenvedés kelyhét, és 

felfedezem közöttük azokat, akiknek szenvedésük ellenére van erejük arra kérni, hogy a békét őrző 

nemzeteket ne pusztítsa háború. És különböző szektákban találok olyan jámbor lelkeket, akik őszinte 

szeretettel és együttérzéssel imádkoznak azokért, akik ezeket a nagy megpróbáltatásokat élik át. 

Elfogadom a műveiket, tiszteletben tartom a szokásaikat, és elismerem az érdemeiket. Figyeljetek, 

imádkozzatok, kérjetek, mint jó tanítványok, és én megadom nektek a kegyelmemet. Megvédek minden 

teremtményt és megáldok minden nemzetet. 

50 Mindannyian meg fogjátok kapni a megérdemelt békét, de jobb időket ígérek nektek. A földön 

végbemenő megtisztulás után megjelennek az általam küldött emberek, erényes lelkek, akiknek nagyszerű 

küldetésük van az engedelmes emberi család megteremtésére. A tiétek után még négy nemzedék fog 

eltelni, amíg tanításom elterjed a földön és szép gyümölcsöket arat. 

51 Nem minden gyermekem fogja megérteni, hogy szellemben jövök ebben az időben, és azt sem 

fogják tudni, hogy az emberiséget arra készítem elő, hogy visszatérjen hozzám. 

Azt akarom, hogy úgy térjetek vissza, ahogyan tőlem jöttetek ─ nevezetesen tisztán ─, hogy beléphessetek 

a mennyek országába. 

52 Minden lélek hordoz magában egy erőt, amely megvédi őt az üldöztetésekben és kísértésekben, és 

egy fényt, amely vezeti őt, ez pedig a lelkiismeret. Ha én az embernek akaratszabadságot adtam, az azért 

van, hogy saját akarattal rendelkezzen, és ezáltal úgy érezze, hogy ura az életének, a tetteinek és hozzám 

hasonlóan az életének. Azzal bizonyítottam szeretetemet iránta, hogy magas sors birtokosává tettem, és 

kényelemmel vettem körül, még akkor is, ha ez a gyermek nem engedelmeskedett az általam adott 

törvényeknek. 
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53 Hívásom ebben az időben mindenkihez szólt, mégis kevesen vannak, akik követnek Engem. Ne 

érezzétek magatokat távol tőlem, mert ma ebben a világban éltek. Azt akarom, hogy már most 

felismerjetek Engem életvilágotokban, hogy szívetek fogékony minden isteni megnyilvánulásra, hogy 

szerettek Engem, és hogy bensőségesen egyesültök Velem. Mivel birtokában vagytok természetemnek, bár 

korlátozott formában, megérthettek Engem, és nagy tetteket hajthattok végre. 

54 Az általam kijelölt út a lélek számára a felemelkedés felé vezet, bár gyakran találkozik útközben 

tövisekkel és tüskékkel. 

55 Ha szent vagy igaz embereket keresel, hogy vezessenek, nem fogod megtalálni őket. Ha a 

legmagasabb tökéletességre akarsz törekedni, akkor nézz Rám a Végtelenben, kapcsolódj Hozzám, és Én 

tanácsot adok neked, és inspirállak. 

56 Nem beszéltél a világnak arról, amit tőlem hallottál. De ez az anyagias és rideg világ egy jelet vár 

Tőlem, egy célzást vagy egy szót, hogy visszatérjen Urához, és új életet kezdjen. 

A tudósok megfigyelik és elgondolkodnak azon, hogy vajon mi lehet az oka a világűrben tapasztalható 

sok jelenségnek. A teológusok be akarnak hatolni misztériumaimba, és minden jelenlétemre érzékeny lélek 

azon tűnődik, vajon új korszakba lépett-e a világ, és nekem megvan a válaszom ezeknek a tudásvágyó, 

szomjazó embereknek, akiknek a forrásnál adok inni a szomjukat oltó vizet. 

57 Most már felkészültetek, ajándékaitok tartósak. Ha megbecsülted a kegyelmet, amivel rendelkezel, 

ne veszítsd el. Ha van érdeme, növelje azt. Mert egyetlen áldozat sem lesz eredménytelen, és egyetlen 

fáradozás sem hiábavaló, mert minden mű megmarad leírva, és nincs kéz, amely kitörölhetné vagy 

megváltoztathatná a könyvet. 

58 Ti, akik Izrael lelkét hordozzátok magatokban, tudjátok, hogy az a lényeg, amit Szavam áraszt, 

ugyanaz, mint amit az Első és a Második Korszakban adtam nektek. Ma az Élet Könyvének harmadik 

részét mutatom meg nektek, és az előzőekhez hasonlóan ez is tartalmazza végtelen bölcsességemet. 

59 Én vagyok a könyv, amelyben az élet meg van írva, és amelyben minden bölcsesség jelen van. 

Jöjjetek, kopogtassatok az ajtómon, és én késedelem nélkül kinyitom nektek. De azt akarom látni a 

szívedben, hogy valóban vágysz a fényre. 

Ha úgy érzed, hogy a megértésed elérte a megértés határát, és nem tudsz túllépni rajta, ne aggódj. Mert 

akkor a szellemed, amely számára további horizontok léteznek, az anyag korlátai fölé emelkedik, amíg el 

nem éri azt a fényt, amelyet látni akart. 

60 Valahányszor az ember a tudása gyarapítására irányuló vágyában mindent az intelligenciája erejére 

bízott, az emberi elme számára leküzdhetetlen akadályok miatt kudarcot vallott. Vagy rejtélyekkel teli 

mélységekbe merült, anélkül, hogy képes lett volna kielégíteni kíváncsiságát vagy a vágyát, hogy több 

fényt fedezzen fel tudománya számára. 

61 A mai napig a tudósokból hiányzik a spiritualitás, ezért tudásuk mindig is korlátozott volt, mert 

nem tudták, hogyan keressék mindannak az igazi eredetét, az őseredeti okát és elvét, amit 

tanulmányoznak. 

62 Bizony mondom nektek, a materialista, egoista és ártalmas tudomány e korszaka után eljön majd 

az idő, amikor a tudósok tudni fogják, hogyan hatoljanak be a természet titkaiba ─ spirituálisan, imával 

előkészítve, alázatba és tiszteletbe öltözve, nemes, magasrendű, emberi eszmék és szándékok által 

inspirálva. 

63 Az emberiség nagy léptekkel halad ennek az ember által teremtett világnak, ennek a hamis és 

felszínes világnak a vége felé, és az ember lesz az, aki saját kezével fogja lerombolni azt a művet, amelyet 

az arroganciája és kapzsisága épített. 

Ezután csend, elmélkedés és ezáltal megújulás, magasztos elhatározások és eszmék következnek. Egy 

új korszak fog felemelkedni az emberek előtt, és abba egy fájdalomban és tapasztalatban megtisztult 

emberiség fog belépni. Az emberek új világot fognak építeni, de ez egy olyan világ lesz, amelyet a 

szellemi lélek vezet, amelyet a szellem megvilágosít, és amely az én törvényem útjára lép. 

64 Azt akarom, hogy ez a világ megértse, hogy a materialista tudomány soha nem a létezésetek célja, 

és nem is lesz az, mert még a földi boldogságotokat sem tudtátok elérni vele. 
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65 Tudnotok kell, hogy amikor elhagyjátok ezt a bolygót, hogy képesek legyetek elérni egy magasabb 

életvilágot, nem fogjátok tudni ezt megtenni, ha egy tudományos és materialista világot hagytok el, hanem 

csak akkor, ha ez egy olyan világ, amelyet a szeretet, az erény spiritualizál. 

66 Az anyagiasult lelkek vakok más világokban, mert elhanyagolták a szellemi megértésének 

képességét, és így megakadályozták magukat abban, hogy eléggé érzékennyé váljanak a finom, a tiszta, a 

magas, a fényes érzékeléséhez. 

67 Senki sem meri tagadni, hogy szellemi feladatokat hordoz a lényében. Csak én és a ti szellemetek 

ismeri az Atya és gyermekei között fennálló paktumot. Higgyetek azonban, és tudjátok, hogy felelnetek 

kell nekem mindenért, amit átadtam nektek, hogy számot kell adnotok minden ajándékról és 

megbízatásról, amit rátok bíztam, amikor szellemi lényekként visszatértek az örökkévaló országba. 

68 Mivel eljutottatok abba az időbe, amikor már meg tudjátok érteni, elfogadni és felfogni a Lelki 

Életet, elküldtem nektek az Igémet, amely a lélek számára tanítás, amely biztos út és tele van fénnyel, 

hogy biztos és határozott léptekkel jöhessetek Hozzám rajta, türelemmel és szeretettel tegyetek jóvá 

mindent, szabaduljatok meg a tisztátalanságok köpenyétől, amit már hosszú ideje viseltek, és egyre több 

fényt szerezzetek, hogy amikor eljön az az áldott óra, hogy eltávolítsanak benneteket ebből a 

megpróbáltatások és küzdelmek világából, méltó módon léphessetek be a "völgybe", amely vár rátok, 

hogy a fény aratását és a béke gyümölcsét adja nektek. 

69 Mindannyiótokban ott van az Én fényem, minden lélek rendelkezik ezzel a kegyelemmel; de míg 

egyeseknél ez a fény erősödött, növekedett, áthatolt kifelé, hogy megmutassa magát, másoknál csak titkos, 

rejtett, öntudatlan állapotban marad. De bizony mondom nektek: Nem számít, mennyire szellemileg 

visszamaradott az ember, mindig képes lesz megkülönböztetni a jót a rossztól, ezért mindannyian 

felelősek vagytok nekem a cselekedeteitekért. 

70 El kell mondanom nektek, hogy a felelősségetek a tudásotok növekedésével nő, mert akkor egyre 

érzékenyebbek lesztek a lelkiismeret útmutatásaira. 

71 Tisztában vagytok-e azzal, hogy mennyire szükségetek van a földi oktatásra, amely megengedő, 

helyes és egyszerű módon segíti a megértéseteket? 

72 Itt van nektek az Én Igém, emberek, a megígért Ige, az általam már a Második Korszakban 

bejelentett üzenet ─ az, amelynek lényege az Igazság Lelke lesz, az Isteni Fény, amely eljön, hogy 

megvilágítson minden olyan titkot, amelyet az emberek elméje nem volt képes áthatolni. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 311  
1 Szeretett tanítványok: Ti készítettétek elő a szentélyt, hogy befogadjatok Engem, és itt vagyok, 

jelen szellemben és igazságban. 

Mindegyikőtök megmutatja Nekem a saját szentélyét. De a Mester azt szereti, amit az egységetek, a 

szellemi harmóniátok révén alakítotok ki. Ezért tanítottalak titeket a szeretetre, hogy általa szellemben 

elérjétek a szellemi egyesülés korszakát. Bizony, mondom nektek, csak akkor leszel képes megmutatni 

Nekem az igazi szentélyt, ahol az isteni koncert hallható. 

2 Ma az Igém által, törvényem sugallatai által építem ezt a templomot gyermekem lelkében. De ti 

még mindig az én tanítványaim vagytok, a gyermek tanítványok folyamatosan jönnek az én Jelenlétembe. 

Néhányukat már évek óta tanítom, másoknak a harmadik korszak első leckéit kezdem tanítani. 

3 Szavam ezen a megnyilvánuláson keresztül hamarosan véget ér. De kik lesznek azok, akik átadják 

az embereknek a leckét, ahogyan én mondom? Kik lesznek azok, akik továbbadják az Élet Nagy 

Könyvében foglalt utasításokat?..: Tanítványaim, akiket már régóta készítek, hogy átvehessék a helyemet. 

De nem úgy, hogy csak arra törekedjenek, hogy szavaimat ismételjék. Mert akkor csak megismételné a 

szövegét a 

Nem hagyom rátok az emberi szót. Azonban nem az emberi szót hagyom rátok, hanem az üzenetem 

jelentését. 

4 Hallottátok szavamat hanghordozóimon keresztül. Felfedeztétek benne azokat a tökéletlenségeket, 

amelyeket egyesek a hanghordozó testének, mások pedig Nekem tulajdonítottak. Nem akarom vádolni 

gyermekeimet, akik által megnyilvánulok, de mégis azt mondom nektek: nem tévesztettelek meg 

benneteket ebben a megnyilvánulásban, soha nem tettem ilyet. Kinyilatkoztatásaimat és a Szentlélek 

sugallatát az emberi értelem segítségével hoztam el nektek, és tökéletes útmutatásaimmal együtt az ember 

tökéletlenségei is megvoltak. A Mester azt mondja neked: Megnyilvánulásomnak ez a szakasza el fog 

múlni, és akkor, Szentlelkem fényétől megvilágosodva, világosan meg fogjátok érteni, hogy 

megkülönböztessétek, hol fejeződik ki lényegem, és mi az emberi elégtelenség. 

Ahogyan a föld munkásai teszik, akik, miután búzát szedtek, tudják, hogyan válasszák szét a pelyvát, 

úgy válasszátok el ti is a tanításom búzáját a pelyvától, és őrizzétek meg azt szívetek magtárában. De a 

pelyva, amely a hanghordozók tökéletlenségét jelenti, a feledés homályába vész, míg tanításaim értelme 

örökre megmarad a lelketekben. 

5 Annak érdekében, hogy ebben az időben, ebben a formában ismertessem meg magam, nagy 

tömegek számára küldtem ki a hívást. Közülük választottam különböző korú, státuszú és fajú férfiakat és 

nőket. Ezek a kiválasztottak, akiknek ti is részei vagytok, olyan lelkek, akiket ismerek. Mert nincs 

egyetlen lélek sem, aki idegen lenne számomra. Mindannyian a gyermekeim vagytok. 

6 Mindegyikőtök fejlődési útját követtem, mert kijelöltem a sorsotokat. És amikor elhívtalak 

benneteket, hogy jelen legyetek ezeken a megnyilvánulásokon, kiválasztottakat választottam. 

Ajándékokkal és képességekkel ruháztam fel őket, és feladatukban támogatják őket a fény szellemei, a 

béke hírnökeim ─ az Igével teli lelkek, akik lépésről lépésre vezettek benneteket a spiritualizmus útján, és 

segítettek nektek felfedezni magatokban az ajándékokat és a kegyelmeket, és felébreszteni lelketeket a 

túlvilágra, az örökkévalóságra. 

7 Isteni tanításaim és az általam bölcsen kiosztott próbák révén egyre jobban kibontakoztattam a 

lelketeket, megacéloztam a harcra, és felfedtem előtte azt, ami korábban rejtély volt számára, egy 

áthatolhatatlan titok. Örültetek munkámnak, és leckéim által fokozatosan megtanuljátok értelmezni az 

Első és a Második Korszak tanításait, amelyeket a teológusok nem voltak képesek megérteni. 

8 A megpróbáltatások, amelyekkel életutad során találkozol, nyomasztanak. De azonnal eszedbe jut, 

hogy Isteni Lelkem ott van lényedben, mint egy csillag, mint egy világítótorony, és mindig ehhez a 

fényhez fordulsz, hogy megmentsen téged. 

9 A kiválasztottak közül sokan, akiket elhalmoztam a kegyelem ajándékaival, hidegek voltak a 

Munkámban betöltött feladatukkal szemben. 

A világ eszményei, a kísértések és a felkészületlenség elválasztották őket Tőlem. Mégis hányakat látok, 

akik hűségesek maradtak tanításaimhoz, kegyelmemmel felöltözve, még akkor is, ha nem tartoztak a 

kiválasztottak közé, és nem kapták meg a pecsétet és az ajándékokat a Hanghordozón keresztül. Mert 
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lélektől lélekig adtam nekik ajándékaikat, és bennük van az a kegyelem, amely az idők kezdete óta 

mindannyiótokban lappang. 

10 Boldogok a hívők, boldogok azok, akik állhatatosak maradnak a megpróbáltatások végéig. 

Boldogok azok, akik nem pazarolták el a tanításomból kapott erőt, mert az élet viszontagságait erővel és 

világossággal fogják legyőzni az elkövetkező keserves időkben. 

11 Legyetek hűségesek, tanítványok, mert a munkám soha nem fog cserbenhagyni benneteket, a 

Mester teljesíteni fogja ígéretét, és egy pillanatra sem fog hiányozni az emberiséggel folytatott 

küzdelmeitekből. 

12 Tanításom, amely táplálja a lelketeket, mesterekké, a Szentlélek hűséges apostolaivá akar titeket 

átalakítani. 

13 Ezekkel a kinyilatkoztatásokkal nem csak a világ békéjét akarom elhozni nektek, és a 

szenvedéseiteket fizikai enyhítéssel enyhíteni. Ezzel a megnyilvánulással átadom nektek a nagy 

tanításokat, amelyek a spirituális fejlődésetekről szólnak hozzátok. Mert ha csak a világ javait akartam 

volna elhozni nektek ─ valóban, mondom nektek, ehhez elegendő lett volna megbízni a tudósokat, akiket 

intuícióm által megvilágosítok, és akiknek feltártam a természet titkait, hogy kivegyék belőle a gyógyító 

balzsamot, hogy meggyógyítsanak benneteket fizikai szenvedéseitekből. 

14 A Munkám más horizontokat akar mutatni nektek, a bolygótokon túl, a világok végtelen számával, 

amelyek körülvesznek benneteket ─ olyan horizontok, amelyeknek nincs vége, amelyek megmutatják 

nektek az utat az örökkévalóság felé, amely a tiétek. 

15 A ti lelketekhez beszélek, hogy törekedjen a tökéletességre az én fényem, az én törvényem által, 

amely a szellemben van. Alakítsd át ezt a törvényt létrává, ösvénnyé, hogy elérhess Engem. Mert a ti 

érkezéseteket várom sóvárogva, hogy ti, ó, nagyon szeretett gyermekeim, élvezhessétek Királyságomat, 

megértsétek szeretetemet, és én viszont megkapjam a tiéteket, amelynek tökéletesnek kell lennie, hogy 

lelki lelketek élvezhesse Munkám egyetemes dicsőségét. 

16 Érjétek el ezt az országot, tanítványok, amelyben én segítek nektek. Mert hány ellenség, hány 

kísértés áll majd a lépéseddel szemben, és hány szakadékból kell majd menekülnöd! 

17 Ti vagytok Izrael népe, akik a sivatagban vándoroltok az ígéret földje után kutatva. Már nem 

Mózes a vezetőd ─ Atyád vezeti ezt a népet, aki bátorít és felemel téged. Bár kiválasztottjaimon keresztül 

vezetlek benneteket ─ vegyétek észre, hogy felettük áll az Egyetemes Vezető, aki Isten, aki a ti Atyátok, 

aki beszél hozzátok, és azt mondja nektek: haladjatok előre, győzzétek le ellenségeiteket, ne gyengüljetek 

el a megpróbáltatásokban, nehogy elpusztuljatok az úton. Előre! Ne légy hűtlen a sorsodhoz, mert nem 

tudhatod, hogy abban a pillanatban nem pillantod-e meg már a horizonton az Ígéret Földjét. 

18 Nagy ajándékokat bíztam a kiválasztottjaimra. Az egyik a gyógyítás ─ a gyógyító balzsam, hogy 

ezzel az ajándékkal az egyik legszebb feladatot tudjátok betölteni az emberek között, hiszen bolygótok a 

könnyek völgye, ahol mindig van fájdalom. Ezzel a képességgel széles terület áll előttetek, hogy 

akaratomnak megfelelően vigaszt nyújtsatok. Ezt a balzsamot helyeztem lényetekbe, szívetek 

leggyengédebb húrjaiba, és felfrissítettétek magatokat vele, csodái előtt meghajolt a nyakatok, megenyhült 

a szívetek az emberek fájdalmán keresztül, és mindig az irgalom útján jártatok. Adjátok tovább ezt a 

gyógyító balzsamot, amely nem a ti kezetekben van, mert az együttérzés, a vigasztalás, a megértés 

tekintetein keresztül terjed, jó gondolatokon keresztül adódik tovább, és gyógyító tanácsokká, a fény 

szavaivá alakul át. 

19 A gyógyítás ajándéka nem ismer határokat. Soha ne felejtsd el, hogy ezzel vagy átitatva; és ha a 

fájdalom zsákmányul ejtene téged, mert megpróbáltatásnak vagy kitéve, ha nem tudod megszüntetni ezzel 

a balzsammal, ne feledkezz meg tanításaimról, felejtsd el szenvedésedet, és gondolj másokra, akiknek 

nagyobb a kínja. Akkor csodákat fogtok tapasztalni magatokban és embertársaitokban. 

20 Megengedtem, hogy Szellemi Világom az ajándékhordozókon keresztül megnyilvánuljon 

számotokra ugyanabban az időszakban, mint az én megnyilvánulásom ebben az időben, hogy befogadják 

ezeket a gyógyító balzsammal átitatott lényeket, és hogy a szeretet és irgalom mestereiként legyenek 

közöttetek. Néhányan közületek nagyra értékelték türelmüket, alázatukat, mások megaláztatások, 

zaklatások, anyagiak tárgyává tették őket. 

De ezek a fénylények nem hozták elém panaszaikat, szemrehányásaikat. Ők megértő lelkek, akik ─ 

azért, hogy kihúzzanak benneteket a szellemi nyomorúságból ─ a ti rászorultságotok és nyomorúságotok 
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láttán jöttek le, gyakran feláldozva saját lelkesítésüket ─ azzal a céllal, hogy kihúzzanak benneteket a 

sötétségből, hogy a világosságba vezessenek benneteket. De ez az időszak hamarosan véget ér. 

21 Szellemi Világom, a "munkások" és a sokaságok közbenjárója, azt fogja mondani Nekem: "Uram, 

ne ítéld el testvéreinket és nővéreinket a sérelmekért, amelyeket ők okoztak nekünk". De ha ők így 

közbenjárnak értetek, és megbocsátanak nektek ─ mit nem tesz az Atya, amikor megadja nektek az Ő 

bocsánatát? 

Még a legszegényebb otthonokba is beléptek, a nyomorúság és a fájdalom nyomdokain haladva. 

Munkásaim és betegeim hívására mindenhová siettek, nem félve attól, hogy bemocskolják magukat, csak 

azzal törődtek, hogy a seb begyógyuljon, hogy a nyomorúság vigaszt hagyjon, hogy a betegség egészséggé 

váljon. 

Az Atya azt mondja nektek: A példát, amelyet az én Szellemi Világom adott nektek, a lelketekbe kell 

vésnetek. Ne felejtsd el. Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint ők, hogy amikor ezek a 

megnyilvánulások véget érnek, elvihessétek ezt a gyógyító balzsamot minden embertársatokhoz, 

társadalmi osztályok, fajok és világnézetek megkülönböztetése nélkül ─ hogy beléphessetek királyi 

palotákba éppúgy, mint a legnyomorúságosabb kunyhókba vagy a legmocskosabb helyre, anélkül, hogy 

félnetek kellene a fertőzéstől, a kritikától vagy a nevetségességtől. 

22 Mindig menjetek el azokhoz, akik szenvednek, és járásotok nyomaként hagyjátok hátra 

szeretetetek legszebb gyümölcseit. Ha így cselekszel, akkor az én Szellemi Világomat vetted 

példaképedül, aki hűséges tanítványom és tanítód. És ahogyan ők sem keresnek jutalmat, és amikor a 

legnagyobb jót tették nektek, azt mindig az én nevemben tették, úgy kell nektek is az én akaratom szerint 

járnotok a világ útjain, vigaszt, egészséget és szeretetet vetve, még akkor is, ha mindezért, mint az én 

Szellemi Világom és mint a Mesteretek abban a Második Korszakban, csak sértéseket, nyomorúságokat és 

hálátlanságot arattok. Ne várjatok semmilyen jutalmat ebben a világban. De ha jutalmat akartok, legyen az 

az elégedettség, az öröm, hogy mosolyra fakasztottam azt, aki sírt, hogy feltámasztottam a "halottakat" az 

én igazságomra, és hogy megvigasztaltam a szenvedőket. 

23 Örök békét adtam nektek Törvényemben, és azt akarom, hogy mindegyikőtök olyan legyen, mint a 

béke galambja, hogy szárnyaitok soha ne csukódjanak össze, hogy imáitok által tudjatok mindenhová 

eljutni, akár fizikailag, akár mentálisan, és ahol háború és viszály van, ahol az igazságtalanság 

megmutatkozik, ott olyanok legyetek, mint a béke angyalai, mint őrangyalok és a Szentlélek küldöttei. 

24 Ismerjétek fel, hogy ez az emberiség soha nem kínálta fel Nekem a béke gyümölcseit. Kezdettől 

fogva háborúkban élt, szüntelenül harcolt értelmetlen célok eléréséért, züllötten élt, gyűlöletet és bosszút 

táplált. Ez az a gyümölcs, amit az emberek Nekem kínálnak, és ezek a csaták még ma sem értek véget. Az 

emberiség készül a legnagyobb csatájára, felkészíti legerősebb fegyvereit, az elméjének fegyvereit. 

25 Az emberek a saját pusztulásuk felé tartanak. Fölöttük a túlvilági lények tevékenykednek. Vannak, 

akik szeretetem hírnökei, és a békére, az igazságosságra, a harmóniára ösztönzik az embereket. A többiek 

csak gyűlöletre, háborúkra ösztönzik őket, és a tudósok számára a pusztítás olyan eszközeit tárják fel, 

amelyeket az emberi agy önmagában nem lenne képes felfedezni. 

Már régen bejelentettem ezeket az eseményeket az embereknek János apostolomon keresztül, hogy 

ébren legyenek és imádkozzanak. De ők csak aludtak, és ezért vannak a béke ellenségei, akik az emberiség 

szívében harcolnak, hogy romlásba vezessék őket. Ezért teszlek benneteket a szeretet követeivé, hogy 

egyesüljetek a béke légióival, és hogy a jó győzedelmeskedjen ─ hogy közreműködhessetek János 

próféciájának beteljesülésében. 

26 Amikor eljön a harcnak ez az ideje, amelyet meghirdettem nektek, és amelyben tartományokon, 

országokon és tengereken kell átkelnetek, ne hagyjátok, hogy a háborúk morajlása megijesszen 

benneteket, és ne engedjétek, hogy a halál jelenlétével szemben elkeseredjetek, hanem tárjátok ki a béke 

eszményének szárnyait, hogy ez az ima megvédje az embereket. Használjátok fel szellemetek minden 

ajándékát, hogy elvethessétek a szeretet magját. 

27 Megnyilvánulásom ebben az időben ráébresztett benneteket a küzdelemben és a rátok váró 

megpróbáltatásokban rejlő jelentőségre: Legyőzi-e a szereteted az emberek keményszívűségét? Vajon a 

békétek legyőzi-e a háborúk kegyetlenségét? Bizony mondom nektek: az én békémnek kell érvényesülnie. 

De nem erővel fogom ezt kikényszeríteni, hanem a meggyőzés erejével, amit a tanításaim sugároznak. Ha 

egyszer a gonoszságban leginkább megtévesztett gyermek szívébe kerül, az a szív végre békére lel. 
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28 A Mester azt mondja nektek: Jön egy fájdalom, amely nagyobb lesz az emberek minden 

szenvedésénél és bűnénél. Ez a fájdalom lesz a bűnbánatuk pohara. Előtte meghajolnak majd, és akkor, 

amikor megkapják a bocsánatomat és a balzsamomat, azt vallják majd, hogy a szolgáim. 

29 Azért adtam nektek, gyermekeim, az Ige ajándékát, mert én vagyok "az Örök Ige". Én vagyok az 

Isteni Ige, amely soha nem ér véget. Én vagyok az Isteni Koncert, és nektek is adtam belőle egy részt. Ez 

az Ige, amelyet lelketekbe helyeztem, beszélni fog, és ajkatok, amely ma túlságosan ügyetlen ahhoz, hogy 

kifejezze az általam adott inspirációkat és sugallatokat, ékesszólóvá válik, készséges és hűséges 

közvetítője lesz az Isteni Koncertnek. Ez egy olyan ajándék lesz, amely megdöbbentő lesz számotokra, 

amely által elragadtattok, és amely által az emberek élvezni és érezni fogják jelenlétemet. Elkezdtétek 

kibontakoztatni ezt az ajándékot. Mert még egyszer mondom nektek: ajkaitok abból a bőségből fognak 

beszélni, ami a szívetekben és a lelketekben van. 

30 Tartsd meg és szeresd azt, ami a szívedből született, és ha továbbadod, akkor lesz lényege és élete. 

Ha úgy beszélsz ellene, hogy nem mondod el az igazságot, az olyan lesz, mint egy süket mag, amely nem 

fog gyökeret verni embertársaid szívében. 

31 Tanítványok: Nagyszerűek azok a leckék, amelyeket én adtam nektek. De ennek a 

megnyilvánulásnak a vége már nagyon közel van, és nem szabad elfelejtenetek, hogy csak ezután az 

időszak után fog az én szavam kivirágozni a gyülekezetekben a szellem és a szellem közötti párbeszéd 

révén. Csak akkor fogja ajkatok továbbadni országom nagy kinyilatkoztatásait, és csak akkor fogtok 

minden szívbe behatolni szeretetem üzenetével. Akkor az emberek azt fogják mondani: "Hogyan 

lehetséges, hogy ez az ember el tudja olvasni azt, amit a szívemben őriztem?" De ne feledjétek, hogy nem 

ti lesztek az, aki beszélni fog a közvetítéseteken keresztül. 

Ezen ajándékok miatt ne érezzétek magatokat uraknak, ne hivalkodjatok az emberek között, mert a 

testeteknek semmit sem szabad mutatnia ebből a szellemi nagyságból. Olyanok lesztek, mint a többiek, 

nem viselhettek semmilyen megkülönböztető jelvényt. Úgy fogsz tűnni, mint mindenki más, de a 

megfelelő pillanatokban bölcsességem kincse fog a lelkedbe ömleni. 

32 A Szentlélek kegyelmének köszönhetően rendelkeztek a látás ajándékával, amely nem 

korlátozódik arra, hogy a szellemiben meglássátok a túlvilági üzeneteket. A látnoki képesség egy 

szélesebb körű adottság, intuíció, előérzet, prófécia; ez az álmaidban kapott üzenetek is. A látás az a 

spirituális tekintet, amely képes látni a múltat, a jelent és még a jövőt is, amennyiben ez az én akaratom. 

Milyen gyakran előfordul, hogy a látó, amikor látomást lát, nem tudja, mit látott. De azok, akik hallják a 

tanúságtételét, mindazonáltal meg fogják érteni ezt az üzenetet. 

33 Jelenleg a látók még a felkészülés fázisában vannak. De bizony mondom nektek: Mindannyian 

látnokok vagytok. Egyesek egy bizonyos módon fejlődtek, mások másképp, de mindannyian látens 

állapotban rendelkeztek a spirituális arccal. Azokat, akik imájukban szimbolikus képek formájában látják, 

hogy mi az én akaratom, továbbra is előkészítem. Mert 1950 után a küldetés, amelyet rájuk bízok, nagyon 

nagy lesz, és a felelősségük is nagyobb lesz. 

Ezért mondom nektek: Készüljetek fel, mert amikor ez az Ige nem hangzik többé a hanghordozókon 

keresztül, a tömegek, hívők és hitetlenek egyaránt, nagy veszteséget fognak érezni. Tanúságtételed, az 

ébredésre és belső elmélkedésre való felhívásod olyan lesz, mint egy fáklya az éjszaka közepén. Olyanok 

lesztek, mint a hírnökök, akik felébresztik a még alvó népeket. Készüljetek fel, emberek, hogy 1950 után 

képesek legyetek lelketekben befogadni a szeretetemtől érkező üzeneteket. 

34 Beszéltem nektek a lelki ajándékokról, és amikor már nem ebben a formában hallotok Engem, 

egyre inkább felfedezitek bennük azt a dicsőséget, amely a saját lényetekben van jelen. Újra hallani fogtok 

Engem, és könnyeket fogtok hullatni a csodálkozástól, hogy mennyi szeretettel, mennyi kegyelemmel 

ruháztalak fel benneteket. De az 1950-es év után már nem használhatjátok a szellemi világgal való 

kapcsolatfelvétel képességét az intellektusotokon keresztül. 

A Fény spirituális Lényei továbbra is éreztetni fogják magukat az ajándékozókon és azokon keresztül, 

akik nem voltak azok, de megnyilvánulásuk az inspiráción keresztül lesz érezhető. Hasonlóképpen, 

továbbra is adják majd nektek gyógyító balzsamjukat és csodákat tesznek, és szavuk kimeríthetetlen lesz 

közöttetek. 
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35 De ha e megnyilvánulások után, miután eltelt egy kis idő, olyan pletykákat kezdtek hallani, hogy a 

Mester vagy a Szellemi Világ visszatért, hogy az emberi elmén keresztül megnyilvánuljon, tagadhatjátok, 

mert az én Szavam egy, és az én Törvényem soha nem változik. 

36 Éberen kell élnetek, ó nép, hogy tudjátok megkülönböztetni az igaz próféták szavát és az apostolok 

bizonyságtételét a csalástól! Éberen kell élnetek, hogy ne essetek a hamisság hálójába, és ti lesztek az 

erősek ezekben a küzdelmes időkben és az elkövetkezendőkben. Mert tanítványaim egy csoportja, akik 

hűségesek maradnak tanításaimhoz, nem fogják bemocskolni magukat, és nem lesznek olyan katonák, 

akik lemondanak a szellemi tisztaság zászlajáról. Az igazság bennük lesz, és Én magamat a többi 

nemzetnek is megismertetem, szólok hozzájuk, és azt mondom nekik: Ez az Én munkám, ők az Én 

tanítványaim, és a legjobb jel, amit a világnak adok arról, hogy kik az Én hírnökeim, az lesz, hogy a 

hamisak elbuknak a nagy megpróbáltatásokban, a hűségesek pedig állhatatosak maradnak. A hamisak 

átkozódni fognak a fájdalom láttán, a hívők pedig áldani fognak Engem. A hamisak hátat fordítanak 

Törvényemnek, de a hűségesek mindig ragaszkodni fognak hozzá. 

37 Azt akarom, hogy mindannyian hűséges tanúim és szeretett tanítványaim legyetek, és erre 

készítelek fel benneteket. De mielőtt befejezném a mai leckét, elmondok nektek valamit, ami nem fog 

meglepni titeket: Tanításaimban a meghívottakról és a kiválasztottakról beszéltem. Gondoljátok, hogy egy 

olyan apa, aki olyan tökéletes, mint Én, tudna preferenciákat vagy kedvenceket tartani a gyermekei között? 

El tudná-e fogadni egy fejlett lélek, hogy az apja megajándékozza néhány gyermekét, a többieket pedig 

örökség nélkül hagyja? 

38 Amikor elkezditek teljesíteni küldetéseteket, és eléritek a nemzeteket, a legtávolabbi népeket, még 

az őserdőket is, találkozni fogtok emberi lényekkel, és megértetitek velük, hogy mindannyian testvérek 

vagytok, tanúbizonyságot tesztek nekik szellemi tanításomról. Akkor meg fogtok lepődni a szeretet 

bizonyítékain, amelyeket én adok nektek. 

39 Ott, a civilizációtól elszakított, de az emberi romlottságtól is nagyon távol álló emberek között 

nagyszerű lelkeket fogtok felfedezni, akik Izrael népének sorait gyarapítani fogják. 

40 A betegek gyógyító balzsamot kapnak az utadon, és meggyógyulnak; a szenvedők utoljára sírnak, 

de könnyeik az öröm könnyei lesznek. Az általatok adott bizonyítékok alapján a tömegek áldani fogják az 

Urat és a tanítványait; megdicsőítenek benneteket, ahogyan azon a napon történt, amikor a Mesteretek 

bevonult Jeruzsálembe. De még azok között is, akik szurkolnak nektek, lesznek olyan férfiak és nők, akik 

tele vannak azokkal a lelki ajándékokkal, amelyekkel ti rendelkeztek. Egyeseknél a prófétai képességük 

lenyűgöz majd benneteket; másoknál gyógyító balzsamom kimeríthetetlen lesz; megint másoknál az én 

szavam kristálytiszta vízként fog áradni. Így, mint egy kimeríthetetlen mag, látni fogjátok, hogy a 

Szentlélek ajándékai megjelennek testvéreitek között. 

41 Akkor fogjátok felismerni, hogy nem ti vagytok az egyetlenek, hogy ti csak Isten hanghordozói 

vagytok, akiknek az a feladatuk, hogy felébresszék az emberiséget, és elmondják nekik, hogy az ember 

lelkében a képességek kimeríthetetlen kincse rejlik, és hogy ezeket az ajándékokat én adtam nekik, mint 

Uruk és mint Atyjuk. Felfedezitek, hogy Isten szeretetének igazságossága előtt mindannyian egyenlők 

vagytok, hogy mindannyian ugyanazzal a kegyelemmel vagytok felruházva lélekben és igazságban. Az 

emberek csak akkor próbálják megfejteni létezésük titkát önmagukban, csak akkor hatolnak be 

önmagukba és ismerik fel saját lelküket. Akkor felemelik arcukat a Végtelenre, és mindazt kutatják, amit 

nem képesek felfogni. 

42 Mindazt, amit meg tudtok tanítani nekik, tudassátok velük, és mindazt, amit nem tudtok 

elmagyarázni nekik, mert annak ismerete a ti Atyátok szerint van, készítsétek fel magatokat, hogy 

közvetítésetek által kinyilatkoztathassam nekik. De előbb fel kell ismerned a küldetésedet. 

Bár "Izrael népének" nevezlek benneteket, eljön majd a nap, amikor mindenki ─ kibontakoztatva saját 

adottságait ─ egyenlő lesz előttem, Uruk előtt, és végül egyetlen népet alkotnak, amely Isten népe lesz. 

43 Amikor tanító beszédem véget ér, lelked a túlvilágról, ahol felfrissül jelenlétemben, a béke 

szellemi seregeivel együtt leküldi szeretetének érzéseit, a béke és az irgalom gondolatait ennek az 

emberiségnek, amely nem volt képes teljesen elérni a fényt a lelke számára. De mit kérhetsz az Atyától, 

holott Ő már mindent megadott neked a kezdetektől fogva? A szellemed az, ami lehetővé teszi a lelked 

számára, hogy magához vegye a gyümölcsöt, amelyre jogot szerzett. 
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44 Amikor a harci utakat járjátok, minden, amire szükségetek lesz, már el lesz látva rajtuk. Csak 

olyan érdemeket kell szerezned, amelyek méltóvá tesznek a szeretetemre. 

45 Miért beszélek így hozzátok, gyermekeim? Mert szeretlek benneteket, mert nem gyönyörködöm a 

szenvedéseitekben. Az Atya mindig a béke lelki mosolyát akarja látni az arcotokon. 

46 Megáldalak benneteket, és még egyszer mondom nektek: Legyetek egyetemes békém méltó 

hírnökei! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 312  
1 A Mester ismét köztetek van, ígéretét beteljesítve. Rátok akarja bízni a Könyv egy újabb lapját, 

amelyet a szeretet ajándékaként hagy meg az Ő népe számára ─ egy újabb lapot, szeretett tanítványok, 

amelyet a jövő nemzedékek olvasni, tanulmányozni és megérteni fognak. 

2 Ki más, mint én, tudta volna felfedni nektek, hogy a Harmadik Korszakban éltek? Ki más 

mondhatta volna meg nektek, hogy ti vagytok Izrael népe? Ti ezt tudjátok és hiszitek, mert én tanítottalak 

benneteket. Ti ezek vagytok, azok, és lélekben egyformák vagytok, és én egy családban egyesítelek 

benneteket. 

3 Én vagyok az, aki megteremtettem a családotokat, és egy otthonban osztottam szét a különböző 

törzsek lelkeit. Ugyanabban a családban vannak Lévi, Simeon, Ruben, Júda ─ különböző törzsek tagjai ─, 

és amikor béke uralkodik bennük, és szeretik egymást, akkor kezd kikristályosodni az Atya vágya 

igazságban és lélekben: minden nép egyesülése. 

4 Izrael otthonai és családjai: Amikor úgy érzitek, hogy a kísértés érezteti hatását közöttetek, 

keressetek magányt, hívjatok Engem, és mondjátok Nekem: "Mester, jöjj és add nekünk az erődet, add 

nekünk a kardodat, és ne engedd meg Nekem, mint apának, hogy elrejtsem gyermekeimet; ne engedd meg 

nekem, mint férjnek, hogy elrejtsem társamat, vagy mint társnak, hogy elrejtsem házastársamat." 

Meghallgatom imádságodat, megvédelek és tovább segítelek, mert ez az én akaratom. 

5 Ma az enyémhez jöttem, és megkongattam a hangos harangot, amely arra hív benneteket, hogy 

gyűljetek össze ebben a Harmadik Korszakban. Az emberiség szellemileg ismét szemlélni fogja az 

egyesült törzseket, amelyek Izrael nemzetét alkotják. 

6 Már az Első Korszakban is sok szívességet tettem neked. Az akkori nemzeteknek vagy 

országoknak nem volt Salamonnál nagyobb bölcsük, prófétáimnál megvilágosítóbb hírnökeik, Izraelnél 

szebb és tisztább asszonyaik, és népemnél tökéletesebb férfiaik. Elértem, hogy a bölcsesség, az ihlet és a 

szépség ajándéka feltámadjon közöttük. Kivirágoztattam a Szentlélek ajándékait, és akkor tudtátok, hogy 

Isten kiválasztott népe vagytok ─ tudtátok, hogy az Úr veletek van és simogat benneteket ─ tudtátok, hogy 

én vagyok a ti erős hősötök. És mégis hozzászoktatok ajándékaimhoz, simogatásomhoz és jelenlétemhez. 

Ezért az Atya igazsága rátok szállt. 

7 Nagyon sokan vannak "Izrael törzsei a Lélek szerint". 

Mindegyikük közül kiválasztok tizenkétezer embert, és megjelölöm őket a homlokukon. De "Izrael népe" 

nem korlátozódik 144 000-re. A Kiválasztott Nép mérhetetlenül nagy. 

8 A Mester azt tanította nektek a Második Korszakban, hogy sokan vannak a meghívottak között, és 

kevesen a kiválasztottak között; de Izrael "egész népe" meg lesz hívva, és én 144 000-et jelölök ki 

közöttük. Mindegyikben a békét, a spiritualitást és a szellem és a szellem közötti párbeszéd kezdetét 

fogom elhelyezni. 

9 Közeledik az az idő, amikor az emberek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a léleknek, és 

csalódni fognak a materialista tudományban, ami fájdalomba, csalódottságba és letargiába taszítja őket. De 

akkor Izrael népe eljön, felrázza az alvókat, feltámasztja az elesetteket, és feltámasztja a "halottakat", 

ahogy Jézus hangja mondta Lázárnak: "Kelj fel és járj". 

Amint az emberek spiritualizálódnak, amint elméjük és érzelmeik felemelkednek, meg fogják tudni azt, 

amit a tudományon keresztül soha nem tudtak meg. Akkor harmóniában, testvériségben, nemes 

gondolatokkal fognak felemelkedni, hogy az általam az embereknek teremtett királyságban éljenek. 

10 Atyátok házában sok "lakás" van, amelyek a tökéletességhez vezető létra végtelen lépcsőfokai. 

Onnan száll alá a "szellemi világ", hogy megismertesse magát köztetek. Sokszor megkérdeztétek Tőlem, 

szellemtől szellemig, hogy mi az oka annak a mérhetetlen számú csillagnak és azoknak a bolygóknak a 

létezésének, amelyek világotok felett ragyognak, és azt mondtátok Nekem: "Mester, üresek azok a 

világok?". De én azt mondom nektek: Még nem jött el az idő, amikor teljesen feltárom nektek. Amikor az 

ember eléri a spiritualitást, csak akkor kap nagy kinyilatkoztatásokat, és képes lesz szellemtől szellemig 

beszélgetni Istenségem szeretett lényeivel, és akkor minden testvér között megtörténik az eszmecsere. 

11 De már ma meg fogjátok tudni: Minden világot teremtményeim laknak, semmi sem üres, minden 

áldott birodalom és kert, amelyet Mária, az isteni gyengédség megtestesítője gondoz. 
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12 A Szentlélek ismét számodra és az emberiség számára ismeretlen magas tanításokat fog 

közvetíteni a szádon keresztül. Mikor, szeretett emberek? Amikor spiritualizálódtok és elkötelezitek 

magatokat a küldetéseteknek. 

13 Látom, hogy a kenyér, amellyel az ember lelkileg táplálkozik, nem az én asztalom kenyere. 

Minden beszennyeződött az idők során, minden megfertőződött, és tisztátalanná tette az ember szívét és 

kezét. Mégis eljöttem hozzátok, emberek, és a tiétekhez hasonló bűnös testeken keresztül ismertettem meg 

magam, hogy átadjam nektek a hamisítatlan és lényegét tekintve tiszta Igét. Azonban ne ítéljétek meg 

Szavamat és megnyilvánulásaimat felületesen, mert sok emberi tökéletlenség van bennük. Keressétek 

megnyilvánulásaim értelmét, és látni fogjátok Mesteretek szerető arcát, hallani fogjátok hangját, amelyre 

lelketek még mindig emlékszik. 

14 A Második Korszak apostolai, akiket példaképeteknek kell tekintenetek, könyörögtek, hogy a 

Szentlélek szálljon le a lelkükre, és az Ő sugallatára mondták. Ugyanígy készüljetek fel, emberek. A 

Szentlélek sugallatára ugyanis a szellem a testen keresztül beszélhet. 

15 Vigyázzatok tehát magatokra ─ vigyázzatok, hogy az intellektusotok ne szennyeződjön. Tartsátok 

tisztán szíveteket, hogy befogadhassátok a kegyelem harmatát, amelyet küldök nektek ─ azt a 

kristálytiszta vizet, amelyet saját lényetek forrásában kell tartani, hogy olthassátok a világ szomját. 

16 Ne féljetek az emberek ítéletétől, szeretett emberek, féljetek az isteni ítélettől, ha vétkeitek miatt 

megérdemlitek azt. 

17 Soha ne szégyelljetek összegyűlni olyan szerény helyeken, mint ez, ahol halljátok az én szavamat. 

18 Ha megkérdezik tőletek, hogy ezek a gyülekezési helyek a ti templomotok-e, akkor őszintén azt 

kell mondanotok, hogy nem ez a helyzet, hogy jelenleg a lelketekben építitek a templomotokat. 

19 Egyesek csodálkozni fognak a kinyilatkoztatásodon, mások pedig gúnyolódni fognak a szavadon. 

20 Ne érezzétek magatokat megbántva embertársaitok gúnyolódása miatt, hiszen tisztában vagytok 

vele, hogy aki ezt teszi, az tudatlansága miatt képtelen felismerni az igazságot. Ennek kárpótlását azokban 

találod meg, akik azért jönnek hozzád, hogy felfedezzenek téged, és aztán meglepődnek a belső békén, 

amely minden egyes igaz tanítványomból sugárzik. 

21 Neked viszont soha nem szabad gúnyt űznöd azokból, akik vallási fanatizmusukban 

bálványimádók. Mert bár anyagi formákban keresnek Engem, mégis azokban imádnak Engem. Nem kell 

rámutatnia embertársainak a hibáikra, hogy eltávolítsák őket. Inkább felkeltené a haragjukat és növelné a 

fanatizmusukat. Elég, ha tanításomat a gyakorlatba ültetitek az általa megkövetelt szellemiséggel, hogy 

embertársaitok tévedéseit az igazság fényére hozzátok. 

22 Sok türelmet, nagy irgalmat és igaz szeretetet kell tanúsítanotok, ha azt akarjátok, hogy az 

emberiség hamarosan megtanulja felismerni Igém szellemi tartalmát és valódi tiszteletet tanúsítani iránta, 

valamint hogy minden emberi teremtményben felismerje Isten szellemi és földi testvérét. 

23 Ki mondta nektek, hogy csak szellemi testvérek vagytok? Bizonyára most már az agyatokon 

fogtok törni, hogy megértsétek, hogy ugyanaz az eredetetek, ami spirituálisan a tiétek, az a fizikai 

eredetetek is, mivel minden belőlem származik. Továbbá emlékeztetlek benneteket, hogy a földön az 

egész emberiség egyetlen Atyától és egyetlen Anyától származik. 

24 Akkor miért nem szeretitek és ismeritek el egymást testvérekként és nővérekként, noha szellemi 

kötelékeitek örökkévalóak és emberi kötelékeitek oly mélyek? Bizony mondom nektek, ez azért van így, 

mert az emberek ─ vallásuk ellenére ─ nem rendelkeznek spirituális tudással. 

25 Azon a napon, amikor az emberek önvizsgálatuk révén felfedezik lényegüket ─ a Lélekből áradó, 

az ember agyát és szívét megvilágító fény által inspirálva ─ a béke elkezd csírázni az emberek között. Azt 

is mondom nektek, hogy ─ ha az ember egyszer felébred a szellemi fényre ─ semmi és senki sem fogja 

megállítani őt az igazság fáradhatatlan keresőjének útján. Soha többé nem fogja elveszíteni a lélek 

szabadságát, amelyet sok fájdalom és sok könny után szerzett meg. 

26 Nem lesz szükség arra, hogy hanghordozókon keresztül az egész világon megismertessem magam, 

hogy a nemzetek felébredjenek, és az emberek megszabaduljanak a sötétségtől. Azok, akik azt gondolják, 

hogy addig kell erősítenem az Igémet, amíg az egész világ meg nem hallja őket, tévednek. Ez ugyanis azt 

jelentené, hogy az emberi agy az egyetlen eszköz, ami rendelkezésemre áll, hogy üzeneteim eljussanak az 

emberek lelkébe. De én most bebizonyítom nektek annak az ősi próféciának az igazságát, amelyben 

kinyilatkoztatták nektek, hogy eljön az idő, amikor az Isteni Szellem kiárad minden testre és szellemre. 
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27 Bizony mondom nektek, ez az idő, amelyet a Próféta meghirdetett, éppen ez az idő, amelyben éltek 

─ ez a most kezdődő korszak, amelyet ti a Harmadik Korszakként ismertek. 

28 Ennek a népnek az lesz az érdeme, hogy ezt az isteni üzenetet szívről szívre és tartományról 

tartományra vigye, hogy azok, akik felébredtek ennek az új hajnalnak a fényére, szívükbe fogadhassák 

Igém magját, amint a talaj termékennyé válik kegyelmem harmatától. 

29 Abban a Második Korszakban csak egyetlen embernek engedtem meg, hogy meghallgasson, és 

csak három évet töltöttem azzal, hogy átadjam Igémet a világnak. 

30 Elhoztam nektek a magot, és megmondtam tanítványaimnak, hogyan kell elvetni. Miután tanultak 

tőlem, rájuk bíztam a hatalmas földeket, hogy megműveljék azokat. 

E vetők érdeme az, hogy nem sürgették a Mesterüket, hogy maradjon velük tovább, mint ahogy az meg 

van írva, és nem is tiltakoztak, mondván, hogy még sok nép és nemzet van, akiknek meg kell ismerniük 

ezt a magot. Tudták, hogy az igazságot a Mesterüktől örökölték, és hogy ez elegendő volt számukra ahhoz, 

hogy legyőzzék a sötétséget, hogy megtérítsék a világot, és hogy ez az isteni mag minden emberi 

nemzedékben megmaradjon. 

31 Távolítsatok el elmétekből minden téves elképzelést, amit néha kialakítotok, és csak arra 

szorítkozzatok, amit kinyilatkoztattam nektek megnyilvánulásom első napjaitól kezdve, tudva, hogy 

minden egyes szavam törvény, és hogy minden törvénynek engedelmeskedni kell. 

32 Szeretett emberek: Szívetek elégedettséggel telik meg a gondolatra, hogy ebben a Harmadik 

Korszakban az Én tanítványaim vagytok. Mégis azt mondom nektek, hogy soha ne engedjétek, hogy a 

hiúság elvakítson benneteket. Ha ugyanis engednél ennek a gyengeségnek, akkor többé még a 

lelkiismeretedre sem hallgatnál, amikor az szemrehányást tesz neked a vétkeid miatt. Aki nem kezdi el 

tisztítani és nemesíteni emberi életét, az nem számíthat arra, hogy lélekben felfelé fejlődik, mert léptei 

félrevezetőek lesznek, és műveiben nem lesz az igazság magja. 

33 Vegyétek tehát figyelembe, hogy a leckéimben néha a spirituális tanításból a tanácsok felé 

ereszkedem, hogy megfelelően tudjatok viselkedni emberi életetekben. Ezután az ember szívéhez 

beszélek, megújulásra buzdítva azt, megértetve vele, hogy milyen kárt okoznak a testi ártalmak a testnek 

és milyen rosszat a léleknek. Elmondtam nektek, hogy az az ember, aki hagyja, hogy a bűn uralkodjon 

rajta, elfelejtette, hogy a szellemet nem szabad legyőzni ─ elfelejtette, hogy az igazi erő abban áll, hogy a 

gonoszt az erény által legyőzzük. 

34 Az az ember, akit legyőzött a test, lealacsonyította magát, megsértette önbecsülését, magas emberi 

rangjáról egy szegény, a harchoz túl gyáva lénnyé süllyedt. 

35 Ahelyett, hogy fényt, kenyeret és bort hozna az otthonába, ez az ember árnyékot, szenvedést és 

halált hoz, megnehezíti a saját, a felesége és a gyermekei keresztjét, és akadályozza a körülötte élők lelki 

fejlődését. 

36 Annak a nőnek, anyának és feleségnek a szívéhez szóltam, aki nem volt képes megőrizni a 

tisztaságot a szívében, és nem volt képes a gyengédség és megértés melegét adni társának és 

gyermekeinek. 

37 Hogyan tudnák a férfiak és nők felemelni a lelki életüket, ha előbb nem javították ki az emberi 

életükben meglévő súlyos hibákat? 

38 A munkám megköveteli, hogy tanítványai tudják, hogyan tegyenek tanúságot róla az életükben 

végzett cselekedeteik őszinteségével és igazmondásával. 

39 Egyesektől és másoktól megkérdezem: Van-e gyermekük? Akkor könyörülj rajtuk. Ha csak egy 

pillanatra is belelátnátok a lelkükbe, méltatlannak éreznétek magatokat arra, hogy a szüleiknek nevezzétek 

magatokat. Ne adjunk nekik rossz példát, óvakodjunk a kiabálástól a gyerekek jelenlétében. 

40 Tudom, hogy ebben az időben, mint még soha korábban, a házasságokon belül is vannak 

problémák, amelyekre az érintettek csak egyetlen megoldást találnak: a különválást, a válást. 

41 Ha az ember rendelkezne a szükséges szellemi ismeretekkel, nem követne el ilyen súlyos hibákat, 

mert az imádságban és a spiritualizációban megtalálná az ihletet a legnehezebb bonyodalmak 

megoldásához és a legnehezebb próbák átvészeléséhez. 

42 Fényem minden szívhez eljut, még a szomorú és levert szívekhez is, hogy új bátorságot adjon 

nekik az élethez. 
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43 Az én erőmet a gyengéknek adom, hogy hamarosan felemelkedjenek ─ vasakarattal, hogy sötét és 

üres létüket a tudás, az erény és a spiritualizáció révén ragyogó élettel alakítsák át. 

44 Tanítványok, azt akarom, hogy mindannyian példamutatással prédikáljatok, hogy ne színleljetek, 

ne harsogjátok az igazságosságot, és ne tegyétek az ellenkezőjét, hogy a gyümölcs, amit learattok, 

ahelyett, hogy keserű lenne, ízletes legyen. 

45 Ezért, emberek, ne felejtsétek el, hogy először igazságot kell szolgáltatnotok földi életeteknek, 

hogy aztán a munkámban beteljesedhessetek. 

46 Mielőtt tovább siránkoznátok a világ szenvedésein, álljatok meg néhány pillanatra, és 

gondolkodjatok el, hogy felfedezzétek a gondjaitok okát. 

47 Egyetértek azzal, hogy addig keressük, amíg meg nem találjuk a fájdalom okát, hogy 

alkalmazhassuk a gyógymódot. Mert csak rajtad múlik, hogy megakadályozd, hogy a fájdalom bejusson az 

otthonodba. Biztosíthatlak, hogy nem csak az okát fogod megtalálni mindannak, ami miatt szenvedsz, 

hanem ugyanakkor a szenvedésed gyógyítására szolgáló eljárás is kiderül. Kegyelmem leszáll azokra, akik 

tudták, hogyan kell imádkozni és elmélkedni, és ez a kegyelem balzsamként fog hatni lelketekre és 

testetekre. 

48 Bebizonyítom nektek, hogy a megígért Vigasztaló eljött hozzátok, hogy felszárítsa könnyeiteket, 

és fájdalmatok békévé váljon. 

49 Jöjjetek hozzám mindannyian, akik rejtett bánatot hordoztok a szívetekben. Titokban hordozod 

magadban a fájdalmat, amit egy árulás okozott neked, és a keserűséged nagyon nagy, mert egy nagyon 

szeretett lény volt az, aki mélyen megbántott téged. 

50 Legyetek csendben magatokban, hogy az ima megvilágosítson benneteket, és megtudjátok, hogy 

nem ti voltatok-e valamikor az oka annak, hogy elárultak benneteket. Akkor az ima megerősít benneteket 

abban a gondolatban, hogy meg kell bocsátanotok azoknak, akik elárulják a szereteteteket, a hiteteket, a 

bizalmatokat. 

51 Bizony mondom nektek, abban a pillanatban, amikor megbocsátotok annak, aki megsértett 

benneteket, teljes mértékben érezni fogjátok békémet, mert abban a pillanatban a lelketek egyesül az 

enyémmel, és én kiterítem köpenyemet, hogy megbocsássak nektek, és mindkettőtöket szeretetembe 

burkoljak. 

52 Megacélozlak benneteket a küzdelem idejére. Ezért soha ne gondoljátok, hogy a mai 

szenvedéseitek nem gyümölcsözőek. Mit akartok, emberek? Még mindig szükséged van arra, hogy 

fájdalom legyen, amely megtanít a leckéjére. 

53 A próbák és leckék ezen időszaka a lelketek számára el fog múlni, de a hit, a tapasztalat, a 

bölcsesség és az erő magvait minden egyes tanítványomban meg fogja hagyni. Ezután a küzdelem 

időszaka következik, amikor üldözni, rágalmazni és gúnyolni fognak benneteket ─ még azok is, akik 

barátaitoknak mondják magukat. De meglepődve fogod tapasztalni, hogy nem fogsz elgyengülni az 

árulással szemben, hogy akkor senki sem fog tudni csalódást okozni neked, mert megtanultál 

megbocsátani, megértő és megbocsátó leszel embertársaiddal szemben. 

54 Megáldom tanítványaimat, amikor megbocsátanak, és áldással fogom megkegyelmezni azokat, 

akiknek megbocsátottatok. 

55 Nem vagytok egyedül a világban, végtelen számú lény lebeg körülöttetek, hogy segítsenek és 

inspiráljanak benneteket életetek minden lépésében. 

56 Annak érdekében, hogy megkapjátok ezt a szellemi befolyást és fényt, imádkoznotok kell, hogy 

mindig jogosultak legyetek a magas lények segítségére. 

57 Legyetek érzékenyek a spirituális hatásokra, és nem lesz többé okotok botladozni az ösvényen. 

58 Keskeny ösvény tárul a szemetek elé, és figyelni és imádkozni kell, hogy ne lépjétek át a szélét. 

Ezen az úton mindig meg foglak találni benneteket, mert akik ezen az úton jönnek hozzám, azok valóban 

megszabadulnak a bűntől és a hamisságtól. 

59 Szeretnéd élvezni a láthatatlan látogatást, valamint a fény szellemi lényeinek befolyását? Ti is meg 

akarjátok szabadítani magatokat azoktól, akik otthonosan mozognak materializmusuk és tévedésük 

árnyékában? Akkor azt mondom nektek, hogy a titok abban rejlik, hogy csendes, egyszerű életet éljetek, 

hogy szeretettel éljetek, hogy az erény magjaitok magvait termesszétek otthonotokban. 
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60 Áldásom szálljon mindenkire. De míg egyesek tudják, hogyan fogadják el és használják ki 

előnyeit, mások elutasítják, és így megfosztják magukat a benne rejlő összes kegyelemtől. 

61 Azok a szellemi seregek, amelyekről beszéltem, szintén áldásaim egy részét képviselik, amelyeket 

küldök nektek. Küldötteim és szolgáim, amint megkapják az isteni sugallatot, sietnek segíteni 

testvéreiknek, akik a Földet lakják, ezt a bolygót, amelyet az ember a könnyek völgyévé változtatott. 

62 Csak az én tanításom lesz képes arra, hogy kapcsolatba hozzon benneteket a szellemi világgal, és 

közelebb hozzon benneteket egymáshoz, ahogyan az Úr minden gyermekének jár, akik ─ mivel 

rendelkeznek szellemmel ─ nem választhatók el egymástól, és nem engedhetik meg, hogy az anyag gátat 

képezzen azok között, akik a földön élnek, és azok között, akik a szellemi világban vannak. 

63 Engedjétek, hogy az Igém addig dolgozzon a szívetekben, amíg igazán érzékennyé nem tesz 

benneteket mások fájdalma iránt. 

64 Soha nem leszel képes teljes mértékben betölteni a spirituális küldetésedet, amíg a szíved húrjai 

nem válnak érzékennyé. 

65 Ne késlekedjetek a felkészülésben, ne feledjétek, hogy minden másodpercben, ami eltelik, 

fájdalomkiáltások hangzanak el, amelyeket ez az emberiség, a testvéretek bocsát ki. 

66 Amikor először jöttetek az Igém megnyilvánulásához, előadtátok nekem szenvedéseitek terhét, 

panaszaitokat, és sok könnyet hullattatok, mert azt hittétek, hogy senki sem szenvedett annyit a földön, 

mint ti. Ennek az volt az oka, hogy a szívetek csak magatoknak élt, és szemetek elzárkózott mások 

nehézségei vagy szenvedése elől. Szükséges volt, hogy halljátok az Igémet, amely az igazság és a 

világosság örök forrása, hogy a szemeteket eltakaró sötét kötés lehulljon, és lehetővé tegye számotokra, 

hogy meglássátok a valóságot. 

De az igazság az, hogy a ti szenvedéseitek, bár nagyok voltak, mégis kicsinek tűntek számotokra, 

amikor a föld más népeire kezdtetek tekinteni, amelyeken keresztül háború dúlt, amelyet az 

ellenségeskedések, a hatalomvágy és az emberek bosszúszomja idézett elő. Akkor szégyenkezve 

hajtottátok le a fejeteket, és azt mondtátok Nekem: "Uram, bocsáss meg nekem. Ma rájöttem, hogy amikor 

a szívemben a fájdalom egyre erősebbé vált, káromkodni kezdtem, pedig hálát kellett volna adnom Neked, 

mert szenvedéseim összehasonlíthatatlanul kisebbek voltak, mint másoké. De az én tudatlanságom miatt 

voltam igazságtalan Veled szemben. Ma, felismerve hibámat, bocsánatot kérek Tőled minden vétkemért, 

és könyörgöm Hozzád, hogy add meg mindazt, amit magamnak kértem, azoknak, akik mérhetetlenül 

súlyosabb terhet cipelnek, mint amit én cipeltem." 

67 Mennyire másképp imádkozol ma, ha összehasonlítod azzal, ahogyan imádkoztál, mielőtt hallottad 

ezt az igét! Miért? Mert az isteni tanítások érzésének és értelmezésének módja megváltozott. 

68 Most azt mondom nektek, tanítványok, hogy nem szabad megállnotok, és nem szabad elhitetnetek 

magatokkal, hogy az igazi irgalmasság gyakorlásához már az is elég, ha együttérzést éreztek, ahogy eddig 

tettétek. Nem, emberek, mert sok mindent meg kell tisztítani, érzékennyé kell tenni. Még mindig sok az 

önzés, amely ellen úgy kell küzdeni, mintha gyomnövény lenne. Még mindig sok hidegség van, amit át 

kell alakítani lélekmeleggé, hogy végül a szeretet érzése támadhasson fel lelketekben, amely a forrás, 

amelyből az együttérzés, az irgalom és minden nemes és magasrendű érzés fakad. 

69 Akkor képes leszel olyan munkák és feladatok elvégzésére, amelyekhez ma nem érzed magad 

képesnek, mert még mindig hiányzik belőled az igazi szeretetből fakadó erő. 

70 Tehát, emberek: Azt hiszitek, hogy tétlenül kell várnotok arra az órára, amikor a lelketeket 

megvilágosítja ez az ihlet, és a szíveteket betölti ez az eszmény? Azt hiszed, hogy pusztán azzal, hogy 

hallod a szavamat, eléggé érzékennyé tudod tenni a szíved húrjait? Nem, emberek. Ugyanakkor, amikor a 

leckéimet hallgatjátok, a szenvedőkhöz kell fordulnotok, hogy kapcsolatba kerüljetek a fájdalommal, hogy 

megízleljétek embertársaitok szenvedésének poharát, és hogy érzékeitekkel közvetlenül tanúi legyetek a 

nyomorúságnak, az árvaságnak, a visszataszító erkölcstelenségeknek, a rettegéssel töltő betegségeknek, a 

zavaros elméket elhomályosító sötétségnek, az éhségnek, a szomjúságnak és a lelkek megújulásának. 

71 Csak így válhattok azok mesterévé, akik sokat szenvednek az életben. Mert ha csak szavaim 

tanulmányozásával és imádkozással készülnétek fel, amikor szembe akartok nézni a valósággal, és az a 

szándékotok, hogy vigasztaljatok, megtérítsetek és gyógyítsatok, akkor szomorúan fogjátok tapasztalni, 

hogy szegénynek fogtok tűnni azokhoz képest, akik elszenvedték azt, amit ti el sem tudtok képzelni, és 

hogy inkább ők lehetnek az uraitok, mert amit elszenvedtek, amit átéltek és megtapasztaltak. Akkor 



U 312 

27 

ajkatoknak el kellene hallgatnia, és azt gondolhatnátok, hogy tanításom nem elég vigasztaló és erős ahhoz, 

hogy az embereket megszabadítsa szenvedéseiktől, és felébressze bennük az igazságosságomba, a 

megbocsátásomba és a szeretetembe vetett hitet és reményt. 

72 Hol tudjátok gyakorolni a kapott leckét, hogy egyre jobban felkészüljetek? A lehetőségek olyan 

bőségesek, hogy ha tudod, hogyan kell figyelni, akkor azt fogod tapasztalni, hogy nem telik el úgy nap az 

életedben, hogy ne lenne legalább egy alkalom arra, hogy gyakorold az irgalmasságot a sokféle formája 

közül valamelyikben, amelyben gyakorolhatod. 

73 Az intuíció ajándéka révén, amelyet minden embernek adtam, sok mindent felfedezhettek, ami a 

szívek titkában rejtve van ─ sok tragédiát, amelyek nemcsak embertársaitok földi életét, hanem lelküket is 

érintik. 

74 Hogyan tudsz behatolni e szívek intimitásába anélkül, hogy megbántanád őket, és hogy 

meggyaláznád a titkaikat? Hogyan fedezd fel azokat a rejtett szenvedéseket, amelyek beárnyékolják 

embertársaid életét? Már mondtam nektek: az intuíció, az a képesség, amely a látás szellemi ajándékának 

része, és amelynek az ima által kell teljes mértékben kifejlődnie bennetek, megmutatja nektek az utat, 

hogy enyhítsétek minden egyes embertársatok fájdalmát. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 313  
1 Erőt adok elmédnek, hogy képes legyen befogadni mindazt, amit ezekben a pillanatokban rád 

zúdítok. 

2 Ez a nagy bizonyítékok és nagy tanítások ideje. A lelked tudja ezt, és ezért megnyilvánulásom 

láttán közeledik, vágyakozva kinyilatkoztatásaimra és szavaimra. Megérti, hogy ezeket a bizonyítékokat 

csak nagy felkészültséggel tudja majd igazán használni. 

3 Az emberi lélek még soha nem látott ilyen tágas területet a kibontakozásához, és most siet, hogy 

behatoljon oda, mert vágyik az igazságra, amelyet elvesztett és nem találhat újra. 

4 Ha magára hagynám az embereket a keresésben, eltévednének. De bizony mondom nektek: Ha 

nem hagytam el őket, amikor a kárhozat felé tartottak, hogyan gondolhatjátok, hogy elhagynám őket, 

amikor az igazságot keresik? Ezért jöttem el hozzátok ebben az időben, és hoztam nektek egy 

kinyilatkoztatásokkal teli üzenetet, amely hamarosan világítótorony és út lesz az emberi lélek számára. 

5 Először ehhez a néphez jöttem, akik fokozatosan összegyűlnek Isteni megnyilvánulásom körül, és 

holnap, amikor már erősek és képesek lesznek tanítani, el fogom rajtuk keresztül érni a többi nemzetet. 

6 Értsd meg, hogy ezek a szavak milyen felelősséget jelentenek számodra, és hagyd, hogy egész 

lényed átérezze az ő keresztjének édes terhét. 

7 Ti, emberek, vagytok azok a misszionáriusok, akik ebben a Harmadik Korszakban utakat fogtok 

kijelölni embertársaitok lelke számára ─ az igazság ösvényeit, amelyek a lelket a fényhez és a békéhez 

vezetik. Nektek kell lelki köteléket teremtenetek az emberek között, hogy a népek harmóniába kerüljenek 

egymással és egyesüljenek. 

8 Bár ma az Igém hatása alatt vagytok, szelíd álmot alszotok, mert még nem tudatosult bennetek 

ennek az időnek a nagysága, sem a parancsok fenségessége, amelyeket ezúttal kaptok. De nem fogsz 

mindig aludni, hamarosan jönnek a viharok, hogy megrázzák e "fák" lombjait, amelyek árnyékában oly 

gyakran hallottad az isteni fülemüle trillázását. De ha egyszer meglátod, hogyan rázódnak az ágak, és 

hogyan nyikorog a törzs ─ amikor látod, hogyan hullanak a levelek, a gyümölcsök és a fészkek, akkor 

rájössz, hogy azért aludtál, mert nem akartad meghallani a hangot, amely a végtelenségből figyelmeztetett, 

fáradhatatlanul szólt hozzád, hogy ébren élj, és soha ne győzzön le a fájdalom. 

9 Nem lenne jobb, ha most a hangom hangjára ébrednél, mint holnap a vihar morajára? 

10 Hamarosan nem halljátok többé szavamat, és ha nem figyelsz rá úgy, ahogy tanításom igaz 

tanítványának kellene, akkor holnap könnyeket kell majd hullatnod. De akkor nem fogjátok tudni azt 

mondani, hogy nem beszéltem nektek veszélyekről vagy üldöztetésekről. Mert akkor a legnagyobb 

tisztánlátással fogtok emlékezni arra, hogy hirdetésem idején hogyan használtam fel minden 

hanghordozóm értelmét, hogy folyamatosan azt mondjam nektek: Figyeljetek és imádkozzatok, mert a 

csata nagy lesz, és akkor erősnek kell lennetek. 

11 Előkészített ösvényt hagyok, a lélek számára fényes ösvényt. Mesterként teljesíteni fogom a 

feladatomat veletek szemben. Később azonban mindazok közül, akik ez idő alatt szellemileg leültek az 

asztalomhoz, hogy egyék az Igém kenyerét, mindenkinek számot kell adnia nekem a rábízott feladatok 

mindegyikéről a szellemi napi munkája során. 

12 Mi lenne az a válasz, amit szívesen adna nekem a 

Megadnád nekem azt a pillanatot, amikor a küzdelmed gyümölcsét kérem tőled? Később, ezekben a 

pillanatokban azt kívánod, hogy a válaszod jó legyen abban az órában. Ezért mondom nektek, hogy már 

most is tesztek valamit, hogy a lelketek olyan értékes gyümölcsöt arasson az útján, ami miatt bizakodva 

várja azt a pillanatot. 

13 Bizony mondom nektek, a lelketek visszavonhatatlanul átéli ezt a döntő pillanatot. Akkor miért 

nyomjátok el azzal a gondolattal, hogy a lelketeknek végül csak ezen élet után kell bemutatnia a termést az 

Atyának? 

14 Időt adok nektek, hogy elgondolkodjatok és megfeleljetek annak a küldetésnek, amelyet 

lelketeknek e földi időszak alatt teljesítenie kell. 

15 Ismerjétek fel, hogy én, mint Mester, igazságosan és szeretettel bánok veletek, hogy minden 

eszközt biztosítok számotokra, hogy elérjétek a békét, amit el kell érnetek. 
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16 Ahogyan vannak olyanok, akik soha nem akarják elhagyni ezt a földet, úgy vannak olyanok is, 

akik arról álmodoznak, hogy örökre elhagyják azt. Az egyiknek és a másiknak is azt mondom, hogy 

nagyban rajtuk múlik, hogy kívánságuk teljesül-e. 

17 Ha az, aki a szellemi völgybe való visszatérésre vágyik, a földi feladatát befejezve hagyja, fel fog 

szárnyalni azokba az otthonokba, és nem lesz többé oka arra, hogy folytassa a visszatérést ebbe a világba. 

Aki viszont nagy hajlamot érez az anyagiak iránt, ─ ha tudja, hogyan használja fel az életet a lelke javára 

azáltal, hogy másoknak jót tesz ─, annak megadatik, hogy annyiszor térjen vissza a lelke örömével, 

ahányszor csak szükséges. 

De ha az, aki arra vágyik, hogy elhagyja az emberi életet, és aki a Szellemi Életre vágyik, nem 

teljesítette a feladatát, és ha az, aki örökké a földön akar maradni, nem tudja, hogyan éljen az élet kínálta 

lehetőséggel, egyikük sem fogja látni vágyaik beteljesülését: Az előbbinek vissza kell térnie a világba, és 

el kell hagynia a Szellemi Völgyet, hogy újra és újra visszatérjen a Földre ─ szüntelenül ─, amíg el nem 

végzi feladatát, és le nem aratja a sokszor visszautasított gyümölcsöt. A másodikat addig kell visszatartani 

a Szellemi Világban, amíg a szellemével összhangban nem hozza meg magában a szilárd elhatározást, 

hogy a földön teljesíti azt a feladatot, amelyet mindig is hátrahagyott, anélkül, hogy tudatában lett volna. 

18 Ne gondoljátok, hogy szemrehányást teszek nektek, amikor a földi életetekért szeretetet mutattok 

Nekem. Ha a vágyad nemes, és a földi életet azért kívánod, hogy nevemnek dicsőséget szerezz, akkor nem 

lesz semmi szemrehányásom. De ha a világban való meggyökerezésetek értelmetlen céloknak vagy alantas 

szenvedélyeknek engedelmeskedik, én leszek az első, aki megmondja nektek, hogy nem vagytok méltók 

arra, hogy e világban lakjatok, amelyet áldásokkal árasztottam el a lelketek fejlődésének érdekében. 

19 Szeressetek Engem, éljetek az Én törvényem szerint, legyetek harmóniában mindennel és 

mindenkivel, akkor a hely, ahol éltek, közömbös lesz. Mert ami egyedül számít, az a lelki felfelé ívelő 

fejlődésetek lesz. 

20 Nem tudjátok, milyen érdemdús a lélek számára, hogy emberi körülményei közepette, a világ 

minden kísértését legyőzve, felfelé fejlődik. Hogy megszerezd ezeket az érdemeket, megengedtem 

lelkednek, hogy emberré váljon, és rávettem, hogy az általam bölcsen előkészített anyagi világokban 

lakjon. 

21 Minden világ, a létezés minden síkja azért jött létre, hogy a lélek fejlődhessen rajta, és egy lépést 

tegyen Teremtője felé, és így, egyre tovább haladva a tökéletesség útján, lehetősége legyen arra, hogy 

elérje útja célját, a makulátlan, tiszta és jól formált, a lélek tökéletességének csúcsát, ami pontosan a 

léleknek a lélekben való lakozása. 

Isten országa. 

22 Kinek tűnik végül is lehetetlennek, hogy "Isten kebelében" lakjon? Ó, ti nyomorult értelmiségi 

emberek, akik nem tudtok igazán gondolkodni! Elfelejtetted már, hogy az én méhemből jöttél létre, vagyis 

hogy már korábban is léteztél benne? Nincs semmi különös abban a tényben, hogy minden, ami az élet 

forrásából származik, a maga idejében visszatér oda. Minden lélek, amikor tőlem az életbe lépett, szűzi 

tisztaságú volt; később azonban sokan beszennyezték magukat az útjukon. Mindazonáltal, mivel mindent 

bölcs, szeretetteljes és igazságos módon láttam előre, azonnal nekiláttam, hogy minden szükséges eszközt 

biztosítsak a megmentésükhöz és megújulásukhoz azon az úton, amelyen gyermekeimnek át kellett 

haladniuk. 

23 Még ha ezt a lélekszüzességet sok lény meg is sértette, eljön a nap, amikor megtisztulnak minden 

vétküktől, és ezáltal visszanyerik eredeti tisztaságukat. A megtisztulás az én szememben nagyon érdemdús 

lesz, mert a lélek a hit, a szeretet, a hűség és a türelem nagy és folyamatos próbatételei által érte el azt. 

24 Mindannyian a munka, a küzdelem és a fájdalom útján fogtok visszatérni a fény országába, ahol 

többé nem kell emberi testbe inkarnálódnotok, és nem kell az anyag világában élnetek, mert akkor a 

szellemi cselekvőképességetek már képessé tesz benneteket arra, hogy a létezés egyik síkjáról a másikra 

küldjétek és érzékelhetővé tegyétek befolyásotokat és fényeteket. 

25 Miért gátolod a lelkedet azzal, hogy megakadályozod a fejlődését, és így késlelteted a fény 

országába való belépését, ahol minden dicsőséges dolog létezik, amire egy lélek vágyhat? 

26 Dolgozzatok szüntelenül, még ha csak egy kicsit is minden nap, mindig azzal a gondolattal, hogy 

eljussatok abba az otthonba, amely valóban megfelel a lelketeknek ─ abba az otthonba, amelyet néha "az 

ígéret földjének" nevezek, ahol nem hullanak könnyek, nem szenvedünk, és nem halunk meg. 
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27 Az emelkedettség és a fény eme állapotába ez a tanítás vezeti a szellemlelket ─ a tanítás, amely 

ösvény, világítótorony, táplálék és sétapálca. 

28 Áldott legyen mindenki, aki e szó hallatán a gondolat szárnyán szárnyal. Mert amikor az 

elragadtatásból visszatér az élet mindennapi küzdelmébe, akkor egy égő fényt hordoz majd magában, 

amely lépésről lépésre előreviszi, és közelebb viszi ahhoz az örök hazához, ahonnan mindannyian jöttetek, 

és ahová mindannyiótoknak vissza kell térnie. 

29 Ezekben a pillanatokban minden tanítványhoz szólok, akik inkább az életüket adnák, minthogy 

megszegjék parancsaimat. Engedjétek, hogy szavam elérje szívetek legérzékenyebb húrjait, mert az 

elkövetkező időkben gyakran fogtok erre az igére támaszkodni. 

30 Ha valóban megőrzitek Szavam értelmét, nem lesztek azok között, akik siránkoznak szellemi 

megnyilvánulásom megszűnése miatt, mert tudjátok, hogyan kell megőrizni kinyilatkoztatásaimat és 

tanításaimat. Nem lesz köztetek sem komorság, sem szomorúság, sem lázadás, sem zavartalanság, mert 

mindent az ígéreteim szerint fogtok látni beteljesedni, és egy pillanatig sem lesz bennetek vágy arra, hogy 

lázadjatok vagy ellenkezzetek akaratom beteljesedése ellen. 

31 Már ma teljes tudatában vagytok annak, hogy aki állhatatosan megteszi ezt a lépést a 

spiritualizáció felé, az hamarosan megtapasztalja a jutalmat, érezni fogja körülötte és benne jelenlétemet, 

élvezni fogja inspirációmat, és minden szellemi ajándékának fejlődése nyilvánvaló lesz. Nemcsak a hit 

lesz meg, hogy körülöttetek vagyok, hanem a jelenlétem valósága is a szellemetekben. 

32 Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy 1950 után megállnak vagy elveszítik a spiritualitásukat. 

Mert éppen a szavam hiánya után néhányan közületek valódi lépéseket tesznek majd a tanításomban való 

haladás és megértés felé. 

33 Ha azt hiszitek, hogy az igehirdetésem idején a spiritualizáció nagy magasságokba jutottatok, és 

hogy ez volt az oka annak, hogy az Igém kivirágzott a hanghordozók elméjében és ajkán, akkor nagy 

tévedésben vagytok. Mert teljes őszinteséggel mondom nektek, hogy még nem tettetek határozott lépést a 

spiritualizáció felé, ami az a cél, amelyet szerető Igém által minden gyermekemnek megmutattam. 

34 Szükséges, hogy a hanghordozó eltűnjön, hogy többé ne halljátok gondolataimat 

antropomorfizáltan e teremtmények ajkáról, hogy felhagyjatok minden rituáléval és minden 

szimbolizmussal, hogy megtaláljátok a spiritualizmus lényegét. 

35 Ezt mondom egyeseknek és másoknak ─ azoknak, akik lelkük fejlődésére és tanításom virágzására 

vágynak ebben az időben, és azoknak is, akik a hagyományok, szokások és szokások őrzői, akik azt hiszik, 

hogy értelmes kultuszuk gyakorlásával teljesítik a törvényt. 

36 Igen, emberek, jól tudjátok, hogy egy olyan tiszta, egyszerű és alapvetően spirituális Tanításon 

belül, mint amilyet én kinyilatkoztattam, ismét egy külső szektát hoztatok létre, amelyről idővel azt 

hittétek, hogy az én művem. De eljött az idő, amikor teljes világossággal szólok hozzátok. Egyelőre elég 

erősek vagytok ahhoz, hogy tudjátok ezt az igazságot. 

37 Az Igém búzája mellett nőtt a csalán és a tévedéseitek gyomnövénye. De itt fog beteljesedni a 

második korszakban adott példabeszédeim egyike, amely arra tanított, hogy hagyjuk a gyomot együtt nőni 

a búzával, anélkül, hogy megpróbálnánk kigyomlálni a gyomot, mielőtt a búza megérik, mert fennállna a 

jó mag kiirtásának veszélye. 

38 Így lesz ez ebben az időben is, áldott emberek. Eljött az óra, amikor igazságosságom sarlója 

leszáll, hogy lekaszálja a földeket, amelyeken elvetettem magvaimat, hogy végül, miután Munkám 

igazságát és lényegét elválasztották minden emberi befolyástól, élvezhessétek fényem szemlélését, és 

magatokévá tehessétek ennek az isteni kinyilatkoztatásnak a tudását. 

39 Meg van határozva az az óra is, amikor ugyanaz a sarló minden vallási közösséghez lejön, hogy 

lekaszálja a földjeiket ─ azzal a céllal, hogy elválassza az igazságot mindattól, ami hamis és tisztátalan 

bennük. 

40 Az egész emberi lét fejlődött ─ tudománya, gondolkodásmódja és életmódja, tudása, hódításai és 

céljai. Csak a szellemi oldalát, a szellemi lelkét hanyagolta el az ember, nem akarva felismerni, hogy a 

lélek állandó erőszaknak van kitéve, nem törődve mindazokkal a jogokkal, amelyekkel a lélek az életben 

rendelkezik. És ez az oka annak, hogy az emberiség évszázadok óta spirituális stagnálásban él. 

41 Milyen keveset adnak az emberek a lelkükből a vallási szektáikkal! Mennyi szomjúság, mennyi 

éhség és mekkora vágyakozás van az ember lelkében a fény után! 
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42 Nagyon kevés a búza, amit hagyott nőni, és sok a gyom. De én mindenkinek a segítségére sietek 

azzal, hogy lekaszálom a mezőket az igazság könyörtelen és igazságot teremtő sarlójával, amelyet végül 

látni fogtok ragyogni a világotokon. 

43 Ti emberek, akik halljátok a tanításokat az elmúlt évben közöttetek történt igehirdetésemről: 

Engedjétek, hogy ezek a legfinomabb, legérzékenyebb értelmes szervetekbe és szívetekbe beivódjanak, 

hogy a Lélek fénye, amely lényetek legmagasabb pontján ragyog, mindannyiótokban hatékonnyá váljon. 

44 A nyom, amelyet hátrahagyok nektek, a béke nyoma lesz, hogy amikor már nem halljátok ezt az 

Igét, és nem kell tanúságot tennetek róla, azt mondhassátok: "A Mester elment, és meghagyta nekünk az 

isteni világosságával előkészített utat." A Mester elment, és meghagyta nekünk az isteni világosságával 

előkészített utat. 

45 Az én jelem szíved legrejtettebb részébe vésődik ─ oda, ahol a belső szentély van. 

46 Szükséges, hogy az én Igém az elmétekbe ivódjon, hogy alaposan tanulmányozzátok. Csak így 

lesz valódi a hitetek és a lelketek ereje. 

47 Hamarosan látni fogjátok, hogy sokan nem fognak hinni az Igém megszűnésében. De valóban, 

mondom nektek, ebből tudni fogjátok, hogy ők sem hittek jelenlétemben, amikor ebben a formában 

nyilvánultam meg. 

Azok, akik a kétely és a hit között ingadoztak, még akkor is, ha úgy tettek, mintha abszolút hitük lenne 

a megnyilvánulásomban, éppen azok lesznek, akik tagadni fogják, hogy Szavam megszűnt. Mert azok, 

akik valóban hittek mindabban, amit kinyilatkoztattam és megparancsoltam nektek, nem lesznek képesek 

figyelmen kívül hagyni egyetlen Szavamat sem. 

48 Azok, akik kételkedtek, és nem volt teljes hitük, ahogyan a Mesterhez való tanítvány hitének 

lennie kell, megállnak a helyükön, és a monoton és rutinszerű rítusból táplálkoznak, amelyet ők maguk 

hoztak létre. 

Azok viszont, akik jelenleg hisznek Bennem, elkerülhetetlenül továbbra is hinni fognak Bennem, még 

azután is, hogy Szavam megnyilvánulása véget ér. Engedelmeskedni fognak parancsaimnak, és megteszik, 

ami lehetséges számukra, hogy helyesen értelmezzék tanításaimat. Lesz egy ideáljuk: a spiritualizáció, és 

lesz egy fényük, amely mindig elkíséri őket: a hit. 

49 Tekintetem e nép munkáján fog megpihenni, amint véget ér a hirdetésem időszaka, hogy minden 

engedelmes tanítványt megjutalmazzak azzal, hogy kegyelemmel ajándékozom meg, bátorítom, hogy 

folytassa napi munkáját, bátorítom, hogy tegyen újabb és újabb lépéseket a szellemi fejlődésben. 

Tudom, hogy e nép között vannak olyanok, akik nemcsak hisznek szavamban, hanem helyesnek és 

tökéletesnek is tartják, hogy az Atya véget vessen ebben a formában való megnyilvánulásának, hogy 

megkezdődhessen a spiritualizációért folytatott küzdelem. Ezek a szívek biztosak abban, hogy akkor nem 

lesz sem elhagyatottság, sem üresség, és hogy jelenlétem még inkább érezhető lesz, mert így az 

istenségemmel való kommunikáció egy új fajtája fog közeledni, egy tisztább és tökéletesebb szakasz, mert 

ez a szellemtől a szellemig tartó párbeszéd lesz. 

50 Már nincs messze az az idő, amikor embertársaitok odamennek hozzátok, hogy kikérdezzenek 

titeket a kinyilatkoztatásomról, hogy tanúvallomást kérjenek a bizonyítékról, amelyet az igazságomról 

adtam nektek. De mennyire más lesz az a mód, ahogyan egyesek és mások tanúságot tesznek majd a 

munkámról. Míg egyesek szigorúan ragaszkodnak a hallott igazsághoz, másoknak érveket kell keresniük 

tévedéseik igazolására. 

51 Szükséges, hogy így szóljak hozzátok, szeretett emberek, hogy időben elgondolkodjatok és a 

legszorosabb vizsgálatot végezzétek műveitek, gondolataitok, érzéseitek, szavaitok és szándékaitok felett, 

engedve, hogy a lelkiismeretetek határozza meg ezt az önvizsgálatot és ezt a vizsgálatot. 

52 Ez a pillanat szükséges ahhoz, hogy teljesen kinyissátok a szemeteket az igazságra, mert akkor 

még mindig korrigálhatjátok, ha tévedtetek, és bepótolhatjátok az elvesztegetett időt. 

53 Nagy lesz azoknak az elégedettsége, akik győzelemre viszik tanításomat, és teljes tisztaságában és 

igazságosságában ismertetik azt. De én, mint Mester, aki nagyon szeretlek benneteket, azt akarom, hogy 

minden tanítványom megtapasztalja ezt az örömöt. 

54 Hallgassatok meg, emberek: sok csodát tartok számotokra a kincstáramban, hogy megjutalmazzam 

a spiritualizálódásotokat. De várni fogok, amíg mindannyian testvérekként egyesültök ─ amíg 
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mindannyian engedelmeskedtek az utasításaimnak, és akkor a fény, a kegyelem, a vigasztalás és a 

kinyilatkoztatás áradatát árasztom lelketekre és testetekre, amelyet a spiritualizációtok napjaira tartogatok. 

55 Ennél nagyobb tisztasággal nem is rendelkezhetne ez a szó, amelyet minden hanghordozóm 

közvetít. Amint ezt mindenki megértette, az én igazságosságom készen áll majd arra, hogy szemügyre 

vegye azokat, akik nagyobb spiritualizációra törekszenek, és hasonlóképpen megítélje azoknak a 

cselekedeteit, akik még mindig az ő országukat keresik ezen a világon. 

56 Ki késztette az embert arra, hogy kezdettől fogva útmutatást keressen a cselekvésmódjaihoz? Ki 

késztette arra, hogy halhatatlan lényegét lénye legmélyén keresse? A szellem. Ő volt az, aki fokozatosan 

feltárta előtte, hogy egy magasabb rendű természet élteti és megvilágosítja őt. 

57 Az ember ─ ha csak fokozatosan is ─ az intuíció és a kinyilatkoztatás adománya, valamint az 

intelligenciája révén létezésének legkorábbi időszaka óta annak a feladatnak szentelte magát, hogy kutassa 

eredetét, lényének lényegét, létezésének okát, a világban való tartózkodását és azt a célt, amelyre 

teremtették. 

58 Mivel tudatára ébredt annak, hogy vannak benne olyan képességek, amelyek megkülönböztetik őt 

a többi teremtménytől, az a gondolat nőtt benne, hogy a teremtés összes lényei között egy magasabb 

rendeltetés van fenntartva számára, és fokozatosan megszületett lénye titkában az intuitív tudás egy 

Istenről, a lélek létezéséről, és így az igény, hogy imádatot vagy szellemi áldozatot mutasson be annak, 

akiről úgy érezte, hogy tőle származik. 

59 Ez volt az emberiség szellemi fejlődésének eredete ─ egy olyan fejlődés, amely nem minden 

embernél volt egyforma. Mert ezek közül ─ fajokra osztva, nemzetiségek, szokások és nyelvek által 

elválasztva ─ egyesek gyorsabban fejlődtek, mint mások, egyesek egyféleképpen ajánlották fel 

istentiszteletüket Istennek, mások pedig különböző formákat öltöttek. 

60 Én minden embert felülmúltam fényemmel, és így kinyilatkoztattam nekik az egyetlen létező 

igazságot; de látjátok, hogy minden ember és minden nép másképp érez, gondolkodik, hisz és értelmez. 

61 Az emberek eltérő gondolkodásmódja okozta a megosztottságot, mert minden nép és minden faj 

más-más utat követ és más-más eszményeket vall. 

62 A többség eltávolodott a fényes és igaz úttól, azt gondolván, hogy az isteni törvény teljesítése 

emberfeletti áldozatokat, lemondásokat és erőfeszítéseket jelent, és inkább olyan vallási közösségeket és 

szektákat alapítottak maguknak, amelyeknek a törvény teljesítése és a kultikus cselekedetek követése 

számukra könnyebben követhető. Az emberek azt hiszik, hogy így csillapíthatják a lelkükben érzett fény 

és emelkedettség iránti vágyat. 

63 Sok évszázad és sok korszak telt el anélkül, hogy az emberek felismerték volna, hogy törvényem 

teljesítése nem emberáldozat, és hogy éppen ellenkezőleg, testet és lelket áldoznak a világnak, amikor nem 

engedelmeskednek parancsolataimnak. Nem fogták fel, nem akarták felfogni, hogy aki az én szavam 

szerint él, az megtalálja az igazi boldogságot, békét, bölcsességet és dicsőséget, amit a materializált 

emberek egészen másképp képzelnek el. 

64 Az erkölcsi és tudományos világ, amely körülvesz benneteket, materialista eszmékkel rendelkező 

emberek munkája ─ olyan embereké, akik csak az emberiség anyagi javulását keresték, és én 

megengedtem nekik, hogy elvégezzék a munkájukat, hogy a végsőkig végrehajtsák, hogy megismerjék a 

következményeit és learassák a gyümölcseit, hogy a tapasztalat fényét meríthessék belőle. Ebben a 

fényben az én igazságosságom fog feltárulni, és ebben az igazságosságban jelen lesz az én törvényem, 

amely a szeretet. 

65 Amint az emberek felismerik tévedéseiket, és elindulnak, hogy megtalálják az igaz utat, ez azért 

fog megtörténni, mert felébredtek, mert megbánták, mert megvilágosodtak, és akkor műveiknek nemcsak 

emberi, hanem szellemi célja is lesz. 

66 Minden nemzet, vallási közösség, szekta, tudomány és ember magában hordozza a hamisság és 

tévedés, valamint az igazság egy részét. De eljön majd az idő, amikor az egyesülés szükségessége erőteljes 

és ellenállhatatlan erőként fog rájuk törni, és mindenki hozzáteszi a maga magját a mindenkivel való 

harmóniába kerülés vágyában. Lesznek küzdelmek, viták és zavarodottság. De ezekre azért lesz szükség, 

hogy mindenki eljusson az egyetlen eredményre, ami az én létezésem és törvényem megváltoztathatatlan 

igazsága. 
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67 A küzdelem végén az emberek ─ most már békében önmagukkal és felebarátaikkal ─ megértik, 

hogy a tudás céljának eléréséhez és az igazi béke megtapasztalásához elengedhetetlen, hogy az isteni 

törvénnyel összhangban éljenek, amely éppen a Teremtő szeretetéből fakad. 

Ugyanakkor meg fogják érteni, hogy nem szükséges ennyi és ennyire különböző vallást vallani ahhoz, 

hogy képesek legyünk megőrizni magunkat a jóságban és az erkölcsösségben, hanem ahhoz, hogy 

mindezek között valódi harmóniát érjünk el, és olyan erkölcsiséggel rendelkezzünk, amely meghaladja a 

pusztán emberi mértéket, elég, ha a szívünkben hordozzuk azt a szót, amelyet "Krisztus tanításának" 

nevezünk, és amelyet ahhoz, hogy teljesen megértsük, egyszerűen és alázatosan kell élnünk és szeretnünk. 

68 A kinyilatkoztatás fényét, amelyet ebben az időben küldtem nektek, egyszerű és világos Igévé 

alakítottam át közvetítőimen vagy hanghordozóimon keresztül, hogy az egész emberiség megismerhesse 

és segíthesse ébredését ─ ma, amikor mindenki földi eszközöket és megoldásokat keres, hogy 

megmeneküljön a káosztól, amelybe a világ egyre inkább belesüllyed ─ ma, amikor senki sem próbálja 

spirituálisan inspirálni magát, hogy Bennem találja meg a válaszokat kérdéseire és a megoldást 

problémáira. 

69 Igém eljut palotákba és egyszerű kunyhókba, bekopogtat a szívek ajtaján, megremegteti a lelkeket, 

meggyógyítja és megvigasztalja a testben és lélekben betegeket, és megvilágosítja a sötét elméket. 

70 Boldogok azok, akik örömmel fogadják, akik meghallgatják és elgondolkodnak a jelentésén, mert 

gyümölcsöző mag lesz a szívükben. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 314 
Az én békém legyen veletek! 

1 Ismét meghallgattalak benneteket, és imáitok egyesülése volt a legjobb dicsőítő ének, amit nekem 

adtatok. 

2 Mindegyikőtökből a szeretet gyümölcse származik, amely olyan, mint az Atyátokkal való 

harmónia hangja, és gondolataitok egyesülése egy szellemi tisztasággal teli koncertet alkot. 

3 Egyeseknél azt látom, hogy ez a hang imádság, hálaadás a Tőlem kapott jótéteményekért. 

4 Mások számára ez a gondolat tele van szomorúsággal és keserűséggel az útjukon tapasztalt 

szerencsétlenségek miatt. De e gondolatok egyesítésével a hit cselekedetét alkotjátok meg, amely 

tiszteletadás és tisztelet istenségem iránt. 

5 Ez az a kötelék, amelyet az Atya elvárt gyermekei lelkétől ─ ez a szeretet ajándéka, amelyet soha 

nem akartál neki adni. 

6 De az ima, amelyet én tanítottam nektek minden időben, és amelyet a szellemi fejlődés hiánya 

miatt nem mindig tudtatok felajánlani, az lesz az, ami vezetni fog benneteket, és ennek fényében most már 

el fogjátok érni a valódi szellemi párbeszédet Istenetekkel. 

7 Amíg az Igém hatása alatt álltok, addig a világ a maga tüskés útjaival eltűnik számotokra. 

8 A hetedik napon tested kipiheni földi munkáját, és lelked, szabad, mint a pacsirta, vágyakozni kezd 

bölcsességem kimeríthetetlen forrása után. Eljön megnyilvánulásomhoz, és megerősödik szeretetem 

ragyogásában, amelyet Igém tanításában kínálok neki. 

9 Nem keresek hitet egyesekben vagy hitetlenséget másokban. Nem keresem egyesekben a nagy 

érdemeket, másokban pedig a kicsiket. Nem, emberek. Isteni szeretetem tökéletes, Én vagyok 

mindenkinek az Atyja, és amikor utasításomat adom nektek, mindannyiótoknak ugyanazt a lényeget, 

ugyanazt a szeretetet adom. 

10 Ha az emberiség egésze hallaná a szavamat, akkor nem lenne áldás egyeseknek és elmarasztalás 

másoknak. Vagy a dorgálásom lenne általános, vagy az áldásom lenne mindenki számára. De most jött el 

az idő, amikor az emberi értelem által teszem Magamat ismertté, és nem mindenki lesz tanúja ennek a 

megnyilvánulásnak. 

A tanúim száma, akiknek az a sorsuk, hogy tanításomat egy hanghordozón keresztül hallják, nagyon 

kicsi. De bizony, mondom nektek, ha ezek a tanúk tudják, hogyan kell felkészülni, az emberiség hallani 

fogja az én szavamat az ő ajkukon keresztül. Mert mindenki tudni fogja, hogy a Szentlélek az emberi 

értelem segítségével tanított titeket. 

11 Erre készítelek fel titeket, mint Atya, hogy 1950 után, amikor kimész a tömegekhez, és az én 

nevemben kell beszélned, az én szavam, amely igazság, ne keveredjen tisztátalansággal és hazugsággal ─ 

hogy úgy folyjon ki, mint a kristálytiszta víz patakja. Mert ennek a víznek a forrása, amely az én Lelkem, 

tiszta és tiszta, és annak is tisztának kell lennie, ami ajkatokról jön. 

12 Azt akarom, hogy mindig tiszták legyetek, hogy olyanok legyetek, mint egy oázis az emberek 

között, ahol mindenki, aki szomjazza az igazságot, olthatja szomját, és nem találja ebben a vízben a sár 

tisztátalanságát. 

13 Amikor a tanításnak ez az ideje véget ér, azt fogjátok mondani Nekem: "Atyám, miért voltál 

velünk ilyen rövid ideig? Miért mentél el ilyen hamar?" De én válaszolok nektek: A Harmadik Korszak 

tanítványaimnak szóló oktatásom időtartamát az örökkévalóság órája határozta meg, és ebben képesek 

lesztek megérteni és folytatni az elmúlt idők leckéit. Nem adtam nektek másfajta útmutatást. 

14 Utolsó szavaimig rá kell mutatnom a parancsaimra, hogy a megpróbáltatások pillanatában ne 

tántorodjatok el. Az az akaratom, hogy minden kérdésre választ kapjatok, minden kétségre fénysugarat, 

minden gyengeségre törvényem erejét. Akkor képes leszel győzedelmeskedni küldetésed teljesítésében, és 

ezáltal felfrissíteni lelkedet a legszebb és legmagasztosabb küldetésben, amelyet az idők kezdete óta rátok 

bíztam, amely a megváltás és a megbocsátás szeretetből, a jótett ─ nem a saját érdekedben, hanem hogy 

Atyád kedvében járj és tökéletesítsd a lelkedet. 

15 Küldetésetek gyakorlása békét fog adni nektek, és ha egyszer a szeretet ereje által erősek lesztek, 

megtanítjátok ezt az emberiséget, amely ma meztelen, éhes és beteg, hogy csak a jóság gyakorlása 

hozhatja el lelküknek a balzsamot, amely Isten békéje. 
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16 Ez lesz az a tanítás, amelyet az én nevemben fogtok hozni az embereknek, amikor egy napon már 

nem fogják megtalálni a jólétet és a békét, ami a lélek legfőbb java, sem a tudományban, sem a 

gazdagságban, sem e világ mozgalmaiban. Akkor találkoznak majd útjukon az alázatos testvérrel, 

tanítványommal, apostolommal, aki ─ dicsekvés nélkül, küldetésének harsogása nélkül ─ a szeretet és az 

igazságosság műveivel tanít. Akkor az emberek felfedezik a béke titkát, és megtisztítják a szívüket, hogy 

tökéletes békét kapjanak az én országomból. Mert az emberek békéje gyakran eltűnik az egymástól való 

félelem miatt. Ez csak látszólagos béke, nyugtalanság. Ezzel nincs béke a lélekben. 

17 Harcoljatok, tanítványok, alakítsátok ki gyermekeim szívében a béke országát, amelyből egy jobb 

világban élhetnek, egy erős világban ─ nem abban a törékeny világban, amelyet ma mutatnak be nekem. 

Mert egy gyenge lélegzetvétellel vagy a természet erőinek megmozgatásával elpusztíthatom az emberek 

hiú és büszke munkáját. De ez gyermekeim munkája, és én tiszteletben tartom ─ hagyom, hogy meghozza 

gyümölcseit, mert tudom, hogy végül, belefáradva munkájukba, elfogadják majd szeretetem tanításait. 

18 Minden művemnek a szeretet és az igazságosság az eredete. Minden, amit láttok, minden, amit az 

értelem segítségével képesek vagytok felismerni, még a legkisebb atom is, a szeretet és az igazságosság 

útján él és mozog. Mert mindent Én teremtettem, és az Én Lelkemben nincs tisztátalanság, sem 

tökéletlenség. 

19 Sok nagy mű, amelyet az ember megmutat Nekem, és amelynek életét, erejét és gőgjét szentelte, 

nem a szeretet és az igazságosság az eredete, és minden olyan mű, amely nem ebből ered, elpusztul, és 

csak a tapasztalat fénye marad meg gyümölcsként az emberek számára. 

20 Az ember a tudományra alapozta új életét, kutatva és építve büszkeségének tornyát, Bábel tornyát, 

amelyből nem ajánlja fel imádatát Nekem, nem ismer el Engem. De bizony mondom nektek, az ember 

zűrzavarba fog esni, és zűrzavarában lerombolja új Bábel tornyát. Akkor az emberiség rá fog jönni, hogy 

az Első Korszak óta az ember a hiúság, a bizalmatlanság tornyát építette ellenem, és a Harmadik 

Korszakban megismétlődnek a múlt idők következményei. 

21 Az anyagiasság, az arrogancia és a büszkeség le fog dőlni, és zűrzavar támad az emberek között. 

22 A tudósok kételkedni fognak a műveltségükben, a tudósok ─ amikor azt hiszik, hogy megtalálták a 

célt ─ egy kifürkészhetetlen rejtélybe botlanak. A természet erői a tudósok ellen fognak fordulni, mert 

nem szeretettel használták őket, és az emberek között káosz fog uralkodni. 

23 Ne feledjétek, hogy én vagyok a kezdet és a vég, a tudomány és a tudás. Én adtam az embereknek 

ezt a fényt, és örültem a műveiknek, amikor a jó szolgálatára használták azokat; amikor a lélek és az 

értelem kibontakoztatására használták azokat az adottságokat és képességeket, amelyekkel 

megajándékoztam őket. Akkor tiszteletet mutattak irántam, hűségesen teljesítették a feladatot, amelyet 

rájuk bíztam. De amikor a gonoszság, a hiúság, az öndicsőség utáni vágy szolgálatában használták 

adottságaikat, akkor nem engedelmeskedtek Nekem, elhajlottak az ösvényen, megsértettek Engem. De 

bölcsességemben felhasználtam őket isteni terveim megvalósítására, példaként használtam őket az 

emberiség számára, igazságosságom eszközeiként. 

24 A tudomány ellensége vagyok? Akadályozom-e a gyermekeim fejlődését és fejlődését? Ha valaki 

ilyen véleményen van, az azért van, mert nem érti, hogyan kell értelmezni az én szavamat, nem érti az 

Atyát az ő igazságában. Mert minden adottságnak vagy képességnek, amely az emberben létezik, fejlődnie 

kell, mert a fejlődés az Egyetemes Törvény. 

A teremtésemben mindennek tökéletesednie kell, mindannyiótoknak vissza kell térnie hozzám ─ 

tisztán, tökéletesen és megsokszorozva. De ha rövid időre beavatkoztam az ember akaratába, az azért van, 

mert a bűnnek és az emberi gonoszságnak van egy határa, ami az Én igazságosságom. 

25 Ha egyszer az emberiség átment ezen a olvasztótégelyen, ha egyszer az igazság fénye 

győzedelmeskedik a sötétség felett, akkor ─ ó, szeretett nép ─ az emberek szilárd alapokra építik majd az 

új tornyot, amely az Istennek való hálaadás temploma lesz, a béke szentélye, ahol soha nem lesz vita a 

létezésemről, ahol az egynek a tudása mindenkié. Nem lesz bálványimádás, titkolózás vagy csalás a 

törvényemmel szemben. 

Akkor az én segítségemmel az emberek a könnyek völgyében a béke világát fogják létrehozni, 

amelyben minden erény kivirágzik, amelyben minden tudomány tökéletessé válik. Minden intézmény 

kebelében érezni fogják hangomat, amely azt mondja nekik: "Szeressétek egymást", és harmonikus 

életükben az emberek felismerik majd az örök haza képét. 
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26 Ha az ember, tökéletlenségei ellenére, oly sok mindent felfedezett ─ mi fog történni először, ha 

figyel, imádkozik és táplálja magát Hozzám? Mi fog történni, ha tisztelettel, alázattal és szeretettel 

közeledik a fény és az igazság forrásához? A Szentlélek kiárasztja az emberekre mindazokat a 

kinyilatkoztatásokat, amelyeket titkos kincstárában visszatartott. 

Amikor ez megtörténik, a tudósnak nem lesz többé szüksége arra, hogy az agyát törje és a könyveit 

tanulmányozza, mert a szelleme az Én bölcsességem kimeríthetetlen forrásához fogja vezetni. Ott találni 

fog Engem, aki vár rá, mindig várva őt, hogy új és nagyszerű leckéket tárjak fel neki. Így vezetem az 

embereket kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra, otthonról otthonra, tökéletességről tökéletességre az 

örökkévalóságig. 

27 Ezekre az eljövendő időkre készítelek fel benneteket. Mindannyian tanúi lesztek ezen ígéretek 

beteljesedésének, mindannyian elég szerencsések lesztek ahhoz, hogy harmonikus hangjegyek legyetek az 

Úr koncertjén. 

Ha felhasznállak benneteket, amikor megszegitek törvényemet, hogy kinyilatkoztassam 

igazságosságomat, akkor is felhasznállak benneteket, amikor parancsolataim szerint éltek, hogy 

megjutalmazzalak titeket kinyilatkoztatásaimmal, szeretetem üzeneteivel. 

28 Ma szentélyt építek gyermekeim szívében. De ebben az építkezésben mindannyiuk támogatására 

kell támaszkodnom. 

29 Melyik szentélyre gondol az Atya, ó, nép? ─ A lelkedé. Mert ebben az időben romokban látom. De 

segítek neked újjáépíteni. 

30 Az Úr szentélye mindig is létezett, nincs se kezdete, se vége, ez az ő saját műve. Az Ő isteni és 

végtelen Szelleme az, ami a felkészülésedre vár, hogy érezd benne, ahol minden harmónia és tökéletesség 

van. 

31 A bolygótok, amely egy atom a világegyetem végtelenségének közepén, azt a feladatot kapta, hogy 

e harmonikus templom képmása legyen. 

32 Ezért, amikor eljutsz ehhez a tudáshoz, ami nem csak szó vagy elmélet ─ nem, tanítványok, ami 

olyasvalami lesz, amit érzel és élsz, akkor már nem lesz szükséged a kőtemplomokra. Lelked nem fog 

vágyakozni ezek után a helyek után, amelyek megakadályozzák, hogy jobban megismerje Urát. A 

szabadságot fogja keresni, és az áldott kegyelemben, amelyet rábíztam, megtalálja a tökéletességéhez 

vezető létrát. 

33 Ez akkor fog megtörténni, amikor az ember úgy fogja érezni, hogy Én kísérlek és tekintek rá, 

amikor rájön, hogy nincs koszos por a lába alatt. Akkor megérti, hogy otthona egy kis szentély számomra, 

hogy világa, bár csak egy atom a teremtés mérhetetlenségében, a maga teljességében Isten Egyetemes 

Szentélye. 

34 Az összes világ, amelyen gyermekeim tökéletesítik magukat, olyan, mint egy végtelenül nagy kert. 

Ma még zsenge hajtások vagytok, de ígérem nektek, hogy nem fogtok hiányt szenvedni tanításaim 

kristálytiszta vizéből, és öntözésük által egyre jobban fogtok növekedni bölcsességben és szeretetben; míg 

egy napon az örökkévalóságban, amikor a fák bőségesen hoznak teljesen érett gyümölcsöket, az Isteni 

Kertész felfrissülhet munkájában, megízlelve saját szeretetének gyümölcseit. 

35 Így készítelek fel titeket, tanítványok, megnyitom előttetek az Élet Könyvét, hogy többé ne 

vágyjatok egy bizonyos helyre, ahol imádni tudtok Engem ─ hogy minden helyen és minden pillanatban 

érezzétek Engem ─ legyen az a mezőn, a völgyekben, a hegyeken vagy a tengerparton. A te jelenléted 

bármely helyen elég ahhoz, hogy megszentelődjön, mert én benned vagyok. 

36 Amikor így beszélek hozzátok és oktatlak benneteket, az azért van, hogy megszabadítsalak 

benneteket a hagyományosan meglévő fanatizmustól ─ nem pedig azért, hogy új fanatizmust teremtsek 

közöttetek. 

37 Ismerjétek fel, hogy a tanításom, bár mélyreható, egyszerű és világos. 

38 Mielőtt tanítók lennétek, azt akarom, hogy jó tanítványok legyetek, akik tanulnak Tőlem, hogy az 

emberek ne keverjenek össze benneteket, hogy minden kérdésre bizonyossággal és őszintén, kedvességgel 

és szeretettel válaszoljatok, mert az ilyen szó hatol be leginkább a szívekbe. 

39 Elmondtam nektek, hogy sok esetben egy bölcsesség és szeretet szava elegendő volt egy lélek 

megmentéséhez, hogy az a szó nem merült feledésbe, mert úgy maradt meg abban a lélekben, mint az örök 
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tűz pecsétje, és az megtartotta azt a szót, amely az üdvösségét jelentette, nemcsak a földi életében, hanem 

még a túlvilágon is. 

Ezért örökségül hagyom rátok Igémet, amely olyan, mint egy kulcs, amely megnyitja az utat a lelkek 

békéjéhez. Ne féljetek a keresztutaktól, ne hagyjátok, hogy a szerencsétlenségek nyomasztanak 

benneteket, szüntessétek meg a kétségeket, merüljetek el tanításomban, akkor ez az erő nagy boldogságot 

fog adni nektek. Jaj a gyengéknek, jaj azoknak, akiket nem erősít meg tanításom, mert továbbra is 

botladozni fognak az úton! 

40 Azt akarom, hogy népem, tanúm, tanítványom erős legyen az utakon, hogy megmentse a 

sokaságot, akiket az útjába állítottam. 

41 Ma még nem tudod megragadni lelked erejét, mert még gyenge vagy a hitben. De ezt a hitet nagy 

megpróbáltatásokon keresztül fogom erősíteni. De a belém vetett bizalmatoknak önmagatokban is meg 

kell lennie, mivel én adtam nektek az ajándékokat, amelyeket magatokban hordoztok. 

42 Hamarosan véget ér az emberi értelem általi hirdetéseim, és 1950 után már nem fogtok hallani 

engem ezen a hirdetési módszeren keresztül. De ne forduljatok azokhoz, akik hanghordozók vagy 

ajándékhordozók voltak, hogy segítségül hívjatok Engem, vagy hogy segítségül hívjátok 

szellemvilágomat. Még a legnagyobb megpróbáltatásban sem szabad megpróbálnotok ellenszegülni az 

akaratomnak. 

43 Készüljetek fel, hogy tanításaim ereje által sok esemény bekövetkezését megakadályozhassátok, és 

elkerülhessétek őket, amennyiben ez az én akaratom. De ha alszol, akkor ezeknek a próbáknak jönniük 

kell, és megnehezítik a munkádat. 

44 Hány férfi és nő jár más utakon, mint amiket én jelöltem ki számotokra, bár szellemi lelkükben 

ugyanazok az ajándékok vannak, mint amikkel ti rendelkeztek. Ha ezek a férfiak és nők jó tanítót találnak 

benned, meg fogják tanulni ezeknek az ajándékoknak az okát, és messzemenő fejlődésre jutnak tanításaim 

ismeretében. De ha nem találnak jó tanítót az útjukon, egyesek zűrzavarba esnek, mások saját képzeletük 

és akaratuk szerint használják ki adottságaikat, és megint mások láthatatlan erők eszközeivé válnak, 

amelyek lehetnek a fény, de lehetnek a sötétség eszközei is. 

45 Ne aludjatok tehát, tanítványok, ami a küldetésetek teljesítését illeti. 1950 után adok nektek egy kis 

időt, hogy elgondolkodjatok a küldetéseteken, és e gondolkodás során el fogtok jutni a tanításomban rejlő 

tudás egyesüléséhez. Ennek az egyesülésnek köszönhetően szembe fogtok nézni az eseményekkel és a 

küzdelemmel. 

46 Így figyelmeztetlek benneteket minden megpróbáltatásra, és a jelenlétem utolsó évében, amikor e 

megnyilvánulásomban közöttetek leszek, minden veszélyről beszélni fogok nektek, és megmondom 

nektek, hogyan kell átjutnotok rajtuk. 

47 Halljátok, amit most mondok nektek: egy nagy egyház kebelében a papság a Szentlélekről fog 

beszélni az emberiségnek. A harmadik korszakról fognak beszélni. A hét pecsétről fognak beszélni. 

Felhívást intéznek a gyülekezetekhez, azt állítva, hogy kiválasztják a száznegyvennégyezer embert, és 

megpecsételik őket azzal a jellel, amellyel én jelöltem meg az akaratom által kiválasztottakat. De minden 

embert meg fogok nyomasztani, az emberiség papságával együtt a lelkiismereten keresztül kinyilvánítom 

magam, és nagy megpróbáltatásoknak teszem ki őket. 

Akkor tudni fogom, hogy melyikőtökkel fogom ezeket a bizonyítékokat bemutatni. A te 

közvetítéseddel fogok beszélni a meggyőzés erejével, amelyet neked adtam. 

48 Nem emberek lesznek azok, akik a Szentlélek kinyilatkoztatásait az emberiségnek megismertetik, 

mert az Úr magasrendű tanácsaiban egyedül Ő az, aki a kinyilatkoztatásokat adja. 

49 A szentháromságos-mariánus szellemi tanítást egyetlen emberi lény sem tárta fel nektek. Én, az 

Atya, már az Első Korszakban meghirdettem nektek prófétáimon keresztül. Jézuson, az Atya "Igéjén" 

keresztül jelentem be nektek, ígérem nektek, mint egy nem túl távoli kinyilatkoztatást. 

50 Ebben a Harmadik Korszakban, azáltal, hogy az emberi intellektuson keresztül nyilvánulok meg, 

teljesítettem ígéretemet, és feltártam a rejtett leckéket. Nem ember adományozta a lelkednek az 

ajándékokat; Én bíztam rád őket, amikor tőlem jöttél ki. 

51 Nem ember volt az, aki a Szentháromság szimbólumot a homlokotokra rajzolta. Az Úr volt az, aki 

lélekben megjelölt téged. Nem az ember határozta meg a feladatodat, hanem az én mindenható hangom. 
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52 Hogyan engedhetné meg az Atya az embereknek az ilyen gyalázkodást és megtévesztést? Én, a 

feláldozott Bárány vagyok az egyetlen, aki méltó arra, hogy felnyissam a Bölcsesség Könyvének 

pecsétjeit, az Élet Nagy Könyvét, amely tartalmazza minden teremtett dolog sorsát. Én, az Isteni Ige 

Alfája és Ómegája vagyok az egyetlen, aki elmondhatja nektek az Istenségem intim kinyilatkoztatásait. 

Hogyan engedhetném meg, hogy a világi gondolkodású és tiszteletlen elpazarolja az isteni leckéket az ő 

akarata szerint, hogy becsapja a tudatlanokat és felmagasztalja magát az emberek között? 

53 E gyalázkodások jelei láthatóvá válnak majd (köztetek is), de ez csak azért fog történni, hogy ti, 

szeretett emberek, felébredjetek. A gyalázkodás jelei, hamis tanúságtételek, hamis csodák fognak 

napvilágra kerülni az emberek között; hamis próféták, hamis megnyilvánulások fognak megjelenni, 

amelyeket az én Istenségemnek fognak tulajdonítani. De ez csak a lelkek fejlődésének, a Szentlélek 

eljövetelének, próféciáim és minden ígéretem beteljesedésének vágyát fogja bizonyítani. 

54 Ne késleltessétek szellemi eljövetelem idejét az emberek között, ne legyetek akadályai annak, hogy 

műveitek által, hibás előkészületeitek által megnyilvánuljak az emberiség között. Mert bár nem ti vagytok 

a Megváltó, és nem is kell azt hirdetnetek, hogy megmentitek az embereket, és nem is vagytok az 

egyetlenek ebben a munkában, ti voltatok a termékeny talaj, amely türelmesen várta az üdvösség magvát. 

Ti a fény légióim, a béke és az igazság seregeinek részei vagytok, akik már ebben az időben a béke 

megalapozásáért harcolnak. 

Én azonban arra készítelek fel benneteket, hogy teljesíthessétek küldetéseteket, mint az erős Izrael, egy 

küldetést, amelyet soha nem teljesítettetek, de amelyet ma be kell fejeznetek, hogy elérjétek a fény 

otthonát, amely vár rátok, ahonnan más horizontokat fogtok látni, ahol gyakorolni fogjátok 

igazságosságomat és szeretetemet, és a tökéletesség szintjére emelitek magatokat, amíg el nem foglaljátok 

helyeteket Isten kebelében. 

55 Ezek fantáziák, amiket én közvetítek neked? Nem, emberek. Nektek mint emberi lényeknek 

erkölcsi útmutatást adok, és erényekkel ruházlak fel benneteket, hogy szeretetben és békében élhessetek 

otthonotokban, hogy kenyeretek ne legyen keserű. 

Tanításom jólétet, bátorítást és fejlődést hoz, de ez a táplálék nem elég a lelketeknek. Lelkednek nincs 

magasabb táplálék, hogy földi testének halála után folytathassa útját a végtelenbe. Ehhez az utazáshoz 

olyan lélektanokat adok, amelyek az ember számára fantáziának tűnnek ─ mély és kifürkészhetetlen 

leckék még a legéberebb képzelet számára is. Ezt a kulcsot a lelkedre bízom, hogy használhassa arra, hogy 

kinyissa az összes ajtót, amellyel útja során találkozik, és így folytassa útját a spirituális tökéletesség felé. 

56 Az én tanításom tartalmazza az összes tanítást. Ez "az út, az igazság és az élet". Ezért ezt kell 

követned létezésed minden pillanatában. 

57 Adjatok a lelketekben a legmagasabb helyet az isteninek, és adjátok meg a testnek azt, ami neki 

jár. Adjátok meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré! 

58 Ha megtanulsz igazságosnak lenni az életedben, a lépésed szilárd lesz, a kétség és a bizonytalanság 

pedig eltűnik. 

59 Amikor eljön a prédikálásotok ideje, amikor eltűnnek a gyengeségeitek és a felesleges 

istentiszteleti cselekedetek ─ amikor csak azzal foglalkoztok, ami szükséges és felemelő a lelketek 

számára, akkor hosszabb időt fogtok élvezni, hogy gyakoroljátok a munkámat. Akkor, amikor utatok során 

találkoztok valakivel, akinek szüksége van arra, amivel ti rendelkeztek, nem fogtok kételkedni, mint 

Tamás, sem mint Péter a gyávaság pillanatában, sem mint Júdás, nem lesztek gyengék a hiúságok és 

kísértések előtt. 

60 A lelketek azt mondja Nekem: "Mester, miért hasonlítasz minket azokhoz a rendkívüli lelkekhez?" 

De a Mester azt mondja nektek: Igaz, a Második Korszak tanítványaim nagyszerű lelkek voltak, akik az 

emberek között dolgoztak a szellemi fejlődésükért ─ olyan fejlődésért, amelyet az akkori emberek nem 

értek el, és a jelenben sem. De ők is olyan lelkek voltak, mint ti, és ugyanolyan emberek, mint ti. Erényük 

küzdött tökéletlenségeik ellen; de lelkük, mivel erősebb volt, legyőzte emberi gyengeségeiket, és 

tanításaim gyakorlásának szentelték magukat, erényük és szeretetük révén elérték tanításom pontos 

betartását, és a példa, amelyet mindegyikük hátrahagyott, méltó volt az őket tanító Mesterhez. 

61 Ti is nagyszerű példát fogtok mutatni, méltóan a Mesterhez, aki ebben a Harmadik Korszakban 

szólt hozzátok. Kételkedtek Bennem és magatokban? Türelmesen várom, hogy értelmezzétek Szavamat, 

és azt akarom, hogy ti is türelmesen oktassátok az emberiséget. 
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62 Én, a legtürelmesebb Mester, világosan elmagyarázom neked a leckét, amit nem értettél meg, és a 

próbát, amit nem tudtál átvészelni, újra az utadba állítom. Aztán, amikor átmész rajta, a lelked erősnek 

fogja érezni magát, és hálát ad nekem. Akkor a Mester előveszi a Bölcsesség Könyvét, és új leckét ad 

nektek. 

63 De amint ezt a könyvet a szívetek szentélyében őrzitek, a Mester azt fogja mondani nektek: Nem 

vagytok többé tanítványok, hanem Mesterek vagytok. Menjetek az emberiséghez, amely nem ismeri 

kinyilatkoztatásaimat, és nyissátok ki előtte a Bölcsesség Könyvét, és tanítsátok embertársaitokat 

ugyanazzal a türelemmel, amellyel én tanítottalak benneteket. 

64 Amikor rámutattam a hiányosságaidra, azért tettem, hogy kijavítsd őket. Emlékezzetek arra is, 

amikor embertársaitokhoz mentek, és ugyanazokat a hiányosságokat találjátok bennük, hogy ezeket 

türelemmel és szeretettel ki lehet javítani. 

65 Hirdettem-e erőszakot a tanításaimban? Korbácsot használtam, hogy tanítsalak? Nem, tanítványok, 

én szeretettel megbocsátottam nektek. Ti férfiak: Van már türelmetek a társatokhoz? Feleségek: Türelmes 

voltál a házastársaddal? És ti, házastársak: Voltatok-e türelmesek a gyermekeitek nevelésében? Ha így 

cselekedtetek, akkor úgy cselekedtetek, mint Én. Ha nem így tettetek, megbocsátok nektek. De addig 

fogom próbára tenni az életutadon, amíg el nem mész. 

66 Ismét itt hagyom nektek a szavamat, mint a szeretet magvát. Amikor elveted, ne feledd, hogy még 

az anyagi mag sem hajt ki abban a pillanatban, amikor elveted, még kevésbé tud máris kivirágozni és 

gyümölcsöt teremni. Mindehhez szeretetre, érdemre és áldozatra van szükség a felneveléséhez. 

67 A talaj, amelyet nektek adok, az emberek szíve, a mag pedig az én kinyilatkoztatásom, mint a 

Szentlélek. Szenteljétek magatokat a megművelt földeteknek, szeressétek, áldjátok meg. Mert példátok 

által új munkásokat fogtok tanítani, akik veletek együtt a harmadik korszak vetői lesznek. 

68 Tanuld meg felismerni a tanításomat. Hol lehet felfedezni? A hanghordozó által elmondott 

szavakban? Nem, tanítványok. Megkaptad az utasításomat e szó lényegére vonatkozóan. Ha szellemtől 

szellemig kapcsolatban állsz Uraddal ─ hogyan ismerheted fel isteni hangomat? Lelked hangja által. Ott 

leszek örökké bennetek, és tanítalak benneteket. 

69 Szerelmem megremegteti szívetek legérzékenyebb húrjait. De a lelkiismereteteknek megfelelően 

fogjátok hallani isteni koncertemet, és sokan közületek látni fognak Engem Jézus szellemi alakjában. Fel 

kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy Jézus alakja nem a legtökéletesebb módja annak, ahogyan ti látni 

fogtok Engem. Amikor a múltban azt mondtam nektek: "Minden szem meglát engem", azt adtam nektek, 

hogy megértsétek, hogy mindannyian meg fogjátok ismerni az igazságot, bár el kell mondanom nektek, 

hogy az egyes lelkek fejlődésének megfelelően fogom magamat korlátozni. De ahogy feljebb jutsz a 

tökéletesség létráján, biztosan meg fogsz látni Engem teljes dicsőségemben. 

70 Ne próbáljatok most semmilyen módon elképzelni Engem. Gondoljatok bele: Ha a ti szellemetek, 

bár korlátozott, lényeg, fény ─ akkor milyen formája lehet Uratok Egyetemes Szellemének, amelynek 

nincs kezdete és nincs vége? Hagyd a kifürkészhetetlent az Isteni Bölcsesség Könyvemben. 

Figyelj és imádkozz, és amint az emberi halál felszabadítja lelkedet, egy újabb fátylat fogok 

eltávolítani számára kinyilatkoztatásaim végtelen könyvében, hogy megismerje az Atyát és megismerje 

önmagát ─ így amikor elérsz a túlvilágra, elragadtatva szemlélhetsz egy jobb világot, egy csodálatos 

világot, amely vár rád, de amely nem az utolsó lesz, amelyben élsz. 

71 Imádkozzatok, emberek, imádkozzatok az emberiségért. Imádsággal vagy anélkül, én mindenkivel 

együtt vagyok. De azt kívánom, hogy a gyermekeim között virágozzék ki az egymás szeretetére irányuló 

ima. 

72 Meglátogattam a világotokat, és látva szükségeiteket, szeretet-ajándékot hagytam nektek. Nem 

akartad megtanulni isteni nyelvemet. Én azonban ismerem a tiédet, még ha tökéletlen is. 

73 Járjatok szilárdan az én utamon, és csodákkal lesz tele. Ki mondta neked, hogy a csodák ideje 

lejárt? A létezésed nem a szeretet csodája? Nem ismeritek a veszélyt, amely a környezeteteket fenyegeti? 

Nem ismeritek a veszélyt, amely körülveszi a világotokat? Miért nem pusztultok el? Mert a szeretet 

csodája megvéd téged. 

74 Mindent, ami körülvesz benneteket, Én teremtettem a szeretet csodálatos csodájaként, hogy 

boldoggá tegyem szeretett gyermekeimet. 

75 A csodák ideje örökké tart. A szeretet soha véget nem érő csodája vagyok minden gyermekemnek. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 315  
1 Boldogok azok az emberek, akik siettek Uruk hívására. Könyvem megnyílik előttetek, hogy egy 

újabb leckét tárjon fel nektek. A Szellememből fakadó útmutatás a ti lényegetek és életetek. Vegyétek és 

egyetek belőle, mert ez az örök élet kenyere. 

2 Tanításomat jelenleg ezeknek a hallgatóknak a szívébe vetem, és annak gyümölcseit a kellő időben 

le fogom aratni. Az én Igém nem fog elveszni, mert lényetek legérzékenyebb részében tartom, ami a 

szellemi lelketek. 

3 Kielégítsd éhségedet és szomjúságodat a szeretet eme asztalánál. Felejtsd el a nyomorúságodat és 

fészkeld be magad a szenvedéseidbe, hogy igazán élvezhesd ezeket a pillanatokat. 

4 A fájdalom tüze megperzseli a szíveteket, és csak az Én Igém kristálytiszta vize olthatja el. Ezért 

meghívlak benneteket, hogy hallgassatok meg Engem, hogy élhessetek és visszanyerjétek a lelki békét. 

5 Igen, emberek, az én békém birtokosaivá akarlak tenni benneteket, hogy azután szétoszthassátok 

azt a föld útjai és népei között. Azért hívtalak el benneteket, hogy felkészítselek benneteket, és a béke 

üzenetének hírnökeivé tegyelek benneteket. Ne feledjétek, hogy nem ti vagytok az egyetlenek, akiknek 

szüksége van Rám ebben az időben, hanem az egész emberiség, amely körülvesz benneteket, szomjazik a 

szeretetre és a fényre. 

6 Ne félj, ha nem értenek meg ─ az én fényem megvilágít minden megértést. Ne lássatok a nyelvek 

és hitvallások sokféleségében leküzdhetetlen akadályt tanításom terjedése előtt. 

7 A Bábel tornya még mindig áll, de az is igaz, hogy a spiritualista emberek most jelennek meg a 

világban, és az a feladatuk, hogy fokozatosan lerombolják a megosztottság, a különbségek és az 

arrogancia e tornyának alapjait. 

8 Szeretném, ha megtanulnátok békét teremteni az élet küzdelmei közepette, hogy továbbra is úgy 

tekintsétek ezt a világot, mint egy otthont, egy otthont, amely ─ bár átmeneti ─ biztosítja a meleget és a 

táplálékot, amelyre mindannyiótoknak szüksége van az élethez. 

9 Még ne gondoljatok arra a békére, amit a lelki élet adhat nektek, ha már magatok mögött hagytátok 

ezt az életet. Gondolj arra a sok dologra, amit még meg kell tenned ebben a világban. Inkább azzal 

foglalkozzatok, hogy a lehető legnagyobb érdemeket szerezzétek meg, hogy méltóak legyetek egy jobb 

világra. És ha erre gondolsz, ne kételkedj abban, hogy tudni fogod, hogyan használd ki azokat a napokat, 

amelyeket kegyelmem ad neked a földön. 

10 Hagyj szeretetnyomot életed útján. Mert ha nem teszitek, nem fogtok tudni belépni a béke 

országába. 

11 Ha szeretsz Engem, ha hiszel Bennem, ha tetszeni akarsz Nekem, és békés jövőt akarsz kidolgozni 

a lelkedben, akkor vidd magaddal ezt az utasítást, kövesd őszintén és igazmondóan. Amikor ez 

megtörténik, nagyon nagy bátorítást és megvilágosodást fogtok tapasztalni egész lényetekben, mert akkor 

Engem fogtok példaképül venni. 

12 Amint küzdelmed véget ér, hallani fogod a szívedben a végtelen, mennyei hangot, amely ezt 

mondja neked: "Boldogok vagytok, akik hallottátok a hangomat a pusztában, és hittetek benne. Mert attól 

a pillanattól kezdve volt egy tökéletes eszményképetek, amely ihletett benneteket. Boldogok azok, akik 

képesek voltak ellenállni a rágalmaknak, veréseknek és megaláztatásoknak. Mert a végén meghódítottad a 

földet, ahol minden sebedet ápolni fogod. 

13 Tartsátok meg az én szavamat, ó, áldott emberek ─ ne feledjétek, hogy ez kell, hogy legyen a 

szilárd alapja egy új toronynak, amelyet az embereknek kell majd felépíteniük. De nem az a torony, amely 

az emberi gőgöt szimbolizálja, és nem is az, amely bizalmatlan az isteni hatalommal és igazságossággal 

szemben, hanem az anyagtalan torony, amely a szellemi emelkedettséget, a szeretetet, az irgalmat és az 

emberek közötti harmóniát szimbolizálja. 

14 Hogy segítselek benneteket szellemi kibontakozásotokban, elengedhetetlen volt, hogy az emberi 

értelem segítségével kapcsolatba lépjek ezzel a néppel, hogy emlékeztesselek benneteket Törvényemre, 

elmagyarázzam nektek Szavamat, és meghatározzam küldetéseteket. 

15 Törvényeket, normákat és tanácsokat bíztam rátok, hogy tudjátok, hogyan vezessétek lépteiteket, 

amikor az Én Igém már nincs veletek. Az a törvény és azok a normák, amelyeket az emberi megértés 

képességén keresztül adtam az emberiségnek, arra szolgálnak majd, hogy azok az emberek, akiknek 
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szellemi ajándékokat adtam, tudják, hogyan kell helyesen használni azokat, és így elkerüljék saját és 

embertársaik zavarait. 

16 Újra elmondom nektek, hogy a lelki napi munkátok nem lesz szomorú. Ha mindannyian tudjátok, 

hogyan egyesítsétek a különböző ajándékokat és küldetéseket, amelyeket rátok bíztam, olyan egységet 

fogtok alkotni, amely legyőzhetetlen lesz a próbatételekben, mert mindannyian erősnek fogjátok mutatni 

magatokat, és bátorítani fogjátok egymást az Ígéret Földjének eléréséért folytatott küzdelemben. 

17 A világ a jelen időben nem állt készen arra, hogy úgy várjon Engem, ahogy Izrael népe várt Engem 

abban a Második Korszakban. Nagy prófétáim Messiást, Megváltót, Isten Fiát hirdettek, aki eljön, hogy 

felszabadítsa az elnyomottakat és megvilágosítsa a világot az Ige világosságával. Minél többet szenvedtek 

az emberek, annál jobban vágytak az Ígéret eljövetelére; minél többet ittak a megaláztatás és az elnyomás 

poharából, annál jobban vágytak a Messiás jelenlétére, és mindenütt olyan jeleket és jeleket kerestek, 

amelyek a Megváltó eljövetelének közelségéről beszéltek nekik. 

18 Az isteni ígéret nemzedékről nemzedékre és szülőktől gyermekekre szállt, ami az Úr választott 

népét hosszú időn át figyelésre és imádkozásra késztette. 

Végül eljöttem népemhez, de nem mindegyikük volt képes felismerni Engem, bár mindannyian vártak 

Engem: egyesek spirituális módon, mások materialista értelmezésben. 

De azoknak a tisztasága és szeretete, akik érezték jelenlétemet, és látták a mennyek országát Szavam 

fényében, és hittek megnyilvánulásomban, elég volt Nekem. Elég volt Nekem azokból, akik hűségesen 

követtek Engem, és látták Bennem a szellemi Megváltójukat, mert ők voltak azok, akik tanúságot tettek az 

igazságomról, miután eltávoztam ebből a világból. 

19 Bár üzenetemet a föld minden népének szántam, hívásom a kiválasztott nép szívéhez szólt, hogy 

ők legyenek szavam szócsövei. Mindazonáltal nemcsak az emberek érezték jelenlétemet, hanem más 

nemzeteknél is képesek voltak felfedezni eljövetelem jeleit, és megérezték földi jelenlétem idejét. 

20 Amikor kijelentettem a világnak, hogy Én vagyok a Messiás, és az Én Igém elkezdte 

életfolyamként táplálni a szíveket, mindenütt éhség és testi-lelki nyomorúság volt. Csak a remény fénye 

tartotta életben ezt a népet, mert még az Isten imádása is gyalázatot szenvedett azáltal, hogy egy újabb 

bálványimádó kultusszá változott. 

21 Éhség, szomjúság, betegség, rabság, zűrzavar, lepra, sötétség, nyomorúság ─ ezt a terhet rakta a 

császár Isten népének vállára. Ezért vágytak a Messiásra, ezért várták őt egyik napról a másikra, és amikor 

az Én Igém elérte a szíveket, és a szeretetről, az igazságosságról, a testvériségről és a szabadságról beszélt 

nekik, a tömegek követtek Engem. 

Amikor a kezem megérintette a betegeket, békét és isteni vigasztalást adva nekik, az utcákon és tereken 

kiáltoztak, hogy tanúságot tegyenek, anélkül, hogy képesek lettek volna uralkodni magukon, hogy én 

vagyok a megígért Krisztus, a meghirdetett Messiás. 

22 De most, ebben a Harmadik Időben ─ milyen emberek vártak Rám? Kik figyeltek és imádkoztak 

ígéretem beteljesedését várva? Nagyon kevés. Mert ahelyett, hogy példát vettetek volna arról a népről, 

amely nemzedékről nemzedékre adta tovább a próféciák tudását, ti ezt tettétek: eltöröltétek az idők 

folyamán az Én Igémet. 

De tudjátok, hogy szavamban, amelyet a Második Korszakban adtam Jézusként, megígértem, hogy újra 

eljövök, megerősítve ezzel a korábbi idők prófétáinak szavait, akik nemcsak emberként való 

eljövetelemről beszéltek, hanem szellemben való eljövetelemet is bejelentették ebben az időben, amelyben 

most éltek. 

23 A jelek, amelyek visszatérésemről szólnak, valamint az emberek közötti jelenlétem bizonyítékai le 

voltak írva, és mindezek meg is történtek. Akkor miért nem várt Engem a világ? 

Az emberiség jelenleg üríti ki mindannak a keserűbb poharát, amit az ember a világon megivott. Miért 

nem vágyott utánam, és miért nem hívott engem? Mert az anyagiassága olyan fokot ért el, hogy kizárt 

Engem az életéből, kiűzött a szívéből. Mert még az alázatosak sem tartoznak azok közé, akik leborultak 

Uruk előtt, hogy imádkozzanak és engedelmeskedjenek az Ő akaratának. 

24 Ma az ember nagyszerűnek, tudatosnak, erősnek, erősnek és függetlennek érzi magát. A tudomány 

világosságát birtokolja ─ miért is vágyna a szellem világosságára? Ő a természet erőinek ura ─ miért 

várná tehát, hogy eljöjjek, hogy megszabadítsam őt az ellenségeitől, hiszen a fegyvereivel is megteheti? 
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25 Az emberiség szellemileg aludt akkor, amikor teljesült az ígéretem, hogy visszatérek hozzátok. 

Egyetlen ember sem volt ébren és várt Engem. És ne feledjétek, hogy az Első Korszakban a Messiás 

ígérete egy népnek szólt, de az Én visszatérésem ígérete minden nemzetnek szólt. 

26 Bizony mondom nektek, az én fényem már villámként járja útját keletről nyugatra, anélkül, hogy a 

világ tudna róla. 

27 Az Én Igém eljutott hozzátok, és felébresztette és meglepte a műveletlen embereket, akik nem 

ismerték elhívásom okát, hogy használjanak Engem az értelmükből, és közvetítsék új üzenetemet a 

világnak. 

28 Amikor ez az üzenet befejeződik, többé nem ezeken a közvetítőkön keresztül fogok beszélni, 

hanem ezután finoman megnyilvánulok a lelkekben. De az Én Igém, amely beivódott azok szívébe, akik 

hallották, és egy új könyvbe íródott, eljut a világ népeihez és nemzeteihez, mint a béke magva, mint az 

igaz tudás fénye, mint orvosság minden rosszra, amely az emberek testét és lelkét gyötri. 

29 Szavam nem akkor jut el a szívekbe, amikor hírnökeim kívánják, hanem amikor az én akaratom. 

Mert én leszek az, aki vigyázni fogok a magomra, aki előkészítem a földjét és kikövezem az útját. Én 

leszek az, aki hagyni fogom, hogy bölcsen, a megfelelő időben eljusson a népekhez, nemzetekhez és 

családokhoz. Akkor fog megérkezni, amikor már várják, amikor a szívek várakozásban vannak, mert 

emlékeznek az ígéreteimre, amikor felébredtek az önhittség, az arrogancia, az anyagiasság és a hiúság 

mély álmából. 

30 Ti, akik összegyűltetek az Igém megnyilvánulása köré: Mivel nem tudtátok, hogyan kell vigyázni 

eljövetelemre, legalább értsétek meg munkám értékét azáltal, hogy felismeritek a végtelen szeretetet, 

amellyel eljöttem hozzátok, hogy elmondjam nektek: Mivel nem vártátok visszatérésemet, legalább 

mostantól kezdve legyetek ébren azáltal, hogy imádkoztok és könyörögtek a világ üdvösségéért. 

31 Azért kerestelek meg benneteket, hogy mindannyiótokat az Én tanítványaimmá tegyelek, hogy 

örökségül hagyjam rátok az Igémet, amely örök mag, és ─ miután elvetettem bennetek a saját magomat és 

tápláltam azt ─ elküldjelek benneteket képviselőimként más országokba, hogy elvigyétek a szeretetnek ezt 

az ajándékát minden embertársatoknak. 

32 Ki vagyok éhezve a gyermekeim hitére és lelkiségére. Lelket adtam nektek, ami egy olyan részem, 

amely felsőbbrendűvé tesz benneteket a világot benépesítő többi teremtménynél. 

Az ember olyan, mint Én, azok miatt a tulajdonságok és erények miatt, amelyekkel felruháztam őt. 

Mindent azért adtam nektek, hogy a szeretet és az irgalmasság cselekedeteiben gazdag életet élhessetek. 

33 Ne titkoljátok el tanításomat, mert féltek, hogy elutasítanak benneteket. Ha tisztességesen 

felkészültök, ha betartjátok törvényeimet ─ ki tudna akkor megdorgálni benneteket? Tanításaim a 

legmagasabb erkölcsiség és szellemiség felé vezetnek benneteket, és békében tudtok élni azokkal, akik 

más formában vallják hitüket, valamint azokkal, akik más fajhoz vagy más osztályokhoz tartoznak. Csak 

azt akarom, hogy a legtisztább spiritualizáció pecsétjét fejezzétek ki, hogy e munka tanítványaiként 

ismerjenek el benneteket. 

Ezért ne érezzétek magatokat sem nagyobbnak, sem kisebbnek embertársaitoknál, hanem érezzétek 

kötelességeteknek, hogy segítsétek őket azáltal, hogy elviszitek nekik az Igét, hogy ők is tanítványaimmá 

válhassanak. 

34 Azért adtam nektek a földet, hogy mindannyian egyformán birtokoljátok, hogy békében 

élhessetek, és ideiglenes otthonként használjátok, ahol fejleszthetitek képességeiteket, és felkészíthetitek 

lelketek a felemelkedésre az új otthonába. 

Azt mondtam nektek: "Az Úr házában sok lakóház van". A felfelé haladás során meg fogod ismerni 

őket. Mindegyikőtök egyre közelebb fog kerülni hozzám, és ezeket a "lakásokat" a cselekedeteitek szerint 

fogjátok elérni. Mert minden az isteni rendnek és igazságosságnak van alárendelve. 

35 Senki sem lesz képes megállítani a lépésedet egyik szakaszból a másikba, és mindegyik végén 

öröm és ünneplés lesz a lelkedben és az enyémben is. 

36 Így készítelek fel benneteket, hogy tudjátok, hosszú az út, amelyet be kell járnotok, és nem 

elégedtek meg az első műveitekkel ─ azt gondolván, hogy azok majd megnyitják előttetek a kaput azokba 

az otthonokba. 

Azt is mondom nektek, hogy egy lélek számára gyönyörű és kielégítő, ha egy szakasz végére érve 

megáll, és számtalan akadály leküzdése után megáll, hogy szemlélje a megtett utat, a nagy küzdelmekkel, 
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a keserűség napjaival és a béke óráival. A végén ott van a diadal, a jutalom és az igazságosság, amely 

körülötted ragyog, és Atyád Lelke ─ jelen van, dicsőséges, megáldja a gyermeket, megpihenhet az Ő 

kebelében, ahol felkészül a következő szakaszra, és így halad egyikről a másikra, míg végül eléri a 

legmagasabb beteljesedést, hogy aztán örökké Velem lakjon. 

37 Egyelőre teljesítsétek be a földi sorsotokat. Hozzatok békét oda, ahol viszály uralkodik ─ 

szeressetek ott, ahol gyűlölet uralkodik, és legyetek jótékonyak ott, ahol önzés uralkodik. Amint eléritek 

ennek az útnak a végét, kamatostul visszaadom nektek azt, amit embertársaitoknak adtatok. 

38 Ez az Én egyszerű és világos Szavam, amely az elmétek számára felfogható. Örültem az önök 

odaadásának és figyelmének. Mindegyikőtökben látom a vágyat, hogy kövessétek tanításomat, hogy 

megújuljatok, hogy tökéletesítsétek magatokat, és hogy egy lélekben és testben egészséges családot 

alkossatok, amely szereti egymást, felismeri egymást, és egy lélekké olvad össze, amely fényt, erőt és 

békét küld az emberiségnek. 

39 Istenségem fénye minden szellemben ott van, mint a legfőbb ajándék, amelyet az Atya 

örökségként adott gyermekeinek. Ezért te vagy a legmagasabb minden teremtményem között, mivel 

benned van a Szellem fénye, amely tudatja veled, hogy ki vagy, kitől jöttél létre, mi a sorsod, és hová 

tartasz. 

40 Lelked most a nagyobb fény idején él, amelyben egy lépést kell tennie előre, amelyben fokozott 

mértékben fog felemelkedni Hozzám, aki tökéletességed és spiritualizációd célja vagyok. 

41 A létra, amelyet Jákob álomképekben látott, ma minden lélek előtt sugárzóan emelkedik, és arra 

hívja, hogy felmásszon, és megismerje azokat a titkokat, amelyeket az emberek nem tudtak megfejteni. 

42 A lélek és az emberi értelem számára most van a tisztánlátás ideje, amikor képesek lesztek 

felfedezni mindazon kinyilatkoztatások tartalmát, lényegét vagy jelentését, amelyeket már kaptatok a 

múltban, de amelyeket nem tudtatok helyesen értelmezni, mert szimbolikus nyelven vagy példázatban 

adták át nektek. 

43 Az emberiség spiritualizálódásának hiánya volt az oka annak, hogy az értelem nem ismerte fel az 

isteni üzenetekben szereplő minden egyes szóba vagy alakba rejtett igazságot. Az emberiség tehát azt 

feltételezte, hogy csak hinnie kell, még ha ez nem is érthető. Most mondom nektek, hogy senki számára 

sem vagyok rejtély, hogy a lélek emelkedettségének hiánya, az imádság hiánya, a szeretet és az alázat 

hiánya miatt teremtitek ezt a "rejtélyt". 

44 Egyáltalán nem lehetek titok, mert mindenhol ott vagyok, és nyíltan megmutatom magam 

mindenben, ami létezik és körülvesz benneteket. De ha makacsul azt állítjátok, hogy nem láttok Engem, ha 

becsukjátok a szemeteket, amikor megmutatom magam nektek, vagy elmenekültök előlem, amikor hívlak 

benneteket, akkor áthatolhatatlan titok maradok számotokra. 

45 Tudjátok, mi a jelentősége a létrának, amelyet Jákob álomképekben látott? Ez a létra a lelkek életét 

és fejlődését jelképezi. 

Jákob teste aludt a kinyilatkoztatás pillanatában, de a lelke ébren volt. Az ima segítségével az Atyjához 

emelte magát, és amikor a lelke a fény régióiba lépett, képes volt egy mennyei üzenetet fogadni, amely a 

szellemi kinyilatkoztatások és igazságok tanúságtételeként maradt meg a népe, vagyis az egész emberiség 

számára. Mert az "Izrael" nem földi, hanem szellemi név. 

46 Jákob látta, hogy a létra a földön áll, és a teteje az égig ér. Ez jelzi a lélek felfelé vezető 

fejlődésének útját, amely a földön a húsvér testtel kezdődik, és akkor ér véget, amikor a lélek egyesíti 

fényét és lényegét Atyja fényével és lényegével, távol minden anyagi befolyástól. 

47 A pátriárka angyalokat látott fel- és leszállni azon a létrán. Ez szimbolizálta a szüntelen születést és 

halált, a lelkek állandó jövés-menését a fény utáni vágyakozásban, illetve a vezeklés és a megtisztulás 

feladatát, hogy a szellemi világba való visszatéréskor egy kicsit magasabbra emelkedjenek. Ez a lélek 

fejlődésének útja, amely a tökéletességhez vezet. Ezért látta Jákob a létra tetején Jehova emblematikus 

alakját, jelezve, hogy Isten a tökéletességed, a törekvésed és a végtelen boldogság legfőbb jutalma ─ a 

kemény küzdelmek, a hosszú szenvedés és a kitartás jutalma, hogy elérd az Atya kebelét. 

48 A lélek a sorscsapásokban és megpróbáltatásokban mindig talált egy lehetőséget arra, hogy 

érdemeket szerezzen a felemelkedés érdekében. Jákob létráját mindig jelképezte minden egyes próbatétel, 

amely arra szólított fel, hogy másszatok meg egy újabb lépcsőfokot. 
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49 Ez nagy kinyilatkoztatás volt, ó tanítványok, mert a Szellemi Életről szólt nektek, amikor a 

léleknek az Isteni, a Magas, a Tiszta, a Jó és az Igaz imádatára való ébredése még alig kezdődött el. 

50 Ezt az üzenetet nem lehetett csak egy családnak, de még csak nem is egyetlen népnek szánni; 

lényege szellemi volt, és ezért egyetemes jelentőséggel bírt. Éppen ezért az Atya hangja így szólt 

Jákobhoz: "Én vagyok Jehova, Ábrahám Istene és Izsák Istene. Azt a földet, amelyen te vagy, neked adom 

és a te magodnak, és az a mag sok lesz, mint a föld pora. Elterjedsz nyugatra és keletre, északra és délre, 

és a föld minden családja áldott lesz benned és a te magodban." 

51 Ez az üzenet talán kevéssé fontosnak tűnhet számotokra, de szellemi tartalmát tekintve végtelenül 

mélyreható. De hogyan is fedezhetnék fel az emberek annak szellemi értelmét, hiszen nem tulajdonítanak 

neki jelentőséget, hiszen minden jelet vagy szellemi kinyilatkoztatástól elzárkóznak? Nekem Magamnak 

kellett átadnom nektek annak az üzenetnek az értelmezését, amelyet egy másik időben adtam nektek, 

amikor a lélek ébredése a világban még alig kezdődött el, hogy bátorítsalak benneteket küldetésetekben. 

52 Nap mint nap jelek jelennek meg, és vannak olyan események, amelyek egy korszak végéről 

beszélnek nektek. 

53 Az emberi tudomány elérte azt a határt, ameddig az ember materializmusában eljuthat. A szeretet, 

a jóság és a tökéletesség szellemi eszménye által inspirált tudomány ugyanis sokkal messzebbre juthat, 

mint ahová ti vittétek. 

54 A népek erkölcsi hanyatlása, a testvérháborúk, a mindenütt uralkodó éhség és nyomor, a szellemi 

tudatlanság a bizonyítéka annak, hogy a tudományos fejlődést nem a kölcsönös szeretet motiválta. 

55 Gőggel telve a nagy nemzetek felemelkednek, dicsekednek hatalmukkal, fenyegetik a világot 

fegyvereikkel, büszkék intelligenciájukra és tudományukra, anélkül, hogy tudatában lennének az általuk 

teremtett hamis világ törékenységének; mert az én igazságosságom egy könnyű érintése elég lesz ahhoz, 

hogy ez a mesterséges világ eltűnjön. De maga az ember keze lesz az, aki elpusztítja a saját művét; az 

intellektusa lesz az, aki kitalálja a módját annak, hogy elpusztítsa azt, amit korábban létrehozott. 

Gondoskodni fogok arról, hogy csak azok az emberi művek maradjanak fenn, amelyek jó gyümölcsöt 

hoztak az embereknek, hogy a jövő nemzedékek javára használhassák őket. De minden, ami romlott vagy 

önző célt szolgál, el fog pusztulni kérlelhetetlen ítéletem tüzében. 

56 A materialista emberiség által teremtett és elpusztított világ romjain egy új világ fog felemelkedni, 

amelynek alapja a tapasztalat lesz, és amelynek célja a lélek felfelé irányuló fejlődésének eszménye lesz. 

57 Képzeljük el egy olyan emberiség fejlődését, amelynek erkölcsisége a szellemiségből fakad; 

képzeljük el egy olyan emberiséget, amely nem ismer határokat vagy nemzeti határokat, és testvériesen 

osztozik az élet minden eszközén, amelyet a Föld ad gyermekeinek. Próbáljátok meg elképzelni, milyen 

lenne az emberi tudomány, ha az egymás iránti szeretet lenne az eszménye, ha az ember az imádságon 

keresztül kapná meg az általa keresett tudást. Gondoljatok arra, mennyire tetszeni fog Nekem, ha a 

szeretet, a hit, az engedelmesség és az alázat imádatát kapom az emberektől az életükön keresztül, anélkül, 

hogy rítusokhoz és az imádat külső formáihoz kellene folyamodniuk. 

58 Csak ez lesz az élet az emberek számára, mert ebben békét lélegeznek, élvezni fogják a 

szabadságot, és csak abból táplálkoznak, ami az igazságot tartalmazza. 

59 A földi életedben több a halál, mint maga az élet. Sokak számára pokol, börtön, fogság, 

száműzetés. Az ember nem ismeri a békét benne, és nem élvezheti a szabadságot. Sem a testben, sem a 

lélekben nem létezik egészség, és nincsenek olyan örömök, amelyek egy kicsit is kárpótolnának a sok 

fájdalomért. 

60 De te próbálsz boldognak látszani. Azon gondolkodsz, hogyan leplezed le az állandó kudarcaidat. 

Mosolygós maszkot húzol az arcodra, hogy úgy tegyél, mintha boldog lennél, és az életben való erőddel és 

bátorságoddal dicsekszel, hogy elrejtsd a félelmet, amit a lábad alatt tátongó szakadéktól tartasz. 

61 A múltban a föld a könnyek völgye volt, jelenleg a vér völgye. Mi lesz holnap? Füstölgő romok 

csatamezeje, melyen az ítélet tüze vonult át, felemésztve a bűnt és ledöntve a szeretetlen emberek gőgjét, 

mert elhanyagolták lelküket. 

62 Ugyanígy a tudomány kereskedőit is ki fogják dobni a bölcsesség templomából, mert 

meggyalázták az igazságot, mert meggyalázták a világosságot. 

63 Milyen jövőbeli időkről beszélek most nektek? Nem tudjátok, és nem is fogom őket pontosabban 

meghatározni, mert az események egyre többet fognak beszélni nektek Szavam beteljesüléséről. 
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64 Míg egyeseknek azt mondom, hogy gyűjtsék össze munkájuk minden gyümölcsét, hogy a tűz 

elpusztítsa, másoknak azt mondom, hogy gyűjtsék össze magjukat és őrizzék azt, hogy amikor az ítélet 

napja véget ér, az a mag tovább szaporodjon, mint az élet magja. 

65 Mai tanításomban elmondom nektek, hogy "Igém" visszatért, hogy megvilágítsa ezt az 

emberiséget, hogy felébredjen és felemelkedjen a spiritualizációra. 

66 Az emberek elképzelése rólam nagyon korlátozott, a szellemi ismereteik nagyon kicsik, a hitük 

nagyon kicsi. 

67 A vallások évszázados álomban szunnyadnak, anélkül, hogy egy lépést is tennének előre, és 

amikor felébrednek, csak magukban izgulnak, és nem mernek kitörni abból a körből, amelyet 

hagyományaik révén teremtettek maguknak. 

68 Az alantasok, a szegények, az egyszerűek és a tudatlanok lesznek azok, akik a fény, a tiszta 

szellemi környezet, az igazság és a haladás iránti vágyukban elhagyják ezt a kört. Ők azok, akik meg 

fogják szólaltatni a harangot és az ébresztő hívást, amikor érzik, hogy az új kinyilatkoztatásaim ideje 

elérkezik a Spiritualizáció korában. 

69 Az emberek fel akarják fedezni a szellemi élet titkát ─ azt a létet, amelybe visszavonhatatlanul be 

kell lépniük, és amelyet éppen ezért szeretnének megismerni. 

70 Az emberek könyörögnek, könyörögnek, kérik a fényt irgalmasságból, mert érzik a felkészülés 

szükségességét; de mindenre azt a választ kapják, hogy a Lelki Élet misztérium, és hogy a vágy, hogy 

felemeljék az azt elfedő fátylat, merészség és istenkáromlás. 

71 Bizony mondom nektek, akik szomjazzák az igazságot és a világosságot, nem találnak a világon 

olyan forrást, amelynek vize oltaná szomjukat. Én leszek az, aki leküldöm a mennyből a bölcsesség vizét, 

amelyet a lelkek vágyakozva isznak. El fogom érni, hogy igazságom forrása minden szellemre és minden 

elmére kiáradjon, hogy a "misztériumok" semmissé váljanak. Mert még egyszer mondom nektek, hogy 

nem Én vagyok az, aki titkokat rejteget az emberek előtt, hanem ti vagytok azok, akik megteremtitek 

azokat. 

72 Igaz, mindig lesz valami az Atyádban, amit soha nem fogsz tudni, tekintve, hogy Isten végtelen, ti 

pedig csak részecskék vagytok. De azt, hogy nem tudjátok, kik vagytok az örökkévalóságban, hogy 

áthatolhatatlan titok vagytok magatok előtt, és hogy várnotok kell, amíg a szellemi életbe nem léptek be, 

hogy megismerjétek, ─ ezt nem Én írtam elő. 

73 Igaz, hogy a múltban nem szóltak hozzátok ilyen módon, és nem volt messzemenő meghívás a 

szellemi tudás fényébe való behatolásra; de csak azért, mert a múltban az emberiség nem érezte azt a 

sürgető tudásszükségletet, amit ma érez, és szellemileg és intellektuálisan sem volt képes a megértésre. 

Bár mindig kutatott és bökdösődött, ez inkább kíváncsiságból történt, mint valódi fényvágyból. 

74 Ahhoz, hogy az emberek megtalálják az ösvényt, amely e fényhez vezet, és hogy képesek legyenek 

befogadni az élet és bölcsesség forrásának vizét, először is fel kell hagyniuk minden külső imádattal, és ki 

kell irtaniuk szívükből minden fanatizmust. Akkor, amikor elkezdik érezni szívükben az élő és 

mindenható Isten jelenlétét, érezni fogják, hogy lényük legbelsőbb részéből egy új, ismeretlen, érzéssel és 

őszinteséggel teli, emelkedettséggel és szívélyességgel teli áhítat emelkedik fel, amely a Lélek által 

kinyilatkoztatott igazi ima lesz. 

75 Ez lesz a Fényhez való felemelkedés kezdete, az első lépés a spiritualizáció felé vezető úton. Ha a 

Lélek képes kinyilatkoztatni az embernek az igaz imát, akkor képes lesz arra is, hogy feltárja előtte az 

összes képességét, amellyel rendelkezik, és azt is, hogyan lehet azokat kibontakoztatni és a szeretet útján 

vezetni. 

76 Még mindig olyan korban éltek, amikor szükségetek van azokra a könyvekre, amelyek az én 

megnyilvánulásaimról szóló tanúságtételeket tartalmazzák, hogy tanulhassatok belőlük, vagy hogy azok az 

embertársaitok, akik többet tudnak, átadhassák nektek tudásukat. De ti nem számoltok azzal, hogy 

közeledik az intuitívek ideje, azoké, akik ihletettség által beszélnek, azoké, akik imádságban kapják a 

fényt, azoké, akik földi tanulás nélkül több tudással rendelkeznek, mint a tudós. 

77 Az Én és Szellemi Világom megnyilvánulása ezen a szegény, tudatlan és tanulatlan népen 

keresztül bizonyíték arra, amit mondok nektek ─ egy olyan korszak kezdete, amely a Szellemtől 

Szellemnek szóló megnyilvánulásokkal fog betetőzni. 
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78 Hamarosan az emberiség e cél felé fog haladni, minden olyan akadály nélkül, amely 

megakadályozhatná, hogy sikerrel járjon legmagasabb spirituális törekvéseiben. 

Minden embernek szent joga van megismerni az igazságot, és senki sem állhat az útjába, mert én 

vagyok az, aki az ösvény utolsó végén várom őt, hogy végtelen szeretettel átöleljem, és megmutassam neki 

mindazt a szépséget, amit az örökkévalóság tartogat mindazok számára, akik szeretettel vágynak rá ─ 

mindazok számára, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 316  
Az én békém legyen veletek! 

1 Tanítvány: Itt vagyok ismét köztetek, mint Mester. Szellemem fogadja hívásotokat, és azonnal 

meghallja kéréseteket, és elküldi nektek Egyetemes Sugárát, hogy Fénye beborítson benneteket. 

2 A felkészült elmékhez fordulok, hogy megadja nektek az utasításaimat. De nem csak a 

hanghordozók kapják Jelenlétemet ─ nem, minden gyermekemmel együtt vagyok, a gyermek tanítványtól 

a tanítványig. Ebben a pillanatban mindannyian érzik a Szentlélek jelenlétét. 

3 Valójában nem csak te érzel Engem. Világotok minden pontjáról gyermekeim lelke vágyakozással 

emelkedik fel a legjobb orvos után, hogy tőle simogatást, gyógyító balzsamot és megerősítést kapjon. 

Mivel most van Lelkem megnyilvánulásának ideje az emberiség körében, minden gyermekem körében 

éreztetem magam. Korlátozom Magamat, és hagyom, hogy az egyesek fejlődésének megfelelően lássák, 

ezáltal meggyújtva tanítványaim hitét és szeretetét. 

4 A Harmadik Korszak teljes mértékben eljött az emberiségre. Körülbelül 2000 év telt el azóta, hogy 

átadtam nektek az Igémet, de ezt a Tanítást az eltelt idő ellenére még nem ismerte el az egész emberiség, 

mert nem szeret Engem minden gyermekem. Mégis mindenki Engem imád, mindenki egy Isteni Lelket 

keres, amely az enyém. De nem látok egységet az emberek között, nem látom köztük ugyanazt a hitet, 

ugyanazt a felemelkedést és tudást, és ezért Szentlélekként azért jövök, hogy egyesítsem őket Magamban, 

hogy tökéletesítsem őket az Igazság Tanával, változatlan Igémmel, a szeretet és igazságosság 

Törvényével. 

5 Az emberiség nagyobbik része kereszténynek nevezi magát; de a Mester azt mondja nektek: Ha 

valóban keresztény lenne, akkor már legyőzte volna az emberiség többi részét a szeretetével, az alázatával 

és a békéjével. De az én tanításom, amely már a Második Korszakban végrendeletként maradt, nem az 

emberiség szívében van, nem az emberek műveiben él és virágzik. Poros könyvekben őrzik, és én nem 

azért jöttem, hogy könyveken keresztül szóljak az emberekhez. Egy könyv helyett az életemet, az igémet 

és a cselekedeteimet, a szenvedésemet és a halálomat hoztam el nektek, mint ember. Az ok, amiért az 

emberiség nagy része, amely kereszténynek nevezi magát, nem rendelkezik Krisztus békéjével és 

kegyelmével, ez: mert az emberek nem veszik Őt példaképül, mert nem az Ő tanítása szerint élnek. 

6 A gonoszság királysága vette át az uralmat az emberiség körében, mert az emberek figyelmen 

kívül hagyták kinyilatkoztatásaimat. De most azért jöttem a Harmadik Korszakban, hogy emlékeztessem 

őket a múltbeli leckéimre. 

7 Miért uralkodik az igazságtalanság országa napjainkban és korunkban? Mert én azokat látom 

uralkodóknak, akiknek szolgáknak kellene lenniük, és azokat, akiknek szeretetben és alázatban uraknak 

kellene lenniük, én "rabszolgáknak" látom. 

8 Aki lop és becsapja mások hiszékenységét, arról kiderül, hogy gazdag, az erőszakos uralkodót 

pedig dicsérik, és hízelgők veszik körül. Aki emberi vérrel szennyezi be magát, az magas trónra 

emelkedik, aki pedig emberi kegyetlenség áldozata, azt megalázzák. 

9 Én így látom az életedet, az emberiséget. Sok szép nevű intézményt látok, de nem árad belőlük 

igazságosság, szeretet vagy szeretet. Látok lelkészeket, akik a szekták és egyházak kebelében 

felemelkednek, és azt mondják a gyülekezeteiknek: "Tegyetek jót". De bizony mondom nektek: Az 

egyetlen, aki azt mondhatja: "Tegyetek jót", az én vagyok. Mert egyedül én teszek jót nektek. Az emberek 

mindig azt mondják: "Tegyünk jót". 

10 Nem látok sem őszinteséget, sem őszinteséget, mert az emberek hagyták, hogy megfertőzze őket 

az uralkodó gonoszság. Mégis vannak olyanok, akik hűségesek maradtak törvényemhez, és akik 

szenvedtek anélkül, hogy letértek volna arról az útról, amelyet szeretetem mutat nekik. 

11 Azokon keresztül, akik hűségesek maradtak Törvényemhez az őket körülvevő környezet ellenére, 

azt mondom a szenvedőknek: Tartsatok ki a jóságban, emlékezzetek és éljetek a múltbéli példáimra, és le 

fogjátok győzni az emberi gyengeségeket. 

12 Sok leckét feltártam nektek a Második Korszakban, és ez a tanítás volt az a felkészítés, amit erre a 

Harmadik Korszakra adtam nektek, mivel a lelketek nem tudott felemelkedni Hozzám. Jézusban jöttem 

hozzátok, emberként születtem, szenvedtem és haltam meg. Áldozati halálom által megnyitottam 

számodra az ajtókat a magas túlvilágra, hogy lelked, felébredve álmából, felemelkedjen Hozzám. 
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Megnyitottam előttetek a Hét Pecsét Könyvét, az Élet nagy Könyvét, és valóban mondom nektek, hogy az 

emberiség szeretetéért bekövetkezett áldozatos halálom révén akkoriban feloldottam az Ötödik Pecsétet. 

13 Ma nem emberként jövök hozzátok, hanem Szentlélekként, hogy tanítsalak benneteket, hogy 

elérjétek a szellemtől a szellemig való megnyilvánulást. Ahhoz azonban, hogy ez a megnyilvánulás elérje 

a tökéletességét, elkezdtem az emberi intellektuson keresztül megnyilvánulni. De ez a megnyilvánulás 

1950-ben véget ér, és akkor ezek a tanítványok tanítványokká válnak, és szellemtől szellemig 

kommunikálni fognak a Mesterükkel. Bár az Én szememben ők az Én tanítványaim, az emberek szemében 

ők lesznek a jó tanítók. 

14 Ma úgy készítelek fel benneteket, ahogyan a második korszakban tettem. Ti és ők egyformák 

vagytok, tanítványok és tanításaim tanúi vagytok. 

15 Próbák ostromoltak téged az utadon. De még ha akadályokba ütközöl is ezen az úton, nem fogsz 

hátat fordítani Nekem, nem fogsz megtagadni Engem, mert tanúi voltatok annak, hogy ígéretem visszatér, 

és láttad, hogy ezúttal beteljesedik. 

16 Megnyilvánulásomban ugyanazokat a tanításokat találjátok, mint a Második Korszakban; de ebben 

a Korszakban Szentlelkem fényén keresztül feltártam nektek a kifürkészhetetlent, és a Szellem és Szellem 

párbeszédében továbbra is új és nagyon nagy tanításokat fogok feltárni nektek. A Hatodik Pecsét teljes 

tartalmát a kinyilatkoztatás e korszakában fogom megismertetni veletek, ami felkészít benneteket arra az 

időre, amikor a Hetedik Pecsétet feloldom. Így egyre inkább felismeritek a "Felfoghatatlant"; így fedezitek 

fel, hogy a szellemi világ minden lélek otthona, a végtelen és csodálatos Atya háza, amely a magas 

túlvilágon vár rátok, ahol megkapjátok a jutalmat azokért a cselekedetekért, amelyeket szeretettel és 

irgalommal végeztetek embertársaitok iránt. 

17 Ebben az időben a lelketek át van itatva kinyilatkoztatásaimmal ─ akár a hanghordozón keresztül 

kapta azokat, akár a szellemi ajándékainak köszönhetően. 

18 Ez az az idő, amikor ─ mivel nem találtok testvért az emberek között, aki útmutatást adna, tanácsot 

adna és támaszként szolgálna nektek ─ hozzám jöttök, mert én vagyok az isteni kereszthordozó, aki 

felemel benneteket sorscsapásaitokban és megvigasztal benneteket. 

19 A spiritualizmuson keresztül megismertétek, hogy mit jelent a spirituális jóvátétel a sorsotokban, 

és tanításaimat követve az én akaratom szerint hatoltok be a jövőbe, és az utatokon rátok váró 

megpróbáltatásokat ébresztőnek tekintitek, ha nem figyeltek és nem imádkoztok. 

20 A lelkiismeretetek a bíró, aki nem alszik, és mindig azt tanácsolja nektek, hogy járjatok közben 

embertársaitokért és magatokért. 

21 Miért okoznak az emberek nyomorúságot és pusztulást a népeknek? Miért nem tisztelik a saját és a 

szomszédaik életét? A szellemi fejlődés hiánya miatt, mert eltávolodtak törvényem teljesítésétől. 

22 Képes lennél-e egy erőszakos pillanatban gyilkos fegyvert ragadni, hogy megöld egy 

embertársadat? Nem, tanítványok, egyikőtök sem érzi magát képesnek erre, még akkor sem, ha keményen 

próbára tenném. Miért? Mert tudjátok, hogy minden teremtménynek az a sorsa, hogy megtalálja a 

beteljesülését és az óráját, hogy visszatérjen Hozzám. 

Emlékeztek a jóvátételre, amely rátok vár, ha emberi vérrel szennyezitek be magatokat, és ez az 

ítéletemtől való félelem arra késztet benneteket, hogy tiszteljétek felebarátotok életét, és azt kívánjátok, 

hogy mindenki érezze ugyanezt a tiszteletet. 

Az Atya azt mondja nektek: Ma a gonoszság uralma a legmagasabb fokon van. De a spiritualizmus, 

amely a Szentlélek kinyilatkoztatása, a világ egyetlen szegletét sem fogja jelenléte nélkül hagyni, és amint 

tanításom gyökeret eresztett az emberek szívében, az igazságosság országa minden jóakaratú ember között 

uralkodni fog. 

23 Ha ezt az isteni kinyilatkoztatást egyszer mindenki helyesen megérti, nem lesz több öngyilkosság 

és gyilkosság, senki sem fogja kioltani a saját életét, és még kevésbé a felebarátját. Az ember átfogó 

ismeretekkel fog rendelkezni minden cselekvési módjáról. De előbb még tovább fogom őt próbára tenni, 

és ahogyan nektek az emberi értelmi képességen keresztül ismertettem meg az utasításaimat, én, "az Ige", 

tudni fogom, hogyan tegyem magamat hallhatóvá és érthetővé minden gyermekem számára. 

24 Mivel a Második Korszakban azt mondtam nektek, hogy minden szem meglát engem, be fogom 

váltani a nektek tett ígéretemet azzal, hogy minden ember meglát és érez engem minden igazságomban. 
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25 Ezért mondja nektek a Mester folyamatosan, hogy a tanításom terjesztésére irányuló küldetésetek 

nem lesz nehéz, sőt még kevésbé lehetetlen. Mert a föld termékennyé vált, és ti, mint a jó munkások, 

napról napra többet fogtok tanulni, hogy jobban megműveljétek. Tudjátok azonban, hogy nem ti lesztek 

tanításom egyetlen hírnökei vagy hanghordozói. A szellemvilág is teljesíti küldetését az emberiség 

körében ebben az időben. Együtt a testvéreiteket és nővéreiteket tanításom úttörőivé fogjátok tenni az 

eljövendő nemzedékek számára. 

26 A természet által jeleket kaptatok az én eljövetelemre ebben az időben. Jelenleg jeleket adok az 

emberiségnek és felébresztem a tudósok figyelmét. Mert ebben az 1950-es esztendőben minden 

gyermekem szívét megrázom. Sokan el fognak tévedni ezektől a megpróbáltatásoktól, de mások fel 

fognak ébredni, és ezen események után Szentlélekként fogok eljönni, és megmondom nekik, hogy 

keressék meg tanítványaimat, akik birtokában vannak e Harmadik Korszak kinyilatkoztatásainak. 

27 Ha kezdőként hibáznak, Én, mint a tökéletes Mester, megbocsátok nekik, és a ti közvetítésetekkel 

átadom nekik a felkészítésre vonatkozó útmutatásaimat, amelyeket jelenleg az emberi megértés 

képességén keresztül bízok rátok. Akkor, amikor látom, hogy mindannyian szeretettel hatoltok be 

tanításaim spirituális értelmébe, azzal leplek meg benneteket, hogy nagy kinyilatkoztatásokat teszek közzé 

nektek, és akkor majd örömmel telve azt mondjátok Nekem: "Mester, a te bölcsességednek valóban nincs 

vége.". 

28 Kitartás a jóban, tanítványok, ami nem fog csalódást okozni nektek. Bizony mondom nektek, 

amikor majd a túlvilágra mentek, nálam fogjátok találni jócselekedeteitek aratását. Akkor 

megtapasztaljátok, milyen gyönyörű a jutalmatok. 

Egyelőre nem tudod, milyen lesz, és nem is próbálod elképzelni. Én csak annyit mondok nektek: 

Figyeljetek és imádkozzatok. Vessétek el a szeretet magvait szavakkal, tekintetekkel, imákkal. Mivel az 

irgalmasság sokféle formában nyilvánul meg, viselkedjetek így felebarátotokkal. Bizony mondom nektek, 

az üdvösségre való vágyakozásotok gondolata elég lesz Nekem ahhoz, hogy vágyaitokat az enyémekké 

tegyem, és akaratom szerint adjak a rászorulóknak. 

29 Így foglak látni titeket, ó, Szentlélek tanítványai ─ mint a béke hírnökeit, mint a test és a lélek 

orvosait, mint az isteni tulajdonságok vetéseit. Soha ne szűnj meg vigaszt, balzsamot és békét vetni. Így a 

napi munka végéig teljesítheted a küldetésedet. Munkádat megkoronázza majd isteni simogatásom, és 

lelkedet megerősítem áldásom örökkévaló ünnepi köntösével. 

30 Most kapjátok az utolsó leckéimet az emberi elmén keresztül, és ezekben az 1950 utáni 

egyesüléseteket kérem. Amikor már nem lesz meg ez a megnyilvánulás ─ ki veszi át a helyemet? Ki fogja 

hallatni a hangját, és emlékeztetni benneteket az Isteni Mester tanítására? Félelem és rettegés fog 

megragadni benneteket, még a hanghordozók is félelmet fognak érezni, akiken keresztül utasításomat 

adtam nektek, még a közösségükben jártas közösségi vezetők is félelmet fognak érezni, hogy szavamat 

adják nektek. Mit fogtok akkor tenni, ó tanítványok? 

31 Emberek: Most azokról fogok beszélni, akik egykor a világban maradtak, hogy tanúságot tegyenek 

szavamról: a Második Korszak tanítványairól. 

32 Jézus már nem volt ott, az ő igazságának apostolai missziós utakon jártak, bejárták a városokat, 

meglátogatták az otthonokat, írtak távoli testvéreiknek. 

33 Az isteni Ige, mint egy új hajnal, kezdte megvilágítani az emberiség életét, és eloszlatta a 

sötétséget, amelyben az emberek éltek. 

34 Tanításom, tanítványaim ajkán és műveiben a szeretet és a fény kardja volt, amely a tudatlanság, a 

bálványimádás és az anyagiasítás ellen harcolt. A felháborodás kiáltása hangzott fel azok részéről, akik 

látták mítoszaik és hagyományaik közeli pusztulását, ugyanakkor más szívekből az ujjongás himnusza 

hangzott fel a fényes út miatt, amely az igazságra szomjazók és a bűntől terheltek reménye és hite előtt 

nyílt meg. 

35 Azok, akik tagadták a Szellemi Életet, feldühödtek, amikor meghallották a Mennyei Királyságról 

szóló kinyilatkoztatásokat, míg azok, akik megsejtették ennek létezését, és igazságot és üdvösséget 

reméltek tőle, hálát adtak az Atyának, amiért elküldte Egyszülött Fiát a világba. 

36 Azok az emberek, akik szívükben megőrizték azt az áldott vágyat, hogy őszintén szolgálják 

Istenüket és szeressék Őt, látták, hogy útjuk világossá válik, és elméjük kitisztul, amikor elmerültek az 

Igémben, és érezték, hogy lelkükben és szívükben újjáéledt. Krisztus tanítása, mint igazi szellemi kenyér, 
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betöltötte a mérhetetlen ürességet, amely bennük volt, és tökéletességével és értelmével bőségesen betölti 

szellemük minden vágyát. 

37 Egy új korszak virradt, egy fényesebb út nyílt meg, amely az örökkévalóságba vezetett. 

38 A felemelkedés, a szeretet és a gyengédség milyen gyönyörű érzései ébredtek fel azokban, akiket a 

hit megvilágosított, hogy befogadják Igémet! Micsoda bátorság és állhatatosság kísérte azokat a szíveket, 

amelyek tudták, hogyan kell szenvedni és mindent legyőzni anélkül, hogy egy pillanatra is feladnák! 

39 Mert a Mester vére még friss volt? Nem, emberek: annak a vérnek a szellemi lényege, amely az 

Isteni Szeretet anyagi megtestesülése volt, nem szárad ki, és nem is fogy el soha; ma is ugyanúgy jelen 

van, mint akkor, élénken és melegen. 

40 Ennek oka az, hogy ezekben a szívekben ott volt az igazság iránti szeretet is, amelynek szentelték 

az életüket, és amelyért még a vérüket is adták, hogy bizonyítsák, megtanulták a Mesterük leckéjét. 

41 Ez a nagylelkűen adott vér legyőzte az akadályokat és a megpróbáltatásokat. 

42 Micsoda kontraszt mutatkozott az Igém tanítványainak lelkisége és az ősi hagyományok 

fanatikusainak vagy a pogányok bálványimádása, materializmusa, egoizmusa és tudatlansága között, akik 

csak a test élvezetének hódoltak! 

43 Isten törvénye soha nem volt olyan világos, mint Jézus ajkán. Ezért a világ úgy érezte, hogy a 

legmélyebb gyökereiig megrendült, és sok nép eltávolította szívéből a régi hagyományokat, és az Igének 

szentelte magát, amely Krisztusban érthetővé vált az emberek számára. 

44 Soha nem volt még a világnak olyan embere, aki nagyobb tanításokat tárt volna fel és nagyobb 

műveket vitt volna véghez. 

45 Hány rejtélyt fejtett meg akkoriban az ember? Mennyi fény árasztotta el a lelkét, a szívét és az 

elméjét! A Mester gyengédséggel teli szavai, bölcs, mély és ugyanakkor világos példázatai; azok az 

összehasonlítások, amelyekhez a gyermeket, a virágokat használta, hogy megértesse magát; azok a 

hatalmas tettek, amelyek csak egy Istennek voltak lehetségesek, és amelyeket a világ "csodáknak" nevezett 

─ mindez olyan volt, mint az új reggeli harmat, amely termékennyé teszi az emberek szívében lévő, 

sivatagként kiszáradt földeket. 

46 Addig az emberek még nem fedezték fel azt a lelki érzéket, amely mindenben jelen van, amit az Úr 

teremtett, még a legkisebb lényekben is. Amikor karjukba vettek egy gyermeket, mélyen a szemébe 

néztek, és meghallgatták ártatlansággal és ösztönös tudásszomjjal teli kérdéseit, érezték egy lélek 

jelenlétét, egy lényét, aki több volt annál a gyermeknél. 

47 Amikor megfigyeltek egy finom növényt, amely az aljnövényzet alatt rejtőzködve nőtt, azonnal 

felfedezték benne a késztetést, hogy növekedjen, és képes legyen szépségének virágát nyújtani, és így 

betöltse a Teremtő által kijelölt sorsát. 

48 Így ezek az emberek azzal a benyomással ébredtek, hogy egy olyan világban élnek, amelyet még 

soha nem láttak. Ez azért volt, mert "vakok" voltak, és nem láttak a szemükkel, mert "süketek" voltak, és 

nem hallottak a fülükkel. De azért jöttem az emberiséghez, hogy látást, hallást, hangot, mozgékonyságot, 

akaratot, értelmet és érzékenységet adjak nekik, hogy a test börtönébe zárt lelkük kiszabaduljon sötét 

börtönéből, és megtanulja olvasni és értelmezni az Örök Élet Könyvét. 

49 Kérdezzétek meg most magatokat, az Igém új hallgatói: Vannak-e még a világon az isteni 

kinyilatkoztatásoknak azok az egyszerű és világos tolmácsolói? "Nem" - válaszoljátok Nekem a szívetek 

mélyéről, mert nagyon jól tudjátok, hogy minden lépés, amit a világ a tudományában tesz, egy újabb lépés, 

ami eltávolítja a spiritualizációtól. Mert ahelyett, hogy a minden lényben rejlő értelmet vagy szellemi 

lényeget keresték volna, az anyag és a tisztán anyagi erő felfedezése érdekelte őket. 

50 Ismerjétek fel, miért tértem vissza az emberiséghez, és engedjétek, hogy Szavam behatoljon 

szívetekbe. Ebben az időben ugyanis a spiritualizáció és a felfelé haladás új megtérési csodája válik 

valósággá az emberiség körében. Tanuljatok tőlem, hogy jó tanítványok lehessetek ebben az időben. 

51 Itt van a tanításaim könyve, amelyet ezúttal rátok hagyok. Ebben vannak azok az átiratok, amelyek 

folytatni fogják Munkámat közöttetek. Ha egyszer már nem ebben a formában hallasz Engem, ismételni 

fogod a leckéimet, és ezekben mindig új kinyilatkoztatásokat fogsz felfedezni. 

52 Tanításaim olvasása során bölcsességemet, nagyszerű üzeneteimet és inspirációimat kapjátok. A 

szellemi világ tanácsaira ugyanazzal az illattal fogtok emlékezni, mint amilyen illattal kaptátok. Ezt az időt 

a tanulmányozásnak, az értelmezésnek, a felkészülésnek szenteljük, és amikor a legkevésbé gondolnátok 
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rá, megjelennek köztetek azok, akik ékesszólóan visszaadják az ihlet által kapott tanításomat. De milyen 

nagyszerűnek kell lennie a felkészültségüknek ahhoz, hogy a tömegek higgyenek nekik. Ma ránéztek 

ezekre a hanghordozókra, akik elragadtatásban beszélnek hozzátok, és bármennyire is nagy némelyek 

hitetlenkedése, azt gondoljátok, hogy az én igehirdetésem lehetséges ezeken az adókon keresztül. De 

amint az emberek látják, hogy a tanítványaim isteni kinyilatkoztatásokat hirdetik normális állapotukban, 

kételkedni fognak bennük. 

53 A saját közösségetekben azok, akik kételkednek, fel fognak támadni, amikor meghallják, hogy az 

Én sugallatomra beszéltek, és nagy felkészültségre és a lélek tisztaságára lesz szükségetek ahhoz, hogy 

hitet találjatok. Így továbbra is meg fogom magamat ismertetni, akár egyvalaki hallgat téged, akár egy 

tömeg, akár kiválasztott emberekből, akár tanulatlanokból, akár úgynevezett tanult emberekből áll a 

közönséged ─ egyesek és mindenki előtt egyaránt meg fogom magamat ismertetni az értelmeden 

keresztül. Ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, meg fogom adni a bizonyítékokat, amelyeket azok kérnek, 

akik meghallgatnak benneteket. 

Így fogom folytatni, hogy elvetem Szentháromságos-Máriás Szellemi Művemet, Szentlélekként való 

kinyilatkoztatásomat az emberek szívében. Akkor meg fogod érteni, hogy a veled való kapcsolatom nem 

szakad meg 1950 végén. Mert az Isten és gyermekei közötti kötelék örökkévaló. 

54 A Harmadik Korszakban, megnyilvánulásaim világosságával felismertem azt, ami az emberi 

lények számára lehetetlen volt: az emberi megértési képességen keresztül kommunikálni Engem. Értsetek 

meg Engem, tanítványok, mert a szellem és a szellem közötti párbeszédben, amely rátok vár, örökké 

érezni fogjátok jelenlétemet. Ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, nem fogjátok többé azt mondani 

Nekem: "Uram, miért nem jössz el? Miért nem látod a fájdalmamat?" Többé nem fogsz így beszélni 

Velem. Bizony, tanítványok, mondom nektek, aki így beszél velem, az kézzelfogható bizonyítékát adja 

tudatlanságának és felkészületlenségének. Nem akarom, hogy tanítványaim elszakadjanak Tőlem, azt 

akarom, hogy lélekben azt mondjátok Nekem: "Mester, közöttünk vagy, a mi szellemünk érez Téged, a Te 

bölcsességed az én ihletem forrása." Ez a te bölcsességed. Ez az igazi vallomás, amit hallani akarok 

tőletek. 

55 Nem Tamást akarok látni új apostolságomban, hanem János áhítatát akarom látni bennetek, hogy 

mindig érezzétek Engem a lelketekben. De nem akarom, hogy rabszolgáimnak érezzétek magatokat, mert 

akkor egy új fanatizmusba eshettek. 

56 Küldetésetek teljesítésének pillanataiban kötelezzétek el magatokat lelkileg teljesen tanításomnak, 

földi kötelességeitek pillanataiban pedig szenteljétek magatokat nekik teljes szorgalommal. Ismét mondom 

nektek, hogy ne érezzétek magatokat az Én rabszolgáimnak. Legyen igazi szellemiségetek, amely átadja 

az Én Tanításomat, hogy Istennek adjátok, ami Istené, és a "Császárnak", ami a "Császáré". Ily módon 

békétek lesz, és megállás nélkül boldogok lesztek küldetésetek teljesítésében. Nem azt fogjátok hirdetni, 

hogy az én tanúim vagytok, hanem a cselekedeteitekkel bizonyítjátok, hogy az én igazságomat vetitek. 

57 Ha 1950 után már nem adom át nektek az Igémet ebben a formában, akkor sem vonulok vissza, 

mert Egyetemes Lelkem soha nem pihen. Örök tevékenység vagyok, mindig küzdök minden 

teremtményem tökéletességéért. Én vagyok a gyermekeim fejlődésének útitársa, én vagyok a 

tanácsadójuk; és a fejlődés minden egyes szakaszának végén én vagyok az, aki megkapom a 

Törvényemben vállalt küldetésük teljesítésének gyümölcsét. 

58 Én vagyok a tökéletes kertész, és nem fogom letépni a gyümölcsöket, amíg zöldek. Tudni fogom, 

hogyan alakítsam át magam viharrá, hogy megrázzam a fákat, és a rossz gyümölcsöket lehullásra 

késztessem, de a jókat szeretetem megőrzi, és szellemem örökké örülni fog a fejlődésüknek és 

fejlődésüknek. 

59 Másszatok fel az ösvényen, amely a hegy tetejére vezet, és minden egyes lépéssel egyre jobban 

megértitek majd tanításaimat, és egyre tökéletesebbek lesztek az isteni üzenet értelmezésében. 

60 Mi a szellem nyelve? Ez a szeretet. A szeretet minden szellem egyetemes nyelve. Nem látjátok, 

hogy az emberi szeretet is beszél? Gyakran nincs szükség szavakra, jobban szól a tetteken, a gondolatokon 

keresztül. Ha az emberi szeretet így fejezi ki magát, milyen lesz a nyelvezete, amikor törvényeimben 

tökéletesítitek magatokat? 

61 Járjatok szilárdan, tanítványok, ne legyetek gyávák a megpróbáltatásokkal, csapásokkal szemben. 

Ne feledjétek, hogy én már jártam ezt az utat előttetek, és áldott nyomot hagytam hátra. Imádkozzatok az 
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emberiségért, ez a feladatotok. Jöjjetek hozzám, aki a vigasztalás és balzsam kimeríthetetlen forrása 

vagyok, és vigyétek ezt az ajándékot embertársaitoknak. 

62 Ebben a pillanatban belépek gyermekeim szívébe, és szétterítem a szeretet magvait. De melyik 

szív lesz olyan, mint a termékeny talaj, amelyből a mag kicsírázik? Ma még nem tudod. De ha jó 

munkások lesztek, tudni fogjátok, hogyan kell elvetni tanításomat a betegekben, a megszállottakban, a 

gonoszokban, azokban, akik szomjazzák a szeretetet és a békét. 

63 Mindegyikben elhelyezitek majd Igém mérhetetlen kincsét, amely egyre nagyobb lesz lelketekben. 

64 Ha mindannyian az Isteni Kertész munkásai vagytok, ha mindannyian munkatársak vagytok a 

szeretet ültetésében, az azért van, mert mindannyian élvezni fogjátok munkám betetőzését. 

65 Mindannyian le fogtok ülni az asztalomhoz, mert a mennyben lakoma van. Mindannyian a 

példabeszédem bölcs szüzei lesztek. Nem lesz ott tékozló fiú, mindannyian elfoglaltátok az országomat, és 

a legszebb és legfelemelőbb koncertet fogjátok hallani. Lelked a legnagyobb boldogságot fogja 

megtapasztalni, mert végre megérti Atyád és Urad nagy szeretetét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 317  
Az én békém legyen veletek! 

1 Szeretett tanítványok: Látom, hogy felkészültetek, szellemileg összegyűltetek, hogy elnyerjétek a 

kegyelmet, hogy halljátok és megértsétek az én szavamat. Útközben jelenlétem ─ akár csodát tett veled, 

akár védelmemet adta neked, akár a lelkiismereted által szólt hozzád. Szeretnék a szívedben lakni, hogy 

vezetőd és mestered legyek. 

2 "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet" - mondom nektek még egyszer. Az Én Igém a kenyér, 

amely táplálja a lelketeket, az Én Jelenlétem hozza el nektek a békét, amelyre vágytok. Mennyi 

megpróbáltatást éltél át a világban! Békét és vigaszt kerestetek a földi örömökben, és amikor nem 

találtátok, visszatértetek Hozzám, hogy azt mondjátok: "Uram, csak nálad találunk békét és vigaszt a 

lelkünknek." Ez az, amiért nem találtatok békét és vigaszt. 

3 Izrael: Tanuljatok meg Engem keresni imáitokban a nyomorúságok idején. Amikor a 

megpróbáltatások még nagyobbak, keress Engem, mint fénylő világítótornyot vagy mint mentőcsónakot. 

Bízzatok bennem, mert én a biztonságos kikötőbe vezetlek benneteket. Mindenki, aki Engem keres, 

megtalál Engem. Minden lélek, aki felemelkedik a belém vetett hitben, eléri az üdvösséget. 

Ezért elküldtelek titeket a világba, és megmondtam nektek: Figyeljetek és imádkozzatok az 

emberiségért, mert nem hallották szavamat, és csak Izrael népe hallja tanításomat, hogy felébredjen és 

felkészüljön. És az emberiségnek a Mester azt fogja mondani: Itt van üdvösségetek megbízottja, itt van 

Izrael népe, akik az Én tanítványaim, akik elindulnak értetek, hogy átadják nektek a leckémet, hogy 

átadják nektek az Örök Élet Kenyerét, amelyet nem akartatok elfogadni mindaddig, amíg az emberi 

értelem által adtam át, mert az általam választott eszközök, hogy megismertessem magamat ebben az 

időben, tökéletlennek tűntek számotokra. 

4 Hányan hallották az Igémet, és amikor nem értették meg, letértek az útról. Újra elhívom őket, 

bizonyítékot adok nekik az igazságomról, és hinniük kell bennem, mert az élet és a spiritualizáció magja, 

amelyet a szívükbe vetettem, a hitben fog kivirágozni. Ez az igazság fel fog ragyogni bennük, és 

megvallják embertársaik előtt, hogy az emberekkel voltam, és az emberi értelmi képességen keresztül 

ismertettem meg magam. 

5 Hogyan tudnák az emberek megítélni a műveimet és behatolni a legbelsőbb ítéleteimbe? De én 

megadtam nekik az akarat szabadságát, saját akaratot, és ezen adottságok alapján próbatételnek vetettem 

alá őket. Azok, akik hittek, győzedelmeskedtek a próbatételben, megerősítették hitüket, felemelkedtek a 

szellem régióiba azáltal, hogy táplálkoztak kinyilatkoztatásaim értelmével. 

6 Bizony mondom nektek, Lelkem és a ti Lelketek találkozása a túlvilágon történt. Utasítottalak 

benneteket, hogy keressetek Engem az ima létráján felemelkedve, és találkozzatok Velem ezzel az 

őszinteséggel a spirituálisban, mert ebben az időben nem emberszámba vettem Magamat. Én csak arra 

használtam teremtményeim elméjét és szívét, hogy rajtuk keresztül ismertessem meg magam. 

7 Azért adtam nektek ezt a tanítókönyvet, hogy azok is megismerjék kinyilatkoztatásaimat, akik 

utolsóként érkeztek. Megismételtem a leckéket, láttam, hogy sokan behatoltak a Munkámba, és mindent 

meg akarnak tudni a kezdetektől fogva. Ezért ismételtem meg tanításaimat nektek. Elmondtam nektek, 

hogy Elias megnyitotta a Harmadik Időt Roque Rojas közvetítésével, hogy találkozhassatok az Isteni 

Mesterrel az utatokon. 

8 Boldog az, aki szeretettel hallgat Engem, aki hozzám jön, és megnyitja szívét, hogy befogadja 

Szavam lényegét, mert fényt nyer. E bölcsesség révén meg fogja érteni a munkámat, tudni fogja, hogyan 

kell azt 1950 után gyakorolni, és joggal nevezheti magát tanítványomnak. 

9 Mindannyiótokat "tanítványaimnak" akarlak hívni. De ne feledjétek, hogy a jó tanítványnak 

hűségesnek kell lennie a tanításokhoz, és példát kell vennie a Mesteréről. 

10 Emlékeztek arra, hogy szellemi küzdelmetek itt a földön nagy, és a lelketek sejteti, hogy amint 

belép abba az életbe, amely e világon túl vár rá, tovább kell küzdenie a felemelkedésért. 

Ha belegondolsz, végül is szomorúsággal tölt el a gondolat, hogy nincs nyugalom, amikor az emberi 

élet véget ér. Ez a szomorúság nem a lélekből származik, hanem a "testből", amely gyenge és kishitű, mert 

természete nem örökkévaló, és az örökkévalósággal szemben kétségbe kell esnie. 
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11 A lélek számára az örökkévalóság jelenti a legnagyobb áldást. Amikor a boldogságra gondol, 

tudja, hogy annak nem lesz vége, és amikor a jóvátételére gondol, tudja, hogy elég ideje lesz arra, hogy 

jóvá tegye vétkeit és tökéletesítse önmagát. 

12 A szellemi pihenés, ahogyan azt földi természetetek érti és felfogja, nem létezik. A lélekre váró 

pihenés az aktivitás, a jó cselekedetekben való megsokszorozódás, minden pillanat kihasználása. Ekkor a 

lélek megpihen, megszabadul az önvádtól és a szenvedéstől, megpihen a jó cselekedetek által, megpihen a 

Teremtő és a testvérek szeretete által. 

13 Bizony mondom nektek, ha tétlenül hagynám a lelketek, hogy úgy pihenhessen, ahogyan ti 

képzeltétek a földi pihenést, a kétségbeesés és a félelem sötétsége venné birtokba; mert a lélek élete és 

világossága, valamint legnagyobb boldogsága munka, küzdelem, szüntelen tevékenység. 

14 Az a lélek, aki visszatér a földről a "szellemi völgybe", magával hozza a test fáradtságát, amely 

beléje ivódott, és a túlvilágot keresi pihenőhelyként, hogy kipihenje magát, hogy felejtsen, hogy eltörölje 

az élet küzdelmeinek nyomait ─ ez a lélek a legboldogtalanabb lénynek fogja érezni magát, és nem talál 

sem békét, sem boldogságot, amíg fel nem ébred letargiájából, rá nem ébred tévedésére, és fel nem 

emelkedik a szellemi életre, amely az imént elmondottak szerint ─ szeretet, tevékenység, szüntelen 

küzdelem a tökéletességhez vezető úton. 

15 Itt a földön viszont a lelkednek lehangoltnak kell lennie, mert itt minden korlátozott és múlandó. Itt 

valóban meg kell pihennie annyi bűnnek és annyi becstelenségnek, amennyi az emberi életben van. De ez 

nem a pihenés iránti igény, ahogy a testet legyőzi, hanem az undor minden rossz iránt, az undor minden 

tisztességtelenségtől, a fáradtság, hogy újra és újra harcolni és szenvedni kell erkölcstelenségek miatt vagy 

indokolatlan okokból. 

16 Ha az emberek ezt az itteni életet tiszta létezéssé tették volna, és testüket méltó lakhellyé 

készítették volna elő a lélek tartózkodására, akkor nem lenne ismert a kimerültség, sem az undor vagy az 

undor, és ezért a testetlen lélek nem a pihenésen keresztüli megnyugvás vágyával érkezne a szellemi 

világba. Éppen ellenkezőleg ─ erővel és hittel telve érkezik, hogy folytassa napi munkáját ─ azt a 

küzdelmet, amelyet a földön soha nem tudott abbahagyni, és amelyet még a halál sem függesztett fel. 

17 Azt akarom, hogy a küzdelem végén, amikor minden gyermekem örökre egyesül a Szellemi 

Otthonban, Teremtőként osztozzanak végtelen boldogságomban, annak elismeréseként, hogy 

mindegyikőtök építő vagy helyreállító módon vett részt az isteni munkában. 

18 Csak szellemi lényekként fogjátok felfedezni, hogy semmi sem veszett el mindabból, amit a 

kezdetektől fogva teremtettem, hogy minden feltámad bennem, minden életre kel és megújul. 

19 Amikor tehát oly sok lény hosszú időre elveszett, amikor sokan az élet művei helyett romboló 

műveket végeztek, meg fogják tapasztalni, hogy tévelygésük ideje csak átmeneti volt, és hogy műveik, 

bármilyen rosszak is voltak, az Örök Életben találnak majd kárpótlást, és szüntelenül teremtő munkám 

munkatársaivá válnak. 

20 Mit ér néhány évszázadnyi bűn és sötétség, amilyen az emberiségnek a földön volt, ha 

összehasonlítjuk az örökkévalósággal, a fejlődés és a vég nélküli béke idejével? Akaratotok szabadsága 

miatt távolodtatok el Tőlem, és a lelkiismeret által ösztönözve vissza fogtok térni Hozzám. 

21 A "test" túl makacs és ellenszegülő volt ahhoz, hogy kövesse annak a belső fénynek az utasításait, 

amelyet ti lelkiismeretnek neveztek, és sokkal könnyebben követte azokat az ösztönöket, amelyek 

ösztöneit és szenvedélyeit a kicsapongásra csábították. 

22 Az emberiség hosszú időn át a földi élet útját járta a lelkiismeret, amely soha nem hallgatott el, és a 

"test", amely az anyagelvűségből akarja kultuszát és törvényét csinálni, nehéz küzdelemben, anélkül, hogy 

akár az anyag, akár a szellem győzött volna a mai napig, mert a küzdelem folytatódik. 

23 Azt kérdezitek tőlem, ki lesz a győztes? És mondom nektek, hogy nem fog sokáig tartani a 

lelkiismeret abszolút győzelme, amely a "testben" lévő lélek segítségével fog megvalósulni. 

24 Nem veszitek észre, hogy ennyi küzdelem és ilyen hosszú küzdelem után a testnek, amely emberi 

és mulandó, át kell adnia helyét a Léleknek, aki az én örök világosságom? 

25 Értsétek meg, hogy egy ilyen hosszú küzdelem után az ember végül eléri azt az érzékenységet és 

engedékenységet, amellyel korábban soha nem rendelkezett a hang és a szellemi élet iránt, amely vibrál és 

él a lényében. 
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26 Mindannyian e felé a pont felé tartotok, anélkül, hogy észrevennétek. De amikor meglátjátok a 

jóság és az igazságosság győzelmét a földön, meg fogjátok érteni a küzdelem, a harcok és a 

megpróbáltatások okát. 

27 Ezzel a felkészüléssel akarlak látni benneteket, hogy jó példákkal vethessétek el az utatokat, és így 

tanúságot tegyetek mindarról, amit tőlem kaptatok és hallottatok. 

28 Amint ez a megnyilvánulás véget ér, tanításomat természetfelettinek fogjátok látni, 

felfoghatatlannak, és azt fogjátok kérdezni magatoktól: "Hogyan lehetséges, hogy az Úr a saját 

nyelvünkön szólt hozzánk az emberiség nagyobb fejlődésének idején?". 

29 Halljátok, tanítványok: Már a múlt időkben meg volt írva, hogy eljövök és megismertetem magam 

minden gyermekemmel, és így előkészítem a béke idejének eljövetelét az emberek között azáltal, hogy a 

spiritualizáció gyakorlatára vezetem őket. Most e prófécia beteljesedése itt van, ma készítelek fel 

benneteket, a szellemi világtól körülvéve, míg más lelkek a túlvilágon várják utasításaimat, és az 

eljövendő időkben az emberek közé fognak jönni lakni. Közöttük vannak azok, akik kormányozni fogják a 

nemzeteket ─ azok, akik nagy erényük miatt az embereket arra késztetik, hogy engedelmeskedjenek 

parancsaimnak, és akik a jó útra terelik őket. Utánad fognak jönni. 

30 Munkám egyre jobban és jobban növekszik, míg végül minden lélek egyesül Törvényem 

beteljesítésében, és e földi otthon a tökéletesség világává válik. Azok, akik abban az időben laknak benne, 

érezni fogják, hogy szeretetem minden teremtett dologban munkálkodik, és felkészülnek arra, hogy egy 

jobb világban éljenek. 

Ez a földi világ csak átmeneti lesz a lelketek számára, a lélek más régiókba, a túlvilág más síkjaira fog 

eljutni a tökéletességre való törekvésében. 

Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "Az én Atyám házában sok lakóház van". És a nagyobb 

fejlődés idején, amikor jobban megértitek tanításaimat, azt mondtam nektek: "Az Atya házában végtelen 

számú lakás van". Ne gondoljátok tehát, hogy amikor elhagyjátok ezt a világot, már elértétek a legnagyobb 

szellemi magasságot. Nem, tanítványok. Amikor fejlődésetek szakasza ezen a bolygón véget ér, más 

otthonokba vezetlek benneteket, és így örökké vezetlek benneteket tökéletességetek végtelen létráján. 

Bízzatok bennem, szeressetek engem, és megmentelek benneteket. 

31 Ne álljatok meg, emberek. Siessetek, hiszen ismeritek az utat. Teljesítsétek törvényemet, éljetek 

szeretettel és legyetek jótékonyak felebarátotok iránt. Akkor minden ajándék, amit adtam nektek, olyan 

lesz, mint a fények, amelyek megvilágítják az emberek útját. 

32 Miért kételkedtek néha magatokban és Bennem, noha azt mondtam nektek, hogy az Én Lelkem 

részei vagytok? Miért kételkedsz abban, hogy birtokában vagy az Én tulajdonságaimnak? Mivel azért 

jöttél erre a világra, hogy jóvátedd a múltbeli vétkeidet ─ miért káromkodsz, amikor megpróbáltatásokkal 

találkozol az utad során? 

33 Így készítelek fel titeket, tanítványok, így nyomom be tanításaim könyvét a szívetekbe. Amikor 

szenvedéseidben vigaszra vágysz, keresd szívedben az Én Igémet, és az úgy fog belőle áradni, mint a 

kristálytiszta víz forrása. 

34 Ebben az 1950-es évben, a köztetek való tartózkodásom utolsó évében tanítalak benneteket. Azt 

akarom, hogy elérjétek azt a spiritualizációt, amit kértem tőletek. Megértetted Atyádat, és lelkileg 

megbántad. Szerettél Engem, és egyesekről lehullott a tisztátalan ruha, amely a lelküket takarta, másokat 

pedig látom, hogy a megtisztulásukra törekszenek. Ne felejtsétek el, hogy ahhoz, hogy követni tudjátok az 

utasításaimat, meg kell szabadulnotok minden materializmustól. 

35 Fényemet a lelkiismeretedbe helyeztem, hogy általa vezérelve eltüntess minden tökéletlenséget, és 

kivirágozzanak azok az erények, amelyeket Szavam miatt felfedezek lelkedben. Fogékonnyá tettelek a 

szeretetre és a fájdalomra is. Azt mondtam nektek: "Szeressétek egymást", hogy érezzétek az Igémet teljes 

tisztaságában. Oszd meg békédet embertársaiddal, segítsd meginni a szenvedés poharát. 

36 Emlékezzetek arra, amit mondtam nektek: Az én szememben mindannyian a gyermekeim vagytok. 

Ha megengedem nektek, hogy fejlődjetek, és ebben vannak küzdelmeitek, az azért van, mert lelkesen 

vágyom arra, hogy elérjétek a tökéletességet. 

37 Itt az ideje, hogy elkezdjétek a rátok bízott szellemi munkát. Nézd meg, milyen meddőek a mezők, 

mert a szeretet és az irgalom magja a szíved mélyén rejtve él. 
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38 Azért jöttem a tanításaimmal, hogy bátorítsalak benneteket a jóságban. A szeretet ösvényein 

vezetlek benneteket, hogy a fény és a vigasztalás üzenetével eljuthassatok embertársaitokhoz. Ha 

prédikációm ideje hosszú volt számotokra, az azért volt, hogy magatokba szívjátok tanításom tartalmát, és 

soha ne torzítsátok el annak értelmét. Mert ti vagytok az Új Izrael ─ az a nép, amely tanúságot tesz az én 

igazságomról. 

39 A lelkiismeretetek hangja minden egyes alkalommal felébreszt benneteket, és megérteti veletek, 

hogy nagy sorsotok van az emberiség között, és nagyszerű küldetést kell teljesítenetek. 

40 Nincs-e benned erő, amely nem hagy elesni, és hang, amely nem hagy elaludni? Amikor letérsz az 

ösvényről vagy elfelejted a küldetésedet ─ nem érzel-e nyugtalanságot, amely nem hagy nyugodni? Mert 

ez az erő, ez a belső fény, ez a hang, amely belülről szól hozzátok, a ti lelkiismeretetek, amelybe 

kitörölhetetlenül bele van írva az én törvényem és a ti küldetésetek. 

41 Engedjétek, hogy szeretettel vezessen benneteket ez a belső vezető, és őszintén mondom nektek, 

minden lelki aggodalom el fog tűnni, mély békét és valódi elégedettséget hagyva maga után. 

42 Ha kihasználjátok ezeket az értékes pillanatokat, holnap nem fogtok könnyeket hullatni az 

elvesztegetett idő miatt, nem fogtok siránkozni a hibák miatt, és nem fogtok elesni. Ne feledjétek, hogy a 

ti jó cselekedeteiteknek kell tanúskodniuk rólam. Vagy azt hiszitek, hogy embertársaitok képesek lesznek 

felismerni az igazságomat még a tökéletlen művek által is? Ne felejtsük el, hogy "a fát a gyümölcséről 

ismerik meg". 

43 Ne féljetek attól, hogy túl kevesen és túl jelentéktelenek vagytok. Veletek tart a Fénylények 

láthatatlan serege, akik előkészítik az utatokat, ajtókat nyitnak ki számotokra, hogy áthaladhassatok rajta, 

lebontják az akadályokat és legyőzik a nehézségeket. 

44 A sötétség világával szemben a fény világára számíthatsz. A háború hatásának leküzdéséhez a 

béke angyalára számíthatsz. A betegség, a dögvész és a halál ellen veletek lesz azoknak a láthatatlan 

lényeknek a kegyelme, akik készen állnak arra, hogy kegyelem és vigasztalás balzsamját az emberiségre 

árasszák. 

45 Tanítványaimat soha nem hagytam védelem nélkül, soha nem hagyták el őket azok a lények, akik a 

fény és harmónia régióiban élnek. 

46 Ki inspirálta a Második Korszak tanítványaimat, hogy emlékezzenek Mesterük isteni szavára, és 

írják le azt örökségként minden nemzedék számára? Ki vezette tanítványaimat ismeretlen utakon távoli 

városokba? Ki szabadította ki Pétert a börtönből, amíg a börtönőrei aludtak, és ki állt ki az igazságom 

apostolai mellett a legnehezebb órában, amikor áldozatos haláluk volt? A szellemi lények, a testvéreitek, 

akiket az emberek "angyaloknak" neveznek. 

47 Ó, bárcsak tudnátok, hogy milyen értékes hatással van ez az életetekre! Készségesebbek, 

alázatosabbak és engedelmesebbek lennétek a hívásaiknak és a jelzéseiknek. De ti kishitű teremtmények 

vagytok, mert fizikai érzékeitekkel akarjátok megérinteni és látni a szellemi életet. És mivel ezt nem 

értétek el, úgy éreztétek, hogy becsaptak benneteket a hitetekben. 

48 Bizony mondom nektek, ha a hitetek szilárd lenne, nem lenne vágyatok arra, hogy a szellemi 

jelenlétét a testi érzékeitekkel érezzétek, mert akkor a lélek lenne az, amely finom érzékenységével 

érzékelné azt a világot, amely szüntelenül lüktet körülöttetek. 

49 Igen, emberiség, ha távol érzitek magatokat a szellemi világtól, akkor azok a lények nem érezhetik 

magukat távol az emberektől, mivel számukra nincsenek távolságok, nincsenek határok, nincsenek 

akadályok. A szellemiekben élnek, és ezért nem lehetnek távol az emberi lények életétől, akiknek legfőbb 

rendeltetése a lélek felfelé irányuló fejlődése és tökéletesedése. 

50 Mindannyian testvérek vagytok, minden lélek ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, még a 

testetek is egyenlőnek lett teremtve egymással. Akkor miért osztottátok magatokat társadalmi osztályokra 

és nemzetekre, emberiség? Úgy szeretlek, mint egyetlen gyermekemet, és ugyanígy megbocsátok neked. 

De légy méltó erre a kegyelemre, érd el a megváltásodat. Eljön majd az idő, amikor tanításomra 

reflektálva szeretni fogjátok egymást, szeretetemtől ihletve, és nem fogjátok elítélni hibáitokat. 

51 Adjatok tanácsot és korrigáljatok szeretettel az utatokon, de ne érezzétek magatokat 

felsőbbrendűnek embertársaitok felett. Csak szeressetek és éljetek igazságosan, ahogyan én utasítottalak 

benneteket. 
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52 Készüljetek fel, mert holnap ti lesztek az emberiség vezetői és tanítói. Abban az időben, amelyről 

beszélek nektek, szeretettel adjátok tovább az utasításaimat, ahogyan én utasítottalak benneteket. Ne 

ítélkezz keményen embertársaid felett ─ azt gondolva, hogy ezzel kedveskedsz Uradnak. Bizony mondom 

nektek, még ha az én nevemben tanítjátok is az embereket, nem mentesültök a bűntől. Figyelj és 

imádkozz. De amikor azt látom, hogy szeretet nélkül büntetitek embertársaitok vétkeit, a lelkiismereten 

keresztül szólok hozzátok, és azt mondom nektek, mint a Második Korszakban: "Aki mentes a bűntől, az 

vesse rá az első követ". 

53 Tanításom minden időkre szól. Jelenleg megismétlem nektek az elmúlt korok leckéit, hogy jobban 

megértsetek Engem. Ahogy ti hallotok Engem, úgy hallottak a második korszak tanítványai is. Ahogy ti 

megteszitek az első lépéseket a tanításomban, úgy tették ők is. Ahogyan ti küzdöttök a tökéletlenségeitek 

leküzdéséért, úgy küzdöttek ők is, és végül győzedelmeskedtek. 

54 Ahogyan ti is kételkedtek az általam adott ajándékokban, úgy voltak azok között a tanítványok 

között is olyanok, akik azt hitték, hogy a Mester nem figyeli őket, és titokban próbára tették a szavát. Ha 

az én példámat vették mintául, akkor a munkáikban megmutatkozott a felkészülésük gyümölcse. Ha nem 

figyeltek és nem imádkoztak, nem történt rajtuk keresztül csoda, és kételyekkel a szívükben tértek vissza 

Hozzám. De amikor újra hallották az Igém igazságát, megbánták vétkeiket, és könnyek között megígérték, 

hogy többé nem kételkednek bennem. 

55 Hasonlóképpen látlak benneteket ebben az időben, tanítványok: némelyikőtöknek láthatatlan 

fegyvere a hit és a jó cselekedetek, és látja, hogy az Én Igém a parancsok teljesítésében nyilatkozik meg. 

Mások azonban gyermekeim közül azt követelték ─ anélkül, hogy engedelmeskedtek volna törvényemnek 

─, hogy az emberek szeme láttára csodát adjak nekik, amely felismerhetővé teszi őket hírnökeimként, és 

amikor nem kapták meg, kételkedtek Bennem és megtagadtak Engem. 

56 Megbocsátok nekik, mert még ha ma kételkednek is, holnap hinni fognak ─ ha ma nem fogadják el 

tanításomat, holnap saját életüket adják fel, hogy megvallják és tanúsítsák e kinyilatkoztatás igazságát. 

57 Megáldom azokat, akik törvényem szerint élnek, és azokat is, akik elutasítják azt, mert az 

utóbbiakon keresztül, amikor felfogták tanításaim értelmét, nagyszerű bizonyítékokat fogok adni az 

emberiségnek. Mert ők lesznek a megbízható eszközei annak, hogy Isteni Lelkem erőt, igazságot és 

szeretetet árasszon ki embertársaikra. 

58 Így gyönyörködöm bennetek, tanítványok, így bátorít benneteket az Atya a megpróbáltatások 

idejére, amelyeken keresztül fogtok menni. 

59 Maradjatok figyelmesek a lelkiismeret szavára, és bizony mondom nektek, továbbra is 

megkapjátok a tanításomat. Bár 1950-ben ez a hanghordozó általi megnyilvánulás véget ér ─ hallgassatok 

a lelkiismeretre, akkor az Istennel való közösségetek örökkévaló lesz, és nem lesz semmi és senki, aki 

elválasztja a tanítványokat a Mesterüktől. 

60 Bízzatok a szavamban. Bizony mondom nektek, minden prófécia beteljesedik a próféták 

megelégedésére és Izrael népének örömére. 

61 Figyeljetek és imádkozzatok, mert az idők változni fognak. Egyesítsétek magatokat a szeretet 

törvényemmel, és nem lesz olyan próbatétel, amely megállíthatna benneteket az úton. Éljetek a példák 

szerint, amelyeket Jézusban adtam nektek, és biztosan meg fogtok állni. Senki sem lesz képes 

elhallgattatni az ajkadon elhangzó szavamat. Bizony mondom nektek, még a bitófa sem fogja elfeledtetni 

veletek törvényemet. Mert a feláldozott Bárány emléke erőssé tesz benneteket, és fel fogjátok ajánlani 

magatokat az én Istenségemnek. 

62 Hányan hagyjátok el a legkedvesebb embereket, hogy elinduljatok azokért, akiknek a ti 

közvetítésetekkel kell hallaniuk az én szavamat. Hányan vannak közületek, akik az én Tanításom iránti 

szeretetből lemondanak anyagi javaikról, és a legnagyobb szegénységben élnek. De ha a testednek 

hiányoznak is a földi javak ebben a világban, a lelkedet szeretetemmel fogom feldíszíteni az 

örökkévalóságban. 

De ne aggódjatok, szeretett gyermekeim! Nem kérem egyikőtök életének feláldozását sem. Én csak azt 

mondtam nektek szavamban: Mindent, amit adnotok kell a munkámban, százszorosan fogjátok 

visszakapni. Vessétek el az utatokat jó cselekedetekkel, és a túlvilágon learatjátok majd a gyümölcsét. 
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63 Így készítem fel önöket ezen a reggelen, amikor a kereszténység Jézus szenvedésére emlékezik. Ti 

is, tanítványok, megtapasztaljátok a Messiás örökkévaló áldozati halálát, és táplálkoztok az isteni 

Megváltó példájából. 

64 Izrael népe: Legyetek az emberiség világossága, emlékeztessétek őt ígéretemre, hogy visszajövök, 

amelyet Jézuson keresztül adtam neki, és mondjátok el neki, hogy megtartottam a szavamat. 

65 Ezeket a próféciákat az emberek elfelejtették, de én emlékeztetem őket új apostolaimon keresztül. 

66 Tanítványok: Szavam megnyilvánulásakor jelen van Atyai szeretetem és békém. Fogadjátok be 

magatokba ─ ti, akik még mindig a könnyek völgyében éltek. 

67 Türelemmel idd meg a szenvedés poharát. Mert e keserűség után örökké élvezni fogjátok 

szeretetem kenyerét és borát. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 318  
1 Boldogok vagytok, akik a tanításom iránti vágyakozással jöttök hozzám. Boldogok vagytok, akik 

tudjátok, hogyan fedezzétek fel szavamban az örök élet kincsét. De kik azok, akik megerősítik magukat az 

én leckéimmel, hogy hírvivőként maradhassanak az emberiség között, miután az én szavam ezeken a 

szócsöveken keresztül megszűnik? Ti vagytok azok, akik megtisztítjátok magatokat a törvényem 

megsértése miatti régi foltoktól, akik kiürítitek a szenvedés poharát, akik a nagy nyomorúságból jöttök és 

megtisztítjátok a lelketeket tanításaim kristályvizében. 

2 Ha ma eljöttök erre a gyűlésre, méltatlannak fogjátok érezni magatokat a jelenlétemre. De látom, 

hogy megújultok, és ez a tisztulás méltóvá tesz benneteket Hozzám. Érezd simogatásomat, érezd 

szeretetemet, ez az a balzsam, amely meggyógyítja szenvedéseidet. 

3 Utoljára emlékeztek meg ─ ebben a formában ─ az én Szenvedélyemről a Második Korszakban. 

Nem azért jöttök, hogy egy hagyományt kövessetek. A Szentlélek tanítványainak ugyanis nem szabad 

hagyománytisztelőknek lenniük, hanem engedelmeskedniük kell a Törvényemnek. Ti csak azért jöttök, 

hogy megemlékezzetek azokról az isteni eseményekről, a tanítás tökéletes példáiról, amelyeket Jézuson 

keresztül hagytam rátok, és amelyek örökre megtanítanak benneteket arra, hogy saját üdvösségeteket 

megszerezzétek. 

4 Ma látom, hogy lelketek megrendül e tanító példák emlékére, és azt mondom nektek: Ó, nagyon 

szeretett gyermekeim, ne utasítsátok el ezeket a leckéket tőletek, mert ezek a ti örökségetek! 

5 Köszönjétek meg Nekem a bátorítást, amit az Igémből kaptok. De vannak köztetek olyanok, akik 

ezt a kérdést teszik fel Nekem: "Atyám, miért nem teszed meg azt a csodát az életemben, amire már régóta 

várok?". 

De a Mester azt mondja nektek: Csodákkal vetettem el az életeteket ebben az időben. Az én 

szellememtől a tiédhez mindig érkeztek a kegyelem jótéteményei és ajándékai. A szellemi világ 

közvetítésével terjesztettem szeretetemet közöttetek. Hitetek és jócselekedeteitek révén láttátok, hogy ezek 

a csodák megtörténtek. Megkérdezem: Szükséged van egy napi csodára, hogy higgy bennem? 

6 Fejlődésetek kezdetén fizikailag látható, kézzelfogható kegyelmi és jótékonysági ajándékokkal 

árasztottalak el benneteket. De amikor a tudásod és a hited fényként lángolt fel a lelkedben, abbahagytam 

az anyagi bizonyítékok adását. Ma, mint tanítványok, hiteteknek egybe kell esnie az Én Akaratommal, 

hogy legyőzhessetek minden akadályt és csapást. 

Azt kérdezitek Tőlem: "Mester, mi a hit? És a Mester válaszol neked: A hit az a lelki tekintet, amely 

messzebbre lát, mint a szív és az elme. A hit az a tekintet, amely látja és felfedezi az igazságot. Ezért a 

hitetek meglátja azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket gyakran képtelenek vagytok felfogni, és ezeken 

keresztül erőssé tesz benneteket a hitben. 

7 Ez egy jelentős reggeli áhítat, szeretett népem, mert én építem közöttetek az "Új Jeruzsálemet". Ti 

vagytok az első kövei annak a fehéren ragyogó városnak, amelyet a prófétákon keresztül hirdettem meg. 

Ennek a szellemi városnak nem ebben a világban lesznek az alapjai. Mert ha azt hiszed, hogy az Új 

Jeruzsálem a te földi hazád, akkor nagy tévedésben vagy: az Új Jeruzsálemet most építem a lelkedben, és 

ez a város ─ fehérebb, mint a hó vakító fehérsége ─ minden emberre ki fog terjedni, amikor eljön az egész 

emberiség megváltása. 

8 Ma, amikor eljöttem hozzátok, hogy elkezdjem építeni a Nagy Várost, látom népem körében a 

harmónia, a spiritualitás hiányát, és Isteni Lelkem szenved, mert még nem tudjátok, hogyan legyetek 

teljesen Velem. ─ A tökéletes leckék ellenére, amelyeket az idők során adtam nektek, makacsul 

ragaszkodtok az alacsonyabb rendű szenvedélyekhez, a széthúzáshoz és a bálványimádáshoz. 

9 Bizony mondom nektek, ha nagyok akartok lenni, ne a világ hiúságaiban keressétek a nagyságot, 

mert azok mulandóak. Keressétek a szellemiben, ami örökkévaló. 

10 Ennek az emelkedettségnek az eléréséhez állandó erőfeszítésre, fékezhetetlen akaratra és feltétlen 

hitre van szükség. Csak így leszel képes elérni a lélek megdicsőülését. 

11 Az út alkalmas az érdemszerzésre, mert tele van próbákkal. Ott megtanulhatod, hogy elutasítsd az 

arroganciádat, hogy türelemmel fogadd a fájdalmat, hogy elutasítsd a hiúságot és a szenvedélyeket. 

Másrészt sok rászoruló ember van az úton, akiknek segíthetsz, hogy ők is elérhessék céljukat. 
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12 Minden ember ─ akár van spiritualizáció az életében, akár nincs ─ hordoz egy keresztet. Az Én 

Igém arra tanít, hogy szeretettel viseljük, hogy könnyebbé, sőt szükségessé tegyük, hogy élni tudjunk. Aki 

szereti a keresztjét, az szereti a sorsát, mert tudja, hogy én voltam az, aki kijelölte azt. Ez az én akaratomat 

szereti, és aki az én akaratomat cselekszi, az osztozik békémben, világosságomban és erőmben. 

13 Aki megkerüli feladatának terhét, aki elhagyja a helyes utat, vagy figyelmen kívül hagyja a 

lelkének Nekem tett kötelezettségvállalásait, hogy ehelyett ízlése vagy akarata szerint vállaljon 

kötelezettségeket, annak nem lesz igazi béke a szívében, mert a lelke soha nem lesz elégedett és nyugodt. 

Azok azok, akik mindig az élvezeteket keresik, hogy elfelejtsék kínjaikat és nyugtalanságukat azzal, hogy 

hamis élvezetekkel és múló kielégülésekkel csapják be magukat. 

14 Hagyom, hogy menjenek a maguk útján, mert tudom, hogy még ha ma el is távolodnak, 

elfelejtenek, sőt megtagadnak Engem, hamarosan megértik a gazdagság, a címek, a világ örömeinek és 

kitüntetéseinek jelentéktelenségét, amikor a valóság felébreszti őket a földi nagyságról szőtt álmaikból, 

amikor az embernek szembe kell néznie a szellemi igazsággal, az örökkévalósággal, az isteni 

igazságossággal, amely elől senki sem menekülhet. 

15 Senki sincs ennek tudatában, mert mindannyian rendelkeztek egy olyan szellemmel, amely az 

intuíció ajándékán keresztül feltárja előttetek életetek valóságát ─ a számotokra kijelölt utat és mindazt, 

amit ezen az úton meg kell valósítanotok. De ti kétségbeesetten szeretnétek megszabadulni minden 

spirituális fogadalomtól, hogy szabadnak és életetek urának érezhessétek magatokat. 

16 Az emberek többsége nem törekszik arra, hogy teljesítse vallási kötelességeit? Mondom nektek, 

vallásokat hoztatok létre, hogy megpróbáljátok elkerülni törvényemet, és elhitessétek magatokkal, hogy 

teljesítitek azt. 

17 Erre az emberiségre ugyanazokat a szavakat alkalmazhatnám, amelyeket annak idején a zsidó 

népnek mondtam, amikor ráébresztettem őket, hogy a régi és már haszontalan hagyományok követése 

érdekében elfelejtették a Törvényt. 

18 A kereszténység szimbóluma, a kereszt, mindenütt ott van. Mindenütt megtalálom a kőből épült 

templomokat, az emberek többsége kiejti a nevemet, az emberek hódolnak Nekem, és naponta 

szertartásokat végeznek Nekem. Mégsem fedezem fel az emberek szívében a szeretet megnyilvánulását, 

amely Tanításom lényege, kezdete és végső célja. Mégis mindannyian azt hiszitek magatokról, hogy a 

Törvényben és az Igazságban vagytok. Ezért panaszkodtok, amikor az ellenkezőjét mutatom meg nektek, 

és amikor valaki megmutatja nektek a hibáitokat, hagyjátok, hogy a harag ragadjon el benneteket. 

19 Bizony mondom nektek, keresztények, ha emberként jönnék a világba ebben a jelen időben, éppen 

ti lennétek azok, akik egy új Kálvária keresztjéhez vonszolnátok Engem, ha hallanátok az igazságot az 

ajkaimról. De én nem jövök többé emberként a világotokba. Lélekben jöttem, nem fogtok látni Engem a 

testetek szemével, de hallanotok kell Engem. Azért akarsz találkozni Velem, hogy elpusztíts engem. De ha 

egyszer találkoztok Velem, akkor azért fogtok imádni Engem. Mert bárki, aki lelkileg beszél hozzám, 

bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a szívében hit támadt, és megvilágosította elméjét. 

20 Ma is felfedezem új tanítványaim között Péter gyengeségét, Tamás kételyeit, Júdás becsvágyát, és 

ezért szükséges, hogy továbbra is Mesterként tanítsalak benneteket. 

21 Ezen az utolsó megemlékezésen, amelyet ma, az 1950-es évben tartok Önökkel, emlékezzenek 

meg arról a napról, amikor Jézus tanítványai kíséretében diadalmasan bevonult az első Jeruzsálembe, hogy 

a kereszten beteljesítse isteni küldetését. 

22 Éljétek meg ezeket a pillanatokat spirituálisan, valódi odaadással ─ nem pedig egyszerű 

megemlékezésként. Nem ─ úgy érzed, hogy csak az utolsó leckéimet adom neked a Hanghordozókon 

keresztül a Harmadik Időben. Ezek a szavak az örök élet kenyere lesznek lelked számára vándorlásod 

során. Ezek a tanítások lesznek a védelmetek és a személyzetetek. Saját magatokévá kell tennetek őket, 

szeretetem tüzével be kell vésnetek őket a lelkiismeretetekbe, hogy később, ahogyan én adtam nektek, be 

tudjátok vésni őket embertársaitok szívébe. 

23 Az emberiség nagy része ünnepli ezt a hagyományt, és az én Lelkem minden gyermekével érezteti 

szeretetét. 

24 Ez az a felkészülés, amit a lelkeknek adok. Amint a szellemi és emberi megújulás minden 

emberben végbemegy, a spiritualizáció a nemzetek közötti testvériséget és szeretetet fogja eredményezni. 
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Akkor erről a bolygóról a spirituális harmónia fényes fénye fog kisugározni, amelyet minden világ látni 

fog. Ez lesz az a vakítóan fehér város, amelyet János apostolom látott az elragadtatásakor. 

Nem lesz többé az az istengyilkos város, amely keresztre feszíti Mesterét, hogy lássa őt vérezni és 

meghalni. Ez lesz a megújult város, amely várja Urának, az Atyának eljövetelét, aki leszáll a mártírhalál 

keresztjéről, hogy örökké gyermekei szívében éljen. 

25 Amikor a Mester az egykori Jeruzsálemben sírt, nem e faj miatt tette, hanem az emberek vaksága 

miatt, akik ─ bár olyan közel voltak az Atyához ─ nem ismerték fel Őt. 

A Mester kitárta atyai karjait, hogy átölelje gyermekeit. De a gyermekek szíve bezárult, elvakította 

őket az Ő sötétsége, és így az Atya nem érezhette az övéinek simogatását. Ehelyett hitetlenséget, gúnyt, 

gúnyt és halált kapott. Mivel azonban nem a földi város volt az, amely miatt Jézus sírt, megengedte annak 

pusztulását, hogy megmutassa az emberiségnek, hogy amit az Atya keresett és mindig is keresni fog, az a 

bűn sötét erdejében elveszett szellemi bárányok. 

26 Mivel a Második Korszakban azt mondtam nektek: "Az Én Királyságom nem e világból való" ─ 

miért gondoltátok, hogy Szentlélekként való Megnyilvánulásom ismét Jézus korlátozott formájában fog 

megtörténni? Emlékezzetek, hogy azt mondtam a samáriai asszonynak: "Eljön az óra, amikor az igaz 

imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát." 

27 Lélekben jöttem hozzátok, teljesítettem a nektek tett ígéretemet. De ne legyetek fanatikusak a 

nemzetetek iránt, mert ez csak a ti menedéketek volt ebben az időben, mint ahogyan bármely más nemzet 

is lehetett volna a földön. De ti, akik arra rendeltettek, hogy ebben az időben halljátok szavamat, valóban ti 

vagytok a kiválasztottak, hogy elkezdjétek építeni az Új Jeruzsálemet a lelketek egyesülésében. 

28 Ma még messze vagytok attól, hogy a békesség országát meglássátok a világotokon. Szabadítsátok 

meg magatokat minden önzéstől, és bár a jelenlegi emberi életben nem élvezitek a békét, ne hagyjátok 

abba a törekvést. 

Megtanítottalak benneteket arra, hogy felejtsétek el magatokat, és gondoljatok másokra. Miért kell 

mindig csak a saját jóléteteket keresnetek, és miért engeditek meg, hogy Én legyek az egyetlen, aki az 

egész emberiséggel törődik? Sokan vagytok, akiknek hiányoznak a szavaitok, az imáitok és a szeretetetek. 

Hiányzik belőlük az a rengeteg előny, amit ezek a kinyilatkoztatások adnak, és amit ti elpazaroltatok. 

Dolgozzátok meg ezeket a mezőket, tegyétek termékennyé szeretetetekkel. Ha befejezetlenül hagyjátok a 

munkát, amikor elhívlak benneteket a túlvilágra, ne aggódjatok, mert a fizikai halál nem vet véget 

küldetésetek teljesítésének. 

29 Én vagyok az Élet, Én vagyok az örökkévaló, és azért teremtettelek benneteket, hogy soha ne 

hagyjátok el a megkezdett munkát. Bízzatok bennem, és bizony mondom nektek, egyetlen mag sem fog 

elveszni, és tökéletes lesz az aratásotok. 

30 Gondoljatok az utánatok jövő nemzedékekre, és vessétek el számukra a szeretet magvait, 

felismerhetővé téve erényetek nyomát. Tudjátok, hogy nem engedlek-e vissza benneteket azokban a 

nemzedékekben? Légy erényes örömben és szenvedésben, békében és harcban. 

31 Engedelmeskedjetek az igazságosság és a szeretet törvényemnek, nincs olyan "lehetetlen", ami 

megakadályozna benneteket abban, hogy teljesítsétek legfőbb parancsaimat. Nem követelek tőletek 

tökéletes cselekedeteket, mert még mindig látom, hogy az élet viharos óceánján küzdötök az életetekért. 

Ott harcolsz, a lelkiismereted mentőcsónakjába kapaszkodva, hogy ne vessz el a romlottság kavargó 

tengerében. 

32 A lélek nagy kataklizmái és a materializmus tanításai által okozott fogyatkozások a szenvedés és a 

nagy események kelyhét fogják előkészíteni az emberiség számára. 

33 A bolygótok még mindig nem a szeretet, az erény és a béke helye. Én tiszta lelkeket küldök a 

világotokba, ti pedig tisztátalanul külditek vissza őket hozzám, mert az emberek életét áthatja a bűn és a 

romlottság. 

34 Úgy látom az erényeket, mint apró, elszigetelt fényeket az önzés, a bosszú és a gyűlölet viharai 

által felkorbácsolt lelkek között. Ez az a gyümölcs, amit az emberiség Nekem kínál. 

35 Hosszú ideig, mielőtt a lelked békét és harmóniát talált volna ebben a világban, az anyagod élvezte 

ezt a boldogságot. 
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36 Annak érdekében, hogy az ember benépesíthesse ezt a bolygót, tökéletes bölcsességemmel és a 

természet erői által megráztam és előkészítettem ezt a földet. De mielőtt az ember benépesítette volna, ott 

éltek rajta az ősállatok. 

37 Amikor ezt a világot örömökkel, csodákkal és szépségekkel teli otthonná változtattam, 

felajánlottam azt szeretett gyermekemnek, az embernek. Így engedem, hogy lakjátok a földet, hogy éljetek 

rajta, mert az életet szeretni és megérteni azt jelenti, hogy szeretni és megérteni Engem is. Amint a szeretet 

és a megértés mindazzal kapcsolatban, ami körülvesz benneteket, valóban jelen van, akkor felismertek 

Engem, és megváltottátok magatokat a valódi tudásban, mert Én minden teremtett dologban benne 

vagyok. 

38 Azok, akik szeretet nélkül, csak az emberi tudomány ismereteitől vezérelve tanulmányozzák a 

természetet, megtagadnak Engem, mégpedig azért, mert nem tudták, hogyan kell látni, mert nem értették 

meg igazán, nemhogy érezni és szeretni. 

Másrészt, hányan vannak az alázatosok, a megvetettek között, azok között, akiket megalázott a 

büszkeség és a tudatlanság azoktól, akik az emberiség tudósainak tartják magukat, akik hittek anélkül, 

hogy tudták volna, mert hitük tekintete közvetlenül látta az igazságot, és megértették, hogy ez a bolygó 

kezdettől fogva ott van az ember számára ─ a kegyelem, a harmónia és az áldások paradicsoma. 

39 Csodálkoztál, amikor felismerted minden lény tökéletességét, azt, hogy minden általam teremtett 

teremtmény a maga helyén áll, minden alá van vetve egy parancsnak, minden az én törvényemnek 

engedelmeskedik. Nem kell kételkedned a természeted eredetében, mert már bízol annak törvényének 

pontosságában és megbízhatóságában. Sok tanítást fedeztél fel az életben, és bízol a természet 

törvényeinek betartásában, amelyek nem tévesztettek meg téged. 

40 A földtől kaptad a jótéteményeit. Olyan számodra, mint egy áldás, amely mindig táplálékot adott 

neked, egy élvezetekkel teli paradicsom, és földi életed végén kitárta méhét, hogy szeretettel fogadjon 

téged. De míg e világi létetek kezdetén az emberi életben találtátok meg a szépséget, addig a lelketek, bár 

a Harmadik Korszakban van, még mindig a béke eléréséért küzd. 

Ahogyan kezdetben a természet erőin keresztül megráztam ezt a bolygót, hogy áldásokkal teli 

paradicsomként kínáljam fel nektek, úgy ebben az időben ismét a természet erői lesznek azok, amelyek 

megráznak benneteket. Az én tökéletes igazságosságom lesz az, ami segíteni fogja a lelkeket a 

szabadságuk elérésében. 

Hasonlóképpen, meg fogok nyilvánulni a vallási közösségek, szekták és intézmények közepette, és 

megszüntetem ellenségeskedéseiket és bosszúvágyukat, amelyek a lelki egység hiánya miatt megosztották 

az embereket. 

41 Ezek az események várnak az emberiségre. Figyeljetek és imádkozzatok, tanítványok, mert 

ezeknek a próbáknak sokan tanúi lesztek. Látni fogjátok, hogy a materializmus tantételei rendkívül aktívvá 

válnak, amint elnyelik az embereket, és gyötrelmes kiáltásokra késztetik őket. 

42 Nem akarlak megijeszteni benneteket ezzel az ébresztővel, hanem figyelmeztetni akarlak 

benneteket, akik a földi megpróbáltatások idején éltek. Mindennek azért kell megtörténnie, hogy minden 

lélek elnyerje az üdvösségét. 

43 Az én Isteni Lelkem lesz az, amely eltörli az emberek gőgjét. Az én bölcsességem lesz az, amely 

feltárja az igazságot nektek, akik a sötétségben bolyongtatok. A Szentlélek fénye lesz az, amely 

megvilágosítja az emberek lelkét a tudományokban, és a megbocsátás, a szeretet és az igazságosság útjára 

vezeti őket. 

44 Amint átmentetek szeretetem e próbatételein, az emberiség szellemi és fizikai megújulása meg fog 

történni. Akkor az erény és a spiritualizáció útján járva az emberek meglepődve veszik majd észre, hogy 

ez az élet ugyanaz, mint amit kezdettől fogva felajánlottam nekik, hogy semmi sem változott benne. 

Megtanulják, hogy a bolygó, amelyet ideiglenes otthonként bíztam rájuk, továbbra is bőkezűen 

ajándékozza őket áldásaival ─ hogy a Földanya, az élet Eredetének kegyelmes teremtője, továbbra is 

felajánlja keblét, hogy szeretetével táplálja őket. Mert ez az a feladat, amelyet az Atya rábízott. 

A nap is ugyanilyen lesz, mindig az Úr jelenlétének jelképeként sugározza élénkítő melegét. Abban az 

időben, szeretett népem, az emberek meg fogják érteni, hogy gonosz cselekedeteik tették keserűvé létüket. 

Ezért jó munkásaimmá válnak, és felkészülnek arra, hogy az örökkévalóságban harmonikus módon 

tökéletesebb otthonokban lakjanak. 
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45 Így készítelek fel titeket, tanítványok, a rátok váró időkre, amikor nem lesznek éhesek a 

jóllakottakkal, tudatlanok a tanultakkal, sem erősek az erőtlenekkel. Mindannyian ott lesztek az Úr 

lakomáján, és élvezni fogjátok szeretetének örök koncertjét. 

46 Abban az időben, ó tanítványok, az Új Jeruzsálem az emberek szívében lesz. El fogjátok érni a 

spiritualizáció magas fokát, és én nem csak nagy fejlettségű lelkeket fogok küldeni, hogy megtestesüljenek 

közöttetek, hogy elhozzák nektek az üzeneteimet. Elküldöm nektek azokat a lelkeket is, akiknek 

szükségük van az erényetekre, és akik köztetek élve megtisztulnak bűneiktől. Azokban az időkben a mai 

napnak az ellenkezője fog történni, amikor tiszta lelkeket küldök nektek, és ti szeplőtlenül visszaadjátok 

őket Nekem. 

47 Szavam értelmével teremtsd meg gyermekeid szívében a spiritualitás szentélyét, nem pedig a 

fanatizmus vagy a bálványimádás szentélyét. Vezesd őket törvényem útján. Nem elég, ha nem ártunk 

senkinek. Helyes, ha nem teszel rosszat, de ha jót teszel, akkor kedves leszel nekem. 

48 Milyen világos és egyszerű az igazság! Milyen tiszta és egyszerű a spiritualitás! És mégis ─ 

milyen nehéz ezt felfogni annak, aki makacsul megmarad fanatizmusa és hagyományai sötétségében. Az 

elméje nem képes felfogni, hogy van valami több annál, amit megért; a szíve ellenáll annak elutasításának, 

ami számára az ő Istene és törvénye volt: a hagyomány és a rítus. 

49 Azt hiszitek, hogy megvetem azokat, akik nem akarják felismerni az igazságomat? Nem, 

gyermekeim, irgalmasságom végtelen, és éppen hozzájuk fordulok, hogy segítsek nekik elhagyni 

börtönüket, hogy gyönyörködhessenek a fény szemlélésében. A hitre ébredésükhöz szükséges 

megpróbáltatások számukra vannak fenntartva. Ezek nem erőn felüli próbatételek lesznek, hanem minden 

lélekhez, minden élethez, minden emberhez bölcsen igazított leckék. 

50 Onnan, a sötét agyak, a vallási fanatizmustól és tudatlanságtól beteg szívek közül meglátjátok majd 

az igazság nagy és szenvedélyes katonáit megjelenni. Mert azon a napon, amikor megszabadulnak 

láncaiktól, a sötétségtől, és meglátják a fényt, nem fogják tudni visszatartani ujjongásukat, és teli torokból 

fogják kiáltani, hogy visszajöttem, hogy megmentsem a világot, és felemeljem a spiritualizáció létráján az 

igazi királyságba. 

51 Hogy segítsen nektek fejlődni, megnyilvánult nektek Illés, a spirituális vezetőtök, a harmadik 

korszak előfutára, aki felkészítette a lelketek. De szomorúan látja, hogy sokan eltévedtek, és milyen nagy 

akkor Illés fájdalma. Ő minden módon keresi a juhait az ő lelki szolgáival együtt. Ki készül közületek arra, 

hogy elhozza a távollévőket ─ azokat, akik a fájdalom útján járnak? 

Azokat, akik jelenleg szenvednek, megerősítem, hogy ne káromkodjanak, hogy érezzék jelenlétemet, 

és siessenek ebben az időben, hogy a Mesterrel egy asztalhoz üljenek, és táplálkozzanak a kenyérből és 

borból, amelyet szeretetemmel készítettem. 

52 Ti vagytok az a nemzedék, amely ebben a Harmadik Korszakban hallja Szavamat, hogy életetek 

megfeleljen Törvényem beteljesedésének, és Én megismertessem magam a megértés szervén keresztül, 

amelyet a Második Korszak ígéretének beteljesítésére készítettem elő. 

53 A múltban az apostolaim szomorúságot éreztek, amikor azt mondtam nekik, hogy hamarosan 

elhagyom őket, hogy utána ők lesznek azok, akik terjesztik tanításomat. De rámutattam nekik, hogy akkor 

jövök el újra, amikor a világ a korrupció csúcsán lesz. 

Néhányan nem ismertek fel Engem, de mások is eljönnek majd, akik ─ amikor befogadják Szavam 

lényegét ─ megértik Mesterüket és érzik Jelenlétemet. Ismét Velem leszel, és ugyanolyan szeretettel 

fogadlak, mint mindig, hogy a keblemre ölelhesselek. 

54 Azért adtam nektek a tanításomat, hogy ─ azáltal, hogy megélitek ─ méltóvá tegyétek magatokat 

arra, hogy belépjetek az én országomba. 

55 Már a Második Korszakban megtanítottalak benneteket arra, hogyan utasítsátok el a kísértést ─ 

mindazt, ami nem a tiétek ebből a világból, hogy Velem lehessetek, ahogy Jézus az Atyában volt. 

56 Készüljetek fel, mert ti vagytok a tanítványok, akik a Golgotára még egyszer felmászó Mester 

nyomdokain jártok. A tanításnak ezek az utolsó szavai olyanok, mint Jézus életének utolsó pillanatai. Mert 

amikor az 1950-es év véget ér, Isteni "Igém" már nem ezeken a szócsöveken keresztül fog szólni 

hozzátok. Ma sietve jöttél, mert nem akarsz lemaradni egyetlen órámról sem. Azért őrzitek őket a 

szívetekben, mert tanúi akartok lenni az emberiséghez intézett utolsó szavaimnak. 
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57 Ugyanolyanok vagytok, mint azok, akik a második korszakban Hozsannát énekeltek, amikor Jézus 

bevonult Jeruzsálembe. Ma, amikor a Lélekben megismertetem magamat veletek, többé nem terítitek ki 

köpenyeiteket az utamba, hanem a szíveteket ajánljátok fel lakóhelyként Uratoknak. Ma már nem a 

torkotokból jön a hosanna, ez a hosanna a lelketekből fakad, mint az alázat, az Atya szeretetének és 

ismeretének himnusza, mint a hit himnusza ebben a megnyilvánulásban, amelyet az Uratok hozott nektek 

a Harmadik Korszakban. 

58 Egykor, mint most, ugyanolyanok vagytok, mint azok, akik követtek Engem, amikor bevonultam 

Jeruzsálembe. A nagy tömegek körülvettek Engem, akiket rabul ejtettek szeretetszavaim. Férfiak és nők, 

öregek és gyermekek megrázta a várost örömkiáltásaikkal, és még a papok és a farizeusok is, attól félve, 

hogy a nép fellázad, így szóltak hozzám: "Mester, ha Te békét tanítasz ─ miért engeded, hogy követőid 

ilyen felfordulást okozzanak?". De én azt válaszoltam nekik: "Bizony mondom nektek, ha ezek 

hallgatnának, a kövek beszélnének." Mert ezek voltak az örvendezés pillanatai, ez volt a Messiás 

csúcspontja és megdicsőülése azok között, akik éheztek és szomjaztak az igazságra ─ azok a lelkek, akik 

már régóta várták az Úr eljövetelét a próféciák beteljesedésével. 

59 Ezzel az örvendezéssel és örömmel ünnepelte népem az Egyiptomból való felszabadulást is. Azt 

akartam, hogy a páska-ünnepség felejthetetlenné váljon népem számára. De valóban, mondom nektek, 

nem pusztán egy hagyományt követtem azzal, hogy feláldoztam egy bárányt ─ nem, Én magamat 

ajánlottam fel Jézusban, az áldozati bárányban, mint az utat, amelyen keresztül minden gyermekem 

üdvösséget talál. 

Még a harmadik korszakban sem követem a hagyományt. Szavam által újra átéltettétek a múlt idők 

eseményeit. De tudjátok, tanítványok, hogy a törvény, amelyet a Sínai-hegyen diktáltam nektek, jelen van 

a lelkiismeretetekben. A Szeplőtelen Bárány áldozata, valamint a kinyilatkoztatások, amelyeket 

Szentlélekként hoztam nektek, és a tanítások, amelyeket az eljövendő időkben adok nektek ─ mindez az 

örökkévalóságban van jelen. 

60 Később meg fogtok emlékezni ezekre az eseményekre, de megemlékezéseteknek elmélkedésből, a 

megújulás és a Tanításomban való kiteljesedés valódi elhatározásaiból kell állnia. Ne ünnepeljetek 

ünnepeket, ne tartsatok szertartásokat és rítusokat abban a hitben, hogy ezzel kedveskedtek Nekem, 

megfeledkezve a törvényről. Ne legyetek hagyománytisztelők. A spiritiszta tanítványok mindig 

vizualizálják Uruk szenvedését, érzik isteni jelenlétét, és szellemének hangját hallva tanítják 

embertársaikat. 

61 Amikor eljön az idő, hogy megemlékezzetek a szentáldozásról, tegyétek ezt imáitokkal, akkor 

érezni fogjátok, hogy Isteni Lelkem kiosztja közöttetek a lelki kenyeret és bort. Így fogom megvilágítani 

nektek azokat a leckéket, amelyeket ti még mindig titokzatosságba burkoltnak tartotok. 

62 Ébredjetek, tanítványok! Olyan időszakba léptetek, amikor a keresztény emberiség tanulmányozza 

az Én Igémet és a próféciákat, hogy a korábbi kinyilatkoztatások helyes értelmezését megszerezhesse. 

Némelyikben felfedezek egy kis fényt, mások eltévedtek. Néhányukban elegendő alázatot, tiszteletet és 

szeretetet látok ahhoz, hogy a próféciákat tanulmányozva megértsék. Másokban büszkeséget és hiúságot 

látok, és a hírnévre való törekvésükben magyarázzák a szentírások jelentését a nemzeteknek. De bizony 

mondom nektek, tévedéseikkel összezavarták az emberiséget. 

63 Emlékezzetek, hogy a Második Korszakban azt mondtam nektek, hogy elküldöm nektek az 

"Igazság Lelkét", a Szentlelket, és hogy Ő megmagyarázza nektek azokat a kinyilatkoztatásokat, 

amelyeket akkoriban nem tudtatok megérteni, és új tanításokat ad nektek. 

64 Itt van az Igazság Lelke, a Szentlélek, aki a múltról, a jelenről és a jövőről beszél nektek. 

65 Figyeljetek és imádkozzatok, emberek, mert az imában megtaláljátok a világosságot, hogy jobban 

megértsétek tanításaimat. Ez a kenyér és a bor ─ táplálkozzatok, tanítványok, erősödjetek meg, mert 

holnap meg kell osztanotok ezt a táplálékot az emberiséggel. 

66 Tanuljatok tőlem, adjátok át példámat és bölcsességemet, ó emberek, ó, szeretett tanítványok. 

67 Mindannyian munkások vagytok az én emeletemen ─ egyesek "elsőként", mások "utolsóként", de 

mindannyian képesek lesztek "elsők" lenni a buzgóságotok és a spiritualizációtok révén. 

68 Az áhítat eme órájában, amelyben lelked lelki hosannát ajánl Nekem, Isteni Lelkem eláraszt téged 

békével, szeretettel és áldással. 
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69 Áldásaim révén lelkek légiói, akik megtisztították magukat a szellemi völgyben, megkapják a 

fényt. Ebben az időben tapasztalják Munkám folytatását, az Új Jeruzsálem felemelését az emberek 

egyesült lelkében. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 319  
1 Legyetek még egyszer szívesen látott vendégek nálam. Ki nyilatkozik meg neked ebben az időben? 

Az Atya, a Fiú vagy a Szentlélek? Azt felelem nektek: Istenetek megnyilvánul közöttetek. Ha a második 

korszakban emberként mondtam nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát", akkor ma is azt mondom 

nektek, mivel nem emberként, hanem a Lélekben jövök hozzátok: Aki hallja Jézust, az hallja és befogadja 

Jehovát, és ez a Szentlélek hangja. 

Ne lássatok benne három személyt vagy három istent, ismerjétek fel az egyetlen Isteni Szellemet, aki 

ebben a pillanatban bőségesen megnyilvánul közöttetek ebben a hangban, minden Mesterek Mesterének 

ebben a szavában. Találkozni fogtok a Bíróval, felfedezitek az Atyát, és érezni fogjátok a Szentlélek 

lényegét. 

2 Utolsó megnyilvánulásaimban az emberi hanghordozókon keresztül, a jelenlegi 1950-es évben, 

tanítványaim fejlődését fogom tesztelni. Azzal teszem őket próbára, hogy visszavonom az utasításodat. 

Mert meg fogom mutatni nektek, hogy ki van előrébb a tanításomban, vagy ki maradt le. 

Mindent tudok. Az általam adott leckék és tesztek arra fognak szolgálni, hogy mindannyiótok belsőleg 

tudatában legyen a fejlődéseteknek, a stagnálásotoknak vagy a visszafejlődéseteknek. 

3 Egyre több és több fényt hozok a lelketekbe, hogy Szavam megszűnése után megvilágosodva 

maradjatok, és akkor ─ ahogy már mondtam nektek ─ ragyogó világítótornyok legyetek a szenvedélyek és 

viharok e tengerén, amely a világotokat alkotja. 

4 Azok, akiknek nagy hitük van Bennem, alázatosan felkészítik a lelküket, hogy befogadják mindazt, 

amit ebben az időben átadok. De még mindig vannak tanítványok, akik szélesre tárják lelkük szemét, mert 

igyekeznek felfedezni a túlvilági jelenlétem igazságát. 

5 Néhány szívet még mindig kétségek gyötörnek, és azon tűnődnek, hogy vajon Én vagyok-e az, 

vagy sem. Még mindig vannak, akiket összezavarnak néhány szavam és kinyilatkoztatásom. De kérdezem: 

Miért, hiszen a harmadik korszakban vagytok? Hagyd a kétséget Tamásra, hiszen ő a második korszakban 

élt. De emlékezzetek a leckére, amit adtam neki, és mindarra, amit abban az időben megnyilvánítottam, 

hogy elpusztítsam a materializmust, hogy megszüntessem a kétséget azokban az emberekben. 

De ma, a Harmadik Korszakban, amikor az elmúlt idők és a Harmadik Korszak tanításai és 

kinyilatkoztatásai felhalmozódnak a lelketekben és a szívetekben, miért kételkedtek még mindig? Miért 

töprengsz legbensőbb lényedben azon, hogy vajon én vagyok-e az, hogy van-e igazság vagy csalás ebben a 

munkában, amit most kaptál? 

Csak azokhoz beszélek így, akik kételkednek ─ azokhoz, akik belsőleg birkóznak, mert az emberi 

értelemmel való megnyilvánulásom utolsó idejét élik. De én újból mondom nektek: "Boldogok, akik látás 

nélkül hittek!" 

6 A Mestereddel együtt emlékeztek a Második Korszakban történt eseményekre. Megtanítottalak 

titeket arra, hogy a lelketekben hagytam azt a tanítást, amit akkor adtam nektek. Minden egyes 

cselekedetem és szavam az örök élet cselekedete volt, amelyet nektek adtam. A Vér, amelyet azért 

ontottam, hogy megmutassam nektek az üdvösségetekhez vezető utat, még mindig friss és örökkévaló lesz 

minden gyermekem lelkében. Mert az, ami akkor testemből áradt, jelképezte az életet, amelyet 

kiárasztottam ─ a megbocsátást, amellyel minden bűnöst beborítottam ─ a fényt, amellyel meggyújtottam 

a hitet a hitetlenekben ─ a fényt, amellyel eloszlattam az emberiség összes sötét ködét. Ez a lelki élet 

örökkévaló benned ─ abban a vérben, amely mindig friss lesz a lelkedben. 

7 Amikor emberré lettem, hogy üdvösséget, megváltást és világosságot hozzak az embereknek, nem 

csak hozzájuk jöttem. Ez volt az az idő, amelyet Isteni Szellemem kijelölt, hogy minden lélekért 

elinduljak, anélkül, hogy előnyben részesíteném a világokat vagy a fejlődési fokokat. Ezért, miután 

befejeztem a köztetek lévő Mesteri küldetésemet, Lelkem elment az összes olyan otthonba, ahol az Úr 

lelkei laknak. 

Mert bár a Messiás ígéretét kaptátok, ez az ígéret nemcsak a megtestesült lelkeknek szólt, hanem 

azoknak is, akik a túlvilágon vártak Rám ─ azoknak, akik jóvátételben, engesztelésben, szellemi 

tapasztalatgyűjtésben várták azt a napot, amikor minden lélek Megváltója eljön, hogy kinyissa az ajtót. 

8 Ezért történt, hogy ─ miután elvégeztem köztetek a munkámat, és megnyitottam országom kapuit 

a földi gyermekeimért hozott szeretetáldozatom révén ─ a többi lélek felé fordultam, és nekik is 
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szabadságot adtam. De volt, akivel emberi "ruhával" találkoztam, és volt, akivel más "ruhával". De bizony 

mondom nektek, soha nem ezek a "ruhák" voltak fontosak számomra, hanem a lelkek felfelé ívelő 

fejlődése. Mert azért jövök, hogy megszabadítsam őket a tökéletlenségektől és az anyagiasítástól ─ azért 

jövök, hogy megtisztítsam őket Tanításommal, hogy fehér ruhát adjak nekik, fehérebbet, mint a hó vakító 

fehérsége, amelyről gyakran beszéltem nektek ebben az időben. 

9 Ahogy akkoriban meglátogattam egyeseket és másokat a különböző világaikban, úgy a Harmadik 

Korszakban ismét elmentem mindenkihez. Ismét kinyilatkoztattam magam a lelkeknek, akik az egész 

világegyetemben laknak. 

Valóban létrehoztam a szeretet kötelékeit, minden lélek egységére törekedve. De azt akarom, hogy 

igehirdetésem ma tökéletesebb legyen, mint az elmúlt időkben, hogy általa hamarosan elérjetek Hozzám, 

hogy a lélektől lélekig terjedő igehirdetés által tökéletesebben fogadjátok az Atya sugallatait, parancsait, 

dorgálását és igazságosságát. 

10 Szentlélekként a Harmadik Időt annak a feladatnak szenteltem, hogy megvilágosítson minden 

lelket, hogy soha többé ne essenek el, hogy megmentse a tévelygőket, hogy megtérítse a megvakítottakat, 

és hogy megtisztítsa azokat, akik nagyon beszennyezték magukat, hogy megszabadítsa őket a szégyen, a 

gyalázat, a bűn és a bűntudat láncaitól ─ mindazokat, akik lelkükbe vésve hordozzák magukban vétkeik 

egész történetét, törvényem megsértését. 

11 A világegyetemben minden bölcsen van elrendezve. Jelenleg a világokhoz beszélek, minden 

gyermekemhez, abban a formában, amelyben mindegyiküknek meg kell ismertetnem magam, hogy 

eljuttassam őket a szellem és a szellem közötti tökéletes párbeszédhez, hogy eljuttassam őket a 

tökéletességhez, ami a mindenkire váró cél. Te vagy a világegyetem spirituálisan legfejlettebb embere? Ne 

kérdezd, hogy tudod-e, mert nem értheted meg. 

12 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "Az Atya házában sok lakóhely van". Ma a saját 

nyelveteken mondom el nektek: Az általam teremtett világegyetemben sok világ van, amelyet Isteni 

Lelkem gyermekei népesítenek be. Mindannyian testvérek vagytok Bennem, mindannyian olyanok 

vagytok, mint Én, és bár jelenleg különbözőek vagytok a tökéletlenségetekben, a tökéletességben 

mindannyian egyformák lesztek. Erre a tökéletességre vezetlek benneteket, és hogy elérjétek, 

felkészítelek, tanítalak, próbára teszlek és dolgozom rajtatok. 

Mindannyiótokat egyformán az Isteni Lelkemmel való közösség felé vezetlek, és az egymás közötti 

közösség felé is vezetlek benneteket. Mikor lesz teljes ez a lelkek közötti közösség? Most nem tudod. Sok 

beszéd lesz ─ sok megnyilvánulás, amit egyesek elhisznek, mások pedig tagadnak. De a Lélek ki fog 

nyilvánulni, a Lélek beszélni fog, a Lélek uralkodni fog az egész földön. 

13 Mindezekre azt mondom nektek, hogy ez nem egy földi nap, nem csak néhány óra, amit nektek 

szentelek, hogy behatoljatok a fény világába és a sötétség mélységeibe, keresve a rám váró lelkeket. Nem, 

emberek, ez egy egész időszak, egy egész korszak az örökkévalóságon belül, amelyet a teremtés 

kezdetétől fogva arra rendeltem, hogy Szentlélekként eljöjjek mindenkihez, és a lelkek fejlődésének 

megfelelően a Harmadik Korszakban magasabb szinten és tökéletesebben kinyilatkoztassam magam. 

14 Ma nem tekintetek túl a világotokon, így sem a szellemetek, sem a tekintetetek, sem az értelmetek 

nem képes felfedezni azt, ami még nem nektek való, és ami csak tiszteletteljes és engedelmes 

hozzáállással érkezik hozzátok, hogy befogadjátok ─ az ima, a felfelé haladás révén, amely hozzám és az 

Én Szellemi Világomhoz vezet benneteket, amely a védelmetek feladatának szenteli magát. 

E felfelé irányuló fejlődés révén, a haszon révén, amit abból merítetek, amit ebben az időben 

kinyilatkoztatok nektek, sikerül megismernetek azt, amit ma kíváncsiságból tudni akartok, és amit holnap 

tudni fogtok az igazságosság miatt, jutalomként, jutalomként, ó, az Úr szeretett tanítványai! 

15 Közeledik az idő, amikor e nélkül az Ige nélkül hagylak el benneteket. Ha egyszer már nem 

halljátok, sokan szomorúak lesznek, mások fázni fognak, de a többiek erősek maradnak a hitben. De ha ma 

megkérdezitek tőlem, hogy mi az én isteni vágyam, azt válaszolom nektek: hogy mindannyian erősek 

legyetek a hitben, hogy felkészüljetek, mielőtt befejezem ezt az Igét közöttetek. 

Vizsgáljátok meg a Munkámat, ha akarjátok, hogy meggyőződjetek róla, hogy szilárdak legyetek, hogy 

később ne támadjon kétség bennetek. Mert ez szenvedést és botlást okoz neked, mert ez a kétség erős 

fájdalmat hagy benned, amelyen keresztül a lelkiismereted felidézi magát. De nem akarom, hogy 
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tanítványaim bármilyen szemrehányást hordozzanak a lelkiismeretükben ─ csak azt akarom, hogy érezzék 

Lelkem békéjét. 

16 Ha ez a nép nem tudja, hogyan készüljön fel, ha nem használja fel utolsó tanításaimat, akkor 

később el fogja mulasztani szavamat, és az idő, a megpróbáltatások, a szerencsétlenségek és az emberek 

értelmetlen szavai kétségekbe fogják taszítani. Akkor a tanítványnak meg kell majd állnia útközben, és 

meg kell kérdeznie magától, hogy amit hallott, az igaz volt-e, vagy nem az igazság, és akkor, amikor csak 

a látszólagos csend ad választ kételyeire, tiszteletlenül felemeli arcát, hogy azt mondja az Atyának: "Uram, 

bár megígérted, hogy örökké velünk maradsz ─ miért nem látnak Téged a gyermekeid? Miért nem hall 

téged a mi fülünk? Miért nem érzi a szívünk a Te dobogásodat? Miért nem nyilvánulsz meg világosan 

előttünk?" 

17 És amikor azt látjátok, hogy az emberek tanai és a vallási intézmények nagy küzdelmekbe 

kezdenek, és a maguk útján haladnak előre, "csatákat" nyernek, azt mondjátok majd: "Hová lett az Atya 

munkája?". Miért hallgatott, és miért hagyott minket magunkra a sorscsapások és veszélyek 

áldozataiként?" 

Nagyon nagy kételyeitek lesznek, mint ahogyan más tanítványaimnak is voltak máskor, és a kétely 

még nagyobb lesz, amikor eszetekbe jut sok olyan szavam, amelyek a rossz értelmezések szerint nem 

valósultak meg, és akkor azt mondjátok majd: "Miért nem volt az Ő szavának sem hatása, sem ereje arra, 

hogy az Ő népét egységben hagyja? Miért nem tette meg minden erejével azt a csodát, hogy az Úrnak ezt a 

spiritualista népét egy szívbe olvasztotta? Abban az időben, amikor tanítványait tanította, miért nem jöttek 

emberek a világ minden nemzetéből, hogy hallgassák Őt? Miért nem volt béke az emberek között, amikor 

Ő hatalommal szállt le az Egyetemes Sugara által? Miért volt olyan szomorú a távozása? Miért távozott el 

tőlünk csendben, anélkül, hogy az egész emberiség meghallotta volna, és megdicsőült volna?" 

Mindez a kétségek tüzében fogja gyötörni a szíveteket, de én nem akarom, hogy ez megtörténjen. Azt 

akarom, hogy a lelked, minden kétségtől és bizonytalanságtól megszabadulva, ne követeljen az Atyától 

semmit, ami az Ő Isteni Szellemének materializálódását jelenti. Nem akarom, hogy Szavam megszűnése 

után azt kérjétek, hogy emberszabásúvá tegyem Magamat, korlátozzam Magamat, vagy Jézus emberi 

alakját vegyem fel. 

18 Azt akarom, hogy a lelked valóban kövessen Engem ─ nem csak azért, mert vágysz arra, hogy 

érezz engem, nem azért, mert lelkednek szüksége van arra, hogy lásson és halljon Engem, hanem azért, 

hogy érezz engem az igazságosság miatt, hogy lelked egyensúlyában láss Engem lényed hűségén 

keresztül. Mert akkor nagyobbnak, tökéletesebbnek és változatlanabbnak fogtok látni Engem. 

19 Ne feledjétek, hogy az emberek megtévesztve érezték magukat azokban a Második Időkben. Egy 

földi hatalommal teli Messiást vártak, aki megszabadítja Izraelt az emberek rabságából. Egy harcias 

fejedelmet vártak, aki seregek, nemzetek és földi földek ura lesz. 

De amikor hallották annak a szelíd és alázatos Mesternek a szavát, aki csak az Atyja cselekedeteiről 

beszélt, és aki a földi királyságoknál jobb országot ígért nekik, aki tanításának szellemi győzelmét hirdette, 

aki igazságot hirdetett nekik azok számára, akik könnyeket hullatnak a lelki szegényekért, a betegekért, a 

megalázottakért, a rabszolgáknak ─ akkor azok érezték magukat megtévesztettnek, akik várták földi 

szabadulásuk közeli idejét és annak az Úrnak a megdicsőülését ─ ők, akik arra vágytak, hogy lássák őt 

trónon ülni ebben a világban, és megpillantani az igazság jogarát a jobbján, hogy ítélkezzen a nemzetek 

felett, hogy leigázza e világ nagy királyságait. 

20 Amikor eljött a Mester elfogásának éjszakája, szívük megrendült az ilyen szelídség láttán, mert az 

Úr nem állt ellen, mert nem verte le saját ellenségeit az erejével, mert hagyta, hogy szelíd bárányként 

vonszolják a koponya helyére. És amikor az apostolai látták az emberek gúnyolódását és gúnyolódását, 

még ők is zavartan és gyanakodva távoztak. És megkérdezték maguktól: "Miért történtek így az 

események?" Nagy szeretetet éreztek a Mesterük iránt, és magukévá tették Jézus fájdalmát, de még nem 

voltak szellemileg felébredve, és szellemi szemük sem nyílt meg az igazság fényére. És amikor látták Őt 

ott a koponya helyén, és szemtanúi voltak halálának azon a gyalázatos kínzófán, és látták, hogy a vére úgy 

folyik le, mint bármely emberé, kétség fogta el a szívüket. 

21 Hogyan tudnák folytatni Mesterük munkáját? Hogyan folytatnák a megváltás példáját? A Mester 

azonban átment a halálon, hogy dicsőséggel és élettel telve minden teremtett dolog fölé emelkedjen. 

Szemlélte az övéit, és elszenvedte tanítványai kételyeit, és végtelen szeretetének további bizonyítékaként 



U 319 

70 

feltámadása után megengedte, hogy az őt rendületlenül szerető és követő asszonyok lássák, hogy 

tanúságot tegyenek tanítványainak arról, amit láttak és hallottak. 

De e tanúságtétel ellenére kételkedtek. Szükség volt arra, hogy a Mester megnyilvánuljon, eloszlassa a 

kétségek sötétségét és fényt gyújtson mindezekben a szívekben. De még mindig ott volt az a tanítvány, aki 

a leginkább kételkedett ─ Tamás, aki azt mondta, hogy csak akkor hiheti el, hogy feltámadt, ha saját 

ujjaival megérintheti a Mester sebeit. És így a Mesternek meg kellett győznie őt is a kételyeiben. 

22 Amikor a Mester egyedül találta tanítványait, akik izgatottak voltak, mert egyesek hittek a Mester 

feltámadásában, Tamás pedig kételkedett, az Úr megjelent közöttük, és azt mondta: "Az én békém legyen 

veletek!". Magához hívta Tamást, megmutatta neki a sebeit, és így szólt hozzá: "Tedd bele az ujjaidat, 

Tamás, és ne kételkedj, mert valóban én vagyok az." 

De Tamás, aki abban a pillanatban megbánta kétségeit, felkiáltott ─ hitetlenségében legyőzve ─ 

"Uram!". De én azt mondtam neki: "Mivel láttál engem, hittél. Boldogok azok, akik látás nélkül hisznek." 

23 Akarod-e örökké a lelkedben hordozni Jézusnak, a Mesternek ezt a szeretetteljes szemrehányását? 

És hogy ismét azt mondjam nektek: "Hittetek, mert láttatok?" Nem, a Szentlélek tanítványai ─ nem, a 

harmadik korszak tanítványai! Ne legyen benned kétely, távolítsd el még most is, nézz Rám a Lélekben, 

nézz Rám az Én igazságosságomban és az Én lényegemben, hogy később, amikor már hiányoznak ezek a 

megnyilvánulások, képes legyél szeretet és hit által látni Engem a tiszta, kétségektől és foltoktól mentes 

szellemi tekintettel. 

24 Ahhoz, hogy nekilássatok a küldetésetek teljesítésének, nem szabad megvárnotok, amíg csak a 

látókon keresztül tudok szólni nektek: Kelj fel és tedd a kötelességedet, ne várd el, hogy újra emberré 

váljak, hogy hitet találj. Ez a második korszakban történt, mert annyira szükséges volt. Mert a Mester nem 

kérhetett többet a tanítványaitól abban az időben, amikor az ember a szellemével kezdett behatolni a 

túlvilág kifürkészhetetlen birodalmaiba. 

De ti, akik azok vagytok, akik most élnek, és azok, akik régen éltek, akik fejlesztettétek a lelketeket, 

akiket gyakran próbára tettem, és akikhez gyakran beszéltem az emberi értelem által, hogy elhozzam 

nektek az igazságot, és nagy kinyilatkoztatásokat tegyek nektek ─ kételkedhettek-e, beleeshettek-e az 

anyagiasodásba, hagyhattátok-e, hogy a szívetek szeretete kihűljön, és a lelketek letérjen az útról az Én 

Szavam megszűnése után? Nem, tanítványok, most szólok hozzátok, és még sokszor felkészítelek 

benneteket az Igém által, hogy lelketekben csak fény, erő, elszántság és elpusztíthatatlan hitbuzgalom 

legyen minden megpróbáltatással szemben. 

25 Amikor spirituálisan megmutattam magam a Második Korszak tanítványaimnak, ők igaz szeretetet 

éreztek a lelkükben. Ekkor a testvériség és a szellemi erő ölelésében egyesültek, hogy folytassák Mesterük 

munkáját. Miután ugyanis eloszlatták kételyeiket, lélekben teljes boldogsággal mondták: "Valóban ─ 

valóban a Messiással, Isten Fiával voltunk, valóban együtt éltünk a világ Megváltójával, nem csapott be 

minket. Ő az Élet, Ő a Megváltó, Ő az Igazság, az Ő országa nem e világból való, az Ő otthona az 

Örökkévaló Királyság, ahonnan ma ránk néz, beszél hozzánk, és engedi magát látni. Megígérte, hogy 

örökké velünk lesz. És valóban egyesültünk, szeretjük egymást, és tanúságot teszünk Róla a föld minden 

népének." 

26 Tudjátok-e, hogy az igazi egyesülés létrejön-e közöttetek azután, hogy megszűnik az Igém, amikor 

szívetek és lelketek mélyén érzitek az Igém hiányát, amikor Szellemi Világom nem fogja többé 

visszhangozni az Igéjét közöttetek az ajándékhordozókon keresztül? Akkor a közösségek keresni fogják 

egymást, és azok, akik eddig távol maradtak és a maguk feje szerint dolgoztak, felkeresik testvéreiket, 

gondoskodnak egymás melegéről és jelenlétéről, tanácsról és segítségről. Vágyni fognak szavamra, és 

néhányan keresni fogják a gyógyító balzsamot mások körében, és én újra el fogok jönni, hogy 

kinyilvánítsam magam. 

27 Igen, népem, és közel fogok beszélni szellemi fületekhez, és mindannyian látni fogtok Engem, és 

ezek a világos kijelentések, amelyeket adok nektek, és amelyekről ma még nem tudjátok, hogy milyen 

módon fognak jönni, határozott és világos módon fognak jönni, hogy a helyes útra tereljenek benneteket. 

Ők lesznek a védelmed, az ösztönzésed, hogy soha ne gondold, hogy egyedül jársz. 

Meg foglak lepni benneteket az ösvényeken, a küldetésetek szellemi teljesítésében, a kötelességetek 

földi teljesítésében és a vétkeitekben is. Kiválasztom a megfelelő pillanatot, hogy minden egyes 
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tanítványom útjában éreztessem magam. Jelen leszek és érzékelhető leszek a találkozóitokon, és érezni 

fogjátok melegségemet, Lelkem leheletét, és megkapjátok inspirációimat. 

28 Azt akarom, hogy ahogy egyre inkább hisztek bennem, úgy legyen hitetek egymás között, ─ hogy 

ne legyen hamis tanúságtétel köztetek ─ hogy ne jöjjön hazugság az ajkatokról, hogy naggyá vagy 

ismertté tegyen benneteket az emberek vagy az emberiség körében. Jaj annak, aki hazudik! Jaj annak, aki 

azt mondja: "Láttam a Mestert", anélkül, hogy látta volna Őt! Jaj annak, aki azt mondja: "Ezt az üzenetet 

az Úrtól kaptam", anélkül, hogy megkapta volna! Mert akkor az ihletemet megvonom tőle, és csak úgy 

nyerheti vissza, ha megtisztítja magát a foltjaitól. 

Ne éljetek vissza a nevemmel, ne használjátok a munkámat hazugságra, ne éljetek vissza a 

szellememmel vagy a munkámmal, hogy elfedjétek a csalásotokat. 

29 Azt akarom, hogy csak az igazat mondjátok, hogy ha soha nem kaptok tőlem sugallatot vagy 

megnyilvánulást, akkor is egyetértsetek vele, és ne hazudjatok, mert akkor senki sem tud majd vádolni 

benneteket. De kérdezem: Ki lehet az, aki semmit sem kap tőlem? Ki lehet az, aki nem élvezi ihletésemet, 

aki nem kapja utasításaimat és nem érzi megnyilvánulásaimat? Nem fogok meghátrálni a vétkeitek előtt. 

Mindig veletek leszek, és prófétákká változtatlak benneteket ─ de az igazság prófétáivá, nem pedig hamis 

prófétákká, akik az utcán dicsekednek a próféciájukkal. 

30 Az első időkben prófétáim kimentek az utcára, és hirdették az Úr üzenetét. De mennyi alázat, 

mennyi erő és hit volt bennük! 

Az idők megváltoztak, és ma már nem lehet kimenni az utcára, az országutakra vagy az emberek 

piacterére, és teli torokból kiabálni az üzeneteimet. Ma tudnotok kell, mikor jött el a pillanat, hogy 

beszéljetek, cselekedjetek vagy imádkozzatok. Ha így készültök fel, az én népem nem fog kételkedni a 

saját tanúságtételeitekben. 

31 Amikor közel álltok egy próbatételhez, amikor igazságosságom érezhetővé válik a föld népei 

között és köztetek is ─ amikor az Én akaratom az, hogy felfedjek nektek valamilyen eseményt, akkor 

kiválasztom egyikőtöket, hogy figyelmeztessen benneteket, és bejelentse nektek, mi fog történni. 

Kiválasztok kettőt, hármat vagy annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy megerősítsem ezt az üzenetet. Ne 

kételkedjetek azonban, mert ezzel még nagyobb megnyilvánulást kérnétek az Atyától. 

Nem tudjátok, hogy a Mester azt mondta nektek ebben a Harmadik Időben: "A juttatások ideje véget 

ért"? Ha akkor azt mondod: "Igen, Atyám, az anyagi javaknak vége, de a lelki javak, amelyeket megígértél 

nekünk". Erre azt válaszolom nektek: "Igen, gyermekeim ─ de ha azt követelitek a Mestertől, hogy 

emberré váljon, akkor ez a ti követelésetek a földi előnyökhöz tartozik, és annak az időnek már vége." 

32 Ezért megszabadítottalak benneteket sok hagyománytól, mert meggyaláznátok és 

lealacsonyítanátok az Atya által a szellemeteknek kinyilatkoztatott imádat módját ─ az imádat 

kegyelemmel és tökéletességgel körülvett formáját. Hagynátok, hogy rítusokká, szertartásokká és világi 

ünnepekké fajuljon, és egyre inkább a külső istentisztelet, a hagyományok betartása foglalkoztasson 

benneteket a törvény és a tanítás teljesítése helyett. Ezért, egyesek bosszúságára és mások örömére, ebben 

az időben felszabadítottalak benneteket számos hagyománytól, számos vallási gyakorlattól, amelyekhez a 

lelketek kötve volt. 

33 Most, apránként, felfedezitek az igazi templomot, és ezt a templomot megtaláljátok mind 

magatokban, mind pedig kívül, a világegyetem végtelenségében. 

Ma felismeritek, hogy az igazi oltár a szívetekben van, hogy a hit az a lámpatartó, amelyet Nekem kell 

meggyújtanotok, hogy a virágok, az áldozatok, a műveitek, az érdemeitek ─ hogy az Úr képmása ti 

magatok vagytok, hogy rajtatok keresztül láthassatok Engem. 

Ma felismeritek, hogy a kegyelem forrása az Én Isteni Lelkem ─ a tökéletességek és áldások 

kimeríthetetlen forrása ─, hogy Én vagyok a Mű, mert saját Művem van Bennem, és az végtelen és 

egyetemes ─, hogy Én vagyok minden lélek Pásztora, akik dicsőséges számban követnek Engem, és hogy 

végül mindenki eljut az egyetlen akadályhoz, ami a tökéletes béke, ami a lelkek örök otthona a magas 

túlvilágon, és hogy az Atya háza mindenütt ott van, és ti soha nem hagytátok el azt a házat. 

34 Ily módon lelked kitárja szárnyait, és a téren keresztül meglátja a végtelent, az időn keresztül az 

örökkévalóságot, a tökéletes és fényes utat, amely az "úton" keresztül az Atyához vezet. Akkor majd 

elfelejted a hagyományokat, amelyek akadályok és buktatók voltak, és hátrahagytad az úton ─ a rutin, 
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amely csak a fal volt, amely megállította a lelkedet, és a képek ─ a fanatizmus tárgyai ─ hátrahagynak, és 

a lelked sietve és szabadon, tele buzgalommal, örömmel, reménnyel és hittel fog járni a lelki jövője felé. 

35 Mindaz, amit a lélek botnak tekintett, hogy megtartson, hogy támaszkodjon, hogy higgyen és 

szeressen Engem, továbbra is rendelkezésére áll, hogy szellemi tekintetével Rám nézzen, hogy bízzon az 

Örökkévalóban és az Igazságban, amelyet bőségesen kinyilatkoztattam közöttetek ebben az időben. 

Egyesek felkészültsége révén legyőzöm mások tökéletlenségét. A haladás, a hozzám való közeledés, a 

felfelé haladás, az eszménykép és az Isteni Munkám megértése iránti vágyadon keresztül eljövök és 

kinyilatkoztatom Magam, bölcsességként és fényként árasztom ki Magam közöttetek. 

36 Jézus vére, amely az üdvösség fényévé változott, üdvösségként hatolt be minden lélekbe, és hatol 

be továbbra is. Örökké az Én Lelkem ad üdvösséget és világosságot, szüntelenül engedem, hogy fényem 

sugarai áthatoljanak ott, ahol sötét van, szüntelenül Isteni Lelkem ─ nem emberi vérként, hanem megváltó 

erőként, szellemi életként ─ árad ki minden gyermekemre. 

37 Jövőtök vár rátok, ezek az idők közelednek és közelednek felétek, és ezekkel az időkkel együtt 

jönnek az emberek, a tömegek, akik vágynak a spirituális tudásra ─ vágynak arra is, hogy eloszlassák a 

kétségeiket, és hogy megtalálják lelkük számára a fény és a béke kapuját. 

38 Emberek fognak jönni, és köztük "Tamás", akit a tudomány és a materializmus képvisel, éber 

szemmel, hogy vizsgálódjon; és nemcsak a szemével, hanem a keze ujjaival is, hogy fürkészje, hogy 

megérintse, mert csak így tud hinni jelenlétemben és a szellemi eseményekben, amelyek egymás után 

fognak bekövetkezni az emberiség körében, és amelyekről az embereknek tanúságot kell tenniük, hogy a 

"harmadik korszak Tamását" a kételyeiben és materializmusában legyőzze az én szeretetem. 

39 Készüljetek fel, hogy a hit apostolai lehessetek, hogy buzgó tanítványok lehessetek, akik nemcsak 

szavakkal, hanem tettekkel is tanúságot tesznek. Ily módon példáitok legyőzik az emberek 

keményszívűségét. Csodákat fogok tenni, és olyan bizonyítékokat fogok adni, amelyek valóban 

megvilágosítják a hozzátok fordulók hitetlenkedését. 

40 Nem kérek tőletek semmi lehetetlent, nem lesznek nehéz munkák, amelyeket el kell végeznetek, a 

felkészülésetek, az imátok és a hitetek elég lesz Nekem, és minden mást én fogok megtenni, ó, szeretett 

gyermekeim! 

41 Mindazt, amire képtelen vagy, ─ minden nehézséget, amivel találkozol ─ bízd rám, és én mindent 

lehetővé teszek. Akkor az emberek megtapasztalják majd, hogy ami az emberek számára lehetetlen, az a ti 

közvetítésetek által valósággá válik. Nem lesznek képesek ezeket a csodákat emberi lényeknek 

tulajdonítani, és csodálkozásukban a túlvilágra kell majd menniük, hogy egy legfelsőbb és magasztos 

hatalomról elmélkedjenek. 

42 Dicsőségben fogom kinyilatkoztatni magamat, hogy semmissé tegyem az emberek bűnét. Az 

emberi hatalom előtt bölcsességként és isteni tudományként fogom kinyilatkoztatni magam. Szégyenbe 

fogom hozni az emberi tudomány materializmusát is. Az emberek minden vallási közösségének és 

intézményének Megváltóként fogok eljönni ─ így hirdettem meg. A viszály és a harc mezején jelen leszek 

a béke láthatatlan fegyvereivel, a kétélű kardommal, hogy elpusztítsak minden bűnt és romlást. 

43 Úgy jöttem, mint a Nagy Harcos, ahogyan az emberek látni akarnak Engem, és ahogyan sokan, 

akik a földön élnek, várnak Engem. Harcosként igazságban és lélekben jöttem. Az én háborúm már régen 

elkezdődött, de még alig kezdődött el: a legnehezebb, a legszörnyűbb csatára még csak most kerül sor, és 

ebbe a csatába mentek bele ti, akiket mostanában katonának képezek ki. 

Tudjátok azonban, hogy az én háborúm nem az igazságtalanság, hanem éppen az emberi 

igazságtalanság elleni igazságosság háborúja. Szeretetem kiirtja a képmutatást, az önzést és az emberi 

gonoszságot. Az én békém el fog törölni mindent, ami a gyűlölet, a viszály magvát és alapját hordozza. 

Mit fog hát megkímélni az Én láthatatlan kardom, amit a kezedbe adok? A gyermekeim életét, 

érzékenységét és erényét. Minden más el fog bukni. 

44 Ha meglátom az irántam való szeretet egy szikráját, az igazságosság egy atomját, egy kis szeretetet 

vagy együttérzést mások iránt, mindez megkíméli a fegyveremet. 

Ezért most már megérthetitek, hogy ez a csata nagyon nagy lesz köztetek. De ez nem csak az emberek 

között van így, ez a harc egyetemes. E csata után minden lélek megtesz egy lépést az igazi élet felé ─ egy 

lépést a fejlődés felé, egy határozott lépést felém, az igazságban és a szellemben. 
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45 Nem érzed, hogy a lelki élet körülötted mennyire felbolydult? Nem érzed, hogy ennek a nagy 

csatának a dübörgése hallatszik a lelkedben? Még mély álmod pillanatában is birkózik és küzd a lelked, 

felszabadítja magát, és azon a küldetésen dolgozik, amelyet kijelöltem neki. 

46 Ezek azok a nagy csaták, amelyeket tanítványom, János a prófétai ajándék révén látott. Látta a 

seregeket, amelyek ugyanazok, mint a ma harcoló seregek. 

47 A leghevesebb csata még nem jött el, és ezért szüntelenül tanítalak benneteket, hogy bátor 

katonáivá váljatok Tanításomnak, Törvényemnek ─ annak a Törvénynek, amely azt mondja katonáinak: 

"Szeressétek egymást!". 

48 Ez az, amit a Nagy Sztrájkoló, amit a Seregek Fejedelme mond nektek, szeretett népem, a 

Harmadik Korszakban. Keljetek fel a szeretet e kardjával, ragadjátok meg, húzzátok ki hüvelyéből, és 

győzzétek le az emberiségben létező minden gyűlöletet és gonoszságot. 

49 Tudjátok, hogy "Magas Trónusomról" békével és áldásaimmal borítom be a világegyetemet. 

50 Mindent megáldok minden órában, minden pillanatban. Tőlem nem származik, és nem is fog soha 

származni gyermekeim számára semmilyen átok vagy kárhoztatás. Ezért, anélkül, hogy látnám az igazakat 

vagy a bűnösöket, mindenkire kiárasztom áldásaimat, szeretetem csókját és békémet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 320 
1 Boldog az emberi faj, mert megtestesült Urának jelenléte. Boldog az emberi faj, mert megkapta a 

szeretetnek ezt az örökségét. 

2 A világban Jézus által való létezésem Palesztina földjén történt, prédikálásom csak három évig 

tartott, csak néhány falut látogattam meg, és a tömeg, amely a Golgotára kísért Engem, nem volt túl nagy. 

Mindazonáltal az az Ige, amely Jézus ajkáról hangzott el, minden idők emberiségéhez eljutott. 

Nem volt szükség arra, hogy az akkori idők minden országába elmenjek tanítványokat keresni, mert 

tudtam, hogy Igém, mint egy mag, hamarosan el fog terjedni arról a földről, hogy szétszóródjon a 

földkerekség minden népén. 

Azok, akik hallották Jézust és tanúi voltak "halálának", reprezentatívak voltak az utána következő 

nemzedékek számára. Mert tanításom lényege és a szeretet, amellyel az a vér kiontatott, mindenkinek 

szólt. 

3 Ne ítéljétek el azt a népet azért, mert nem ismerték fel Jézusban a Messiást, és mert feláldozták őt. 

Ne háborodjatok fel azon a gondolaton, hogy akit kigúnyoltak, az maga Isten volt. Bizony mondom 

nektek, egyedül én vagyok a bíró. 

Sokan azok közül, akik igazságtalanul elítélik ezt a népet, és nem bocsátják meg nekik, hogy 

feláldozták a Mestert, a szívükben hordoznak egy lehangoltságot, anélkül, hogy ezt észrevennék, mert 

olyan helyet foglaltak el, ami nem az övék. 

4 Ahogyan amikor haldokolva lógtam a kereszten, a szenvedéseimből lakmározó tömeggel szemben 

felkiáltottam: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", ugyanezt a mondatot 

ismételhetném meg naponta hozzátok intézve. Mert bár születésetek óta ismeritek a nevemet, és 

lelketekben hordozzátok tanításaimat, parancsaimat és törvényeimet, mégsem szűntek meg sértegetni és 

gúnyt űzni az elveimből. 

5 A szellemi kinyilatkoztatások három korszakát éltétek meg, de az emberiség még mindig nem 

emelte fel a templomot, amelyre várok. Mégis ─ ebben a Harmadik Korszakban ─ az emberek a szívük 

mélyén fogják felállítani a Szentek Szentjét, ahol a frigyláda lesz, amely a lélek, amely magában őrzi a 

Törvény tábláit, amelyek a lelketekben vannak. 

6 Számotokra az emberiség erkölcsi és szellemi átalakulása lehetetlennek tűnik, mert nagyon távol 

álltok a nektek kinyilatkoztatott elvektől. Nem tudtok elképzelni, még kevésbé hinni egy olyan világot, 

ahol szeretet, béke és igazságosság uralkodik. 

7 Mondom nektek, hogy mindezt azért nem tudjátok elhinni, mert nem akartátok megvizsgálni 

szavam értelmét, sem műveim értelmét. Ha egy kis időt szentelnétek a spirituális elmélkedésre, nagyszerű 

inspirációkat kapnátok, és bölcsességre jutnátok. 

8 Kinek volt a 2000 évvel ezelőtti emberek közül fogalma arról a mai világról, amelyet az 

intelligenciátok erejével teremtettetek? Senki. Ezért nem hittek sok olyan ősi próféciában, amelyek ezt a 

mai világot hirdették. 

9 Prófétai módon egy új világot és egy spiritualizált emberiséget hirdetek nektek, de amikor ez a szó 

ismertté válik, ismét nem fogtok hinni benne. 

10 Nemzedékről nemzedékre elmúlik, az ember gőgje viharokat és árvizeket, dögvészeket és 

csapásokat szabadít el, és az emberiség jajkiáltása megrázza az űrt. De mindezek után a föld új lakói 

elkezdik az önvizsgálat és a spiritualizáció életét, felhasználva az elmúlt nemzedékek által rájuk hagyott 

mérhetetlen tapasztalati kincset, és az isteni mag elkezd csírázni. 

11 Minden lélekben ott van az isteni csíra, amely belőlem származik, és ahogyan gyermekeitek 

örökölni fogják szüleik vonásait vagy jellemét, úgy a lelkek is végül felfedik, amit Mennyei Atyjuktól 

örököltek: a szeretetet. 

12 Emlékezzetek arra a napra, amikor az irántatok való szeretetből emberként meghaltam a kereszten. 

Emlékezzetek a Szenvedélyemre ─ igen, de ne tegyétek ezt többé a hagyományos módon, amelyhez 

évszázadok óta hozzászoktatok ─ egy külső és érzéki módon, amely nem hagyott magot a lelketekben, 

mert nem merültetek el a jelentésében és jelentőségében. 
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13 Látom, hogy a szívetek meghatottsága érdekében véres ábrázolásokon és képeken keresztül 

dramatizáljátok halálomat, hogy sírtok és gyászruhát viseltek, mintha egy ember halt volna meg, és hogy 

évről évre részvétet nyilvánítotok az Anyának anélkül, hogy tudatában lennétek annak, hogy mit tesztek. 

14 Miért kellene részvétet nyilvánítani Máriának, amikor senkit sem veszített el, hiszen Ő, aki 

meghalt a kereszten, feltámadt az Örök Életre? Miért hullatnátok könnyeket Miattam, hiszen Én túl 

vagyok a fájdalmon és a halálon? 

15 Bizony, mondom nektek, jobban tennétek, ha könnyeket hullatnátok magatok miatt, és bánatot 

éreznétek bűneitek miatt, és bánatot hordoznátok a szívetekben annyi erény és nemes érzés miatt, amelyek 

meghaltak bennetek. 

16 Azt akarom, hogy évfordulókra, dátumokra vagy hagyományos emléknapokra való várakozás 

nélkül gyűljetek össze találkozókon vagy családjaitok kebelében, és a példákat és műveket átnézve, 

amelyeket a Második Korszakban mutattam be nektek, gyűljetek össze lelkiséggel és odaadással, hogy 

elmélkedjetek Szavamról és értelmezzétek azt. Mert akkor valóban hasznotokra válna a lelketek, mert 

felfedeznétek műveim és szavaim értelmét vagy lényegét. 

17 Ne próbáljatok meg sajnálatot érezni irántam, mert nincs bennem semmi, ami miatt az emberek 

sajnálatot érezhetnének. Ehelyett hagyjátok, hogy az a szeretet, amelyet egy életen át mutattam nektek, 

inspiráljon benneteket, és ezt a szánalmat, ezt a megbánást a sértés miatt, és ezt a lelkiismeret-furdalást 

fordítsátok felebarátotokra, akik között ezrek vannak, akik minden szánalomra és együttérzésre méltók: 

egyesek azért, mert nagyon szenvednek; mások azért, mert a bűn mocskába vetették magukat; megint 

mások azért, mert nem ismerik az igazság fényét, és megint mások azért, mert szeretet nélkül élnek, vagy 

mert éheznek és szomjaznak az igazságosságra és a békére. 

18 Érezzen valódi együttérzést és irgalmat irántuk, sírjon és imádkozzon értük. De mindenekelőtt 

tegyen valamit, ami enyhíti a fájdalmukat vagy javítja az életüket. Akkor valóban úton lesztek ahhoz, hogy 

megértsétek tanításomat, megértsétek áldozati halálomat és helyesen értelmezzétek akaratomat. 

19 Egymás szeretete lesz az egyetlen magatartás, amely engedelmeskedik az én szavamnak és kedves 

az én szellememnek. 

20 A kereszten mondtam Jézus által: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek!". 

Sok évszázad után ismét azt mondhatom ennek az emberiségnek, hogy még mindig nem tudja, mit 

csinál. Mert gyakran elferdíti a törvény vagy az általam kinyilatkoztatott tanítás értelmét, és mindkettőt 

megszegi, miközben azt hiszi, hogy tiszteli és teljesíti őket. 

21 Ha megértenétek és éreznétek a tanításomat, a szeretet áramlana az ereitekben ─ szeretet 

embertársaitok iránt, akik részesei vagytok Nekem. De ti messze vagytok attól, hogy szeressétek egymást, 

és ennek szinte minden cselekedetetekkel tanúbizonyságát adjátok. 

22 Emlékezzetek meg az emlékünnepségeiteken arról, hogy Én, az Isteni Mester, irántatok való 

szeretetből elhagytam a Szellemi Birodalmat és emberré lettem, hogy az emberi lények között lakjak ─ 

hogy elhagytam a Birodalmamat, hogy emberi lényként a ti világotokban legyek, a ti világotokban, a ti 

világotokban. 

Hogy a rászorulóknak szolgálatot mutassatok ─ hogy minden teremtett dolog Atyja Krisztusban lévén, 

eljött hozzátok, hogy a legalázatosabb legyen, és egész életét nektek szentelje. 

23 A tanításom azt tanította, hogy minél több van, annál többet kell adnod, és minél nagyobb vagy, 

annál alázatosabbnak kell lenned. 

24 Melyek azok, akik példát vesznek rólam ebben az időben? Melyek képesek leszállni egy trónról 

vagy egy díszes székről, hogy a szegények és rászorulók közé kerüljenek, és életet adjanak nekik? Nem 

fedezem fel őket, noha a világotok oly nagy és az emberiség oly számos. 

25 Ha egyszer ilyen példák bőségesen lesznek a földön, akkor elmondhatjátok majd, hogy figyelembe 

veszitek szavamat és példáimat, hogy éltek velük. 

26 Nemzedékről nemzedékre és korról korra az emberek egyre távolabb kerültek az isteni 

törvényektől, ami visszafejlődést okozott a szellemi világban. 

27 Ha egy pillanatra megállnátok, hogy megnézzétek a világotokat, hogy az ésszel nézzétek, mintha 

egy hegy tetején állnátok, és egy várost néznétek, akkor észrevennétek, hogy az emberek kifejlesztették 

szenvedélyeiket és intelligenciájukat, és mindig földi célokra használták őket. 
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28 Ha utánanézel és elgondolkodsz, felfedezed, hogy sehol sem mutatkozik az igazi spiritualizáció 

jele ─ valami, ami bizonyítja, hogy az emberben egy fénylény lakik. 

29 Amikor leszálltok a szemlélődésetek e hegyéről, szomorúan, szomorúan teszitek ezt, ─ azzal a 

felismeréssel, hogy messze eltávolodtatok a lelki életet irányító isteni törvényektől. 

30 Útközben találkozol majd a kicsiny, alacsonyabb rendű lényekkel: egy méh, egy hangya, egy 

féreg, és azt mondod: "Atyám, miért nem engeded meg, hogy ezek a lények, akik alattunk vannak, 

vétkezzenek, és miért engeded meg, hogy a hozzánk hasonló szellemi gyermekeid nagyon is 

vétkezzenek?". Ó, kicsinyeim, ti, akik ilyen értelmetlen kérdéseket merészeltek feltenni az Uratoknak! 

31 Már azzal is megleptelek, hogy irigylem ezeket a teremtményeket a könnyedségért és a békéért, 

amelyben élnek. Láttam, hogy irigyled a madarakat a fészkük öröme miatt, amelyet otthonná tettek, és 

hallottam, hogy a szíved azt mondja magában: "Talán ezek a teremtmények nagyobb áldást érdemelnek, 

mint Isten gyermekei?". 

Most azt mondom nektek, hogy azért kérdezősködtök és gyötrődtök annyira, mert nem tudjátok, 

hogyan tanulmányozzátok a tanításomat, amíg meg nem találjátok az igazságot. 

32 Miért nem látjátok, hogy ezeknek a teremtményeknek csak egy otthonuk van, a föld, és hogy 

éppen ezen a földön van a mennyországuk és a boldogságuk? Nem látjátok, hogy egy olyan erő követésére 

késztetem őket, amely a természet törvénye? Mivel a Törvényen belül élnek, élvezniük kell mindazt, amit 

a Törvény tartalmaz, ami szeretet, béke, jólét, öröm, tevékenység, élet. 

33 Nektek, embereknek lehetőségetek van arra, hogy megismerjetek valamit, ami túl van a földi 

természeten, ami a Szellemi Élet. Ezért feltárult előttetek az út, amely Atyátok országába vezet. De 

szabadon hagytam nektek, hogy erre az útra lépjetek, vagy ne ─ hogy felmenjetek vagy leereszkedjetek, 

hogy közeledjetek vagy távozzatok. Mert ez az útja annak, hogy valódi érdemeket szerezzetek az Atya 

felé, és egyúttal bizonyítsátok az iránta való szereteteteket. 

34 Az érzéketlen lényt az ösztön vezeti, amely a belső hangja, a mestere, a vezetője. Olyan, mint egy 

fény, amely anyjától, a természettől származik, és megvilágítja az utat, amelyet életében be kell járnia ─ 

ez is egy veszélyekkel és kockázatokkal teli út. Titeket, embereket a lélek irányít, titeket, lelkeket a 

szellem irányít, amely az a fény, amelyet az Isteni Szellem helyezett el szellemi gyermekeiben. 

35 A természet gyermekeinek sorsa a földön van, itt kezdődik és itt ér véget. A lélek sorsa viszont 

Velem kezdődik, és soha nem ér véget. Mert amikor a földi élet fölé emelkedik, amikor a tökéletesség 

világain túljutva belép az örökkévalóságba, egyik otthonból a másikba költözik, új, bölcsességgel teli 

világokat fedez fel, egyre boldogabbá válik, egyre jobban szeret. 

36 Ne álljatok le gondolkodni a sorsotokon, és ne mulasszátok el megfigyelni alacsonyabb rangú 

testvéreiteket, mert bennük a bölcsesség végtelen példáit fedezhetitek fel, amelyek ─ az életetekre 

alkalmazva ─ jó gyümölcsöket fognak nektek teremni. 

37 Vegyünk példát abból a harmóniából, amellyel az egyes fajok élnek, a szorgalmasak 

tevékenységéből. Szívleljétek meg a hűség vagy a hála példáit. Isteni bölcsességet tartalmazó példák ezek, 

hiszen teremtményeimtől származnak, akik szintén tőlem születtek, hogy körülvegyenek és elkísérjenek 

benneteket világotokon, hogy osztozzanak abban, amit a földre helyeztem, és hogy felfedezzétek bennük a 

hangot, amely azt mondja nektek, hogy..., ha betű szerint teljesítitek az Isteni Törvényt, és hagyjátok 

magatokat a lelkiismeret hangja által vezetni, ahogyan őket az ösztönök vezetik, megismeritek a 

harmóniát, megtapasztaljátok a békét, és ez elhozza nektek javaitok gyarapodását, bőséget, szellemi és 

emberi fejlődést. 

38 Gondolod, hogy aki mélyen elgondolkodik mindezen, az képes lenne háborút szítani? Gondolod, 

hogy aki tisztán hallotta lelkiismerete hangját, az a saját felebarátját akarja megalázni? Nem, szeretett 

emberek. Jussatok tehát arra a következtetésre, hogy el kell gondolkodnotok kinyilatkoztatásaimon, hogy a 

világnak is el kell gondolkodnia, hogy a lélek felemelkedjen e szemlélődések láttán, az elme áhítattal 

legyen, és az ember ─ egyszóval ─ valóban meghallja és engedelmeskedjen a lelkiismeret hangjának. 

39 Gondolkodjatok el a mai nap leckéjén, és tanítsátok, hogy elgondolkodjatok rajta. Ezt az üzenetet 

el kell juttatnotok embertársaitok szívéhez azzal a szívélyességgel, amelyet én adtam nektek. Mert 

küldetést kell teljesítenetek, és ezért jöttem most, hogy elhozzam nektek az Igémet. De ehhez az 

igehirdetéshez nem azokat használtam fel, akik e világ tanulásában képezték elméjüket, hanem azokat, 

akik egyszerűségükben olyanok voltak, mint a Második Korszak tanítványaim. 
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40 Mutasd meg neki félelem nélkül a munkámat, mert annak mindenkor fel kell világosítania a 

világot. 

41 Neveljétek magatokat, hogy az én szavam megmaradjon a szívetekben írva, hogy olyanok 

legyetek, mint a Mesteretek, hogy alázatosak legyetek, és igazi tanítványaim legyetek. Hozzátok el az 

igazságot, hogy általa az egész emberiség megvilágosodjon. 

42 Gyakoroljátok az erényeket, és egyesüljetek egy tanítványként. Ebből a könyvből mindenki 

magával viszi a tanítást, és így "az utolsó lesz az első". 

43 Szeretett nép: Milyen áhítattal hallgattátok ezt az igét, amely eligazít benneteket, és bejelenti 

nektek azokat az eseményeket, amelyeket rövidesen látni fogtok a saját országotokban bekövetkezni. 

44 Az emberi lény nagy lépéseket tesz majd a spiritualizáció felé; szelleme képes lesz túllépni az 

emberi korlátokon, és magasabb életvilágokba jutni, hogy kapcsolatba lépjen testvéreivel, és befogadja a 

fényt, amit ők kínálnak neki. Képes lesz arra is, hogy leszálljon az élet azon síkjaira, ahol az alacsonyabb 

fejlettségi szintű lények, a visszamaradott lények tartózkodnak, hogy segítsen nekik elhagyni szegényes 

létüket, és egy jobb élettervre helyezze át őket. A létra, amelyen a lélek a tökéletesség felé halad, nagyon 

hosszú; ezen a létrán végtelenül sok különböző fejlettségi szintű lénnyel fogsz találkozni, és te felajánlasz 

nekik valamit abból, amid van, és ők cserébe szintén adnak neked valamit a szellemi gazdagságukból. 

45 Akkor rájössz, hogy nem ez az egyetlen világ, amelyik a fejlődéséért küzd. Megtudjátok majd, 

hogy a lélek minden bolygón fejlődik, hogy mindegyik bolygón megmozdul és növekszik, hogy 

beteljesítse sorsát, és azt akarom, hogy készüljetek fel, hogy szövetséget köthessetek minden 

testvéretekkel, hogy cserélhessetek velük abban a szent vágyban, hogy megismerjétek, szeressétek és 

segítsétek egymást. Tegyétek ezt az én nevemben és feltétel nélküli engedelmességben, gondolataitok 

által. Ha elkezded ezt a gyakorlatot, fokozatosan meg fogod érteni a kéréseiket, a tanításaikat és az 

előnyeiket. 

46 Vágyom arra, hogy harmóniában legyetek testvéreitekkel ezen a bolygón és azon túl, ami jelenleg 

az otthonotok. Alakítsatok ki baráti kötelékeket, kérjetek segítséget, ha szükségetek van rá, és siessetek 

segíteni azoknak is, akik azt kérik tőletek, amivel rendelkeztek. 

47 Mennyire szeretnek és védelmeznek benneteket azok a lények, akiknek ezúttal az a rendeltetésük, 

hogy eljuttassanak benneteket az Én visszatérésem megismerésére, és milyen jótékonyan befolyásolják ezt 

az emberiséget! Egyedül én látom ezt a folyamatos erőfeszítést, és ismerem az érdemeit. Áldom őket, mert 

a munkájuk nagyszerű. Ha be tudnátok hatolni lelki életetekbe, láthatnátok, hogy tele van gondoskodással, 

csodákkal, amelyeket lelki jótevőiteknek köszönhettek. Különböző küldetésekben dolgoznak a világodon 

anélkül, hogy még csak gyanítanád a jóságukat és az erőfeszítéseiket. Csak azt mondom, hogy 

folyamatosan küzdenek azért, hogy helyreállítsák a rendet és az igazságosságot az emberek életében. 

48 Segítsétek őket nehéz küldetésükben, értsétek meg szeretetüket, önzetlenségüket, és legyetek 

munkatársaik ebben a nagyszerű munkában! 

49 Nemcsak ebben az időben, hanem azóta, hogy az első ember lakta a földet, a szellemvilág elküldte 

és megnyilvánult, osztozva szenvedéseitekben és örömetekben. Azért rendeltem el, hogy ne érezzétek 

magatokat elhagyatottnak vagy távolinak szellemi testvéreitektől. Amint visszatérsz az egyszerűséghez, 

amint kapcsolatba kerülsz ezekkel a lényekkel, és látod őket magad körül, fel fogod ismerni a munkájukat, 

és megáldod őket. És amint elhagyjátok a földet, hogy megkezdjétek az utat a következő otthonotok felé, 

egyesülni fogtok azokkal, akik életetek védelmezői voltak. De miután megismertétek szellemi testvéreitek 

erényét, nem lesztek-e akkor a kis testvéreitek számára olyanok, mint nektek az őrangyalaitok? 

50 Jelenleg feltárom neked azt, ami világi megértésed elől rejtve volt, mert nem akarom, hogy ne 

maradj tudatában annak, ami alapvető fontosságú az életedben: lelked halhatatlanságának, örökké felfelé 

vezető útjának és végső céljának, ami Bennem van. 

51 Járjátok az utat lépésről lépésre, éljetek a földön, de mindig felnézzetek a mennybe. Ne feledjétek, 

hogy attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtétek az utatokat, az örök életet éltek, és hogy minden 

megpróbáltatás, amin keresztülmentek, közelebb visz hozzám, és hogy minden megtett távolság rövidebbé 

teszi a visszaút idejét. 

52 Láttátok a spiritualizáció e korszakának első fényeit, de a teljes kibontakozását nem fogjátok látni 

ebből a világból. Az utódaitok lesznek azok, akik folytatni fogják a munkátokat. Mégis megadom nektek, 
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hogy továbbra is gondozzátok magotokat, ahogyan azoknak a lelkét, akik a szüleitek voltak, 

megengedtem, hogy továbbra is dolgozzanak küldetésetek beteljesítéséért. 

53 Működjetek a jóért ebben a világban, vigyétek az én szavamat a szívekbe. Gyakran nem fogsz 

meghallgatásra találni egyeseknél, de másoknál visszhangra találsz, és nekik bőségesen át kell adnod ezt a 

tanítást, amelyet én adtam neked, hogy továbbadhasd minden embertársadnak. 

54 Ma a tiétek az én Igém, amely ugyanazt az egyetlen lényeget tárja elétek, amelyet mindig is adtam 

nektek: a szeretetet. Az elvek, amelyeken Törvényem és Tanításom alapul, változatlanok és örökkévalóak. 

55 Ma azért jövök a Szellemben, hogy az Isteni Fény által kinyilatkoztassam igazságomat és 

jelenlétemet, ahogyan abban a Második Korszakban is megtestesítettem "Igémet" Jézusban, hogy az Igén 

keresztül kinyilatkoztassam nektek igazságomat, és azt Vérrel pecsételjem meg. Szükség volt arra, hogy 

eljöjjön az emberekhez, hogy együtt éljen velük, hogy hagyja magát úgy látni és érezni, ahogyan ők látnak 

és éreznek, hogy bizonyítékot adjon nekik arról a végtelen szeretetről, amelyet a Szellemem érez az 

emberek iránt. 

56 Én, Krisztus, az Atya dicsőségét, bölcsességét és hatalmát nyilatkoztattam ki az ember Jézuson 

keresztül. Az erőt arra használták, hogy csodákat tegyenek azok javára, akiknek szükségük volt hitre a 

lelkükben, világosságra az elméjükben és békére a szívükben. Ezt az erőt, amely maga a szeretet ereje, 

kiöntöttem a rászorulókra, hogy teljesen odaadjam magam nekik, ami odáig ment, hogy nem használtam 

fel a saját testemre, amelynek szintén szüksége volt rá a halál óráján. 

57 Nem akartam kihasználni az erőmet, hogy elkerüljem a testemet átütő fájdalmat. Mert amikor 

emberré lettem, azzal a szándékkal tettem, hogy szenvedjek értetek, és kézzelfogható isteni és emberi 

bizonyítékot adjak nektek végtelen szeretetemről és könyörületemről az éretlenek, a rászorulók, a bűnösök 

iránt. 

58 Mindazt a hatalmat, amelyet másoknak kinyilatkoztattam, akár leprást gyógyítottam meg, akár 

vakoknak adtam vissza a látást, bénáknak a mozgást, vagy bűnösöket térítettem meg és halottakat 

támasztottam fel, mindazt a hatalmat, amelyet a tömegek előtt kinyilatkoztattam, hogy bizonyítékot adjak 

nekik az igazságomról, bizonyítva nekik a természet országai feletti hatalmamat, az élet és halál feletti 

hatalmamat, nem akartam magamnak használni, megengedve, hogy testem átmenjen ezen szenvedésen és 

szenvedjen ezen fájdalmon. Igaz, hogy az erőm megkímélhette volna a testemet minden fájdalomtól, de 

akkor milyen érdemem lett volna a szemedben? Milyen, az ember számára érthető példát hagytam volna 

hátra, ha a hatalmamat arra használom, hogy megkíméljem magam a fájdalomtól? Szükséges volt, hogy 

azokban a pillanatokban megfosszam magam hatalmamtól, hogy elutasítsam az isteni hatalmat, hogy 

érezzem és megtapasztaljam a test fájdalmát, a hálátlanság miatti bánatot, a magányt, a gyötrelmet és a 

halált. 

59 Ezért Jézus ajkai a halál óráján segítségért könyörögtek, mert fájdalma valódi volt. De nemcsak a 

fizikai fájdalom volt az, ami Jézus lázas és kimerült testét elborította ─ hanem annak az Istennek a lelki 

érzése is, akit e testén keresztül megnyúztak és kigúnyoltak vak, hálátlan és gőgös gyermekei, akikért ezt a 

vért ontotta. 

60 Jézus erős volt az őt éltető Lélek által, amely az isteni Lélek volt, és áthatolhatatlan lehetett volna a 

fájdalomtól és legyőzhetetlen az üldözői támadásaival szemben; de szükség volt arra, hogy könnyeket 

hullatjon, hogy érezze, hogy a sokaság szeme láttára újra és újra a földre zuhan, hogy testének ereje 

kimerült, és hogy meghaljon, miután a teste az utolsó csepp vérét is elvesztette. 

61 Így teljesült be földi küldetésem; így ért véget annak földi létezése, akit a nép néhány nappal 

korábban, amikor bevonult Jeruzsálembe, királlyá kiáltott ki. 

62 Azok, akik befogadtak Engem, ugyanazok voltak, akik elkísértek Engem a koponya helyére, és 

sokan, akik azt énekelték: "Hozsanna! Hozsanna!" - kiáltotta később, "Feszítsd meg! De sokan, akik 

szeretettel és hittel felkészülten befogadtak Engem a szívükbe, az utolsó pillanatig hűségesen követtek 

Engem, és könnyeiket a Mester által hagyott vérnyomra hullatták. 

63 Azok számára, akik a lelkük fényén keresztül láttak Engem, maga a megtestesült Isten voltam. 

Azok számára, akik csak az érzékeiken keresztül láttak Engem, nem én voltam az igazság, mivel emberi 

halálom összezavarta őket, és megtévesztettnek érezték magukat. Ők voltak azok, akik gúnyolódtak, akik 

hazugnak nevezték magukat annak emlékére, hogy Jézus milyen kitartóan ígérte nekik az örömökkel teli 

országot. De most, amikor látták, hogy a kereszt súlya alatt meggörnyed, majd egy gyalázatos keresztre 
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szögezték, csak nevetni tudtak, és azt kiabálták, hogy Jézus hamis próféta, aki nem érdemli meg, hogy 

éljen. 

64 Szegény tudatlan elmék, szegény materializált lelkek voltak, akiket saját sejtéseik fogtak el: "Ha ő 

az Isten Fia ─ miért nem mentették meg őt elnyomói és hóhérai kezéből?". Ha az ő hangjában és 

jobbjában hatalom van ─ miért siránkozott a kereszten, hogy elhagyatott? Ha ő az élet, aki feltámasztotta a 

halottakat ─ miért halt meg jelentéktelen emberek keze által?" 

65 Még nem volt itt az ideje, hogy a fény elérje e teremtmények lelkét. Tovább kellett járniuk az élet 

ösvényeit, hogy megtanulják megérteni fájdalmam és halálom isteni igazságát. Azok viszont, akik 

lelkükkel szerettek Engem, egy pillanatig sem voltak megdöbbenve vagy kételkedve, és minél többet 

látták Urukat szenvedni, annál nagyobb volt a csodálatuk a végtelen szeretet, a legtökéletesebb 

igazságosság és bölcsesség e bizonyítékai láttán. 

66 Még a rabló Dimas is, akiről mindenki azt mondta volna, hogy szíve tele van sötétséggel ─ 

képtelen volt felfedezni az igazságom egy atomját is, képes volt felismerni istenségemet pontosan ott, ahol 

mások már nem ismerték fel: a kereszten. Képes volt felismerni világosságomat, képes volt felfedezni 

szeretetemet, látta Jézus alázatát és a világ vakságát, és mivel sokat szenvedett a földön, elítélték, 

megismerte a vérpadot, megértett engem, és szívében azt mondta magának: "Helyes, hogy rablóként és 

gonosztevőként haljak meg a kereszten. De miért adjátok át ezt a poharat a Mesternek ─ ennek az 

embernek, akitől csak előnyöket kaptatok?" És amikor látta a türelmet és az alázatot, amellyel az igaz 

Jézus a halállal küzdött, nem tudta megállni, és felkiáltott: "Uram, emlékezz meg rólam, amikor a te 

országodban leszel!". 

67 Igen, kedves Dimas, Velem voltál a fény és a lelki béke paradicsomában, ahová a lelkedet vittem a 

hited jutalmaként. Ki tudta volna megmondani azoknak, akik kételkedtek abban, hogy egy Isten lakozik 

Jézusban, ─ aki haldoklik és vérzik, ahogyan ő is ─, hogy a rablóban, aki a halál torkában fekszik a 

jobbján, a fény szelleme rejtőzik? Telt-múlt az idő, és amikor a lelki béke visszatért, sokan azok közül, 

akik elutasítottak és kigúnyoltak Engem, eljutottak az igazságom fényébe, amiért nagy volt a bűnbánatuk, 

és elpusztíthatatlan a szeretetük, amellyel Engem követtek. 

68 A keresztről a világra hagytam az élet és a szellemi bölcsesség könyvét ─ egy olyan könyvet, 

amelyet az emberek évszázadokon, korokon és korszakokon át értelmezhetnek és megérthetnek. Ezért 

mondtam a fájdalomtól megrendült Máriának a kereszt lábánál: "Asszony, ez a te Fiad", tekintetemmel 

Jánosra mutatva, aki abban a pillanatban az emberséget testesítette meg, de a Krisztus jó tanítványává 

változott emberséget, a spiritualizált emberséget. 

69 Jánoshoz is így szóltam: "Fiam, ez a te Anyád" ─ szavak, amelyeket most elmagyarázok nektek. 

70 Mária megtestesítette a tisztaságot, az engedelmességet, a hitet, a gyengédséget és az alázatot. 

Ezen erények mindegyike annak a létrának egy-egy fokozata, amelyen a szent és tiszta asszony méhében 

leszálltam a világra, hogy emberré váljak. 

71 A gyengédség, a tisztaság és a szeretet az isteni méh, amelyben az élet magja megtermékenyül. 

72 Az a létra, amelyen leereszkedtem hozzátok, hogy emberré váljak és gyermekeimmel lakjak, 

ugyanaz, mint amit felajánlok nektek, hogy azon felemelkedhessetek hozzám, emberből fényszellemmé 

változtatva magatokat. 

73 Mária a létra, Mária az anyai méh. Forduljatok hozzá, és találkozni fogtok Velem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 321  
1 Legyetek áldottak, tanítványok, mert jóakaratotokkal értelmezitek az én Igémet. Így leszel képes 

kibontakoztatni a benned rejlő adottságokat, és azokat embertársaid javára fordítani. 

2 Most abban az időben vagytok, amikor az emberek nyugtalanságot éreznek az örökkévalósággal 

kapcsolatban, azzal az élettel kapcsolatban, amely túl van a múló emberi léten. De ti, akik ebben az időben 

tanítványaim voltatok, mindig legyetek tudatában annak, hogy a kulcs, amely a szellemi bölcsesség ajtaját 

nyitja, a szeretet. 

3 Tanításaim során mindvégig elmagyaráztam nektek, hogy ez a földi élet iskolaként, 

tapasztalatként, próbakövként és kibontakozásként szolgál a lélek számára, de a szellemi élet legmagasabb 

szintű ismeretére csak akkor jut el, ha elhagyta a földi testet, és a végtelen "völgyben", a földin túl van. 

4 Csodáljátok meg tanításom egyszerűségét, amely minden tevékenységre, minden területre 

alkalmazható, mert fénye az egész világegyetemet megvilágítja és felélénkíti. Amikor a lényege kiárad az 

intellektusodra, feltárja az embereknek az utat, hogy hogyan fejlesszék magukat, amíg el nem érik a 

szellemi tökéletességet. Ez az esszencia az a jó, ami Istenetekben kimeríthetetlen inspirációs forrásként 

van jelen az életetekben. 

5 Tanításom egyszerű, és ezért az emberi teremtmény számára érthető, mindenki számára érthető, 

mivel mindannyian szellemmel rendelkeztek. Ahol bonyodalom, misztifikáció vagy materializmus van, ott 

nem az én igazságom, ami a fény. 

6 Törekedjetek az egyszerűségre, szeressétek az alázatot, akkor a titkok és a legáthatolhatatlanabb 

rejtélyek is úgy fognak megjelenni elmétek előtt, mint egy könyv lapjai, amely világosan ismerteti a teljes 

tartalmát. 

Amikor titkokról és titkokról beszélek nektek, amelyeket az emberek nem tudtak vagy nem akartak 

megfejteni, akkor mindarra utalok, amit titkos kincstáramban tartok gyermekeim tudására. Nem beszélek 

arról, amit soha nem kell tudnotok, mert ezért csak Atyátok a felelős. 

7 A Második Korszakban olyan tanítást adtam nektek, amellyel megértettem az emberekkel, hogy 

nem csak anyagból vannak, hanem hogy mindegyikükben egy olyan Lény lakozik, akinek élete magasabb 

az emberinél, és akinek otthona nem örökké ezen a világon van, hanem egy, a földinél végtelenül 

magasabb birodalomban. Ez a tanítás, bár az örökkévalóságig mély volt, mégis egyszerű és világos 

formában fogalmazódott meg, hogy minden ember megértse, hiszen mindenkinek joga van megismerni. 

8 Ez a lecke volt a felkészülés arra, hogy az emberiség ebben a Harmadik Korszakban teljesen a 

szellemi birodalomba lépjen. Ma ugyanis, amikor ismét emberivé teszem hangomat, hogy hallhatóvá 

tegyem magam az emberek számára, azért jöttem hozzájuk, hogy kibővítsem ezt a leckét, hogy 

kibontakoztassam és elmagyarázzam, mert látom, hogy ez az emberiség most már képes megérteni 

mindannak az értelmét, ami kezdetben ígéret volt. 

9 Összegyűjtöm az összes embert és minden nemzetet új üzenetem köré, hívni fogom őket, ahogy a 

pásztor hívja a juhait, és egy istálló békéjét biztosítom számukra, ahol menedéket találhatnak a zord 

időjárás és a viharok elől. 

10 Meglátjátok majd, hogy sokan, bár úgy tűnik, hogy a hitnek vagy a szellemiségnek a 

legcsekélyebb nyoma sincs bennük, lelkük legtisztább részében megőrizték a Szellemi Élet halhatatlan 

alapelveit ─ mégis rá fogtok jönni, hogy sokan azok közül, akikről úgy tűnik, hogy egyáltalán nem 

tisztelik Istent, lényük legbensőbb részében egy elpusztíthatatlan oltár van bennük. 

11 E belső oltár előtt az embereknek lelkileg le kell térdelniük, hogy sírjanak vétkeikért, gonosz 

cselekedeteikért és sértéseikért, őszinte bűnbánatot tartva engedetlenségükért. Ott, a lelkiismeret oltára 

előtt az emberi gőg összeomlik, és az emberek többé nem fogják magukat felsőbbrendűnek tartani fajuk 

miatt. Aztán jönnek a lemondások, a jóvátételek és végül a béke, mint a szeretet és az alázat, a hit és a 

jóakarat törvényes gyümölcse.  

12 Azok az emberek, akik jelenleg csak a hatalomra és a földi dicsőségre való ambiciózus törekvést 

táplálják, tudják, hogy a legerősebb ellenfelük a spiritualitás, ezért harcolnak ellene. És mivel érzik, hogy a 

csata már közeledik ─ a szellem harca a gonosz ellen ─, félnek elveszíteni a tulajdonukat, és ezért 

ellenállnak a fénynek, amely folyamatosan meglepi őket az ihlet formájában. 
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13 Mit gondolsz, ki ─ a szellem vagy a test ─ lesz a győztes a végén? Kétségtelen, hogy a győzelem a 

Léleké lesz, aki, miután a világ rabszolgája volt, most az lesz, aki a "test" szenvedélyeit irányítja. Ez lesz 

az az idő, amikor "Istennek adjátok, ami Istené, és a világnak, ami a világé". 

14 Prófétai szavakkal mondom nektek ma, hogy közeledik az idő, amikor a föld minden népe 

szellemileg harmonizálódni fog. Ki lesz képes közületek elvégezni ezt a munkát? Melyik emberi lénynek 

lesz ereje és fénye ahhoz, hogy a próféciámat valóra váltsa? Nincs, szeretett emberek, nincs olyan emberi 

lény, aki képes lenne fényt gyújtani a titeket körülvevő sötétségben. Mint mindig, most is én leszek az, aki 

eloszlatom az árnyakat, aki lecsendesítem a vihart, és mindannyian egyesülni fogtok a szeretet asztala 

körül, mint igaz testvérek, mint egy Atya gyermekei, akik vagytok. 

Mégsem leszek egyedül a küzdelemben, ez a nép együtt fog működni Velem, ezek a tanítványok 

lesznek az Én tolmácsaim az emberiség felé. Ők lesznek az Én hűséges tanúim a cserkészek számára, ők 

lesznek azok az eszközök, amelyeket arra használok, hogy a világnak bizonyítékot adjak hatalmamról, 

szeretetemről, jelenlétemről. 

15 Soha nem fogjátok viselni keresztem teljes terhét ─ mondom nektek még egyszer. De az a rész, 

amit cipelni kell ─ milyen nehéz lesz! Az Ön felelőssége nagy lesz. 

16 A harc kemény lesz, de mindig kedvező eseményekkel könnyítik meg, amelyek bizonyítják, hogy 

veletek vagyok. Olyanok lesznek, mint az én hangom, amely a szívetekhez szól. 

17 Hogy fog örülni a lelked minden nép felett, amely fokozatosan felébred az új nap fényére, a 

harmadik korszak fényére, amelyben minden ember egyesül, hogy Istenednek hódolva felépítse a szellemi 

templomot, a belső szentélyt, amelyben a hit és a szeretet kiolthatatlan lángja fog ragyogni. 

18 Jelenleg nagyon távol érzitek magatokat a békétől, a harmóniától és a testvériségtől, és erre jó 

okotok van. Mert minden ember elképzelései Istenről, az életről, az igazságról annyira különböznek 

egymástól, hogy az a benyomás alakul ki, hogy sok isten van, és hogy minden ember számára külön isten 

létezik. 

19 Nem figyelted meg legalább az téged körülvevő természetben, hogy minden egyetlen elvnek 

engedelmeskedik, hogy minden egy és ugyanazon rendet követi, és minden egyetlen törvényben 

harmonizál? 

20 Ha különböző rendek lennének, ha más törvényeket fedeznétek fel, mint amiket Én 

kinyilatkoztattam nektek és valaki más, mint Én, akkor lenne okotok arra, hogy különbségek legyenek a 

hitetekben, az imádatotok formáiban, az elképzeléseitekben és az életmódotokban. De még egyszer 

mondom nektek, hogy ez csak egy fény, amely az örökkévalóságból ragyogott le emberi és szellemi 

életetek égboltjára. 

21 Senki számára nem lesz áldozat, ha megtér erre a tanításra, nem kell majd az agyát törnie, és nem 

kell majd elvetnie mindazt, ami jó, igaz vagy igaz, amit a szívében hordoz. 

22 A munkám egyetlen célja az, hogy minden ember spiritualizálódjon, mert a spiritualizálódás során 

eggyé válnak és megértik egymást. A spiritualizációban látni fogják, hogy eltűnnek a nevek, vallásaik 

külső formái, amelyek szellemi különállásuk okozói voltak, mivel mindegyikük másképp értelmezte 

Istenét. 

23 Amint mindannyian a spiritualizációhoz közelítenek a különböző útjaikon, rájönnek, hogy az 

egyetlen dolog, ami hiányzott nekik, az az, hogy megszabaduljanak a materializmusuktól, hogy képesek 

legyenek spirituálisan értelmezni azt, amit mindig is anyagi értelemben fogtak fel. 

24 Így aki letérdelt egy kép előtt, hogy felismerje benne jelenlétemet, az utána érezni fog Engem a 

lelkében, anélkül, hogy szükség lenne bármilyen formát létrehozni, hogy Engem képviseljen rajta 

keresztül. 

25 Bárki, aki hosszú zarándoklatokat tett, hogy eljusson egy olyan helyre, ahol azt mondták neki, 

hogy ott vagyok, és hogy ott meggyógyulhat, megtanulja, hogy nem szükséges a föld egyik pontjáról a 

másikra menni, hogy megtaláljon Engem, mivel az ember az ima isteni ajándéka révén a helytől 

függetlenül, élete bármelyik pillanatában megtalálhat Engem. 

26 Akkor az emberek őszinte bűnbánat által megtisztítják magukat, és szellemtől szellemig 

megvallják bűneiket az istenségemmel, bevonva lelkiismeretüket ebbe a szellemi cselekedetbe. 

27 Lelkileg nem lesz más kenyér és bor, mint az én Igém lényege, amelyből az emberek táplálkoznak 

és erősödnek a szeretetben, az igazságosságban, az igazságosságban és az irgalomban. 
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28 És azok, akik életüket a múlt idők szentírásainak tanulmányozásának szentelik, és akik ugyanúgy 

szektákra és egyházakra szakadtak e szavak különböző értelmezési módjai miatt, ugyanúgy közelebb 

fognak kerülni egymáshoz a spiritualizációban, mert az elemzés és értelmezés módjának magasabb 

szemlélete feltárja előttük mindazt az igazi értelmet, amelyet soha nem fedeztek fel, mert mindig emberi és 

földi értelmet adtak az isteni kinyilatkoztatásnak. 

29 A spiritualizáció minden, amit ebben az időben kérek az emberektől, akkor látni fogják, hogy 

legmagasabb eszményeik beteljesülnek, és legnehezebb konfliktusaikat a megengedett kereteken belül 

oldják meg. 

30 Ebben a zűrzavaros időben az én Igém úgy jelenik meg a világban, mint egy mentőcsónak. Az 

emberek képesek lesznek felemelkedni egy új életre, amely tele van fénnyel, békével és testvériséggel. 

31 Most az emberiség hamarosan látni fogja a béke galambját, amint a nemzetek felett repül, csőrében 

a jelképes olajággal. 

32 Sugárzásom leszállt hozzátok, és bár érzékeitekkel nem érzékelitek, a lelketek érzi fényem 

jelenlétét, amely megvilágosít benneteket. 

33 Most felfedezel a lényedben valami többet, mint a tested szervei, és ezek a lélek ajándékai, 

képességei, erői és tulajdonságai lesznek, amelyek évszázadok óta szunnyadtak az emberben. Nem 

fogjátok felfedezni sem az anyagot, sem a formát, ezért mondom nektek, hogy nem a ti tudományotok 

fogja felfedezni ezt a rejtélyt. 

34 Eddig csak azt ismerted, amit az elméddel fedeztél fel, és amit az érzékeiddel érintettél. De eljön 

majd az idő, amikor megértitek, hogy az igazi értékek a spirituálisban rejlenek, abban az életben, amelyet 

nem akartatok megismerni. Akkor a létezésedet egy új fény fogja megvilágítani, amely feltárja előtted a 

legnagyobb titkokat és a legszebb tanításokat. Megáldalak benneteket, mert végre együtt fogtok működni 

Atyátokkal az élet kibontakozásában és lelketek fejlődésében. 

35 Jelenleg megálltatok anélkül, hogy képesek lennétek ennek tudatára ébredni, anélkül, hogy 

észrevennétek az egyik időszak végét és a másik kezdetét, anélkül, hogy felfedeznétek 

megpróbáltatásaitok értelmét, és anélkül, hogy képesek lennétek eltávolítani az isteni jeleket, amelyeket 

minden alkalommal adok nektek. 

36 Nem tudod, hogy bennem vagy-e vagy nélkülem, sem azt, hogy élsz-e vagy halott vagy a Szellemi 

Élet számára, mert érzelmi világod még mindig alvó állapotban van lényedben. 

37 Bizony mondom nektek, csak az Én hangom ébreszthet fel benneteket, csak az Én hívásom 

emelhet fel benneteket, és ezért jöttem kegyelemmel, hogy megmentselek benneteket. Fényem máris 

megközelít minden szívet, máris észrevétlenül behatol a felfogásotokba, ahogyan a tolvaj belép a 

hálószobába az éjszaka közepén: lábujjhegyen, a legkisebb zaj nélkül. 

38 Amikor a hangom spirituálisan hallatszik az emberiségben, az emberek érezni fogják, hogy valami 

vibrál bennük, ami mindig is ott volt bennük, még ha nem is tudta magát szabadon kifejezni. Az a szellem 

lesz az, amely ─ az Úr hangjától felbátorodva ─ felemelkedik és válaszol a hívásomra. 

39 Akkor egy új korszak kezdődik a földön, mert többé már nem alulról fogjátok nézni az életet, 

hanem szellemi emelkedettségetek magaslatáról fogjátok látni, felismerni és élvezni azt. 

40 Ismerjétek fel, hogy szeretetem nem várja meg, hogy magától felébredjetek, hanem segítségetekre 

siet, hogy felemeljen benneteket az anyagiasság mély álmából. 

41 Kicsinek látlak, és azt akarom, hogy nagy legyél, hogy képességeiddel, intelligenciáddal és 

érzékeiddel mindent magadhoz ragadj, ami az én beleegyezésemmel a tiéd lehet. 

42 Engedd, hogy az intuíció felébredjen, hogy a spirituális iránti érzékenység beinduljon, hogy az 

inspirációd aktívvá váljon, hogy a szíved megtisztuljon a bűnöktől, hogy az elméd kitisztuljon. 

43 Törekedjetek arra, hogy szolidárisak legyetek egymással, dolgozzatok azon, hogy mindannyian 

harmóniában legyetek egymással. Küzdjetek az állandó ellenségeskedés ellen, amelyben a földön éltetek, 

amíg ki nem irtjátok. Gondoskodjatok arról, hogy a jó kerüljön előtérbe a világban, hogy életetek 

megnemesüljön azáltal, hogy követitek Tanításomat, amelyből a szeretet és az igazságosság törvénye 

fakad. Akkor a legnemesebb ügyért dolgoztatok, és a lelketek sokkal közelebb kerül hozzám. 

44 A gonosz elpusztítása, amelyet a világotokban akartatok állandósítani, amelyet sokan ─ még ha 

nem is hisztek benne ─ istenükké tettek, és lényük minden erejét és gondolatát neki szentelték, a ti célotok 
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kell, hogy legyen a küzdelemmel ─ azzal a gondolattal ösztönözve, hogy egyre inkább kiiktassátok és 

kiűzzétek az életetekből. 

45 Ehhez az áldott küzdelemhez fel kell gyűjtenetek a hit, az akarat, a bátorság, az erő, a türelem és a 

kitartás tárházát. 

46 Nem leszel egyedül ebben a harcban. Erőmet a karodba helyezem, és világosságomat az eszedbe. 

Csodákat fogok tenni minden egyes művetekből, ha az irgalom és a szeretet ihlette őket. 

47 Vegyétek magatokba ezt a leckét, tartsátok meg a szívetekben, és használjátok minden 

akaratotokat annak érdekében, hogy jobban megismerjétek magatokat. Hogyan? Azzal, hogy megpróbálod 

felfedezni a lelkedet a maga adottságaiban, képességeiben, feladataiban, engesztelési kötelességeiben és 

mindabban, amit örökségként tartogat számodra. 

48 Ne csüggedjetek, ha úgy látjátok, hogy a napok anélkül telnek el, hogy bármit is felfedeznétek 

magatokban ebből. Imádkozzatok és elmélkedjetek, cselekedjetek példáim és leckéim szerint, és amikor a 

legkevésbé gondoljátok, lelketek valamilyen ajándéka fog megnyilatkozni műveitek által. 

49 Nyisd ki a szemed és finomítsd az érzékeidet, hogy érzékelhesd azt a láthatatlan világot, amely 

körülötted él és szövődik. Megmerevítettétek magatokat, hogy ne vegyetek tudomást arról a szellemi 

életről, amely szüntelenül mozog bennetek, rajtatok kívül és felettetek, anélkül, hogy el tudnátok képzelni, 

hogy olyan szoros kapcsolatban álltok vele, mint a levegővel, amit belélegztek. 

50 Ennek az az oka, hogy túlságosan érdekel benneteket a földi tudomány, és elfelejtettétek a szellemi 

bölcsességet. 

51 Tudjátok, hogy a szellemi élet végtelen óceánjába való behatoláshoz bátorságra, jóságra, hitre és 

Isten iránti szeretetre van szükség, és ez számotokra nehéznek és nehezen teljesíthetőnek tűnik, ezért 

mindig is az emberi tudományokat részesítettétek előnyben, amelyek véleményetek szerint nem igénylik 

azt a tisztaságot és emelkedettséget, amelyet a szellemi tanulmányozása megkövetel. 

52 Ha megtudnátok, hogy nincs olyan munkátok, amelyet ne befolyásolna valamilyen szellemlény, ez 

érthetetlennek tűnne számotokra, pedig így van. 

53 Az emberi életeteken túl létezik a szellemek világa, a testvéreitek, az ember számára láthatatlan 

lények, akik egymás között harcolnak, hogy meghódítsanak benneteket. 

54 Ez a küzdelem az egyesek és mások közötti fejlettségbeli különbségből fakad. Míg a fény lényei, 

akiket a szeretet, a harmónia, a béke és a tökéletesség eszménye hordoz, az emberiség útját fénnyel szórják 

be, mindig jóval inspirálják azt, és felfedik előtte mindazt, ami az emberiség javát szolgálja, addig a földi 

materializmushoz még mindig ragaszkodó lények vetnek, akik nem tudtak elszakadni önzésüktől és a világ 

iránti szeretetüktől, vagy akik végtelenül táplálják az emberi függőségeket és hajlamaikat, zűrzavarral 

vetik be az emberiség útját azáltal, hogy elsötétítik az értelmet, elvakítják a szíveket, rabszolgasorba 

taszítják az akaratot, hogy kihasználják az embereket, és terveik eszközévé tegyék őket, vagy úgy 

használják őket, mintha a saját testük lennének. 

55 Míg a Fény Szellemi Világa arra törekszik, hogy megnyerje az ember lelkét, hogy rést nyisson 

számára az örökkévalóság felé; Miközben ezek az áldott seregek szüntelenül fáradoznak, szeretetben 

gyarapodva, ápolókká válva a fájdalom ágyánál, tanácsadókká a nagy felelősség terhét viselő ember 

oldalán, tanácsadókká az ifjúságnak, védelmezőkké a gyermekeknek, társaivá azoknak, akik elfelejtik és 

egyedül élnek, a szellemi bölcsesség fénye és a szeretet felemelő érzése nélkül élő lények légiói ugyancsak 

szüntelenül dolgoznak az emberek között. De nem az a céljuk, hogy megkönnyítsék az utatokat a Szellemi 

Királyságba ─ nem; ezeknek a lényeknek a szándéka teljesen ellentétes, az a törekvésük, hogy uralják a 

világot, hogy továbbra is az urai legyenek, hogy megörökítsék magukat a földön, hogy uralkodjanak az 

embereken, hogy rabszolgákká és akaratuk eszközévé tegyék őket ─ egyszóval, hogy ne engedjék, hogy 

bárki elvegye tőlük azt, amit mindig is az övéknek tekintettek: a világot. 

56 Tehát, tanítványok: heves harc dúl egyik lény és a másik között ─ egy olyan harc, amelyet fizikai 

szemetek nem lát, de amelynek tükröződését nap mint nap érzitek a világotokban. 

57 Ahhoz, hogy az ember képes legyen megvédeni magát és megszabadulni a rossz befolyásoktól, 

szüksége van az őt körülvevő igazság ismeretére, meg kell tanulnia lélekkel imádkozni, és tudnia kell azt 

is, hogy milyen képességekkel van felruházva, hogy ezeket fegyverként tudja használni a jónak a rossz 

ellen, a fénynek a sötétség ellen, a spiritualizációnak az anyagiasodás ellen vívott nagy csatájában. 
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58 Éppen a fény szellemi világa az, amely dolgozik, harcol és előkészít mindent, hogy egy napon a 

világ elinduljon a spiritualizáció útján. 

59 Gondoljátok végig mindezt, és el tudjátok majd képzelni, milyen ádáz küzdelemben vannak 

szellemi testvéreitek, akik az emberek üdvösségéért küzdenek ─ egy olyan küzdelemben, amely számukra 

egy kupa, amellyel folyamatosan a hálátlanság epéjét itatjátok velük, mivel arra szorítkoztok, hogy 

elfogadjátok tőlük mindazt a jót, amit ők adnak nektek, de anélkül, hogy valaha is melléjük állnátok, hogy 

segítsétek őket a küzdelmükben. 

60 Csak kevesen vannak, akik tudják, hogyan kell csatlakozni hozzájuk, csak kevesen vannak, akik 

fogékonyak az inspirációikra és követik a tanácsaikat. De milyen erősen mennek végig az életen, milyen 

védettnek érzik magukat, milyen örömök és inspirációk lelkesítik a lelküket! 

61 Az emberek többsége a két hatás között vergődik, anélkül, hogy választana az egyik közül, 

anélkül, hogy teljesen elkötelezné magát az anyagiasság mellett, de anélkül is, hogy erőfeszítéseket tenne, 

hogy megszabaduljon tőle, és spiritualizálja életét, vagyis hogy a jóság, a tudás és a szellemi erő által 

felemelje azt. Ezek még mindig teljesen háborúban állnak önmagukkal. 

62 Azok, akik teljesen átadták magukat az anyagiasságnak, nem törődve a lelkiismeret szavával, és 

akik mindent figyelmen kívül hagynak, ami a lelkükkel kapcsolatos, már nem harcolnak, a csatában 

legyőzték őket. Azt hiszik, hogy győztek, azt hiszik, hogy szabadok, és nem veszik észre, hogy foglyok, és 

hogy a fény légióinak le kell szállniuk a sötétségbe, hogy kiszabadítsák őket. 

63 Azért küldöm ezt a fényüzenetet a Föld minden népének, hogy az emberek felébredjenek, hogy 

tudatára ébredjenek annak, hogy ki az ellenség, akivel harcolniuk kell, amíg le nem győzik, és milyen 

fegyvereket hordoznak maguknál anélkül, hogy tudnának róla. 

64 Bizony, mondom nektek, ha abban az időben emberként jöttem volna, szemeteknek még mindig 

friss és vérző sebeimet kellett volna látnia, mert az emberek bűnei nem szűntek meg, és nem is akarták 

megváltani magukat annak a vérnek az emlékére, amelyet a Golgotán ontottam, és amely az emberiség 

iránti szeretetem bizonyítéka volt. De lélekben azért jöttem, hogy megkíméljelek benneteket attól a 

szégyentől, hogy azoknak a munkáját szemléljétek, akik a földön ítélkeztek és elítéltek Engem. 

65 Minden meg van bocsátva; de minden lélekben van valami abból, amit én mindannyiunkért 

kiontottam a kereszten. Ne gondoljátok, hogy az életerő és a vér feloldódott vagy elveszett. Ők 

testesítették meg azt a Szellemi Életet, amelyet attól a pillanattól kezdve minden emberre kiárasztottam. 

Azon a Véren keresztül, amely megpecsételte Szavamat és megerősítette mindazt, amit a földön mondtam 

és tettem, az emberek felfelé fognak fejlődni a lelkük megújulásának vágyában. 

66 Szavam, cselekedeteim és vérem nem voltak és nem lesznek hiábavalók. Ha időnként úgy tűnik 

számotokra, hogy nevem és szavam már majdnem elfelejtődött, hamarosan látni fogjátok, hogy újból 

megjelennek, tele élettel, élettel és tisztasággal, mint egy mag, amely, bár állandóan harcolnak ellene, soha 

nem pusztul el. 

67 Az én szavam és megnyilvánulásaim ebben az időben sem múlnak el. Igaz, hogy lesznek idők, 

amikor úgy tűnik majd, hogy mindez véget ért, anélkül, hogy nyomot vagy nyomokat hagyott volna a 

világban. De hirtelen, amikor a legkevésbé gondoljátok, a spiritualizáció tana, amelyet tanítottam nektek, 

ugyanolyan nagy vagy még nagyobb erővel fog újra felemelkedni. 

68 Az értelmeteken keresztül végzett türelmes munkám nem lesz hiábavaló, mert ahogyan annak 

idején jelképesen kiöntöttem Életemet azon a Véren keresztül, hogy megtanítsalak benneteket a szeretetre, 

most kiárasztom rátok Lelkemet, hogy megnyissam az örökkévalóságba való felemelkedés útját. Ha 

azonban Vérem nem volt meddő, akkor még kevésbé Lelkem fénye. 

69 Most még nem tudjátok felmérni annak az Igének a következményeit, amit most hallotok. De a ti 

fénylelketek, amely örök eredetű, képes lesz tanúja lenni mindannak az igazságnak és beteljesedésének, 

amit ebben a Harmadik Korszakban a világnak kinyilatkoztattam a tanulatlan és tisztátalan 

hanghordozókon és a fény szellemi világán keresztül. 

70 Néha elmélkedéseitek során azt kérdezitek magatoktól, hogy a szellemi lények a térben hogyan 

haladnak, hogy egyik pontból a másikba jussanak, amikor ugyanabban a pillanatban a Föld különböző 

részein kérdezitek őket. A képzeleted aztán arra készteti őket, hogy szüntelenül repüljenek, gyorsan, mint 

a fény, egyik pontból a másikba, a világ egyik végéből a másikba. 
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71 Azt gondolod: Milyen nehéz és nehéz feladatuk van! Azt mondod: "Milyen szomorú a 

jóvátételük!" 

72 El kell mondanom nektek, hogy ez a küldetés nem olyan, mint amilyennek az elmétek elképzeli. 

Azok a lények, akik elérték a fejlődésnek azt a szintjét, amely szükséges ahhoz, hogy megkapják a 

vezetők, védelmezők, tanácsadók és jótevők küldetését, olyan széles sugárzással rendelkeznek, hogy nem 

kell egyik helyről a másikra áthelyezniük magukat, mert onnan, ahol vannak, befolyásolni tudják 

testvéreiket, akiknek szükségük van rájuk. Onnan láthatják, hallhatják, érezhetik és végezhetik azokat a 

munkákat, amelyek a küldetésük részét képezik. 

73 A magas lélek számára a távolságok eltűnnek a bölcsesség és a szeretet miatt, és cselekvési területe 

megfelel a fejlődés elért szintjének. 

74 Most azonban azt gondolhatnátok, hogy egy olyan léleknek, amely nem rendelkezik semmilyen 

fejlettségi szinttel, minden bizonnyal át kell helyeznie magát, hogy leküzdje a távolságokat, mivel a 

legértékesebb tulajdonságai nem fejlődtek ki. 

75 Ne próbáljátok meg elképzelni azt a helyet, ahol az a lény van, akit az emlékezetetek felidéz. Mert 

nincs se közel, se távol, ahogyan én, aki nem vagyok se közel, se távol tőletek, mindenben és mindenütt 

jelen vagyok. 

76 Az egyetlen távolság, ami köztetek és Isten, vagy köztetek és egy szellemi lény között van, nem 

anyagi, hanem szellemi távolság, amit a felkészültség, a tisztaság vagy a hajlandóság hiánya okoz, hogy 

befogadjátok az ihletet és a szellemi befolyást. 

77 Soha ne tegyétek ezt a távolságot közétek és a Mesteretek közé, vagy közétek és a szellemi világ 

közé, és mindig élvezni fogjátok azokat az előnyöket, amelyeket szeretetem áraszt azokra, akik tudják, 

hogyan kell keresni. Mindig érezni fogjátok, hogy a szellemi világ közel van azok szívéhez, akik 

felkészülnek arra, hogy érezzék. 

78 Milyen nagy az a távolság, amelyet a mai emberiség a szellemi élet és a szellemi élet közé tesz! 

Olyan nagyszerű, hogy az emberek ma úgy érzik, hogy Isten végtelenül távol van tőlük, és a mennyek 

országát távolinak és elérhetetlennek tartják. 

79 Minél több idő telik el, az emberek annál távolabb érzik magukat a szellemi királyságtól. 

Elveszítik annak áldott gondolatát, hogy egykor ott laktak, és amikor meghalnak, és hagyják, hogy a lélek 

elváljon a testtől, csak a földi benyomások maradnak meg bennük, amelyek miatt elveszítik a szellemi 

fogalmát. 

80 Szeretet-üzenetem ebben az időben eltörli a távolságokat, megszünteti a hibákat, feloldja a 

sötétségeket, és arra készteti az ember lelkét, amely már a végtelen szellemi birodalomban élt, hogy 

imádkozva és meditálva visszatérjen eredetéhez, felfedezze lényegét, és felfedje azt az ember, az elme és a 

szív számára, akit eszközként bízott meg a földi feladat teljesítésében. 

81 Látjátok, hogy a spirituális megvilágosodás egy pillanata elég ahhoz, hogy ez a látszólag nagy 

távolság eltűnjön, és megtapasztaljátok mindazt az örömöt, amitől oly sokáig megfosztottátok magatokat, 

amíg távolinak gondoltatok Engem. 

82 Ma már jobban meg tudod változtatni a szívedet, bár ez nehéznek tűnik számodra. Azért mondom 

ezt nektek, mert egész lényetek kibontakozott és fejlődött a lélekben és a testben egyaránt, megállás 

nélkül, akaratotok szabadságának teljes útja mentén. 

83 Ahogyan a mai emberek értelmi képességei sokkal nagyobbak, mint a korábbi korok embereié, 

mert képességeik fejlődtek, úgy a lélek is fejlődött az élet állandó megtapasztalásában, aminek 

köszönhetően képes megérteni, felfogni, elhinni és elfogadni azt, amit más korok emberei nem tudtak 

elérni. 

84 Ezért, hogy kinyilatkoztassam magam az emberiségnek, a tökéletes formát választottam, vagyis a 

szellemi formát, mert tudom, hogy most már képesek vagytok megérteni. Nem így volt ez a múltban, 

amikor értelmes formákat kellett keresnem, hogy hallhatóvá és érthetővé tegyem magam az emberek 

számára. 

85 Most van az az idő, amikor az emberiség azon fog küzdeni, hogy bevezesse a szellemi 

istentiszteletet Isten számára. De az csak természetes, hogy ez csak egy küzdelem után történik meg, 

amikor a megértés és a lelki béke már elérte a szíveket. 
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86 Ti, akik ezen a tanításon keresztül hallgattok Engem, tudjátok, hogyan szabadítsátok meg 

szíveteket az előítéletektől és a fanatizmustól, és hogyan imádjatok Engem természetes és egyszerű 

módon, magatokban érezve Engem. Kiváltságos lényeknek tekinthetitek magatokat az emberek között, és 

én a spiritualizáció korának úttörőiként fogom használni titeket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 322  
1 Bemutatom nektek Utasításom Könyvének egy újabb oldalát, amely a szeretet és a fény a lelketek 

számára. Boldogok vagytok, akik valóban halljátok Mestereteket, mert világosan és tökéletesen oktatlak 

benneteket, hogy megértsétek a sorsotokat és a küldetést, amelyet a lelketekre bíztam. 

2 Azért jöttök, hogy tanulmányozzátok és megértsétek tanításaimat, hogy átadjátok azokat 

embertársaitoknak, és bár néha elutasítottak benneteket, nem éreztétek magatokat megbántva, hanem 

elégedetten, hogy képesek voltatok megválaszolni a kérdéseiket. 

3 Szíved mélyén beszélsz Hozzám, hogy rámutass embertársaid hitetlenségére. De én azt mondom 

nektek: Amikor olyan szívekkel találkoztok, mint a kemény sziklák, a lelkiismeretükön keresztül fogok 

beszélni hozzájuk, hogy vágyat érezzenek arra, hogy Velem legyenek. Az a feladatotok, hogy az általam 

kijelölt úton haladva az emberek javára törekedjetek, anélkül, hogy az időt vagy a távolságot mérnétek. 

4 Sok rászorulót, beteget és "rabszolgát" fogtok találni, akiket meg kell gyógyítanotok és fel kell 

szabadítanotok azáltal, hogy széttöritek láncaikat és szeretettel átadjátok nekik az én tanításaimat. Mert 

eljön a nap, amikor már nem halljátok többé az én szavamat, és akkor tanítóként maradtok hátra, hogy 

taníthassátok az eljövendő nemzedékeket. 

5 A fény kardjával képes leszel eloszlatni a sötétséget, és betörni embertársaidnak. Azt akarom, hogy 

az emberek képesek legyenek békére, harmóniára és jóakaratra ebben a harmadik korszakban. Kitől kapják 

az erre vonatkozó tanításokat? Tanítványaimtól, szeretett emberek ─ azoktól, akik szeretnek Engem és 

nem fáradnak bele, hogy Velem legyenek ─ akik a szívük mélyén érzik. 

6 Boldogok azok, akik mindig Velem vannak, és elutasítják a kísértéseket, távol tartva magukat a 

világ kicsapongásaitól. Szellemi szemük meglátja majd az örök dicsőséget a túlvilágon ─ az országot, ahol 

a léleknek otthon kell lennie. 

7 Bennetek hagyom az egyesülés és a testvériség tanítását. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy a 

kísértés ne ragadja el tőletek azt, amit rátok bíztam ─ hogy ti lehessetek azok a hírnökök és tanítványok, 

akiket ─ amikor eljön az idő ─ elküldök az emberiségnek. 

Ha egyszer megszabadultok minden anyagiasítástól, csak az én szeretetemmel és az én fényemmel 

öltözve, meghalljátok majd a hangomat a lelketekben, felismeritek pásztorotok hangját, és akkor 

készségesen megmásszátok a hegyet, mint egy bárány, hogy elérjétek az isteni otthont. 

8 Mennyei Édesanyád olyan, mint egy pásztorlány, aki követi a lépteidet. Mária gondoz titeket az ő 

gyönyörű kertjében, mint a rózsákat és liliomokat, ő adja nektek az illatot, hogy olyanok legyetek, mint a 

virágok, amelyek felajánlják lényüket az Atyjuknak. 

9 A Második Korszakban azt mondtam nektek, hogy még egyszer veletek leszek. De most, hogy 

teljesítettem a nektek tett ígéretemet, egyesek felismertek Engem, mások pedig kételkedtek jelenlétemben. 

Némelyikőtök örömkönnyeket hullatott, mert újra hallottatok Engem, és láttatok Engem a szellemetek 

szemével. Hallottam azokat, akik azt mondták Nekem: "Mester, ha testem feláldozására lenne szükség, 

akkor azt teljes odaadással és alázattal adnám a lelkem és az emberiség üdvösségéért." 

10 Szellemi Fényvilágomra bíztalak, hogy legyen a tanácsadód és védelmeződ ─ hogy vezessen az 

ösvényen, és segítsen küldetésed teljesítésében. Azoknak közületek, akik nem értettek meg Engem, azt 

mondom: Ne kételkedjetek, mert Én minden időben az embereken keresztül ismertettem meg magam. De 

nem akartam meglepni őket a megnyilvánulásaimmal, ezért küldtem előre hírnökeimet. Azért küldtem az 

Útkeresőt, hogy előkészítse az emberek útját és szívét. 

11 Az 1950-es év folyamán adom nektek utolsó tanításaimat, és azt akarom, hogy mielőtt befejezném 

az emberi értelemmel való igehirdetésemet, értsétek meg, hogyan fogjátok elvetni a szeretet szavát, és 

hogyan fogjátok azt szívről szívre, tartományról tartományra terjeszteni a föld minden olyan helyén, ahol 

ez idő alatt nem hallottak és nem éreztek Engem. 

12 Erős lelkek vagytok, tele szeretettel és fénnyel. Ne legyetek írástudók, és ne dicsekedjetek az 

emberek előtt, mert alázatosságotokban lesz Atyátok kegyelme és világossága. 

13 Legyen a tekinteted tele szívélyességgel, a tudományod legyen a szereteté, a kezed simogasson, a 

szavad legyen vigasztaló az emberek számára, és akkor a világ elfogadja majd a példádat, és nem szítja 

tovább a háborúkat, amelyeket évszázadról évszázadra és korról korra kirobbantott. 
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14 Akkor az én akaratom és azoké, akik keményen dolgoztak és sok könnyet ontottak az emberiség 

egyesítéséért, teljesülni fog. Akkor nem lesz többé faji vagy bőrszín szerinti különbségtétel. Ezt ígérem 

neked. 

15 Ma mindenki azt hiszi, hogy teljes mértékben ismeri az igazságot. Minden vallás azt állítja, hogy 

birtokában van az igazságnak. A tudósok kijelentik, hogy megtalálták az igazságot. Mondom nektek, hogy 

senki sem ismeri az abszolút igazságot, mert az ember még azt a részt sem volt képes felfogni az 

elméjével, ami kinyilatkoztatott neki. 

16 Minden ember magában hordozza az igazság és a tévedések egy részét, amelyeket összekever az 

igazság fényével. 

17 Közeledik a csata, amelyben mindezek az erők egymás ellen harcolnak, mivel mindegyikük a saját 

világnézetét akarja érvényesíteni. De a végén nem egy emberi ideológia, nem egy tudományos elmélet, 

nem egy vallási hitvallás győzedelmeskedik, hanem minden jó szemléletmód, minden magasztos hit, 

minden, a legmagasabb szellemiségig emelt istentiszteleti forma, minden, az igazi emberi haladás 

szolgálatába állított tudomány harmonikus egyesülése. 

18 Megengedem, hogy az emberek beszéljenek az elképzeléseikről és bemutassák azokat, hogy 

mások nyilvánosan mutassák be kultikus formáikat és rítusaikat, hogy az emberek vitatkozzanak és 

harcoljanak egymással, hogy a tudósok terjesszék legfejlettebb elméleteiket, hogy minden, ami minden 

lélekben rejtve létezik, feltörjön, napvilágra kerüljön és ismertté váljon. Mert közel van a kaszás napja ─ 

az a nap, amikor a lelkiismeret, mint egy kérlelhetetlen sarló, gyökerestől levág mindent, ami rossz az 

ember szívében. 

19 Ti, emberek, legyetek éberek, és ne feledjétek, hogy ezt a harcot én hirdettem meg nektek, hogy ne 

essetek kétségbe, amikor látjátok, hogy az emberek szenvedélyesen vitatkoznak, amikor tanúi vagytok a 

vallási közösségek harcának és a Lélek harcának velük. 

20 Ébredjen fel a világ, törjön ki a vihar és a harc, hogy az ember felébredjen, és ébredéskor meglássa 

a fényt, amelyet régóta álmodott, hogy megcsodálhasson ─ hogy az önző emberek, akik bezárták az 

igazság megismeréséhez vezető út kapuit, leereszkedjenek magas helyükről, trónjaikról és 

piedesztáljaikról, és engedjék át a Lélek fényére éhező és szomjazó embertömegeket. 

21 Mindannyiótoknak meg kell keresnetek a fényemet, mindannyiótoknak meg kell keresnetek a 

világítótornyot, hogy felismerjétek az utat a sötétség napjaiban ─ az elmélkedés és a bűnbánat napjai, a 

lelkiismeret felé irányuló mély önvizsgálat napjai, amelyekben nem lesz olyan emberi lény, aki 

nyugodtnak érzi magát, és aki azt mondhatja: Nem félek semmitől, mert mindig helyesen cselekedtem. 

22 Nem, nem lesz olyan, aki ezt kiáltja vagy gondolja, mert a lelkiismeret minden lélekben hallatni 

fogja hangját. 

23 Csak azok, akik imádkoznak és bűnbánatot tartanak, érik el lelkük megtisztulását. Csak azoknak 

sikerül a mentőcsónakban elhelyezkedniük, akik feladják hiúságaikat, a mások feletti 

hatalomgyakorlásukat és arroganciájukat. Mert azok, akik ragaszkodnak az ostobaságaikhoz, akik 

ragaszkodnak a tévedéseikhez és a hagyományaikhoz ─ készek mindvégig fenntartani azokat, a 

lelkiismeret ítéletei és útmutatásai ellenére ─, azok jobb belátásuk ellenére a zűrzavar és a sötétség 

szakadékai felé tartanak, amelyekbe Atyátok akarata szerint senki sem akar beleesni. 

24 A szeretet és irgalom eme üzenetét, amelyet a kellő időben hoztam nektek üdvösségetek 

érdekében, a kellő időben ismertetni fogjátok az emberiséggel. 

25 Bölcsességem üzenetének az a feladata, hogy az embereket szellemileg egyesítse, hogy megmentse 

őket a zűrzavar örvényétől, hogy megmentse őket a sötétségből, amikor elvesztették a hitüket. 

26 Csak az én Igémnek lesz hatalma megállítani azokat, akik nyaktörő sebességgel haladnak a 

szakadék felé, mert mindent feltár, mert nem habozik megfejteni egy rejtélyt, mert átitatja Atyátok irgalma 

és szeretete. 

27 Ki más, mint Én, tudná megmenteni mindezeket az embereket a magasabb életbe vetett hit és az 

Én igazságosságom ismerete nélkül? Ki értette meg igazán a fájdalom értelmét és eredetét a 

megpróbáltatásokkal, elnyomással és félelmekkel teli életében? Milyen kevés urat és vezetőt látok az 

emberiségben! Mit tudnak az emberek a szellemről? Csak az emberi oldallal foglalkoznak, anélkül, hogy 

képesek lennének felfedezni, mi van a földi szükségleteken és gondokon túl. Ezért az emberek csalódva 

abban, hogy sem a tudományokban, sem a vallásokban nem találnak kielégítő választ a kérdéseikre, annak 
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a feladatnak szentelték magukat, hogy saját maguk keressék az igazságot. Egyesek közelebb kerülnek az 

ösvényhez, míg mások alacsony lelkiségük miatt új hibákat vesznek fel. 

28 Azok az emberek, akik életük során a szenvedés egyik poharát a másik után itták ki, azt mondják 

nekem: "Uram, miért nincs senki, aki elmagyarázná nekünk fájdalmunk okát, hogy hitet ébresszen 

bennünk, amely segít elviselni keresztünk súlyát?". 

29 Ezeknek a gyermekeknek mennyei balzsamként küldöm fényemet elméjüknek és bátorításomat 

szívüknek. Mert végtelen lehetőségeim vannak arra, hogy minden teremtményt elérjek. 

30 Ó, bárcsak mindenki tudná, hogyan kérdezzen Engem, bárcsak mindenki imádkozna lelkileg, 

bárcsak mindenki érdeklődne az igazság megismerése iránt! Bizony mondom nektek, megkapnák azt, 

amire vágytak. Mert senki sem keresett, aki ne talált volna ─ senki sem kopogtatott az ajtómon, akinek 

nem nyitották volna ki. 

31 Hagyd az alázat nyomát az utadon. Ne engedjétek, hogy a büszkeség belépjen a szívetekbe, mert 

azt hiszitek, hogy csak ti rendelkeztek spirituális tudással. 

32 Mindig legyetek tudatában annak, hogy előttem mindannyian egyformák vagytok, hogy 

mindannyian ugyanonnan jöttetek, és mindannyiótoknak ugyanaz a célja, még akkor is, ha kifelé minden 

egyes sors másként mutatkozik. 

33 Soha ne felejtsétek el, hogy mindannyiótoknak el kell jutnotok Hozzám, ami azt jelenti, hogy 

mindannyiótoknak ─ bár különböző módon ─ meg kell tennetek a szükséges érdemeket, hogy elérjétek a 

legnagyobb lelki magasságot. Ezért soha ne tekintsetek senkit sem alsóbbrendűnek. 

34 A hiúság soha nem verhet gyökeret a spiritualistában. Másrészt az igazi szerénységnek mindig 

társának kell lennie, akkor tettei, ahelyett, hogy hamis fénnyel kápráztatnák el, kegyelmet találnak 

embertársai szívében. 

35 Szeretettel kell felvenned a keresztedet ─ nem úgy, mint ahogyan az ember a kötelességét vállalja, 

nem azzal a gondolattal, hogy ha nem teszed meg, akkor rossz fog érni az életedben ─ nem, nem az 

igazságosságomtól való félelemből kell tenned. Lelkileg eléggé fejlettek vagytok ahhoz, hogy 

megköveteljétek magatoktól ─ ahogyan most is teszem ─, hogy a Törvényemben foglalt parancsok 

teljesítését embertársaitok iránti szeretetből tegyétek, és hogy ezt az érzést az irántam való szeretet ihlette. 

36 Hagyjátok magatok mögött azokat az időket, amikor az emberek nem azért bánták meg vétkeiket, 

mert megbántottak Engem, hanem mert féltek az örök kárhozattól, ahogyan azt az emberek elképzelték. 

37 Távolítsd el a szívedből azt a gondolatot, hogy az utolsó pillanatig elhalaszthatod a bűnbánatot, 

bízva Isten kegyelmében, és ne feledd, hogy az ítélet pillanatában a lelked csak azt fogja aratni, amit a 

földi léted során vetett. A termés, vagy a gyümölcse az a fejlődés, a haladás, a felemelkedés lesz, amelyet 

a rábízott élet során elért. 

38 Mennyire különbözik a szellemi valóság mindattól, amit az emberek elképzeltek! Sem az én 

igazságosságom nem az, ahogyan ti hiszitek, sem az isteni büntetés nem az, amit ti ezzel a névvel 

neveztek, sem a menny nem az, ahogyan ti gondoljátok, sem pedig nem érhető el olyan könnyen és 

gyorsan, ahogyan ti képzeltétek, ahogyan a szellemi vezeklés sem az, ahogyan ti mondjátok, sem pedig a 

kísértés nem szellemi lény. 

39 Mindig tanulmányoznotok kell az általam adott isteni kinyilatkoztatásokat, meg kell értenetek a 

hozzátok intézett képletes nyelvezetet, érzékennyé kell tennetek szellemi érzékeiteket, hogy felismerjétek, 

melyik az Isten szava és melyik az emberek szava, hogy felfedezzétek tanításaim értelmét. 

40 Csak spirituális szempontból leszel képes megtalálni Szavam helyes és igaz értelmezését ─ mind 

azt, amit a prófétákon keresztül küldtem nektek, mind azt, amit Jézuson keresztül hagytam rátok, vagy ezt 

az Igét, amelyet a harmadik korszak szócsöveinek közvetítésével adok nektek. 

41 Amint ez az emberiség megtalálja a törvény, a tanítások, a próféciák és a kinyilatkoztatások valódi 

értelmét, felfedezi a létezésével kapcsolatos legszebbet és legmélyebbet. 

42 Akkor az emberek megismerik az igazi igazságosságot, és a szívük megpillantja az igazi 

mennyországot; akkor azt is tudni fogjátok, mi az engesztelés, a megtisztulás és a jóvátétel. 

43 Ma még mindig a tudatlanság fátyla borít titeket, amelyet nem mertetek széttépni földi 

materializmusotokban és hamis félelmekkel és előítéletekkel teli vallási fanatizmusotokban. Ezért, amikor 

az életedet megpróbáltatás éri, és nem találsz rá egyértelmű okot, felkiáltasz: "Mit tettem, hogy így 

megbüntettek?", anélkül, hogy tudnád, hogy az én igazságosságom néha évszázadokig ─ sőt évezredekig 
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─ várat magára. De az én igazságom mindig eljön, és még ha úgy tűnik is, hogy túl későn vagy 

alkalmatlanul jön, az biztos, hogy mindig bölcs módon nyilvánul meg. 

44 Lelki tanításomnak különböző céljai vagy feladatai vannak: az egyik az, hogy megvigasztaljam a 

lelket száműzetésében, és megértessem vele, hogy az Isten, aki teremtette, örökre várja őt az Ő békés 

országában. A másik, hogy tudassa vele, mennyi ajándék és képesség áll rendelkezésére, hogy elérje 

üdvösségét és felemelkedését vagy tökéletességét. 

45 Ez az Ige a spiritualizáció üzenetét hozza, amely megnyitja az emberek szemét, hogy szemtől 

szembe lássák a valóságot, amelyet csak abban vélnek felfedezni, amit látnak, amit megérintenek, vagy 

amit emberi tudományukkal bizonyítanak, anélkül, hogy észrevennék, hogy ezzel a mulandót 

"valóságnak" nevezik, és tévesen ítélik meg és tagadják meg az örökkévalót, ahol az igazi valóság létezik. 

46 Jusson el ez az üzenet nemzetről nemzetre, házról házra, és hagyja hátra a fény, a vigasztalás és a 

béke magvait, hogy az emberek megálljanak néhány pillanatra, és adjanak elméjüknek egy kis pihenést, 

ami nélkülözhetetlen, hogy elgondolkodjanak, és emlékezzenek arra, hogy bármelyik pillanatban 

visszatérhetnek a Szellemi Világba, és hogy a világban végzett munkáiktól és vetésüktől függ a gyümölcs, 

amelyet a Szellemi Életbe való megérkezésükkor fognak learatni. 

47 Ma szomorúnak, levertnek és reménytelennek talállak, és imádságodban azt mondod nekem, hogy 

az élet már régóta megvonta tőled a kegyelmet. A Mester azt mondja nektek, hogy ezek az idők, 

amelyeket éltek, azok, amelyeket az első idők prófétái meghirdettek, és később az "Isteni Ige" 

megerősítette népének. De még ha igaz is, hogy nagyon keserű poharat ürítesz ki, tudd, hogy fájdalmad 

nem lesz haszontalan, ha tudod, hogyan kell szeretettel és türelemmel viselni. 

Szükséges volt, hogy az emberek elérjék azt a pontot, ahol a fájdalom átjárja és kísérti lényük minden 

szálát, hogy felébredjenek a mély álomból, amelyben lelkük él, és elkezdjék az önrendelkezés életét, 

amelyben felajánlják Teremtőjüknek a hódolatot és elismerést, amellyel tartoznak Neki. 

48 Hosszú ideje már, hogy az akaratuk szabadságát elfojtom, megmutatom nekik, hogy eljött az ideje 

a megfontolásnak és a jó cselekvésnek, hogy ne szenvedjenek tovább és ne merüljenek el a káoszba. El 

akartam kerülni a bukásukat azzal, hogy tanácsokkal és figyelmeztetésekkel láttam el őket, de süketek 

voltak szavaimra. De továbbra is hívni fogom ezt az oly szeretett emberiséget, arra sürgetve őket, hogy 

megjavuljanak és minden cselekedetükben becsületesek legyenek, amíg nem teszem őket tanításaim méltó 

tanítványaivá. 

49 Visszatértem hozzátok, ahogy megígértem nektek, hogy megvigasztaljalak benneteket, és reményt 

adjak nektek a nyomorúságotokban. De nem csak ezt, hanem hogy megvilágosítson benneteket, hogy nagy 

lépéseket tehessetek a spirituális úton. Pontosan a zűrzavar eme pillanataiban adtam meg nektek a 

szükséges útmutatást, amelyre már nagyon vártatok, hogy begyógyítsátok sebeiteket és megtapasztaljátok 

a megváltó utat. 

50 Mindent előkészítettem, hogy nagyszerű munkát végezhessetek, és a végén nyugodtan, elégedetten 

és békében jöjjetek hozzám, Velem és embertársaitokkal. A Lelkemmel való közösségnek abban a 

pillanatában nem fogok adót követelni tőletek, érdemeitek tehát nem értem, hanem saját magatokért 

lesznek, és amit felajánlotok Nekem, azt áldásként és vég nélküli előnyökként kamatostul visszaadom 

nektek. 

51 Ismerd fel, hogy mennyire szeretlek. Ha még több bizonyítékot akartok Atyátok szeretetéről, 

kérjétek, és én megadom nektek, mert szeretetem kimeríthetetlen. Ha próbára akarjátok tenni türelmemet, 

engedékenységemet, tegyétek ezt is. De miután megkaptátok, miután elismertétek, tegyétek azt 

embertársaitokkal, amit én tettem veletek. 

52 Bocsáss meg, amilyen gyakran megsértődsz. Ne is gondolj arra, hogy hányszor kell 

megbocsátanod. A sorsotok olyan magasan van, hogy nem szabad megakadnotok az út eme kapaszkodóin, 

mert nagyon nagy feladatok várnak rátok tovább. Lelkednek mindig készen kell állnia a szeretetre, 

megértésre és jóságra, hogy magasabb szintekre emelkedhess. Ahogyan a múltban sok testvéretek és 

nővéretek gyönyörű lapokat írt a Szellem Örökkévaló Könyvébe a műveivel, nektek is folytatnotok kell 

ezt a történelmet az ő utódaiként, példaként és a földre érkező új nemzedékek örömére. 

53 Legyetek erősek, mert megpróbáltatásokon mentek keresztül. Minden teremtmény ─ a csecsemőtől 

kezdve, aki alig nyitotta ki szemét e világ fényére, egészen az évek súlyától meghajlott öregemberig ─ 

próbatételen, jóvátételi folyamaton megy keresztül. De én adom nektek az erőmet, a befolyásomat, hogy 
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hittel és lelki békével menjetek át ezeken a próbákon, ami sebezhetetlenné tesz benneteket a fájdalommal 

szemben. 

54 A világnézetek összecsapása lesz, és az egyik és a másik hite és meggyőződése próbára lesz téve. 

De azok, akik futóhomokra építették a munkájukat, látni fogják, hogy az összeomlik, mert az alapjai nem 

voltak szilárdak. 

Ebben az időben az erőseknek kell támogatniuk a gyengéket. Azok, akik nem tudták, hogyan kell 

imádkozni, és nem tudtak behatolni tanításaim igazságába, sírni fognak tudatlanságuk, szűkölködésük és 

érdemtelenségük miatt. Sokan közülük azonban ártatlanok, mert nem volt igazi emberi vezetőjük, és a 

pásztorok, mint a juhok, könnyeket fognak hullatni bizonytalanságuk és zavarodottságuk miatt. 

55 Ti, emberek, akiket arra rendeltem, hogy befolyást gyakoroljatok erre a világra, figyeljetek és 

imádkozzatok a békéért és az üdvösségért. Szárnyaitokat kitárjátok, hogy a veszély és a félelem eme 

óráiban az emberiséget fedezzétek. 

56 Ezért tanítottalak titeket az imára szellemtől szellemig, és eltávolítottam Istenségem minden 

jelképét vagy emblémáját. Templomot építettetek magatokban, és onnan szerettek és dicsőítetek Engem. 

Megtanítottalak benneteket embertársaitok hitének tiszteletére, és úgy képeztelek ki benneteket, mint 

egy őrszemet, aki éberen él, hogy megvédje azoknak a hitét, akik elgyengülnek abban a csatában, amely 

már közeledik. 

Akkor, amikor teljesítettétek küldetéseteket, elégedetten mondhatjátok majd Nekem: "Atyánk, mi 

olyan karddal harcolunk, amely nem sebez meg, szeretettel és jóakarattal. Mi az isteni igét mondjuk, mi 

hívjuk az embereket, hogy imádkozzanak hozzád. Vigaszt nyújtunk a szenvedőknek, jóra térítjük azokat, 

akik megszegték a törvényt. Felemelünk olyan férfiakat és nőket, akik tudatlanságukban tanácstalanok 

voltak, és felébresztjük hitüket és bizalmukat Benned, és azóta szeretnek és követnek minket." És én az én 

ügyem katonáiként fogadlak benneteket, és megadom nektek a megérdemelt jutalmat. 

57 Munkám elterjed a földön. Az "elsőhöz" mások is csatlakoznak majd, majd mások is, mert meg 

van írva, hogy az ember a lelke tökéletességére való törekvésben felülemelkedik jelenlegi állapotán. 

58 Mennyit kell küzdenetek, hogy előkészítsétek a földet, hogy elérhessem, hogy a Béke Országa 

eljöjjön az emberiségre! 

59 Imádkozzatok és gondolkodjatok szavaimon, és meg fogjátok tapasztalni, hogy a szeretet óceánját 

tartalmazzák. Az ember korlátozott értelmén keresztül beszéltem hozzátok, és ez még minden előkészület 

ellenére sem képes kifejezni azt a jelentést, azt az okot, amelyet tanításom tartalmaz. Hatoljatok bele 

lelketekkel, hogy nagyobb tisztánlátással értsétek meg, mint a szívetekkel vagy emberi lényetek 

korlátozott értelmével. Mivel a Második Korszakban végzett Munkám nagyszerűnek tűnt számotokra, 

ezért Atyátok végtelen szeretetének bizonyítékaként fogjátok felismerni, hogy most jöttem. 

60 Minél inkább tökéletesítitek magatokat, annál közelebb fogjátok látni a célt. Nem tudod, hogy csak 

egy lépésre vagy-e már az üdvösségedtől, vagy még hosszú út áll előtted. Én csak azt mondom nektek, 

hogy készségesen és engedelmesen hagyjátok magatokat e szó által vezetni, amely az én Isteni Szellemem 

hangja. Óvakodj a törvényszegéstől, attól, hogy ugyanazt a hibát ismételten elkövetd. Hallgassatok erre a 

felhívásra, amely egy kérés a javításra ─ egy kérés, amelyet Atyátok intéz hozzátok, mert nem akarom 

látni, hogy hiába éltek a földön, aztán sírni fogtok engedetlenségetek miatt. 

61 Dolgozzatok szüntelenül a fejlődésetekért, és meglátjátok, hogy azok a megpróbáltatások, amelyek 

ma szenvedésre késztetnek benneteket, és amelyek értelmét nem értitek, a ti javatokat szolgálják, és 

békével és örömmel töltik majd el lényeteket. Ezek bölcs próbatételek, amelyeket azért küldök nektek, 

hogy megtisztítsák és megacélozzák a lelketek a harcban, ahogyan oly sok lényt dolgoztattam, akiket ma 

szerettek és imádtok, akiknek a lelkierőjét és bizonyított erényét elismeritek. Ők a ti testvéreitek, akik a 

tisztaság és szentség nyomát hagyva haladtak át ezen a világon. Azt akarom, hogy egyesüljetek velük és 

kövessétek őket. Mert a sorsotok ugyanaz, mindannyian nagyszerűek vagytok a szememben, mindannyian 

méltók vagytok, és azt akarom, hogy a béke világában lakjatok, amelyben ők laknak. 

 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 323 
1 Azért jöttem, hogy tanítást adjak lelkednek, hogy szeretetemmel tápláljam és erősítsem azt. 

2 Szeretett gyermekeim, ti az Én kis gyermekeim vagytok, az Én kis gyermekeim, akik a földön 

járnak, elviselve a keserűséget és a szenvedést. Boldogok vagytok, akik elhagyjátok a bűn útját, hogy 

lelketek közelebb kerüljön hozzám. 

3 Az Atya megtanít arra, hogyan fogadjatok és hogyan kérjetek. Mert bizony mondom nektek, ha 

megtisztítjátok magatokat a bűntől, megkapjátok az én bocsánatomat, és megerősödtek. 

4 Meg akarlak tisztítani minden foltodtól, hogy kegyelmet kaphass Atyádtól. Soha ne veszítsétek el 

azonban ezt a kegyelmet, mert ez az én Isteni Lelkemtől származik, és ez az az örökség, amelyet 

magatokkal kell vinnetek az utatokon. Én vagyok a Mester, és újra átadom nektek a tanításomat, hogy a 

szívetekben hordozzátok és továbbadjátok, ahogyan én adtam nektek. 

5 A lelkiismeret olyan, mint egy tükör, amelyben a lélek önmagát látja. Azt mondom neked: Most 

már nincs itt az ideje, hogy úgy lássátok, hogy szükségetek van erre a tükörre, mert én adtam nektek az én 

világosságomat, az én magasztos Igémet, hogy holnap semmiben se szenvedjetek hiányt, hogy 

engedelmeskedhessetek törvényemnek, és továbbra is példát mutassatok az embereknek, ahogyan a 

Második Korszak apostolai tették. 

6 Nem a hanghordozó az, akitől ezt az utasítást kapjátok, mert ő is bűnös, mint ti. Eltereltem őt az 

útjairól, és felkészítettem arra, hogy közvetítésével átadjam nektek az én szavamat. Ennek a tanításnak az 

értelme a saját elmém. 

7 Már a Második Korszakban azt mondtam nektek: "Szeressétek egymást", mert aki szereti 

felebarátját, az Engem szeret. 

8 Nem teszek különbséget sem faj, sem szín, sem osztály szerint. Mindenkihez egyformán szólok, 

hogy egy akaratotok legyen, hogy mosolyogva és tárt karokkal fogadjátok a különböző nemzetekből 

érkező embertársaitokat. Ha ezt a szeretetet gyakoroljátok, holnap nem lesz többé háború, a halál nem 

fogja többé megszállni az emberiséget. Ne engem hibáztassatok háborúitokért, ó emberiség. 

9 Ne essetek zűrzavarba, ne építsetek új Bábel tornyát, hogy akik hozzátok közelednek, mindannyian 

egyformán felkészültnek találjanak benneteket. A hitetlen embernek bizonyítékot kell kapnia, hogy 

elismerje az Atya csodáit, hogy lelke megismerje Istenét az Igém miatt. 

10 A bizonyítéknak a szeretetnek kell lennie, mert akkor kristálytiszta víznek kell fakadnia még a 

legkeményebb kőzetből is. 

11 Emelkedjetek fel hozzám, és én megszabadítalak benneteket minden betegségtől, mert én vagyok a 

legjobb orvos. Mindent nálatok hagyok, amire az emberiségnek spirituálisan szüksége van, és amint 

felismertek benneteket, a Föld összes orvosa felismert engem Spirituális Munkámban, mert ez az Én 

Akaratom. 

12 Az imát hagytam nektek védekezésül. Ezért mondom nektek: Figyeljetek és imádkozzatok, hogy 

az emberiség üdvösséget nyerjen rajtatok keresztül, hogy a kellő időben eljuttassátok hozzá az Igét, 

amelyet most kaptok. 

13 Az idő, amelyben éltek, amely minden ember számára oly nagy spirituális jelentőséggel bír, az 

emberiség számára észrevétlenül múlik el. Mégis eljön majd az idő, amikor nagy jelentőségűnek fogják 

felismerni ─ nemcsak azoknak az embereknek az életében, akik ezt az üzenetet kapták, hanem a föld 

összes népének történelmében is. 

14 Gondoljatok arra a dicsőségre, hogy halljátok az én szavamat. Azonban ne pihenjetek a 

babérjaitokon, mert miközben örülhettek e kegyelemnek, legyetek tudatában annak, hogy nagyon nagy a 

felelősségetek a nemzetek, embertársaitok iránt, hiszen el kell vinnetek nekik mindannak a tanúságát, amit 

ezekben az időkben kaptatok. 

15 Boldogok azok, akik szívükben őrzik Igémet, mert szeretni fogják keresztjüket, és azzal a vállukon 

kopogtatnak embertársaik ajtaján, és elviszik nekik a fény, a béke és a szeretet üzenetét, amelyet Igémben 

erre a népre bíztam. 

16 Az 1950-es év minden egyes leckéje felkészülés arra, hogy amikor eljön a pillanat, hogy 

befejezettnek nyilvánítsam nektek az igehirdetésemet, ne ejtsetek könnyeket, hiszen mindent megadok 

nektek, hogy semmiben se szenvedjetek hiányt. Ne sírjatok hát az Én Igém hiánya miatt, emberek. Már 
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mondtam nektek, hogy lényegem megmarad a szívetekben, és ha emlékezetetek gyenge lenne, arra fogom 

ösztönözni néhány gyermekemet, hogy egyesítsék könyvekben és albumokban azokat a lapokat és 

írásokat, amelyeket az Én szavamból készítettek. 

17 Erősítsétek magatokat az elmélkedésben és az imádságban. Emberek és kicsik vagytok, és 

megnyilvánulásom "búcsúja" egész lényeteket meg fogja rázni. Hogyan nem fog ez a nép megrázkódni 

azon a napon, amikor az emberek az egész földön így vagy úgy meg fogják Őt érezni, bár még csak nem is 

sejtik Jelenlétemet a Harmadik Korszakban? 

18 Amint a világosság felragyog az emberek elméjében, az emberek meg fogják érteni, hogy az 1950-

es év vége körül bekövetkezett összes esemény annak a ténynek a bizonysága volt, hogy 

megnyilvánulásom időszaka befejeződött, ahogyan ennek az időnek a hajnalát is olyan események 

hirdették, amelyek az egész föld népét megrázták. 

19 Felkészítelek és figyelmeztetlek benneteket a világnézetek zűrzavarának idejére, hogy 

megszabadulhassatok a lélek belső birkózásától és a gondolatok kínzásától. Mert az emberiség minden 

világnézete, tanítása, teológiája, filozófiája és hitvallása megrendül, és így egy vihart szimbolizál, a 

szellem igazi viharát, amelynek felkavart hullámain az én akaratom szerint fogtok hajózni, és a csúcson 

maradtok, amíg a vihar és a sötétség el nem múlik. Nem adok nektek jobb receptet, hogy egy darabban 

átvészeljétek ezt a próbát, mint az ima és az Igém követése, amely által hitetek folyamatosan erősödni fog. 

20 A világnézetek harca, a hitvallások és ideológiák összecsapása, ez a harc feltétlenül szükséges 

ahhoz, hogy minden szekta és minden intézmény mélyén felhalmozódott gyengeség és tévedés a felszínre 

kerüljön. Csak e "vihar" után kezdődhet meg az emberek erkölcsi és szellemi megtisztulása; mert látni 

fogják, hogy az igazság napvilágra kerül, felismerik, magukban érzik majd, és többé nem lesznek képesek 

önhittségből és színlelésből táplálkozni. 

21 Ahogyan minden ember önként és teljes mértékben saját magának használja ki a nap testére 

gyakorolt életfontosságú hatását, mert felismeri, hogy annak fényén, melegén és hatásán alapul az anyagi 

élet, úgy az igazság fényéből is igénybe vesznek mindent, amire lelkük megőrzéséhez, megerősítéséhez és 

megvilágosodásához szükségük van. 

22 Akkor egy olyan erő fog hatni, amelyet az ember korábban soha nem érzett, mert az élete egyre 

inkább az élet igazi elveihez, a Törvényem által meghatározott normákhoz fog igazodni. 

23 Emberek, a ti feladatotok az, hogy a spiritualizációról szóló üzenetemet, amelyet elhoztam nektek, 

az egész világba eljuttassátok. De szeretném, ha megértenétek, hogy a fény terjesztésének két aspektusa 

van: az egyik, teljesen spirituális, a gondolat, az ima segítségével, amellyel a spiritualizáció légkörét 

teremtitek meg, a másik, spirituális és ugyanakkor emberi, a szó, a fizikai jelenlét, a gyenge embereknek 

való magyarázata által. Emlékezzünk Jézus példájára. 

24 Ha nagy hited és nagyobb tudásod lenne az imádság erejéről ─ hány irgalmassági cselekedetet 

végeznél a gondolkodási képességeddel. De nem adtátok meg neki az összes erőt, amivel rendelkezik, és 

ezért gyakran nem veszitek észre, hogy mit hárítotok el a valóban átérzett és igaz ima pillanatában. 

25 Nem veszitek észre, hogy valami magasabb rendű dolog megakadályozza, hogy a 

legembertelenebb háborútok kitörjön a világotokon? Nem veszitek észre, hogy ezt a csodát férfiak, nők és 

gyermekek millióinak imái befolyásolják, akik lelkükkel harcolnak a sötét erők ellen és szembeszállnak a 

háborúval? Folytassátok az imádkozást, folytassátok a figyelést, de tegyetek bele ebbe a tevékenységbe 

minden hitet, amire csak képesek vagytok. 

26 Imádkozzatok, emberek, és terítsétek a háború, a fájdalom és a nyomorúság fölé gondolataitok 

békéjének köpenyét, amellyel olyan pajzsot alkottok, amelynek védelme alatt embertársaitok 

megvilágosodást és menedéket találnak. 

27 Mivel a világ jelenleg annyira vak, hogy nem képes felismerni az igazság fényét, és legbensőbb 

lényében sem hallja meg hívásomat, imádkoznotok kell, és szellemi talajra kell jutnotok. Mert jelenleg 

nem hallanának rátok, mert minden nemzet azzal van elfoglalva, hogy felkészüljön, pusztítson és 

védekezzen. 

28 Az embereknek még vakabbá kell válniuk, amikor a kétségbeesés, a gyűlölet, a terror és a fájdalom 

eléri a határait. 

29 Ez az óra sem lenne megfelelő az üzenetem átadására, mert olyanok lennétek, mint a hívők a 

sivatag közepén; senki sem hallgatna rátok. 
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30 Ne felejtsétek el, hogy az emberi szív olyan, mint a szántóföld, amelyet meg kell művelni: Először 

is meg kell tisztítani, eltávolítva róla a sziklákat, és ki kell tépni a gyomokat, amelyek elborítják. Aztán 

esővel termékennyé kell tenni, hogy a mag kicsírázhasson benne, és végül el kell jönnie az időnek, hogy 

elvethessük a magot, mielőtt a talaj nem akar tovább várni, és a kedvező időszak letelt. 

31 Ugyanígy a megtisztulás munkája zajlik ebben az emberiségben, amelyben az ember, anélkül, 

hogy tudatában lenne, átadta magának a szenvedés kelyhét, amely visszaadja neki a tisztaságát. 

32 Minden fájdalom, amit magának okoz, arra fog szolgálni, hogy megpuhítsa a szívét, hogy végül ki 

tudja dobni lénye mélyéről mindazt a rosszat, ami benne csírázott. Akkor, amikor már nem tud tovább 

szenvedni és nem bírja elviselni a gyötrelmeket, érezni fogja, hogy a lelkiismeret fénye, a bűnbánat jóléte, 

egy új élet éltető ereje érkezik a szívébe a lelke számára. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Mi lenne ebből az emberiségből, ha abban az időben, amikor az üzenetem eljövetelére vágyott, ez 

az itteni nép nem készült volna fel arra, hogy az én Igém hírnökeiként vagy "munkásaiként" jelenjenek 

meg embertársaik előtt? 

35 Milyen nagy a felelősségetek, tanítványok ─ olyan nagy, hogy minden egyes percért, amelyet 

rátok bíztam, hogy teljesítsétek küldetéseteket, felelnetek kell majd nekem. 

36 Azt mondtam nektek, hogy először imádkozzatok, vagyis kezdjétek azzal, hogy valódi ismereteket 

szerzetek a küldetésről, amelyet teljesíteni fogtok ─ hogy az irgalmasság gyakorlása által hangoljátok a 

szíveteket ─ hogy apránként gyengédebbé tegyétek lényeteket azáltal, hogy küzdötök az önzés ellen, 

amely az anyagiasság gyümölcse. Akkor a spiritualizáció egyre jobban és jobban be fog hatolni belétek. 

37 Ne legyetek többé kisgyermekek, hogy amikor azt mondom nektek, hogy imádkozzatok, 

megértsétek, hogy jó cselekedeteket kérek tőletek, hiszen ezek a ti szavaitok vagy gondolataitok ─ vagy 

nem ─, amelyek valóban az Én Lelkemhez szólnak. Ha egy gondolatot, legyen az bármilyen szép is, nem 

érzünk, akkor nincs tartalma. Ha egy szó vagy egy mondat, bármilyen szépen ki is van fejezve, nem válik 

művé, akkor nem lesz élete, és már tudjátok, hogy aminek nincs élete, az olyan, mintha nem létezne, ezért 

nem fogadhatom be. 

38 Most már tudjátok: Amikor azt mondom nektek, imádkozzatok, ne csak arra szorítkozzatok, hogy 

gondolataitokat belső áhítatba gyűjtsétek, hanem hagyjátok el újra ezt a szentélyt, és hagyjátok hátra az 

igaz testvériség szeretetének zálogát minden egyes embertársatokban, mint a legbiztosabb bizonyítékát 

annak, hogy éltek, figyeltek és imádkoztok felebarátotokért. 

39 Így apránként eltűnnek a hiányosságaitok, leküzditek a széthúzást, és eléritek azt a felkészültséget, 

amelyről oly gyakran beszélek nektek tanításaimban. 

40 Ha ez a nép, abban az időben, amikor az emberek szívükben új üzenetemre vágynak, nem 

készítette fel magát gyakorlati tettekkel, és nem tisztította meg magát a szeretetnek a gyűlölet ellen, az 

irgalomnak az önzés ellen, a békének a viszálykodás, a betegség és a szenvedés ellen folytatott harcában, 

akkor ne várják, hogy pusztán a szóval elérjék a szívek mélyét, és meggyőzzék őket az igazságomról. 

41 Ezért, azzal egyidejűleg, hogy átadom nektek szavamat, azt mondom nektek, hogy gyakoroljátok, 

mert csak így leszetek képesek megérteni tanításaim lényegét, értelmét és végtelen jóságát. 

42 1866-tól 1950-ig 84 év telt el, a szellemi kinyilatkoztatások egész korszaka, amelyben az Isteni 

Fény szüntelenül ragyogott le minden lélekre és minden "testre" ─ amelyben a Szellemi Világ 

egyféleképpen nyilatkozott meg ennek a népnek és sokféleképpen az egész emberiségnek. 

43 Most közeledik a pillanat, hogy elbúcsúzzak tőletek az általam választott eszközökkel, amelyeket 

ezúttal az Én kihirdetésemhez választottam. De továbbra is várom a felkészüléseteket és a lelkesítéseteket, 

hogy folytathassam az emberiségnek szóló igehirdetésemet, még akkor is, ha már nem agyakat fogok 

használni üzeneteim továbbítására, hanem a Lelkem közvetlen igehirdetését fogom használni a tiétekhez. 

44 Amikor egy ókori próféta száján keresztül azt mondtam, hogy olyan idők jönnek, amikor Lelkem 

kiárad minden lélekre és minden testre, és hogy az embereknek látomásai és prófétai álmai lesznek, 
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pontosan arra a közelgő időre utaltam, amikor a minden lélekben meglévő ajándékok megnyilvánulnak, és 

amikor az isteni igazságot keresi, és tanúja lesz mindannak, amit megjövendöltek nektek. 

45 Ne féljetek attól a naptól, amikor utoljára szólok hozzátok, és ne féljetek az elmélkedés idejétől 

sem, amikor már nem halljátok többé emberi ajkakon keresztül szavaimat. Mert valóban azt mondom 

nektek, jelen leszek, meghallgatlak benneteket, és egy pillanatra sem hagylak el benneteket, szeretetemmel 

bátorítani fogom hiteteket, jelenlétemet különböző formákban érzékelhetővé teszem számotokra, 

gondolatokkal, művekkel és szavakkal töltöm meg összejöveteleiteket szellemesszenciával és isteni 

inspirációkkal, vezetem lépteiteket, és megmentelek az eséstől és a botlástól. 

46 Ne féljetek az új időtől, ne kételkedjetek jelenlétemben a szellemben, mert hagyom, hogy 

meghalljátok hangomat, eloszlatom kétségeiteket, és azt mondom nektek: Ó, ti kishitű emberek, látnotok 

és megérintenetek kell ahhoz, hogy higgyetek. 

47 Ha valóban spiritualizálódni akartok, hogy ebben a Harmadik Korszakban joggal nevezhetitek 

magatokat az Én tanítványaimnak, akkor gondoljatok mélyen ezekre az ünnepélyes pillanatokra, ezekre a 

tanításokra, amelyek az utolsók között vannak, amelyeket kaptok. 

48 Azt akarom, hogy mint jó tanítványok, vegyetek példát a Mesteretekről az ő igazságosságában, 

hogy vándorlásotok során úgy teljesítsétek küldetéseteket, hogy soha ne térjetek el a törvény és a 

lelkiismeret által kijelölt iránytól. 

49 Mióta évszázadokkal ezelőtt bejelentettem nektek eljövetelemet, teljesítettem ígéretemet. Mivel 

megígértem ─ miután hanghordozóimon keresztül kapcsolatba léptem veletek ─ egy olyan befogadási 

időszakot, amelyben szüntelenül a szellemi királyságról fogok beszélni, ezt meg is tettem. De mivel 

elárultam nektek a dátumot, amikor befejezem ezt az üzenetet, be fogom tartani, és be is kell tartanom. 

Mert az Én Akaratomban semmiféle változás nem történhet, és az Én Isteni terveim sem változhatnak, és 

nincs más hatalom vagy akarat, amely megváltoztathatná az élet és az emberek sorsát. 

50 Mindent előre láttam az örökkévalóságtól fogva, semmi sem kerülte el bölcsességemet. Minden 

idő kezdettől fogva meg volt szabva, és minden sors előre meg volt írva. Még ha az emberek soha nem is 

hozták akaratukat összhangba az enyémmel, az én akaratom akkor is teljesült. 

51 Mindig is adtam nektek időt a felkészülésre, és biztosítottam számotokra eszközöket, hogy 

megmentsétek magatokat. Mielőtt elküldtem volna nektek ítéletemet, hogy egy korszak vagy időszak 

végén számon kérjem rajtatok, szeretetemet azáltal nyilvánítottam ki irántatok, hogy figyelmeztettelek, 

felébresztettelek és bűnbánatra, javításra és jóságra intettelek benneteket. De amikor eljött az ítélet órája, 

nem álltam meg, hogy megkérdezzem tőletek, hogy megbántátok-e már, hogy felkészültetek-e már, vagy 

még mindig kitartotok a gonoszságban és az engedetlenségben. Ítéletem eljött a kijelölt órában, és aki 

tudta, hogyan kell időben megépíteni a bárkáját, az megmenekült. Aki azonban gúnyolódott, amikor az 

ítélet óráját bejelentették neki, és nem tett semmit az üdvösségéért, annak el kellett pusztulnia. 

52 Gondolkodjatok el azon, amit mondok nektek, hogy tudjátok, hogy a ti akaratotok soha nem 

változtathatja meg az enyémet, még ha néha úgy is tűnik nektek ─ hogy amikor eljön az ítélet órája, 

felkereslek benneteket és meglátogatlak benneteket, hogy mindenkinek az érdemei szerint adjak. Mert 

még azelőtt is szeretettel és világossággal telve szóltam hozzátok, hogy időben megépítsétek a mentő 

bárkát, amely megmenthet benneteket attól, hogy a legnagyobb ítélet napjaiban a világméretű megtisztulás 

áradásában elpusztuljatok. 

53 Ha ez az esemény még nem öltött testet az újonnan érkezőkben és az elmaradottakban, akkor a 

felelősség ezért a vénekre, az "elsőkre", a tanítványokra hárul, hogy megtanítsák kis testvéreiket arra, 

hogyan engedelmeskedjenek az Atya akaratának, és hogyan teljesítsék az Ő törvényét. De én azt mondom 

nektek: Ha nem adnak példát az engedelmességre, és nem tesznek bizonyságot az igazságomról, akkor 

bizonyára adok nekik egy másik bizonyítékot igazságosságomról, és arról, hogy akaratom mindenek felett 

teljesül. 

54 A szíved mélyén csodálkozol, hogy miért teszek ilyen súlyos szemrehányást a lelkednek. De én azt 

mondom nektek: Ha amikor megteremtettelek, megtagadtam volna tőled valamelyik tulajdonságomat, 

akkor lenne okod panaszkodni vagy csodálkozni szemrehányásaimon. De mivel tudom, hogy minden 

egyes képességemből, erényemből és tulajdonságomból elhelyeztem valamit a lényedben, és 

kinyilatkoztatásokat is adtam neked Törvényemről, sorsodról és az életről, és megadtam neked a 
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szükséges időt a megértéshez, fejlődéshez és kibontakozáshoz, igazságosnak kell tartanod, hogy lejövök 

hozzád, hogy megítéljem műveidet és az ajándékaim felhasználását. 

55 Ismét elmondom nektek, hogy ha megtagadtam volna tőletek egyetlen tulajdonságomat is, nem 

lenne jogos, hogy szemrehányást tegyek nektek az életetekben elkövetett hibák miatt. 

56 Így meg fogjátok tudni érteni, hogy nincs, és nem is volt soha olyan emberi lény, amelyben ne lett 

volna lélek, amely megelevenítette volna, és nem is létezett soha olyan emberi lélek, amely szellem 

nélküli. 

57 Mi lehet nagyobb dicsőség az ember számára, mint tudni, hogy egy fénylény élteti őt, a Szellemi 

Királyság lakója, egy magasabb világ küldötte vagy hírnöke? Másrészt ─ mi lehet nagyobb boldogság a 

lélek számára, mint tudni, hogy örökké vele van a Szellem ragyogó világítótornya, amely az Istenség 

fénye, amely megvilágítja az útját? 

Mivel azonban elvesztegetitek az időtöket, csak a földi dolgokkal foglalkoztok, és napról napra egyre 

jobban eltávolodtok a szellemi életről szóló gondolatoktól, ─ mivel még vallási közösségeitek is 

szenvednek a spiritualizáció hiányától, fáradt, beteg és melankolikus emberiségetek van, amely, amikor 

meghallja Atyja hangját, aki feláll, hogy megítélje és számon kérje, megdöbben a számonkérésen, és 

számon kéri magát: Miért ilyen nagy szigor ezzel a gyenge, kicsi, beteg és tudatlan néppel szemben? 

De nincs tudatában annak, hogy nincs igaza, amikor így reagál a Mestere hangjára. Mert nem gyenge, 

mert magában hordozza az erőt, amelyet Isten adott neki, és nem is kicsi, mert lelke és teste kialakulásában 

rejlik az a bölcsesség és tökéletesség, amellyel megteremtettem, és nem is tudatlan, mert a szellem révén 

tökéletesen tisztában van azzal, hogy mit tesz, mit kellene tennie és mit kellene mellőznie. 

Ha azonban betegnek érzi magát, az azért van, mert a lelki és a földi harmónia hiánya eltávolította az 

élet eredeti forrásaitól, mint például a Velem való lelki közösség és az anyjával, a Természettel való 

kapcsolat. 

58 Arra kérlek benneteket, hogy mélyen gondolkodjatok az Igémről, és meg kell mondanom nektek: 

Ha valaki ─ miután meghallgatott Engem ─ továbbra is igazságtalannak tartja szemrehányásaimat és 

ítéleteimet, az csak azért lesz, mert nem tudta felfogni az Igém értelmét, és akkor meg kell bocsátanom 

szívének és elméjének megkeményedését. 

59 Hosszú ideje teszteltek titeket, szeretett emberek, mert szükséges, hogy megtisztuljatok, hogy 

méltóvá váljatok arra, hogy az én 

Szóljatok embertársaitoknak ─ ma, amikor a nemzeteknek oly nagy szükségük van a béke üzenetére. 

60 Nem küldök hírnököket azoknak, akik halottak a kegyelmi élet számára, mert nekik nem lenne mit 

adniuk. Nem bízom ezt a küldetést azokra, akik nem tisztították meg szívüket az önzéstől. 

61 Szavam hírnökének olyan tanítványomnak kell lennie, akinek puszta jelenléte is érezteti békémet a 

szívekben. Képesnek kell lennie arra, hogy megvigasztalja embertársait még az élet legnehezebb 

pillanataiban is, és szavaiból mindig olyan fénynek kell áradnia, amely eloszlatja a lélek vagy az értelem 

minden sötétségét. 

62 "Halottnak" találtam ezt a népet, és feltámasztottam őket az életre az Igém fényével. Miért ne 

tehetnék ugyanezt a tanítványaim is embertársaikkal, hiszen erre tanítottam őket? 

63 Amikor "halottakról" beszélek, akkor azokra gondolok, akik meghaltak a hit, a jó, az igazság 

tekintetében, és elmondhatom nektek, hogy mindegyikőtökben volt egy "halott", amikor a 

megnyilvánulásomhoz jöttetek. 

64 Amikor szavam megérintette a szíved sírkövét, megremegett a lélek, amely már régóta eltemetve 

volt az életed anyagiassága alatt. 

65 Ismeretlen érzések, eltemetett szerelmi érzések és a lélek örömei késztettek arra, hogy 

megtapasztaljátok szavamat. Mohón jöttetek a Hanghordozó által meghirdetett Isteni Sugárhoz, hogy 

élvezzétek azt az esszenciát, amelyet éreztetek, hogy a Végtelenségből a szívetekbe száll. 

66 Ezek voltak számotokra az igazi béke pillanatai, amikor a fénnyel és tökéletességgel teli világba 

szállítva elfelejtettétek földi sorsotokat. 

67 Akkor a hála érzése kerítette hatalmába a szívedet, mert amikor már csak fájdalmat vártál az 

élettől, a titokzatosság fátyla felszakadt, és az isteni fény egy sugara hullott a lelkedre, mint a szeretet, az 

igazság és a vigasztalás üzenete. 
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68 Sötét, fájdalmas és egyhangú életedben a visszatérésem váratlan csodája egy lelki és egyben 

érthető igehirdetésen keresztül történt. 

69 Attól a naptól kezdve egy új élet jelent meg a szemeid előtt. A kétségek és a bizonytalanság árnyai 

eltűntek, és a fény kigyulladt a szívedben. 

70 Ez az új hajnal, amelyről oly gyakran beszélek Igémben, ez az új nap, amelyre felébredtetek. 

71 Most már van reményetek, most már biztonságban érzitek magatokat, és most már tudjátok, mit 

kell tennetek ahhoz, hogy ezen az úton éljetek. 

72 Nemes szándékok, jó szándékok, szép szándékok születtek a szívedben. 

73 Az ösvény fénnyel telve tárul a szemetek elé, és arra hív, hogy szüntelenül járjátok, hogy 

megmutassa szépségeit, és hogy minden sarkon új tanításokat tárjon fel előttetek. 

74 Ki ne kívánná közületek ezt a csodálatos ébredést az egész emberiség számára? Ki akarja 

közületek ezt a kincset csak magának? Senki. Minden szívben látom a vágyat a világméretű feltámadásra, 

a vágyat a békére és a fényre minden emberben. Bizony, mondom nektek, ez a vágy, amely napról napra 

növekszik a szívetekben, lesz az az erő, amely holnap arra fog vezetni benneteket, hogy harcoljatok annak 

az eszménynek a megvalósításáért, amelyet az Igém csíráztatott a lelketekben. 

75 Megadom népemnek az eszközöket, hogy minden nemzethez eljuttassa üzenetemet. Gondoskodom 

róla, hogy jóakaratú embereket találjon az út mentén, akik segítenek neki, hogy a világ végére is eljuttassa 

a hirdetéseimet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 324  
Az én békém legyen veletek! 

1 Leszálltam a szívetekbe, amelyet késznek találtam arra, hogy befogadjon Engem. Ki keresett 

Engem közületek, aki nem talált meg? 

2 Jelenleg egy sivatagban bolyongtok, de jelenlétem ebben a hangban ott van nektek, amely 

szüntelenül bátorít benneteket az út számtalan próbatételében. Ti a Lélek kenyerével táplálkoztatok, míg 

sokan sivatagban élnek, ahol sem vizet, sem élelmet, sem vezetőt nem találnak. 

3 Mindenkihez lejövök, egyetlen fajnak sem kedvezve. Lelkem minden emberhez leszáll, de csak 

azok fogadnak be Engem, akik felkészültek, és felfrissülnek jelenlétemben. 

4 Áldom "Izrael népét", akik megnyitották szívük ajtaját, hogy menedéket adjanak nekem ─ azokat, 

akik kinyitották szemüket a fényre, és felfedezték ebben a műben az abban rejlő igazságot és dicsőséget. 

Mert ők üdvözülnek, és rajtuk keresztül üdvözülnek az eljövendő nemzedékek. 

Ti, a kiválasztott nép, akik mindig hallottatok Engem, ma még egyszer gyertek el, hajoljatok meg 

előttem, és mondjátok Nekem: "Atyám, irányítsd lépteinket, gyújtsd fel még jobban a hitünket, ne engedd, 

hogy kísértésbe essünk." Ez az, amit én mondok nektek. 

Imádságodban azt mondod nekem, hogy nagy nyomorúságban vagy, hogy kiürítetted a szenvedés 

poharát, hogy lábad az út tövisein zúzódott. De a Mester így válaszol nektek: Legyetek türelmesek a 

megpróbáltatásokban, igyátok megadással a szenvedés poharát, és várjátok a holnapot, miközben 

tanításommal foglalkoztok. 

5 Előre figyelmeztettelek benneteket, tudtátok, hogy mit hoznak ezek az idők, mert én bejelentettem 

nektek. Nem vagytok vakok, a fénnyel teli úton jártok. Mások azok, akik megbotlanak, elesnek és 

könnyeket hullatnak: a tudatlanok azok, akik nem tudják, hová mennek, akik meddő és haszontalan életet 

élnek. 

De ti, emberek, akik tudjátok, hogy birtokában vagytok a szellem minden ajándékának, hogy 

jelenlétem van szavamban, és nap mint nap megkaptatok Engem tanításaimban, ti vagytok az erős, aki 

megmutatja Nekem harci szellemét ─ olyan szellem, aki legyőzte a megpróbáltatásokat, aki átjutott a nagy 

akadályokon, és áttörte a nagy akadályokat az Én iránti vágyában, a tökéletesség iránti vágyában. Mert 

neked kell az elsőnek, az erősnek lenned az emberek között, aki igazat beszél, és tanúságot tesz arról, amit 

megtapasztalt. 

6 Amikor ez a nagy végső próba közeledik, beszélni fogtok embertársaitokhoz. Szavaitoknak meg 

kell törniük a csendet, amelybe az emberiség belezuhan, és amelyet rövid időre megzavar az a nagy 

látogatás. "Izrael" hangja lesz az, amely felemelkedik, megszólítja a világot, és bejelenti neki, amit ígértem 

neki: Békét a jóakaratú embereknek, üdvösséget a hit embereinek, hatalmat és erőt mindenkinek, aki tiszta 

eszményképhez emelkedik. 

Hogy bátorítsalak benneteket, szavaimat ajkatokra adom, sugallataimat szívetekbe helyezem, hogy 

biztonságban vezethessétek ezt az emberiséget. 

Önt alaposan felkészítették. Minden egyes tanításomban egy végtelen, eszményekkel és 

spiritualizációval teli utat nyitottam meg a szemetek előtt. 

7 Az elmétek, és még inkább a lelketek felfrissült, miközben élveztétek ennek az Igének az örömeit, 

és a szívetekben tartottátok, hogy később tanulmányozzátok. Már közeledik az "Izrael népe" számára a 

nagy tanulás ideje, amikor el kell gondolkodnotok azokon a szavakon, amelyeket elmondtam nektek, 

azokon a tanításokon, amelyeket nektek és az egész emberiségnek végrendeletként adtam. 

8 Készüljetek fel, emberek, mert minden szívből sok olyan gondolat fog fakadni, amely 

megkérdőjelezi a gondolataitokat, és nem fogtok szellemi rokonságot találni az emberek között. Ez a 

meghirdetett csata ideje. Míg egyesek elindulnak, hogy megvédjék igazságomat és terjesszék tanításomat, 

mások le akarják majd rombolni azt, le akarják majd dönteni kő kövönként ezt a művet, amelyet Izrael 

népének szívében építettem. 

9 Fanatizmussal és tudatlansággal fognak felkelni, mert mindenki a saját felfogóképessége szerint 

fogja megérteni. De én, a Fény, le fogok jönni hozzátok, hogy vezesselek benneteket. Én, az Igazság, 

felragyogtatom az Igazságot azok szívében, akik felkészült lélekkel hallgattak Engem. 



U 324 

99 

10 Izrael népe: Ebben a nagy csatában csak a szeretet, a béke és az igazságosság fegyvereit 

viselhetitek. Mi lenne veled, ha felvennéd a kétélű kardot, amely fáj és öl? Mindenekfelett ragyogjon az én 

fényem, és vigyétek az én szavamat a szívekbe. Fegyverkezzetek fel türelemmel, óvatossággal és 

szeretettel, és emlékezzetek ezekre a tanításokra, amelyeket e béke közepette adtam nektek. Bár láttam, 

hogy a közösségek nagy viharokban, nagy zűrzavarban küzdenek, az én Igém olyan volt, mint egy 

világítótorony ebben a tengerben, amelyet világnézetek, eszmék, különböző értelmezések háborgattak. 

Mindegyikőtöknek az igazság hírnöke kell lennie, mindannyiótoknak példát kell vennetek rólam, 

mindannyiótoknak emlékeznetek kell a szeretetre, amellyel tanítványaimat oktattam ─ a türelemre, 

amellyel minden egyes elsős tanítványomat képeztem ─ a megbocsátásra, amelyet mindenkinek 

megadtam, amikor hibáztak és engedtek a kísértésnek. 

11 Nektek tehát, Izrael, akik tanítványaim maradtok, akik tanúságot tesztek erről a Mesterről, nektek 

Engem kell példaképül vennetek. Akkor lesz a próbatétel, a lehetőséged pillanata, akkor ismered meg 

önmagadat is, akkor ismered meg lelked nagyságát. De ha nem vagy felkészülve, akkor siratni fogod a 

gyengeségedet. 

Én, mint Mester, tanítottalak titeket, végtelen útmutatást adtam nektek, és amikor ez az 1950-es év 

véget ér ─ a kegyelem éve, az utolsó, amelyben ebben a formában szólalok meg ─, felkészültök, és 

mindazt, amit nem a hanghordozó révén kellett volna hallanotok, intuíció útján kapjátok meg lelketekben. 

12 Így fogjátok megérteni a nagy tanításokat. Az általam kijelölt út végtelen. Soha nem mondhatjátok, 

hogy a végére értetek, hogy már nincs mit tanulnotok vagy tanulmányoznotok, hogy mindent 

megértettetek. Nem, emberek, egy rövid idő nem lesz elég ahhoz, hogy megértsétek tanításomat, ezt a 

földi utat végig kell tanulnotok, és utána, a túlvilágon, a lelketek a spirituális régiók felé fog haladni, 

vágyva Lelkem lényegére és bölcsességére, és még mindig más horizontokat fogtok felfedezni, 

eszményeitek növekedni fognak, és akkor megértitek, hogy Atyátok végtelen a fényében és a gyermekei 

iránti szeretetében. 

13 Ma már nem vagytok többé gyermek tanítványok, nem vagytok többé kisgyermekek ebben a 

Munkában, messzire vándoroltatok küldetésetek teljesítésében. Beszéltem hozzátok, és elmondtam nektek, 

hogy "Izrael népe" azért lakott a földön, hogy befogadjon Engem. Ezért sok korszak van, amelyben a 

lelked hallott Engem. 

14 Már több életszakaszon is átmentetek, fejlődtetek. Megvannak a tapasztalatok és a gyümölcsök, 

amelyeket a múltban arattatok. Már nagy megpróbáltatásokat éltél át, ezért a lelkedet nem fogják hamis 

fények becsapni. Ismeritek az Igém "ízét", kinyitottátok a szemeteket, és ismeritek a legtisztább szellemi 

fényt. Bölcsességem nagy könyvében olvastatok, és nem fognak tudni összezavarni benneteket a 

tökéletlen tudományok. 

15 Elhoztam nektek az igaz fényt és az igaz tudományt, ami Bennem van. Azért tettelek titeket 

naggyá a lélek szerint, mert azt akarom, hogy inkább azzal keressetek Engem, mint az értelemmel, hogy az 

igazságban spiritualisták legyetek. Mert máris közeledik a nagy lehetőségek ideje Izrael népe számára. Ha 

ma úgy éreztétek magatokat, mint foglyok, akiknek korlátozott a működési területük tanításom 

működtetésére, akkor most közel van a pillanat, amikor megnyitom az utakat mindannyiótok számára, és 

ott alkalmazhatjátok tanításomat, és gyakorlás közben felfedezitek minden egyes szavam nagyságát. 

16 Csak így leszel képes megérteni Engem, így fogod helyesen értelmezni az Igémet, és nem fogsz 

elméleteket és elképzeléseket alkotni az elmédben, amelyek összezavarnak, és nem vezetnek el tanításom 

megértéséhez. 

Gyakorolnotok kell a szeretetet, a békét és az irgalmasságot, hogy eggyé váljatok Atyátokkal, és akkor 

úgy ismerhetitek meg magatokat, ahogyan én felkészítettelek benneteket ─ tele ajándékokkal és 

kegyelmekkel. Elmondtam nektek, hogy az Én képmásomra és hasonlatosságomra teremtettelek 

benneteket, hogy mindegyikőtök nagy tetteket tudjon véghezvinni olyan módon, amely tanúskodik rólam, 

amely hasonlóvá tesz benneteket Hozzám, és a képessé tételetek révén el is tudjátok végezni azokat. 

17 Készen állsz már? Felkészültetek már arra, hogy Engem vegyetek példaképül? Bizony mondom 

nektek, semmiben sem szenvedtek hiányt ehhez, már elértétek a lélek érettségét, és ettől a ponttól kezdve 

aktívvá válhattok, és felajánlhatjátok Nekem küldetésetek teljesítésének első gyümölcseit, miközben az 

emberiség nagy része továbbra is alszik, várva a lökést vagy a rázkódást, amely felébreszti őket. 
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18 Figyeljetek és imádkozzatok, tartsátok égve a hiteteket. Imádkoztok mindazokért, akik úgy érzik, 

hogy kitaszítottak, és letértek a spirituális útról, és ez az ima körülveszi az embereket, és megmenti, 

megváltja őket. Eljön majd az idő, amikor azok a szívek, amelyekbe szeretetet vetettél, és amelyeket még 

nem ismersz, mert imádkoztál azokért, akiket ismersz, és azokért is, akiket nem ismersz, eljönnek majd az 

utadon, vagy eljutsz hozzájuk az utadon, és felfedezed őket, és akkor eggyé váltok egymással, akkor a 

lelked felismeri a magot, amelyet elvetett. 

19 A tartományok várnak rátok, sokat beszéltem nektek erről, de ti valami távoli dolognak 

tekintettétek, mert nem láttátok, hogy azonnal megtörténik. De eljön majd a pillanat, amikor 

szétszóródtok, és akkor magatokkal viszitek ezt a magot, mint bőséges magot, hogy szétszórjátok az 

emberiség mezőin. Ott fogjátok felismerni a fejlődéseteket, ott kezditek el az ideálotokat előmozdítani, ott 

váltok naggyá a szeretet és az emberiségért hozott áldozatok révén. 

20 Szükséges, hogy átmenjetek ezeken a próbákon, hogy megértsétek a tanításomat. 

Mindegyikőtöknek apostollá kell válnia, én pedig a túlvilágról fogom megvilágosítani és megáldani 

benneteket. 

21 Ugyanazokkal az ajándékokkal rendelkeztek, mint ők akkoriban. Igen, Izrael népe, mert ti az Én 

tanítványaim voltatok abban az időben, akárcsak az a Tizenkettő és mindazok, akik hallottak Engem a 

Második Korszakban. Belétek helyeztem magvaimat, bölcsességem beborította lelketeket. De ha egy rövid 

ideig nem érezted, hogy eltölt téged, az azért van, mert még nem gondolkodtál és nem tanultál. 

22 Most egy békés időszakot adok nektek, egy olyan időszakot, amikor eltávolodhattok földi 

életetektől, hogy felkészülten tanulhassatok, majd megkezdhessétek küldetéseteket. Amikor eljön ez az 

idő, ne hagyjátok észrevétlenül elmúlni, ne szenteljétek ezt az időt, amit most nektek adok, a világi 

életnek. Megadom neked, amire szükséged van a megélhetésedhez, és mindent, amire a lelkednek 

szüksége van. 

23 Az ember lelke miatt jöttem, hogy megmentsem az ember lelkét a sötétségből, amelyben élt. A test 

másodlagos, a földi élet, bár fontos az ember számára, szintén másodlagos. Egy kenyér elég ahhoz, hogy 

tápláljon, egy takaró, hogy betakarja a testét és megvédje az időjárás viszontagságaitól, akár egy egyszerű 

ruhadarab, és ez is elég. De az a lélek, amelynek hosszú út áll előttünk, amelynek nagy érdemekkel kell 

eljutnia hozzám, hogy megkapja a nagy ígéreteket, még nem kapott lehetőséget nálatok, még mindig meg 

van láncolva, még mindig állandóan üdvösségért és szabadulásért kiált. Felemelkedik lényed legmélyén, 

és megrázza kemény szívedet. De ő az, aki a "testet" fogja uralni, és nem ez az, ami a lelket fogja uralni. 

24 A fizikai burok csak a ruha, az eszköz, amit a földön adtam nektek, hogy egy ideig ezen 

élhessetek. Megkérem a lelket, hogy adjon számot a testéről abban az időben, amikor leveszed ezt a ruhát. 

De az anyagiasság, amelyben éltek, egy börtön, amelyben elnyomjátok a lelketeket. Most megnyitom 

az ajtaját, szabadságot adok nektek, hogy nagyon közel élhessetek hozzám, és lényetek minden erejével 

szeressétek ezt az emberiséget. 

25 Azt akarom, hogy Izrael népe olyan legyen, mint egy gyengéd anya, aki befogadja ezt a védtelen 

emberiséget, hogy méhed meleg legyen, hogy szemed tele legyen szeretettel és együttérzéssel az 

emberiség iránt. Rád bízom őket, hogy úgy tekints rájuk, mint egy kistestvérre, vagy ─ ha akarod ─ mint 

egy lányra. 

Úgy hagylak benneteket, mint az Én képviselőimet, és ahogyan én szeretem, áldom és átölelem az 

emberiséget, úgy fogtok ti is így tenni. Éheznek a szeretetre, a példákra és a fényre. Azt fogom mondani az 

emberiségnek: Keressétek "Izrael népét", bennük találjátok meg helyettesítésemet és csodáimat, erre 

fogom kiönteni tanításaimat és jótéteményeimet! 

26 Milyen nagy a feladatotok, szeretett emberek, még mindig nem értettétek meg! De ne aggódjon. 

Ha hisztek Bennem, akkor képesek lesztek felemelkedni a beteljesedéshez, és el kell foglalnotok azt a 

megtisztelő helyet az emberiséggel szemben. 

Készüljetek fel most, amikor még van időtök gondolkodni és meditálni ─ most, amikor még nem álltok 

a nagy tömegek előtt prédikálni, és még kijavíthatjátok a hibákat. Hatolj be a belsődbe, hogy felismerd, 

mit rejt a jó és a rossz, és hogy előmozdítsd az erényeket, amelyeket felfedezhetsz, és amelyeket a 

kezdetektől fogva, a teremtésed óta a lelkedbe nyomtam. De amit a rosszból fel kell fedezned ─ minden 

tökéletlenséget, ami benned van, át kell alakítanod tökéletességgé. 
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27 A föld a vezeklés és a próbatétel völgye a szellem számára. De győznie kell az általam adott erő és 

hatalom által, mert ez az Én részem, ez az Én lényegem, az Én életem. Ti az Én teremtményeim vagytok, 

olyanok, mint Én. Ezért milyen akadályokkal fogsz találkozni az utadon, amelyeket nem tudtál legyőzni a 

spiritualizáció és a felfelé haladás útján? 

28 Emberek: Elég, ha naponta imádkoztok és tanításaim tanulmányozásában képezitek magatokat, 

hogy saját erőfeszítésetekkel utat törjetek magatoknak, hogy átmenjetek minden próbán, hogy türelemmel 

várjatok, amikor várnotok kell, és hogy mindent úgy fogadjatok el, ahogyan az az Én akaratom. Nem 

ígértem nektek virágos utat, nem mondtam, hogy boldogok lesztek és tökéletes boldogságotok lesz ezen a 

földön. Azt tanítottam nektek, hogy megpróbáltatásoknak lesztek kitéve, és a vezeklés útján fogtok 

végigmenni, jóvátéve a múltbeli vétkeiteket, ahogyan érdemeket kell szereznetek ahhoz, hogy 

felemelkedhessetek. 

29 Ezt mondtam nektek, emberek. Ezért legyetek odaadóak a megpróbáltatásokban, viseljétek el 

életeteket örömmel. Reménykedjetek, hogy amit nem kaptatok meg alkonyatkor, azt megkapjátok 

hajnalban. Mert mindenki, aki bennem bízik, megkapja ─ mindenki, aki imádkozik, erős lesz. Ezért ez a 

Mester mindig az imára, a spirituális tanítások tanulmányozására, az emberi élet tanulmányozására vezet 

benneteket, hogy mindig bölcsek és igazságosak legyetek, hogy minden döntésetekben igazságosak 

legyetek, hogy tanúságot tegyetek arról, hogy az Én apostolaim vagytok, és hogy békével telve érezzétek 

magatokat a tetteitekben megvalósított igazságosság miatt. 

30 Így készítelek fel titeket, Izrael népe, így egyesítettelek benneteket ebben a közösségben. Azokat, 

akik közületek az utolsó órákban jöttek az Én Igémmel, tanítottam és felemeltem, hogy mindannyian egy 

gondolatban, egy tanulmányban egyesüljetek, hogy ti, újonnan érkezettek, a fejlődésnek egyforma 

szintjére jussatok azokkal, akik már régóta hallgattak Engem. 

31 Látom, hogy mindannyian ugyanazt a létrát tapossátok, és magas eszményeket tápláltok, mindig a 

lelketeket helyezitek előtérbe, imádkoztok és mindent tőlem vártok. Megáldalak és azt mondom nektek: 

Ezt várom el az emberiségtől is. 

Mikor fog megtérni? Mikor fogja levetni tisztátalanságának köpenyét? Mikor mond le az 

anyagiasságáról, hogy a lelki ruhát keresse? 

Ezt a nagyszerű munkát nem ti fogjátok elvégezni. Én, aki fáradhatatlanul dolgozom, az emberiséget az 

ehhez szükséges időben meg fogom téríteni. Fejlődni fog, nagy lépéseket fog tenni egy pillanat alatt, mert 

előkészítem a megpróbáltatásokat és a körülményeket, amelyeknek spiritualizációhoz kell vezetniük. 

Nektek a jelenlegi időszakban kell teljesítenetek a küldetéseteket, de én minden időben dolgozni és 

teljesíteni fogok. 

32 Megismertétek Szavamat, felismertétek, hogy az Tőlem származik, de néha vágytok az anyai 

szeretet melegségére és gyengédségére is. De a Mester azt kérdezi tőletek: Nem ismertétek-e fel a Mester e 

szavában az Anya gyengédségét és szeretetét is? 

     Elmondtam nektek, hogy Én egy Mester vagyok, egy Szellem, és Bennem mindenféle szeretet van. Ha 

vágyakozol Mária után, keresd őt saját Igémben ─ ebben az Igében, amely folyamatosan áld és simogat 

téged. 

33 Igen, Izrael népe, bennem szól az Atya és az Anya, bennem szól a szeretet minden fajtája. Ebben 

az Én Igémben, amelyet mindenkor kimondtam, megtaláljátok mindazt, amire vágytok, ha felismeritek 

Engem. Nem lesz üresség a szívedben, Bennem megtalálod az Atyát, a Barátot, a Testvért, a Mestert, de 

az Anyát is. Én vagyok a tökéletes Szeretet, a legnagyobb Szeretet. Legyetek jókedvűek, emberek, és 

köszönjétek meg Nekem, hogy felhívtam a figyelmeteket ezekre a leckékre. 

34 Áldásokkal töltöm meg utadat minden kegyelemmel teli reggel. Ki az közületek, aki félelemmel 

vagy vágyakozással kérdez Engem, és nem hallgattak meg? Mindent látok és mindent tudok. A túlvilágról 

szólok hozzátok. 

Azok közé tartozol, akik hozzám jönnek, akik felemelkednek, hogy megtaláljanak Engem a szellem 

régióiban. Most nem léptem be a földre, spirituálisan szállok le, és az Egyetemes Sugár segítségével lépek 

kapcsolatba veletek, és onnan mindent látok és hallok, beszélek hozzátok és megáldalak benneteket, és 

ezen a kegyelmi reggelen azt mondom nektek: Szerezzetek érdemeket, mert már közeledtek az év 

közepéhez. Ha megfelelően használtad, áldott legyen. De én, mint Mester, azt tanácsolom neked: 
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Használjatok ki minden napot és minden pillanatot, hogy megjegyezzétek az Igémet, és örökre a 

szívetekben tartsátok. 

Ez a légkör, ez a béke, ez a fény, ez az öröm és ez a szeretet folytatódni fog, ezt az évet követően is 

lélegezzétek be az összejöveteleiteken és azokon kívül is, megadom nektek. Bárhol gyűltök össze, ott lesz 

jelenlétem, bárhol hívtok Engem, ott leszek veletek. 

35 Tehát, emberek, vegyétek észre, hogy az Isteni Mester ebben az időben a béke, a megértés és a 

spiritualizáció légköre közepette jelenik meg. Egyesítettem az elméteket, és egy szellemi templomot 

építettetek, ahová leszállok. Ott kinyilatkoztatom Magamat, és éreztetem Magam. Ott fogtok felismerni 

Engem ez év után, mert így fogok továbbra is megnyilvánulni a béke és a spiritualizáció közepette. Lelked 

megszünteti a viszálykodást, és megteremti a harmónia, a hitek egységének légkörét. 

36 Amikor eljön az idő, szét fogtok oszlani anélkül, hogy pártokat alakítanátok, és nem hagynátok 

zavart vagy rossz példát. 

37 Békével teli szívedből és lelkedből kell beszélned, akkor minden igazság és igazság, amit meg 

akarok ismertetni ezzel a világgal, benne lesz egy mondatodban. Vigyázzatok tehát arra, hogy jól őrizzétek 

meg békéteket, lelki energiátokat és hiteteket, hogy mindenkor az igazság hangja legyetek, a hang, amely 

prófétál, a hang, amely elhallgattatja a gonoszt, és amely a lélek hangján keresztül felébreszti a lelket. 

38 Ilyenek lesztek, emberek, a megzavart emberiség közepette, erre készítettelek fel benneteket. 

Mindegyikőtök egy-egy embertömegben fogja teljesíteni a küldetését, de szellemileg mindannyian 

egységesek lesztek, még akkor is, ha fizikailag távol vagytok egymástól. És cserélni fogtok egymással, 

akár szellemi úton, akár levelek útján. Így fogjátok fokozatosan kibontakoztatni a művemet, így hozzátok 

közel a világhoz. Ezért ébresztettem fel bennetek az ideált ebben az időben, hogy az igazságosság és az 

igazságosság révén fejlesszétek a szellemi ajándékokat, hogy mindig igazak és szellemiak lehessetek. 

39 Egy családként egyesülve hagylak benneteket, amelyben nem lesz veszekedés. Mindannyian 

tekintsétek magatokat testvéreknek, akik mindannyian ugyanazon a fejlődési szinten állnak, ugyanolyan 

készséggel teljesítik küldetésüket és magas eszményképet vallanak. Mindannyian áldást, bátorítást és azt 

fogjátok kapni a Lelkemtől, amire szükségetek van a küzdelmetekhez. 

Megerősítelek benneteket ezen a kegyelmi reggelen. Jegyezzétek meg minden tanításomat, nagy fényt 

tartalmaznak, még ha rövidek is. 

40 Légy áldott. Mindig várom azokat, akik spirituálisan felemelkedni akarnak ─ azokat, akik azon túl 

keresnek, amit a szemük láthat ─ azokat, akik a szellemük szemével felfedezik az Örök Életet a túlvilágon. 

41 Megismertetem veletek lelki ajándékaitokat, és hagyom, hogy a hívás elmenjen hozzátok. De 

mindannyiótoknak a saját érdemei révén kell elérnie Engem. 

42 Ezen a kegyelmi reggelen, a nemzeten belül és kívül, a különböző közösségekben összegyűlt 

izraeli nép imáján keresztül megáldom az egész emberiséget, és megadom nekik békémet és kegyelmemet. 

43 Így készítelek fel benneteket a nehéz időkre. Szavaitoknak meg kell törniük a csendet, amely most 

az emberiségre fog borulni, amelyet a sok csapás összezúz, és amelyet összezavar a világnézetek 

sokfélesége, amely a különböző vallások szellemi vezetői között fog kialakulni. 

A gyötrelemnek abban az időszakában, amelyről nem tudjátok, meddig fog tartani, minden lélekben fel 

fog szólalni egy hang, amely azt fogja mondani: "Béke a jóakaratú embereknek". Akkor azok fognak 

üdvözülni, akik hitet éreznek a szívükben, akik égve tartják lámpásukat. Ezek nagy erőt fognak érezni 

magukban. 

44 Közeledik a tanulás ideje ennek a népnek, amikor elgondolkodik szavaimon és parancsolataimon, 

és felkészültök erre a csatára. A gondolataitok ütközni fognak, a következtetéseitek különbözni fognak. De 

minden elképzelésetek fölött az Én fényem fog ragyogni, és igénybe veszem azokat, akik ép lélekkel 

indulnak el, hogy megvalósítsák terveimet. 

45 Csak a szeretet, a bölcsesség és a türelem fegyvereit adom nektek ebben a küzdelemben. De e 

küldetés teljesítése során vágyakozva fogtok emlékezni azokra a békés órákra, arra a kellemes légkörre, 

amelyben oktattalak benneteket és felkészítettelek benneteket az eljövendő időkre. De a különböző 

világnézetek, eszmék és látásmódok tengerében küzdenetek kell azért, hogy megőrizzétek békéteket és 

méltóságotokat, mint az Én tanítványaim. 
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46 Az üdvösség eléréséhez nem elég, ha megértjük tanításaimat és megértjük jelentésüket. Követni 

kell az utasításaikat, hogy eggyé váljatok Velem, és lelketek egyre érettebbé, szilárdabbá váljon 

meggyőződéseitekben. 

47 Nem ígértem nektek virágos utat ezen a világon, de a nehézségek ellenére élhetitek az életeteket 

örömmel, bizakodva remélhetitek a jövőt, és minden cselekedetetekben igazságosak és helyesen 

gondolkodók lehettek. Dolgozz és teljesítsd a feladatodat ebben az időszakban, én pedig mindig dolgozni 

fogok. 

48 Őrizd meg lelkiségedet, hogy mindenkor te legyél az a hang, amely az igazságot mondja, amely 

elhallgattatja a gonoszt, és betölti feladatát, hogy vezesse és tanítsa embertársait. 

Hívjátok szeretettel Mennyei Édesanyátokat minden egyes összejöveteleteken. De a Mester azt mondja 

nektek: Az ő lelke és az enyém egy. Nem ismerted fel a szavaimban a gyengédségét és a kegyelmét? 

Ebben a tanításban az Atya és Édesanyátok tökéletes isteni egységben beszél. 

49 Hányszor rajtakaptam embereket, hogy azt kérdezik maguktól, vajon nincs-e valamilyen módja 

annak, hogy kapcsolatba lépjenek Istennel, és gyakran sóhajtva felkiáltottak: "Ó, bárcsak feltehetnék az 

Úrnak egy kérdést, és megkapnám a választ!". De aztán lemondanak, mert úgy vélik, hogy ez lehetetlen, 

és továbbra is az imádat külső formáiban és anyagi áldozatokban keresik kegyelmemet, bár lényük mélyén 

nem tudják felfogni, hogy az Atya, aki mindig is azt mondta, hogy annyira szereti teremtményeit, hogyan 

nem méltóztatik válaszolni nekik, amikor kérik és hívják Őt. 

50 Jaj, ti éretlenek, akik a földi élet áldozatává váltatok! 

Emberi lények, bárcsak tudnátok, hogy a Velem való közösség iránti igény az a szomjúság, amit a 

lelkemben érzek! Bárcsak tudnátok, hogy nem csak az általatok áhított közösséget kaptátok meg, hanem 

azt is, hogy minden tanításom, amelyet mindenkor kinyilatkoztattam nektek, azt a célt szolgálja, hogy 

elvezessen benneteket a szellem és a szellem közötti közösséghez! De mióta materializálódva éltek, hallani 

akartátok a hangomat, amint az válaszol az ajkatok által kimondott szavakra, és ez nem lehet és nem is 

lesz. Mert akkor ez már nem egy spirituális párbeszéd lenne, hanem egy olyan, amelyben a ti Uratok a ti 

materializmusotok szintjére süllyedne le. 

51 Ezért az általam választott módnak ebben az időben, amikor e hanghordozókon keresztül 

nyilvánulok meg, rövidnek kell lennie, mert ez nem a kinyilatkoztatás tökéletes formája, de ─ ha egyszer 

vége lesz ─ eljön a felkészülés ideje, amikor sok ember megkezdi kibontakozását a szellem és a szellem 

közötti párbeszéd felé. 

52 Soha nem voltam távol tőletek, ahogyan néha hittétek, soha nem voltam közömbös szenvedéseitek 

iránt, és soha nem voltam süket a kiáltásaitokra. Ez történt: Nem vettétek a fáradságot, hogy magasabb 

rendű érzékeiteket finomítsátok, és azt vártátok, hogy a húsvér test érzékszerveivel érzékelhettek Engem. 

Mégis azt mondom nektek, hogy az az idő, amikor ezt megadtam az embereknek, már régen volt. 

53 Ha egy kis erőfeszítést tennél, hogy fejleszd néhány spirituális képességedet, mint például a belső 

emelkedettséget a spirituális szemlélődés, az ima, a jóslás, a prófétai álmodás vagy a spirituális látás révén 

─ biztosíthatlak, hogy ezek mindegyikén keresztül kapcsolatba kerülnél Velem, és így választ kapnál 

kérdéseidre és isteni ihletet kapnál gondolataidban. 

54 Mindig készen állok arra, hogy beszéljek hozzátok, mindig várom a felemelkedéseteket és a 

szellemi készenléteteket, hogy örömet szerezzek nektek, és előkészítsem a boldogságot, hogy 

megismertessem magam a szellemetekkel. Ehhez csak arra van szükség, hogy a legnagyobb őszinteséggel 

felkészüljetek e kegyelem elérésére. 

55 Valóban, befogadlak benneteket és megadom nektek a jótéteményeimet, függetlenül attól, hogy 

milyen formában könyörögtek kegyelmemért. De ha azt is megkapod Tőlem, amit kértél, a lelked soha 

nem fogja megtapasztalni azt a boldogságot, hogy méltóvá tette magát erre a jóra. 

56 El kell mondanom nektek, hogy azon a napon, amikor tudjátok, hogyan érjétek el a lelki szintet a 

kéréseitekkel, a kegyelmemben való részesülésben való boldogságotok összehasonlíthatatlanul nagyobb 

lesz. Mert aki tudja, hogyan kell kérni, az természetesen azt is tudja, hogyan kell kapni. 

Azért mondom ezt nektek, mert néhányan megkapják tőlem, amire vágynak, bár nem tudták, hogyan 

kell kérni. Milyen értéket tulajdoníthatnak tehát annak, amit még könyörögni vagy kérni sem tudtak? Azok 

közé tartoznak, akik nem tudják, hogyan kell befogadni, akik nem tudták megérteni azt a szeretetet, 

amellyel Atyjuk teljesítette kérésüket. 
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De apai kötelességem, hogy segítsem a gyerekeket az életért folytatott küzdelmükben, hogy 

megvédjem őket, hogy mellettük álljak és vigasztaljam őket. Ezért irgalmasságom soha nem szűnhet meg 

kiáradni gyermekeimre. 

57 Ez az Atya, aki annyira szeret benneteket, nem láthatja, hogy szellemi tudatlanságba süllyedtek, 

ami sötétséget, szegénységet és nyomorúságot jelent. Ezért felébresztem a lelkiismereteteket, amely olyan, 

mint egy Mester, aki belőletek emelkedik ki, és mindig keresi az eszközöket, hogy meghallgassák és 

érezzék, hogy szavakban és tanításokban fejezze ki magát, amelyek kijavítják a hibáitokat, és a fény, a 

tudás, a szellem és a lélek nagyságának magasságaiba emelnek benneteket. 

58 Egyesítsd elmédben és szellemedben Istenként való kinyilatkoztatásaimat, amelyek a Törvényt 

hirdetik neked; Atyaként való kinyilatkoztatásaimat, amelyek végtelen szeretetemet tárják fel neked; és 

Mesterként való tanításaimat, amelyek bölcsességemet tárják fel neked, akkor mindebből egy lényeget, 

egy isteni szándékot fogsz kapni: hogy a szellemi fény útján hozzám jöjj ─ valami többet, mint egy 

számodra szóló kinyilatkoztatás. A saját országomba akarlak vezetni benneteket, ahol mindig jelen vagyok 

nektek, örökké bennetek. 

59 Mindenekelőtt tegyetek erőfeszítéseket, hogy spiritualizáljátok magatokat, hogy rejtett 

adottságaitok fokozatosan felébredjenek, és lépésről lépésre egyre közelebb kerüljetek először a szellem és 

a szellem párbeszédéhez, majd a tökéletesség világához. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 325  
1 Boldogok, akik a szeretetért sírnak, mert ez a bizonyíték arra, hogy elméjük és szívük harmóniában 

él. 

2 Ez az önvizsgálat pillanata, a megfelelő óra, hogy megértsd és érezd a szeretetemet, a pillanat, 

amikor a szíved kinyílik ─ szinte észrevétlenül ─, mint egy virág, és a könnyek édes tavasza tör elő a 

szemedből. 

3 Ezek a könnyek többet mondanak minden szónál, és többet mondanak minden gondolatnál. Van 

bennük őszinteség, van alázat, van szeretet, hála, bűnbánat, ígéret. 

4 Amikor így hallasz Engem beszélni, úgy érzed, hogy megértelek és szeretlek. Igen, gyermekeim, 

mindannyiótokat látlak és hallgatok, ismerem a neveteket, ismerem minden szükségleteteket, hallom 

panaszotokat és könyörgéseteket, és elfogadom minden kéréseteket és felajánlásotokat. 

5 Igen, az én gyermekeim vagytok, mert az én Lelkemtől jöttetek ki. Hogyan ne ismerhetnélek és 

szerethetnélek? 

6 Ha néha imáitok ellenére a fájdalom vagy a szenvedés továbbra is fennáll, az nem azért van, mert 

nem hallgattalak meg benneteket ─ vagy mert nem akarlak bátorítani benneteket, hanem azért, mert 

próbára akarlak tenni benneteket, hogy egyik leckémet adjam nektek a másik után, mert Atyai 

kötelességem kijavítani benneteket, meglátogatni benneteket és tökéletesíteni benneteket azon az úton, 

amely az élet. 

7 Boldogok azok, akik áldanak Engem a teremtés oltárán, és tudják, hogyan kell alázatosan 

elfogadni vétkeik következményeit anélkül, hogy azokat isteni büntetésnek tulajdonítanák. 

8 Boldogok azok, akik tudják, hogyan engedelmeskedjenek Akaratomnak, és alázattal fogadják a 

megpróbáltatásokat. Mindannyian szeretni fognak Engem. 

9 Azért jöttök hozzám menedéket keresni, mert ami a világotokban történik, az félelemmel tölt el 

benneteket. Észrevettétek, hogy minden igazságosság, minden szeretet és minden őszinteség elhagyta az 

emberek szívét. Azt kérdeztétek magatoktól: "Kihez meneküljek? Kihez könyörögjünk segítségért, és kitől 

reméljünk?" És akkor eszedbe jutottam. 

10 Ti szegény földi népek ─ egyeseket rabszolgasorba taszítottak, másokat elnyomtak, a többieket 

pedig saját vezetőik és képviselőik kizsákmányolták! 

11 A szívetek már nem szereti azokat, akik a földön kormányoznak benneteket, mert a bizalmatokban 

csalódtatok. Már nem hiszel bíráid igazságosságában vagy nagylelkűségében, már nem hiszel az 

ígéretekben, a szavakban vagy a mosolygó arcokban. Láttátok, ahogy a képmutatás eluralkodik a szíveken, 

és megalapítja a hazugságok, a hamisság és a csalás országát a földön. 

12 Szegény népek, ti, akik elviselhetetlen teherként cipelitek a vállatokon a munkát, amely már nem 

az az áldott törvény, amely által az ember megkapta mindazt, ami a megélhetéséhez szükséges volt, hanem 

amely a túlélésért folytatott kétségbeesett és félelmetes küzdelemmé változott. És mit kapnak az emberek 

az erejük és az életük feláldozásáért? Egy tartalmatlan kenyérdarab, egy keserűséggel teli kehely. 

13 Bizony mondom nektek, ez nem az a táplálék, amelyet a földre helyeztem a ti örömötökre és 

megőrzésetekre, ez a viszálykodás, a hiúságok, az embertelen érzelmek kenyere ─ röviden, annak 

bizonyítéka, hogy azok, akik emberi életeteket irányítják, nem vagy nem eléggé érettek szellemileg. 

14 Látom, hogy elragadjátok egymástól a kenyeret, hogy a hatalomra törekvők nem tudják elviselni, 

hogy másoknak van valamije, mert ők mindent maguknak akarnak; hogy az erősek elragadják a gyengék 

kenyerét, és az utóbbiaknak meg kell elégedniük azzal, hogy az erősek esznek és élvezik. 

15 Most megkérdezem: Mi ennek az emberiségnek az erkölcsi fejlődése? Hol van a legnemesebb 

érzelmeik kibontakozása? 

16 Bizony mondom nektek, abban a korszakban, amikor az ember barlangokban élt és bőrrel 

takarózott, egymás szájából is elrabolták az ételt, a legerősebb is a legnagyobb részt vette ki, a gyengék 

fáradozása is azok javát szolgálta, akik erőszakkal leigázták őket, az emberek, törzsek és népek is 

megölték egymást. 

17 Mi a különbség a mai és az akkori emberiség között? 

18 Igen, már tudom, hogy azt fogjátok mondani nekem, hogy sokat fejlődtetek ─ tudom, hogy 

rámutatsz majd a civilizációdra és a tudományodra. De akkor megmondom nektek, hogy mindez csak a 
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képmutatás álarca, amely mögé elrejtitek valódi érzéseiteket és még mindig primitív ösztöneiteket, mert a 

legcsekélyebb erőfeszítést sem tettétek, hogy kibontakoztassátok a lelketeket, hogy beteljesítsétek 

Törvényemet. 

19 Nem azt mondom, hogy ne keressetek tudományosan ─ nem, épp ellenkezőleg: Keressétek, 

kutassátok, gyarapítsátok és növeljétek tudásotokat és intelligenciátokat az anyagi életben, de legyetek 

irgalmasak egymáshoz, tartsátok tiszteletben felebarátotok szent jogait, értsétek meg, hogy nincs olyan 

törvény, amely felhatalmazza az embert arra, hogy rendelkezzen embertársai élete felett ─ egyszóval, 

emberek, tegyetek valamit, hogy életetekben alkalmazzátok legfőbb parancsolatomat, az "szeressétek 

egymást", hogy megmeneküljetek az erkölcsi és szellemi stagnálásból, amelybe belezuhantatok, és hogy 

amikor a hazugság fátyla, amely arcotokat eltakarta, lehull, fényetek áthatoljon, az őszinteség 

felragyogjon, és az őszinteség belépjen életetekbe. Akkor joggal mondhatjátok, hogy fejlődést értetek el. 

20 Legyetek lelkileg erősek tanításaim követésében, hogy a jövőben szavaitokat mindig az 

irgalmasság, a bölcsesség és a testvériség valódi cselekedetei erősítsék meg. 

21 Tudom, hogy a szíved mélyén azon tűnődsz, hogy ha nem hallod többé az én szavamat, lesz-e elég 

ihleted és erőd ahhoz, hogy felnőj a harchoz, és ne bukj el benne. 

22 Azon tűnődsz, hogy nem veszíted-e el a felhatalmazást vagy a felszerelést, amit akkor kapsz, 

amikor hallod az igémet. 

23 Látom, hogy ingatag és bizonytalan vagy, amikor arra a napra gondolsz, amikor utoljára beszélek 

hozzád. Mert megértitek, hogy akkor eljön az óra, amikor tanítványokból mesterekké kezdtek átalakulni, 

és úgy érzitek, hogy képtelenek vagytok az Én Szavam nélkül élni. 

24 Mindezt azért mondom el nektek, mert ha tudnám, hogy e megnyilvánulások nélkül lehetetlen 

lenne számotokra a szellemi harcotokban létezni, nem vonnám vissza a szavamat. De tudom, hogy be kell 

fejeznem az üzenetemet, hogy hamarosan már ne úgy gondolkodjatok, mint tanítványok vagy diákok, 

hanem úgy kezdjetek el gondolkodni, mint a mesterek. 

25 Értsétek meg, hogy nem szabad azzal töltenetek az életeteket, hogy szellemi boldogságra vagy 

kényelemre vágyva jártok ezekre a gyűjtőhelyekre. Meg kell értenetek, hogy el kell jönnie annak a 

pillanatnak, amikor a szellemeteknek tanítaniuk kell mindazt, amit tőlem kaptak embertársaitok 

fejlődéséért. 

26 Bizony mondom nektek, a ti spiritualizációtokhoz szükséges, hogy megszűnjek ebben a formában 

megnyilvánulni. Amint üzenetem véget ér, törekedni fogtok imádságotok és elragadtatásotok 

tökéletesítésére, hogy érezzétek láthatatlan Isteni Jelenlétemet, és arra is törekedni fogtok, hogy 

finomítsátok érzékeitek és képességeitek. 

27 Éljetek azonban éberen, mert férfiak és nők fognak megjelenni soraitokban, akik tagadni fogják, 

hogy véget vetettem megnyilvánulásomnak. Sok érvet fognak felhozni, és azt fogják mondani, hogy az 

isteni rezgés örökkévaló, és ezért lehetetlen, hogy többé ne éreztessem magam az emberi értelem 

képességén keresztül. De már ma elmondom nektek, hogy ahogyan az is bizonyos, hogy Lelkem örökké 

rezeg az emberekben, az is igaz, hogy az a mód, ahogyan Én magamat e hanghordozók révén ismertté 

teszem, nem fog örökké tartani, mert nem a legtökéletesebb, hiszen most készítelek fel benneteket a 

szellemtől szellemig tartó párbeszédre. 

28 Ez a megnyilvánulás köztetek nem tarthat tovább, nehogy hagyományt, szokást vagy rítust 

csináljatok belőle. Nem szabad hallgatni azokra sem, akik azt mondják, hogy a szellem és a szellem 

közötti párbeszéd a nagyon távoli jövő nemzedékeinek van fenntartva. Nem, tanítványok. Igaz, hogy a 

tökéletes szellemi közösséget csak nagy fejlődés után fogjátok elérni, de ez a tanításom gyakorlása révén 

fog megtörténni, amely mindig magasabb szintre fog emelkedni. 

29 Imádkozzatok közvetlenül Hozzám, közvetítők, szavak, szimbólumok, rítusok vagy képek nélkül. 

Ez lesz a szellem és a szellem közötti párbeszéd kezdete, mert ekkor belső és magasabb lényetek 

felemelkedik az Én iránti vágyakozásban. Szellemi hangotok hívott Engem, és isteni hangom válaszol 

nektek. Hogyan fogadja lényed a Lelkem üzenetét?: az intuíció és az ihlet ajándékain keresztül, vagyis 

finom és spirituális módon. 

30 Nem tökéletesebb és szellemibb-e ez a fajta kommunikáció, mint az, amit a hanghordozóitok révén 

kaptok? Ezért azt is mondom nektek, hogy a szellemi párbeszédetek a felkészültségeteknek megfelelően 

lesz tökéletes, ahogyan ez a hanghordozókkal és a felkészülésüket segítő sokasággal is történt. 
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31 Gyakorold egyre többet és többet a mentális imát, hogy már most meggyőződhess annak jóságáról 

és igazságáról. Szokj hozzá, hogy az inspirációt és az intuíciód kibontakozását ezen a fajta imán keresztül 

keresd. Akkor megtapasztaljátok elmétekben a fényfolyamot, amely azon küzd, hogy emberi kifejezésekké 

és szavakká, nemes érzésekké és jó cselekedetekké alakuljon át. 

32 Amikor az imát ilyen módon kibontottátok, ami a szellemtől szellemig tartó párbeszéd kezdete, 

többé nem lesz szükségetek hanghordozókra, hogy isteni üzenetet közvetítsenek számotokra. Mert 

ahelyett, hogy egy másik személyt bíznátok meg azzal, hogy felkészüljön e fény befogadására és 

továbbadására, akkor mindegyikőtök az lesz, aki felkészül arra, hogy közvetlenül az Atyától kapja meg 

azt, és az iránta szerzett érdemei szerint. 

33 Tanítványok, én vagyok az, aki ebben az időben felfedtem előttetek minden képességet, amellyel 

rendelkeztek, hogy a szellemi világ vezetése alatt egyre jobban fejlesszétek azokat, és így ─ amikor 

testvéreitek, a szellemi tanácsadók megnyilvánulása véget ér ─ már felkészültek lesztek arra, hogy jól 

teljesítsétek küldetéseteket. 

34 Most, hogy az utolsó tanításaimat kapjátok, mivel az 1950-es évben vagytok, és mivel a 

szellemvilág az utolsó megnyilvánulásait adja nektek, jól fogjátok tudni felismerni, hogy ez az itteni nép 

nem használta ki a felkészülés és kibontakozás ezen időszakát. 

35 Hány kiválasztottam még az első lépést sem tette meg a felkészülés felé! Mit fognak tenni, amikor 

már nem lesz lehetőségük arra, hogy meghallgassák a Mesterüket és szellemi testvéreiket, mint ahogyan 

azt oly sokáig tehették? 

36 Sokaknak sírniuk kell majd az elvesztegetett idő miatt, és azt mondják majd magukban: "Miért 

nem értékeltük teljes értékükben azokat az áldott pillanatokat, amelyeket az Atya az Ő népének adott? Mi 

lehetett volna jobb, mint hogy a Mester útmutatásai és a Szellemi Világ tanácsai és felügyelete alatt 

elkezdtük volna kibontakoztatni adottságainkat." De most már túl késő lesz, mert az emberi akarat nem 

lesz képes megváltoztatni azt a napot és órát, amelyet az én akaratom a megnyilvánulások ezen 

időszakának végére meghatározott. Akkor egy új időszak kezdődik, és vele együtt egy új módja annak, 

hogy a szellemi adottságaitokat egyszerűbb, magasabb és spirituálisabb módon bontakoztassátok ki. 

37 Azok számára, akik igyekeztek a legtöbbet kihozni ebből az időből, nyugalom marad a szívükben 

és béke a lelkükben. De azok, akik az utolsó reggeli áhítatig vártak, hogy felébredjenek mély álmukból, 

könnyes szemmel látják majd, hogy az Igém napja, amely megvilágította ezt az időt, lenyugszik anélkül, 

hogy fényét arra használta volna, hogy elkezdje elvetni a spiritualizáció magját. 

38 Ezeknek a napoknak az emléke egyesek számára örömteli lesz, míg mások számára gyötrelmes. Ez 

utóbbiak lelkiismerete fel fog ébredni a valóságra, és fel fogják ismerni, hogy az új Igémnek milyen 

következményei vannak a világra nézve. Ez azt fogja okozni, hogy a szívükben felébred a szeretet 

Munkám tanulmányozása iránt, és lépésről lépésre, imáik és az írott Igén való elmélkedésük által 

visszanyerik az elvesztegetett időt. 

39 Bizony mondom nektek, mindazokban, akikben a ketrec nagyon mély, és a spiritualizáció iránti 

vágy nagyon nagy lesz, az Én segítségem teljesen ki fog nyilvánulni, és hamarosan képesek lesznek a 

legfejlettebbek közé tartozni. 

40 Eljön majd az idő, amikor mindazok, akik ebben az időben hallottak Engem, szükségét fogják 

érezni, hogy tanúságot tegyenek szavaimról, mert a világ úgy fog megjelenni, mint egy hatalmas mező, 

amely vízre és magra szomjazik. Gondold meg tehát: Mi van már a szívedben, amit fel tudsz ajánlani 

embertársaidnak? Hogyan fogtok tanúságot tenni az igazságomról és megmutatni munkám nagyságát? 

41 Amikor eljön az óra, amikor az emberek kikérdeznek benneteket, hogy bizonyítékot és 

tanúvallomást követeljenek tőletek arról, amit tőlem láttatok és hallottatok, mindenki azt fogja mondani, 

amije van, és ezért már most megmondom nektek, hogy jobb, ha felkészültök, hogy a tárgyalás órája 

senkit se érjen meglepetésként. Íme, ha embertársaitok alvónak találnának benneteket, fejetlenül, 

megdöbbenve ébrednétek, és szavaitokban pontatlanságok és hazugságok lennének, mert nem készültetek 

fel időben, és a meggondolatlanság miatt sok hibát követnétek el. 

42 Nem, szeretett emberek, nem akarom, hogy a fény szükségessége meglepjen benneteket a 

sötétségbe süllyedve, és ezért teljes világossággal beszélek hozzátok, hogy a jövőben elkerüljétek a bukást. 

43 Mindig legyetek tudatában annak, hogy a lélek kibontakozásának és az önreflexiónak bármelyik 

időpont kedvező lehet. 
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44 Vajon mindazok a "munkások", akik Velem dolgoztak, nem az életük küzdelmei és 

szerencsétlenségei közepette tették ezt? De arra utasítottam őket, hogy vonuljanak vissza mindentől, ami 

körülveszi őket, hogy teljes mértékben a küldetésüknek szenteljék magukat a szellemi munka 

pillanataiban, akár szellemben, akár földi testben. 

45 Fogadjátok el tőlem ezeket a tanításokat, és ne feledjétek el őket, és fogadjátok el tőlük testvéreitek 

példáját, hogy bátorítást kapjatok általa. 

46 Ha békeidőkre vártok, hogy elkezdhessétek küldetésetek teljesítését, akkor tévedtek, mert azok a 

békeidők pontosan az én népem munkája, küzdelmei, erőfeszítései, sőt áldozatai révén fognak eljönni. 

47 Mi értelme lenne egy olyan mezőn vetni, amely már teljes termést hoz? Azért hívtalak titeket 

munkásoknak, mert a ti feladatotok a vetés. De pontosan az a mag, amelyet rátok bíztam, fogja megadni 

nektek a vágyott békét, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy learathassátok, előbb el kell vetnetek. 

48 Bár nagyon jelentéktelennek tartjátok magatokat, az igazat megvallva azt mondom nektek, hogy 

nagyon hasznosak lesztek az emberiség számára ─ spirituálisan hasznosak. Ehhez szükséges, hogy már 

most felkészüljetek. 

49 Később nem lesz szükséged arra, hogy a lelki gyógyító ajándékát, sem a hanghordozóét más 

nemzetekhez vigyed, mert akkor már vége lesz az én igehirdetésem idejének, de tovább kell vinned az 

ihlet és a bölcsesség kincsét, amelyet az Én Igémben hoztam neked. 

50 Munkátokhoz szükséges lesz, hogy munkámban egységesek maradjatok, és így egy igazi szellemi 

családot alkossatok. De már mindannyian tudjátok, hogy az 1950-es év vége után nem lesz több 

megnyilvánulás ebben a formában. 

Mindazonáltal, bátorításként és vigasztalásként biztosítalak benneteket, hogy Lelkem mindig veletek lesz, 

és hogy még mélyebben fogjátok érezni jelenlétemet lényetekben. 

51 Megnyilvánulok nektek a gondolataitokban, gyönyörködöm a találkozásaitokban, éreztetem 

magam a szívetekben és a lelketekben, és sokféleképpen kiárasztom magam kegyelemmel, jutalmazva és 

bátorítva a hiteteket és a spiritualizációtokat. 

52 Bárki, aki ilyen módon teljesíti akaratomat, hűséges tanúja lesz Igémnek, és az utasításaim 

követésére irányuló buzgalma és engedelmessége lesz az a szilárd alap, amelyre lelki templomát építi. Ők 

lesznek a tanítványaim, akik terjesztik tanításaimat a földön. De ha lesznek olyanok, akik 1950 után 

ragaszkodnak ahhoz, hogy továbbra is ebben a formában hirdessem magam, akkor megtévesztenek, és a 

tanúságtételük hamis lesz. Mert tanítványaim közül senki sincs tisztában az utolsó megnyilvánulásom 

bejelentett és kijelölt napjával. 

53 Elegendő időt adtam ennek az embereknek, hogy felhalmozzák a szellemi fényt, ami a 

bölcsességet és a lélek minden képességének kibontakozását jelenti, hogy amikor elmegyek, mesterré 

válhassanak a világban. 

54 Már most teremtsetek szellemi kapcsolatot az emberiség többi népével, hogy apránként 

előkészítsétek azoknak az útját, akiknek az Én Szavam hírnökeivé kell válniuk. Az ima által képes leszel 

létrehozni azt a szellemi kapcsolatot, amelyet én adok neked. 

55 Most, ha követitek ezt a tanácsot, amit az imént adtam nektek a mai tanításomban, ne gondoljátok, 

hogy abban a pillanatban, amikor egy bizonyos népért vagy nemzetért imádkoztatok, azok az 

embertársaitok, akikért imádkoztatok, érezték-e, vagy nem vették-e észre, hogy valaki rájuk gondol és 

értük imádkozik. Ne is várd el, hogy ugyanígy reagáljanak. Ne feledjétek, hogy azon a napon, amikor az 

emberek gondolat útján kommunikálnak egymással, már nagy lépést tettek a szellem és szellem közötti 

párbeszéd kora felé, de aligha most, amikor még csak most kezditek feszíteni a testvériség, a szeretet, a 

megértés és a szellemi közeledés e láthatatlan szálait. 

56 Minden beteljesedik a maga idejében, mert mindennek, amit megjövendöltek, mindig mély oka 

volt, még akkor is, ha az emberek kételkedtek benne, amikor a bejelentés jóval a beteljesedés előtt 

kinyilatkoztatták nekik. 

57 Már látjátok, hogy az elmúlt idők próféciáinak többsége valóra vált. Bízzatok abban, hogy amit 

most bejelentettem és megígértem nektek, az meg is fog valósulni. Az igazság győzni fog, az én Akaratom 

beteljesedik, a fény ragyogni fog. 

58 Ismerd fel, hogy egy láthatatlan erő naponta megmutatkozik a világodban. Érezzétek az emberek 

között az ítéletidő jelenlétét, lássátok, hogy jelenleg minden a végső csatára készül, amelyben minden 
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emberi szenvedély, amely a jó és az igazság ellen harcol, legyőzetik és semmissé válik, hogy helyet adjon 

új érzéseknek és új eszméknek. 

59 Igazságosságom sarlója le fogja kaszálni a földjeiteket, és igazul és lélekben kijelentem nektek, 

hogy mindent, ami nem a jóság mély gyökereivel rendelkezik, le fogok kaszálni, és minden feleslegeset ki 

fogok irtani. 

60 Az az idő, amikor a gonosz akadályozza a jó kibontakozását, el fog múlni, és bár ez a harc mindig 

fenn fog állni, amíg egy lélek emberi testben lakozik, a jó akkor győzni fog és uralkodó lesz. 

61 Szerezzetek érdemeket, hogy a fény világához tartozzatok, amelyet én jelentek be nektek. 

Hagyjatok most egy magot, amely holnap jó gyümölcsöt fog teremni. Ne gondoljátok, hogy többé már 

nem ti lesztek azok, akik learathatják és élvezhetik ezeket a gyümölcsöket. Űzzétek ki szívetekből az 

önzést, és ne feledjétek, hogy a vér szerinti gyermekeitek vagy a szellem szerinti testvéreitek lesznek azok, 

akik learatják az idősebb testvéreik termését, akiket úttörőknek fognak hívni és imáikban megáldani. 

62 Az emberek a múlt időkről, az ókorról, hosszú évszázadokról és végtelen korokról beszélnek, de 

én még mindig kicsinek látlak. Látom, hogy lélekben nagyon keveset érettél. Az én szememben a 

világotok még mindig gyerekcipőben jár, még akkor is, ha úgy tűnik nektek, hogy már éretté váltatok. 

63 Nem, emberiség, amíg nem a lélek az, amely az érettség, a felfelé haladás, a tökéletesség és a 

fejlődés bizonyítékait adja életetek különböző területein, addig elkerülhetetlenül olyan emberi műveket 

fogtok Nekem bemutatni, amelyek csak látszólag nagyszerűek, de a szeretet hiánya miatt erkölcsi tartalom 

nélküliek és nem tartósak. 

64 Gondoljátok, hogy el tudnám fogadni tőletek a gyümölcsöt, amit felajánlotok Nekem, ha ezekben a 

pillanatokban számon kérnélek benneteket? Nem, emberiség, senki sem tudott Nekem olyan gyümölcsöt 

kínálni, amely méltó Hozzám ─ valami olyasmit, ami az emberek közötti szeretet, harmóniájuk, belém 

vetett hitük, a jó gyakorlása által emelkedett életük bizonyítéka lenne. 

65 Nem fogadok el egyeseket, és nem fogadok el másokat, megvárom az időt, amíg felajánljátok 

Nekem harmóniátok gyümölcsét. Ez lesz a földi jóvátételetek. 

66 Azt mondod, hogy szeretsz engem? Azt állítja, hogy szereti az igazságot és az igazságosságot? 

Akkor azt mondom nektek, hogy ha mindannyian szeretnétek az igazságot és az igazságosságot, akkor 

nem élnétek úgy, ahogyan éltek ─ társadalmi osztályok, hitvallások, fajok és szokások által elválasztva. 

67 Ha szeretnétek az igazságot és az igazságosságot, akkor szeretnétek egymást, akkor arra 

törekednétek, hogy leromboljátok az akadályokat, lerövidítsétek a távolságokat és megszüntessétek a 

különbségeket. 

68 Megtetted már ezt? Nagyon jól tudjátok, hogy ez nem így van, inkább azon dolgoztatok, hogy 

állandósítsátok ezeket a különbségeket, hogy vannak erősek és gyengék, gazdagok és szegények, 

hatalmasok és nyomorultak, műveltek és tudatlanok, és ezt a rossz magot mindenütt megtalálom. 

69 Azt akarod, hogy így fogadjalak ─ irigységtől, hiúságtól és alantas szenvedélyektől megfertőzve? 

70 Milyen kevéssé fogtátok fel annak idején a világra jövetelem értelmét, amikor emberként 

megjelentem közöttetek, hogy elmagyarázzam nektek, hogy a Törvény egész tartalma két legfőbb 

parancsolatban áll: az Isten iránti szeretetben és az embertársak közötti szeretetben. Mert ez az élet 

lényege és az isteni kötelék, amely egyesíti Isten családját! 

71 Észreveszitek, hogy mennyire rosszul éltek, miközben azt hiszitek, hogy hatalmatok és tudásotok 

csúcsán vagytok? Ha még nem vagy meggyőződve arról, amit mondtam neked, válaszolj Nekem: Mindaz, 

amit a tudományoddal létrehozol, a felebarátod boldogságát, problémáik megoldását és jólétét szolgálja? 

Nem fogsz tudni nekem igennel válaszolni, mert akkor hazudnál, és azt sem fogod tudni nekem mondani, 

hogy el kell pusztítanod a gazokat, hogy egy jobb világ jöhessen létre. Mert az Én törvényem soha nem 

hatalmazta fel az embert arra, hogy rendelkezzen embertársa élete felett. 

72 A szerelem inspirálja a tudományodat ezekben a pillanatokban? Nem a gyűlölet és a hatalomvágy 

kielégítését szolgálja-e mindaz, amire most készülsz? Vessétek alá tehát lelkiismeretetek ítéletének, és 

látni fogjátok, hogy az megmondja nektek, hogy az emberek legtöbb műve ebben az időben nem a 

szellemi fejlődés bizonyítéka, hanem mindannak a tagadása, amit akkoriban tanítottam nektek az Én 

szavammal és az Én életemmel. 

73 Én vagyok az Atyátok, és szükséges, hogy így beszéljek hozzátok. Nem tudlak becsapni titeket, és 

nem is akarom, hogy becsapottként éljetek. Elküldöm nektek ezt az üzenetet, és hadd jusson el 
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mindenkihez. De ha nem hiszitek el, mert az Ige egyszerű, és a hanghordozói is jelentéktelenek, a tények, 

a megpróbáltatások és az események meglepnek benneteket, és akkor megértitek, hogy ez az üzenet igaz 

volt, de nem akartátok időben meghallani, és nem is fogadtátok el. Ismét, mint Noé idejében, az emberek 

gúnyolódni fognak a próféciákon, és csak akkor kezdenek hinni és bűnbánatot tartani, amikor úgy érzik, 

hogy a vízáradat már eltemeti a testüket. 

74 Irgalmasságom mindig is meg akart állítani téged meggondolatlanságodban, de te soha nem akartál 

rám hallgatni. Szodomát és Gomorrát hasonlóképpen figyelmeztették, hogy érezzék a félelmet és a 

bűnbánatot, és kerüljék el pusztulásukat. De nem hallgattak a szavamra, és elpusztultak. 

75 Arra is buzdítottam Jeruzsálemet, hogy imádkozzon és térjen vissza Isten igazi imádatához. De 

hitetlen és testi értelemben vett szíve elutasította atyai intésemet, és a történtek által kellett meggyőznie 

magát az igazságról. Milyen keservesek voltak azok a napok Jeruzsálem számára! 

76 Felismered már az igazságot, hogy még mindig ugyanaz vagy? Mert nem akartátok elhagyni 

szellemi gyermekkorotokat, hogy növekedjetek és felfelé másszatok a bölcsesség ösvényén, amely az én 

szavamban rejlik. 

77 Mindannyiótoknak küldöm ezt az üzenetet, amely a népek és nemzetek számára próféciaként 

szolgál majd az ébredésre, az éberségre. Boldogok vagytok, ha hisztek a tartalmában. Gondolkodjatok el a 

jelentésén, de figyeljetek és imádkozzatok érte. Mert ha így teszel, egy belső fény fog vezetni téged, és 

egy magasabb erő fog megvédeni, amíg meg nem üdvözülsz. 

78 Ma tanúi vagytok annak, hogy a "mentálisan beteg" embereket az igazság gyógyító balzsamjával 

gyógyítom, amelyből minden bölcsesség származik. 

79 Ami még hiányzik, az az, hogy az emberi életről szerzett összes tudásodat egyesítsd a szellemi 

életről szerzett tudással. Amíg nem vagytok biztosak az eredetetekben, a sorsotokban és a végső 

célotokban, addig nem ismeritek fel magatokat, és nem tudjátok, kik vagytok. 

80 Az emberi birodalomban tudod, hogy mikor születtél, és azt is tudod, hogy amikor valaki már nem 

él, el kell temetned a testét. De ki tudja azt a pillanatot, amikor a szellem-lelked az én méhemből kibújt, 

azt, hogy milyen módon született, milyen módon testesül meg, és milyen módon tér vissza abba a méhbe, 

amelyből kibújt? Valamit, de nagyon keveset, már megfejtett az ember anélkül, hogy a teljes igazságot fel 

tudta volna fedezni, mert az ember soha nem lesz képes önmagától behatolni az élet titkába. 

81 Én, a Mesteretek vagyok az, aki ismét az emberek felé fordulok a szellemi aggodalom, a kérdések, 

az elégedetlenség idején, azzal szemben, ami titokzatosságba burkolózott. 

82 Feltárom az igazságot, és megnyugtatom az emberek lelki szorongását. Válaszolok a kérdéseikre, 

és megszüntetem azt a szorongást, amit az igazság megtalálásának képtelensége miatt éreznek. Azért is 

közeledek hozzájuk, hogy elmondjam nekik, hogy sok minden, amit titokzatosságba burkoltan látnak, 

olyasmi volt, amit felkészültség és tisztaság hiányában nem tudtak megfejteni, de amit Én megengedtem, 

hogy megismerjék a lényegét. 

83 Mivel megígértem a világnak, hogy újra eljövök, hogy megvilágítsam a titkokat az Én fényemmel, 

és megszüntessem az emberi értelem elsötétülését, most van itt a megfelelő idő visszatérésemre, amelyben 

Lelkem újból megnyitja a Bölcsesség Könyvét, hogy az emberek megtalálják benne mindazt, amihez 

joguk van, és ami általam adatott meg nekik. 

84 Mindezek az emberek megkérdezték Tőlem, hogy miért választottam a spirituális formát ebben az 

időben, hogy megismertessem magam az emberekkel, tekintve, hogy ez egy túlságosan emelkedett és 

nehéz forma számukra, hogy megértsék és érezzék. 

85 Tudom, hogy a mai emberek azért mondják ezt nekem, mert tudják, hogy a múltban 

megtestesültem, emberré, láthatóvá és megfoghatóvá tettem magam. De ez a nép nem gondolt arra a 

tényre, hogy mielőtt emberként a világba jöttem volna, már megismertettem magam az emberekkel 

lelkileg, és ők hallottak Engem és hittek Nekem, de soha nem kértek Engem, hogy jöjjek le a világba, 

hogy lássanak Engem. 

86 Azért vettem emberi alakot, mert feltétlenül szükséges volt, hogy tökéletes és élő példát adjak arra, 

hogy mi a beteljesülés az Isteni Törvényben, és senki más nem volt alkalmas erre, csak én ─ én, aki a 

Törvényt alkottam ─ én, akinek el kellett hoznom nektek a Törvényt szavakkal és cselekedetekkel 

magyarázva, amelyek formát adtak egy tanításnak. 
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87 Ha ahelyett, hogy emberi alakot választottam volna, hogy köztetek lakozzam, angyali alakot 

vettem volna fel, az emberek jelentéktelennek érezték volna magukat, és képtelenek lettek volna követni 

lépteimet, és úgy tekintették volna Szavamat, mint valami olyasmit, amit az ember nem tud megvalósítani, 

másrészt pedig nem hittetek volna abban, hogy feláldozom magam irántatok való szeretetből. 

88 Ha pedig ahelyett, hogy az ember feletti formát választottam volna, egy madár vagy egy növény 

alakját vettem volna fel, vagy az ember alatti számos teremtmény egyikébe rejtettem volna el magam, nem 

tartottátok volna tökéletesnek ezt a megnyilvánulást, megalázva éreztétek volna magatokat, hogy nem az 

isteni kinyilatkoztatás eszközének választottatok. 

89 Most azt mondom nektek, hogy minden forma, amelyet arra használok, hogy megnyilvánuljak, 

helyes és tökéletes, és ha nem tudatosult bennetek, hogy jelen vagyok, megnyilvánulok, megérinthető 

vagyok a természet minden birodalmában, annak az az oka, hogy nem érdekelt benneteket az isteni nyelv 

megismerése. 

90 A korszakok elteltek, és csak részben használták ki őket. Ezért most azért fordulok önökhöz, hogy 

megmutassam az eljárást az elveszett idő visszaszerzésére. 

91 Itt van a Mesteretek, aki emlékeztet benneteket arra, hogy Jézusban emberré lettem a Második 

Korszakban, hogy szívről szívre beszéljek hozzátok, és hogy jelenleg arra készítelek fel benneteket, hogy 

szellemről szellemre kommunikáljatok Velem. Arra is utasítalak benneteket, hogy figyeljétek meg a 

természet azon elemeit, amelyekben hatalmam, bölcsességem és igazságosságom megnyilvánul. Végül, 

tanítványok, megtanítottalak benneteket a szellemi nyelvre, hogy halljátok és megértsétek a hangomat, 

amely folyamatosan szól hozzátok, tanít és vezet benneteket. 

92 Ez az a tanítás, amely megadja az embernek azt a spiritualizációt, amelyre szüksége van ahhoz, 

hogy lépésről lépésre, fokozatról fokozatra emelkedjen a szellemi bölcsességhez, ahol felfedezi eredetét, 

létének magját, létjogosultságát, és akkor az Én iránti szeretete nagyon nagy lesz, és áldani fogja az egész 

életet és mindent, ami létezik és körülveszi, mert mindenben látni, hallani és érezni fogja Mennyei Atyja 

jelenlétét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 326 
1 Hallani kezded szavamat, és szemed a könnyek kimeríthetetlen forrásává válik. Miért sírtok, 

emberek? Nem mindig tudod az okát; néha azért történik ez, mert az élet küzdelme kegyetlen volt ─ néha 

azért, mert az élet csapásokkal, csalódásokkal, kudarcokkal, betegségekkel vagy gyászos eseményekkel 

sújtott. De vannak olyan alkalmak, amikor ezek közül az okok közül egyik nélkül is sok könnyet hullatsz, 

amikor Engem hallasz. 

2 Ismerem ennek a látszólagos ok nélküli sírásnak az okát, ismerem az eredetét: a lelked az, amely 

sír, és ezt a test segítségével könnyek által adja tudtodra. Minden könnycsepp a benne rejlő gyengédség 

kincse, a fájdalomé, mert csapdába esettnek érzi magát, a bűntudaté az elkövetett hibák miatt, a 

gyötrelemé, mert gyengévé vált, a bánaté az elvesztegetett idő miatt. 

3 Mit tud minderről az anyagi természet? Ezért gyakran azt hitted, hogy ok nélkül sírsz. 

4 Azt kérdezed tőlem, hogy hiba-e velem sírni. Bizony, mondom nektek, aki nem érzi ezt az igényt, 

hogy enyhítsen egy fájdalmat vagy kifejezze a legfőbb örömöt, az kő van a mellkasában szív helyett, mert 

nem érzi jelenlétemet semmilyen módon. 

5 Sírjatok, szeretett emberek, mert a sírás is egy eszköz, amelyet én adtam az embernek, hogy 

megtisztuljon és megszabaduljon az őt nyomasztó tehertől. Nézd meg, hogy utána mennyivel 

szabadabbnak, könnyebbnek és tisztábbnak érzed magad, hogy folytasd a napi munkát. 

6 A lelkednek szüksége van erre a megtisztulásra, hogy méltóvá váljon a neki szánt feladat 

teljesítésére, és meg kell szabadulnia a benne az idők során felhalmozódott terhektől. Mert egy új csata vár 

rá ─ egy csata, amelyet fáradtságérzet nélkül kell elkezdenie. 

7 Igen, tanítványok! A belső elmélkedés pillanataiban való sírás az őszinte érzelmek bizonyítéka, és 

minden egyes könnycsepp ékesszólóbb, mint nyelved ezernyi legszebb és legkifejezőbb szava. De nem 

minden lélek sírásában mutatkozik meg a bűnbánat vagy az öröm a könnyek által. Sok gyermekemben ez 

az érzés befelé forduló, rejtett, csak számomra látható. Érzéketlennek vagy közömbösnek tűnnek, de a 

szívük ugyanolyan érzékeny vagy még érzékenyebb, mint azoké, akik kifejezik az érzéseiket. 

8 Ha egyszer mindannyian megértettétek és megéltétek a spiritualizációt, akkor a lelki érzéseiteket is 

uralni fogjátok, anélkül, hogy azokat embertársaitok előtt kimutatnátok, mert megértettétek, hogy Ő, aki 

előtt meg kell vallanotok, meg kell térnetek és meg kell tisztulnotok, az Atyátok, és Őt fogjátok hordozni 

lényetekben. 

9 Mindenekelőtt, szeretett tanítványok, fontos, hogy szívetek elkezdje érezni a lélek rezgését 

lényetekben, annak szükségességét, hogy megértsétek, hogy megtisztuljatok, hogy elfogadjátok a 

szenvedés poharát, amikor az ajkatokhoz ér, és hogy ugyanolyan lelkileg hasznos érezni a lényetek 

magjában elrejtett érzéseket, mint ahogyan az is, hogy kifelé megnyilvánuljanak. 

10 Egy egész világ vár rátok, egy egész emberiség vár rátok, és ezért törekednetek kell a 

megtisztulásotokra, hogy amikor elindultok az úton, miután e spirituális üzenet misszionáriusai lesztek, az 

erények ne keveredjenek a szívetekben a vétkekkel, mert akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy 

folyamatosan becsapjátok magatokat. Őszinte lesz a vágyad, és a képmutatás előjön, hogy megtévesszen 

téged. Megvan benned a vágy, hogy jótékonykodj, de a szíved önzése megakadályozza ezt. Ezért mondom 

nektek, hogy a megtisztulásotoknak igaznak kell lennie, hogy méltóvá váljatok e szellemi küldetés 

megtartására. De nincs más, mint a lelkiismereted, hogy ezt a belső megtisztulást állandóvá, igazzá, érett 

gyümölcsként, önvizsgálat, tapasztalat, önreflexió és tanításaim követése által idézze elő. 

11 El tudjátok képzelni azt a boldogságot, amit a szívetek át fog élni, amikor beszéltek 

embertársaitoknak arról, amit ezúttal kinyilatkoztattam nektek, és aztán látjátok őket csendben sírni ─ 

olyan sírással, ami nem csak a "test", hanem a gyengédségre szomjazó lélek sírása is lesz? 

12 Minden alkalommal, amikor a ti ajkatokon elhangzik a korábban imával előkészített és kegyelmem 

által ihletett Szavam, a lényem élni fog, és a Szavam megható lesz, ezért mondom nektek, hogy ugyanazt a 

hatást fogja kiváltani a szátokon keresztül, mint amit a hallgatók szívében kiváltott, amikor a 

hanghordozók közvetítésével közvetítették. 

13 Tanítványok: Az Igét, amelyet ebben az időben adtam nektek, nem használhatjátok egy új vallás 

alapjául, mert ez csak a Törvény magyarázata, amelyet a legkorábbi időktől fogva kinyilatkoztattam 

nektek. 
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14 Gondoljuk meg: Ha ez egy vallás lenne, akkor csak azok számára lenne, akik vallják. De mivel ez 

Isten végtelen fénye, mindenkire beragyog, mindenkihez leereszkedik, hogy megvilágítsa az emberiség 

útjait, népek, fajok, nyelvek vagy hitvallások megkülönböztetése nélkül. 

15 Az Én Törvényem az az oltár, amelyhez mindenkinek el kell majd jönnie, hogy imádja Urát. Ahol 

az ember létezik, ott lesz az oltár a lelke üregében, és várja a szeretet adományát és felajánlását. 

16 Értsétek meg, tanítványok: Azt akarom, hogy megértsétek, hogy mindenkinek, aki megkapja ezt a 

tanítást, hasonlóképpen szellemileg egyesülnie kell mindenkivel, és eggyé kell válnia, anélkül, hogy a 

különböző istentiszteleti formák külső különbsége akadályozna benneteket abban, hogy felismerjétek és 

szeressétek felebarátaitokat, mint testvéreket Bennem. 

17 Ha egyszer így éreztek, akkor tanításomat magatokévá tettétek, és a közelgő megpróbáltatás nehéz 

napjaiban képesek lesztek adni és megosztani ajándékaitokat anélkül, hogy bármelyik embertársatokat 

kizárnátok. 

18 Nem azt kérem az emberektől, hogy egységesítsék a szokásokat, a földi törvényeket vagy a 

tudományos ismereteket. Mert végül és végső soron eljön a nap, amikor egy megállapodás a népek 

egyesülését fogja eredményezni. Amire inspirállak benneteket, az a szellemi harmónia, a gondolkodásban 

való egyesülés, hogy az egész emberiség megismerje és gyakorolja a szellemi imát, amelyben 

mindannyian képesek lesztek belsőleg felemelkedni és az örök élet kenyerét közvetlenül az én 

Szellememtől kapni. 

19 Sok vallási közösség létezik a földön, és többségük a Krisztusba vetett hitre épül. Mégsem szeretik 

egymást, és nem ismerik el egymást az isteni Mester tanítványainak. 

20 Nem gondoljátok, hogy ha megértették volna az egész tanításomat, akkor azt hasznosították volna, 

és a felekezeteket a megbékélés és a béke felé vezették volna? De ez nem így volt. Mindannyian 

eltávolodtak egymástól, ezáltal szellemileg elválasztották és megosztották az embereket, akik ezután 

ellenségnek vagy idegennek tekintik egymást. Mindegyikük eszközöket és érveket keres, hogy 

bebizonyítsa a többieknek, hogy ő az igazság birtokosa, és hogy a többiek tévednek. De senkinek sincs 

elég ereje és bátorsága ahhoz, hogy harcoljon mindenki egyesítéséért, és senkinek sincs elég jóakarata 

ahhoz, hogy felfedezze, hogy minden hitben és minden istentiszteletben van valami igazság. 

21 A világtól spiritualizációt várok. Számomra a neveknek, amelyekkel minden egyház vagy szekta 

megkülönbözteti magát, nincs semmiféle jelentősége, sem a szertartások és az istentisztelet külső 

formáinak többé-kevésbé nagyszerű pompájának. Ez csak az emberi érzékekhez jut el, de a szellememhez 

nem. 

22 Elvárom az emberektől a spiritualizálódást, mert ez az élet emelkedettségét, a tökéletesség 

eszményét, a jó szeretetét, az igazság felé fordulást, a szeretet tevékenységének gyakorlását, az 

önmagunkkal való harmóniát jelenti, ami harmóniát jelent másokkal és így Istennel is. 

23 Most adom az esőt, amely előkészíti a földeket, ahol holnap a magom fel fog kelni és gyümölcsöt 

fog teremni. Ma még mindig lehetetlennek tűnik, hogy ez a világ földileg és szellemileg át tudja alakítani 

magát, tekintve, hogy a gonoszság gyökeret vert az emberiség szívében. De mondom nektek, hogy nem 

sok idő telik el, amíg megtapasztaljátok népetek szellemi átalakulásának kezdetét. 

24 Ki hitte volna akkoriban, hogy a pogány, bűnös és érzéki Rómában ─ egy olyan városban, ahol az 

élet a bűnök és élvezetek, bűnök és bűnök állandó orgiája volt ─ a szeretet szavába, Krisztusba vetett hit 

hamarabb lángra lobban, mint bármely más népben? És mégis ez történt. 

25 Rómának előzetesen sokat kellett vétkeznie, és el kellett jutnia a kimerültségig és az undorig, hogy 

elérje azt a pontot, hogy befogadja szívébe az Igém magvát. De amikor eljutott hozzájuk, ezek az örömtől 

megfáradt, csalódástól és fájdalomtól megtépázott szívek kinyíltak az üzenetem lényegével való 

érintkezésre, mint ahogy a virágok hervadt virágkelyhei kinyílnak, amikor a párás szellő simogatja őket. 

26 Annak a népnek a szíve erősen dobogott, és a lelke megrázkódott. Bűnei megbocsátást nyertek, 

hála hitének és bátorságának, hogy válaszolt a hívásomra. 

27 Bátorságra és áldozatra volt szükségük ezeknek az embereknek, hogy megerősítsék hitüket és az 

igazság szeretetét, amely kezdte megvilágosítani szívüket. De erős gondolkodású férfiak és nők voltak, 

akár felnőttek, akár fiatalok, akár gyerekek. 

28 Értitek, tanítványok? Aztán hasonlítsd össze a hiúság, a bűn és a világ szeretetének azt az uralmát a 

mai emberiséggel, és meglátod, hogy ez is ─ undorodva és belefáradva a hiúságba és belebetegedve a 
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bűnbe ─ egyre közelebb kerül a naphoz, amikor a lelkét meglepi az isteni szellő lehelete, amely felébreszti 

─ egy szellő, amely megelőzi a harmatot, amely oltja az őt kínzó szellemi szomjúságot, és amely 

előkészíti a spiritualizáció magját, amely később minden szívre lehull. 

29 Hányszor kérdeztétek már meg a szívetekben, hogy miért nem mutattam meg nektek a lelki életet a 

maga teljes tisztaságában. De én azt mondom nektek: Ha fizikai érzékeitekkel megérintenétek ezt az életet, 

a legcsekélyebb erőfeszítést sem tennétek a spiritualizáció elérésére. Soha nem fejlesztenétek szellemi 

ajándékaitokat és képességeiteket, és nem törekednétek érdemeket szerezni, hogy megérdemeljétek 

kinyilatkoztatásaimat. 

30 Köztetek és a Szellemi Völgy között egy fátyol van, amely senkinek sem engedi meg, hogy 

meggyalázza e szentély tisztaságát, és csak az lépheti át e küszöböt, aki tisztelettel és alázattal, 

őszinteséggel és nemes szándékkal, szeretettel és igaz hittel van felöltözve. 

31 Azért mondom, hogy "igaz hit", mert van olyan látszólagos hit, amelyet valami valótlan inspirál, ─ 

valami, ami, mivel hamis, eltűnik és elhalványul, amint megismerjük az igazságot. 

32 Sokan vannak, akik megpróbálták elképzelni a szellemi életet, hogy higgyenek benne. "Nagyok és 

kicsik, tudatlanok és műveltek, mindannyian tudni akarták, milyen a mennyország, milyen az Isten, milyen 

formát öltenek a szellemi lények, milyen a fény és a létezés abban a világban. Aztán elképzeltek egy 

gyönyörű birodalmat a csillagokon túl, egy fenséges palotát, egy trónt, és Istent, aki emberi alakban ül 

rajta. 

A szellemeknek emberi alakot is adtál, és úgy képzelted el őket, hogy madárként repülnek, hogy egyik 

helyről a másikra jussanak. Mindezt látjátok, tele fénnyel ─ hasonló fénnyel, mint ami a földön van, 

mindez aranyként ragyog, és a legszebb dolgokkal díszítve, amiket az anyagi világban ismertek: égi 

énekekkel és isteni zenével, amely betölti a teret, miközben lények milliói imádják örökké az Urat, mindig 

az Ő trónja előtt térdelve, Őt dicsérve és füstölőt kínálva Neki. 

33 Sok ember elméjében így fogalmazódik meg a spirituális élet, és ha egyszer ezt a képet 

megalkották az elméjükben, akkor elhitték, hogy ez így van, hogy ennek így kell lennie, és elkötelezték 

magukat e hit mellett. 

34 Mi fog történni velük, amikor megismerik ezt a tanítást, és megtudják, hogy amit elképzeltek, nem 

felel meg a valóságnak? Néhányan azonnal felnyitják a szemüket az igazság fénye előtt, amint felismerik a 

materializmusuk által okozott tévedéseket. Másokat összezavarnak és tagadni fogják kinyilatkoztatásaim 

igazságát. 

35 Én csak azt mondom nektek, hogy ki kell száműznötök elmétekből minden képet, amit a szellemi 

életről alkottatok, mert Isten nem ember, nem ül trónon, mint a földi királyok, nem a csillagokon túli ég, 

nem olyan a fénye, mint a napé, és a lelkek sem emberek. Minden más, mint amit elképzeltetek ─ 

olyannyira, hogy még ha el is magyaráznám nektek, milyen a Szellemi Élet a valóságban, nem értenétek 

meg, mert még a ti nyelvetek sem lenne képes kifejezni az Örökkévaló igazságát, végtelen dicsőségét, 

szépségét és tökéletességét. 

36 Meg tudná mondani, hogy milyen alakú vagy térfogatú a lelkiismeret? Meg tudnád nekem 

mondani, hogy milyen alakú a szeretet vagy az intelligencia? "Nem, Mester" - mondod Nekem. Ahogy 

tehát sem a lelkiismeretnek, sem az értelemnek, sem a szeretetnek nincs formája, úgy a földi dolgokat sem 

lehet összehasonlítani a szellemi élet dolgaival. Mindazonáltal nincs szebb a fénylélek tulajdonságainál, 

amely a képességek és erények olyan kombinációja, amelynek nincs szüksége formára ahhoz, hogy 

létezzen. 

37 Istennek nincs formája, mert ha lenne, akkor korlátozott lény lenne, mint az emberek, és akkor 

nem lenne Isten. Az Ő "trónja" a tökéletesség, az igazságosság, a szeretet, a bölcsesség, a teremtő hatalom, 

az örökkévalóság. 

38 A "mennyország" a legmagasabb boldogság, amelyet a lélek a tökéletesség útján elér, amikor 

olyan magasra emelkedik a bölcsességben és a szeretetben, hogy a tisztaság olyan fokát éri el, amelyet 

semmilyen bűn és fájdalom nem érhet el. 

39 Amikor prófétáim a Szellemi Életről beszéltek, ezt néha emberi megnyilvánulások és számotokra 

ismerős tárgyak segítségével tették. 

40 A próféták olyan trónokat láttak, mint a föld királyai ─ könyveket, emberi alakú lényeket, 

palotákat gobelinekkel, gyertyatartókkal, a Bárányt és sok más alakot. De ma már meg kell értenetek, 
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hogy mindez csak egy szimbólum, egy jelkép, egy isteni jelentés, egy kinyilatkoztatás volt, amelyet képi 

formában kellett kifejezni számotokra, mivel nem voltatok képesek megérteni egy másik, magasabb rendű 

formát. 

41 Most itt az ideje, hogy helyesen értelmezzétek minden példázatom és tanításom jelentését, 

amelyeket allegóriák segítségével nyilatkoztattam ki nektek, hogy a jelentés áthassa a szellemeteket, és az 

allegorikus forma eltűnjön. 

42 Amikor erre a felismerésre jutsz, a hited igaz lesz, mert akkor az igazságra alapozod. 

43 Ti emberek, Igémben egy jobb világot jövendölök nektek, mint amiben éltek, és ez akkor lesz, ha 

szívetek lemossa tisztátalanságát a kereszten kiontott véremben ─ egy olyan vérben, amely az isteni 

szeretet, a legfőbb megbocsátás és minden ember megváltásának megtestesítője volt. 

44 Ti ─ a hitetlenek és kételkedők ─ nem tudtok hinni az igazságos világban, és nem tudjátok 

elképzelni a szeretet és az erény életét a földeteken. Egyszóval, azt gondoljátok magatokról, hogy 

képtelenek vagytok bármi jóra, és nem hisztek magatokban. 

45 Én azonban hiszek bennetek, ismerem a magot, amely minden egyes gyermekemben benne van, 

mert én teremtettem őket, mert életet adtam nekik szeretetem által. 

46 Valóban az emberbe vetem a reményemet, hiszek az ő megváltásában, méltóvá válásában és 

felemelkedésében. Mert amikor megteremtettem őt, arra szántam, hogy Úr legyen a földön, ahol a szeretet 

és a béke helyét kell megteremtenie, és azt is elrendeltem, hogy lelke erős legyen az élet harcában, hogy 

érdemei révén elérje, hogy a tökéletesség országának fényében éljen, amely örök öröksége. 

47 Ezt a Földet, amelyet ti "Könnyek Völgyének" vagy "Száműzetés Helyének" neveztek, végtelen 

szeretettel készítettem elő, hogy felajánljam a gyermekeknek, akik lakni fogják. Minden, ami rajta volt, 

tele volt élettel, bőséggel, áldással és örömmel azok számára, akik birtokolni akarták. Semmi sem volt 

rajta, ami azért lett volna teremtve, hogy fájdalmat okozzon az embernek ─ ellenkezőleg, minden úgy volt 

biztosítva, hogy ha az emberiség hibáival kárt okozna magának, akkor az útjában és mindenütt megtalálja 

magának a szükséges eszközöket, hogy meggyógyítsa szenvedéseit és győzedelmeskedjen 

szerencsétlenségén. 

48 Sok évszázad telt el az ember felett a földön, és még mindig nem tudott boldog lenni rajta. Miért? 

Egyszerűen azért, mert meg akarta találni ezt a boldogságot anélkül, hogy az igaz úton kereste volna, 

amely az én törvényem által kijelölt út, a szeretet és az igazságosság, a harmónia és a tisztaság törvénye. 

49 Úgy gondolod, hogy feltétlenül szükséges szenvedni a földön, hogy kiérdemeljük a 

mennyországot? Nem, emberiség, az egyetlen dolog, amit a szenvedés által elérsz, az egy bizonyos 

megtisztulás. Mert a lélek igazi és abszolút megtisztulását a szeretet által éritek el, amellyel Törvényem 

inspirál benneteket. 

50 Mi az érdeme annak, hogy egyesek, akik sokat szenvedtek a földön, ezért a mennybe vágyakozva 

élnek? Természetes, hogy amikor látják, hogy a világ már nem tud nekik többet nyújtani, a szellemi életre 

gondolnak. Igazi érdem az, aki ─ bár a világon mindene megvan ─ bármelyik pillanatban kész lemondani 

vagyonáról és kényelméről. Mert akkor valóban bizonyítaná szellemi fejlődésének magasabb fokát, és 

tanúsítaná, hogy a menny vagy a boldogság nem az a bizonyos hely, amelyet az emberek képzelete 

teremtett meg az idők és korok során, hanem a lélek olyan állapota, amelyet már emberi életében 

elkezdhet megtapasztalni, megismerni és élvezni ─ egy olyan állapot, amely egyre tisztább és tökéletesebb 

lesz, ahogy a lélek felfelé halad a létrán, amely a földi világból a Szellemi Élet csúcsára vezet. 

51 Ha nem tudnám, hogy sorsotok ilyen magas, nem szólnék hozzátok ily módon, nem küldtem volna 

el nektek a törvényemet, és nem adtam volna életemet értetek, ha tudtam volna, hogy soha nem fogtok 

megváltani általa. 

52 Csak azért kerestem azt a megközelítést, hogy három korszakban megismertessem magam az 

emberekkel, mert tudtam, hogy a korszakok végén felülemelkedtek a szenvedélyeken, a testiességen és az 

emberi nehézségeken, és nemes életet fogtok élni, tele magas inspirációkkal, tele olyan művekkel, 

amelyek megmutatják lelketek érettségét. 

53 Gondolod, hogy ha az emberek egyszer így élnek, akkor is éhezni és szomjazni fognak az 

igazságosságra, vagy még mindig szükségük lesz bírákra és uralkodókra, akik vezetik őket a világban, és 

ítélkeznek felettük, és büntetik tetteiket? Úgy gondoljátok, hogy egy olyan világban, ahol a jóakarat 

uralkodik egymás között, ahol testvériség és igazságosság van, még mindig lehetnek háborúk, nyomorúság 
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és fájdalom? Nem, az emberiség. Akkor látni fogjátok, hogy ez a föld csak meleget és életet, táplálékot és 

jólétet, bölcsességet és boldogságot adhat nektek ─ olyan boldogságot, amely, még ha nem is a 

legmagasabb fokon ─ mert ezt csak akkor ismerhetjük meg, ha elérjük a tökéletesség csúcsát ─, mégis 

olyan boldogság, amely méltán jutalmazza azokat, akik küzdenek azért, hogy az igazságban maradjanak. 

54 Mindannyian oda tartotok, az öröm és béke élete felé, nem pedig a szakadék és a "halál" felé, 

ahogy a szívetek hiszi, hogy tartotok. Igaz, hogy még sok keserű dolgot kell megtapasztalnotok, mielőtt 

elérkezik a spiritualizációtok ideje. De sem a halál, sem a háború, sem a dögvész, sem az éhínség nem 

fogja megállítani az élet menetét és az emberiség szellemi fejlődését. Erősebb vagyok a halálnál, és ezért 

visszaadom neked az életet, ha elpusztulnál, és visszaengedlek a földre, amikor csak szükséges. Még sok 

mindent kell felfednem nektek, szeretett emberiség, az Isteni Bölcsesség Könyvem még sok meglepetést 

tartogat. 

55 A természet még sok leckét tartogat számotokra, és a föld még nem adott nektek mindent, amit 

méhében tart. 

56 Gyarló hús vagy és érzékeny a fájdalomra, gyenge és kicsi vagy, ezért könyörülök rajtad. 

57 A lélek küzdelme, amíg az anyagban lakozik, nagyon nagy, de ott acélosodik meg, így szerzi meg 

érdemeit, és ott kerül próbára. 

58 Isteni útmutatásom nem csak a szellemnek szól ─ nem, el kell jutnia az emberi szívhez is, hogy a 

lény szellemi és fizikai részei egyaránt harmonikusak legyenek. 

59 Az isteni szó arra hivatott, hogy megvilágosítsa az elmét és érzékennyé tegye az ember szívét, az 

ebben a szóban foglalt életesszencia pedig arra hivatott, hogy táplálja és felemelje a lelket. 

60 Ahhoz, hogy az ember élete teljes legyen, feltétlenül szüksége van szellemi kenyérre, éppúgy, mint 

ahogyan az anyagi táplálékért dolgozik és fáradozik. 

61 "Az ember nem csak kenyérrel él" - mondtam nektek a Második Korszakban, szavam még mindig 

érvényes, mert az emberek soha nem lesznek képesek szellemi táplálék nélkül boldogulni anélkül, hogy a 

földön ne sújtaná őket betegség, fájdalom, sötétség, szerencsétlenség, nyomorúság és halál. 

62 A materialisták talán azzal ellenkeznek, hogy az emberek már így is abból élnek, amit a föld és a 

természet ad nekik, anélkül, hogy szükségük lenne valami spirituális dologra, ami táplálja őket, ami 

megerősíti őket életük során. De el kell mondanom nektek, hogy ez nem egy tökéletes és teljes élet, hanem 

egy olyan lét, amelyből hiányzik a lényeg, a spiritualitás. 

63 A spiritualizáció nem jelent jámborságot, nem feltételezi semmilyen rítus gyakorlását, és nem is az 

istentisztelet külső formája. 

64 A spiritualizáció az ember minden képességének fejlődését jelenti ─ mindazoknak, amelyek az 

emberi részhez tartoznak, mind azoknak, amelyek a testi érzékeken túl vannak, és a lélek erői, 

tulajdonságai, képességei és érzékszervei. 

65 A spiritualizáció az ember minden adottságának helyes és jó felhasználása. 

66 A spiritualizáció harmóniát jelent mindennel, ami körülvesz benneteket. 

67 Az emberben egyre nagyobb az igény arra, hogy lelkileg táplálkozzon, de minden lehetséges 

eszközzel arra törekszik, hogy azzal elégítse ki magát, amit a világban birtokol. 

68 Ennek a vágynak napról napra kézzelfoghatóbbá kell válnia, ahogy a lélek fejlődik, amíg el nem 

éri a végtelen szomjúság és éhség jellemzőit, amíg nem érez olyan kétségbeesést és félelmet, mint amilyet 

a forró és száraz sivatag közepén eltévedt vándor érez ─ mint amilyet a hajótörött hajótörött érez egy 

lakatlan szigeten. 

69 De egy napon, amikor az emberiség legalábbis azt hiszi, hogy ez így van, a nemzetek felébrednek 

és kiáltani fognak az igazságért, a fényért, az igazságért és a szeretetért, az emberek belefáradnak a sok 

bűnbe és a sok hazugságba, és rájönnek, hogy életükben volt egy mérhetetlen üresség, amelyet soha nem 

tudtak betölteni, és egy éhség, amelyet soha nem tudtak kielégíteni. 

70 Igaz, hogy férfiak és nők ezrei és ezrei vallanak kultikus formát, és különböző vallásaikon 

keresztül igyekeznek táplálni a lelküket. De olyan kevés, amit tesznek, és olyan tökéletlen, hogy az 

érzékeken keresztül alig jut el valami a szívbe, mert nem képes elérni a lelket, mivel a lélek csak szellemi 

kenyeret ehet és bort ihat, ami az Isteni Lényeg. 

71 Amint a világosságot szertartások és liturgikus cselekmények útján kereső emberek lemondanak 

minden rítusról és külső kultuszról, azonnal látni fogják, hogy az igazság fénye bőségesen megjelenik, 
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mint egy csodálatos, kenyérrel és hallal teli kosár, amely az emberek vágyaival szemben kimeríthetetlenül 

adja ajándékait. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 327  
Az én békém legyen veletek, Jézus szeretett tanítványai! 

1 Illés szelleme előttetek járt, fényben és szeretetben érintette meg a lelketeket, előkészítve 

számotokra az időt és az utat. Illés olyan, mint egy kard minden egyes juhának az útján, mint egy pajzs, 

amely segít legyőzni a sok akadályt, a kísértéseket, amelyek az útjában állnak, és aki képes őt megérezni, 

aki őt hívja és keresi, mint az elveszett juh a pásztorát, az mindig megtalálja őt, mindig meghallgatják és 

meghallgatják panaszaiban, könyörgéseiben. 

2 Gyakran kérdezitek magatoktól: Miért van az, hogy bár a szívem mélyén ott él a vágy, hogy 

kövessem a Mestert, miért akadályozza meg annyi akadály, hogy Hozzá jöjjek és Őt szolgáljam? Ekkor 

lelked felemelkedik egy imára, amely isteni segítségért való könyörgés, és abban a pillanatban Illés, akit 

Isten megbízott, hogy a harmadik korszakban vigyázzon a nyájra, siet, megmutatja magát az utadon, és 

segít neked leküzdeni a nehézséget. Aztán diadalmasan felemeled arcodat, és hálát adsz az Atyának, és 

hited kis lámpása újra fellobban, és békével és belém vetett bizalommal folytatod utadat. 

3 Igazság szerint a Mester azt mondja nektek: Elkészítettem a béke és a tökéletesség országát 

minden lélek számára. De ezzel az országgal, amelyet készítettem, szemben áll egy másik ország: a világ. 

Míg az én országomat alázat, szeretet és erény révén lehet megnyerni, addig a másik ország elfoglalásához 

gőg, becsvágy, büszkeség, kapzsiság, önzés és rosszindulat szükséges. 

A világ minden időben ellenállt Királyságomnak, minden időben zaklatták és kísértették azokat, akik 

Engem követnek az útjukon, akár látható hatások, akár láthatatlan erők. Nem ez az egyetlen alkalom, hogy 

töviseken átgázoltál, hogy elérj Engem, nem ez az első alkalom, hogy a lelked megbotlik az 

erőfeszítésben, hogy elérd Jelenlétemet. Mindig is a lényed legbelsőbb részében vívtad a csatát. Lelkem 

ihletése megvilágítja belső világotokat, és harcot indított a sötét erőkkel, a hamis fényekkel, a hamis 

erényekkel, az anyaggal, mindazzal, ami felesleges, e világ minden hamis dicsőségével. 

4 Lelked a múltját és életútját a Hét Pecsét Könyvébe írta. Ott rögzítettem minden cselekedetedet, 

minden lépésedet, gondolatodat és szavadat. Lelked nagy tettei, a sors nagy csapásai és az élet útjai, a 

nagy megpróbáltatások, a szenvedés kelyhei ─ minden ott van megírva igazul. 

Sok mindent megtapasztalt a lelked, de a "húsod" nem tudja. Ha a tested elfelejtette gyermekkorod első 

lépéseit ─ honnan tudná, hogyan fejlődik a lelked hosszú életútja során? Milyen keveset tudott a lelked 

kinyilatkoztatni földi testének ─ a fejletlenséged miatt még nem adtam meg neked. 

5 Eljönnek majd azok az idők, amikor a spiritualizációban megtisztult és megtisztított emberi elme 

és szív képes lesz saját lelkének hangját az intuíción keresztül fogadni, képes lesz tisztán fogadni minden 

olyan kinyilatkoztatást, amelyet a lélek tesz testi burkának. 

6 Ma még nem álltok készen arra, hogy lelketek múltját meglássátok emberi életetek során. Az Atya 

mégis azt mondja nektek: Milyen messze volt az utad! Mennyit küzdött a lelked, hogy a helyes úton 

maradjon! Hányszor sérült meg az élet tüskéi által, és hány szakaszon jelölték meg lépteid vérnyomai az 

utadat! 

Mégis, minden megpróbáltatás és csapás ellenére az Atyát, a Mesteredet követed, akit szeretsz ─ az 

Istent, aki a lelked számára a fény és a vigasztalás forrása. És még most, a Harmadik Korszakban is, 

amikor követni akartok Engem, nehézségekkel találkoztok, szerencsétlenségeken botladoztok. Egyeseket 

próbatételeknek, másokat kísértéseknek neveztek. 

Mivel annyira szeretsz Engem, és annyira vágysz arra, hogy kövess engem az úton, és eljuss hozzám ─ 

miért engedi meg Atyád, hogy ennyire próbára tegyenek és kísértésbe ejtsenek? Bizony mondom nektek: 

Mert az út, amely Hozzám vezet, keskeny, és ebben a szűkösségben nehézségek vannak. Olyan keskeny, 

mint a Szenvedély Útja, vannak buktatói, vannak tövisei, sok értetlenség és hálátlanság, és az élet minden 

szenvedése. 

7 De a tökéletesség országának eléréséhez csak ez az út vezet. A széles út a világ és a bűn országába 

vezet. 

8 Az Én Királyságom erős és hatalmas, és ha megengedtem, hogy egy másik hatalom emelkedjen az 

Én erőm és hatalmam elé, a gonosz hatalma elé, az azért van, hogy bizonyítsa az enyémet, hogy a 

csalással, a sötétséggel szemben meglássátok és megtapasztaljátok az Én fényem és igazságom erejét. Ez 
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azért van, hogy felismerjétek, hogy a tévelygések és kísértések sötét árnyainak országa, bár nagy 

hatalommal rendelkezik, az Én eszközöm, és a valóságban használom. 

9 Amikor próbára teszlek benneteket, az nem azért van, hogy megállítsalak benneteket a fejlődésetek 

útján, mert várom, hogy megérkezzetek az országomba. De azt akarom, hogy a csaták után győztesen 

jöjjetek hozzám, a harc után erősen, a hosszú zarándoklat után a lelki tapasztalatok fényével telve, a 

lélekben érdemekkel telve, hogy alázatosan felemelhessétek arcotokat és megpillanthassátok az Atyát 

abban a pillanatban, amikor Ő közeledik, hogy átadja nektek isteni csókját ─ egy csókot, amely minden 

boldogságot és tökéletességet tartalmaz a lelketek számára. 

10 Ahhoz, hogy minden próbatételben győztes legyél, tedd azt, amit a Mester tanított neked: 

Figyeljetek és imádkozzatok, hogy szemetek mindig éber legyen, és ne győzzön le a kísértés. Ne 

feledjétek, hogy a gonosznak nagy orra van ahhoz, hogy megkísértsen benneteket, hogy legyőzzön 

benneteket, és kihasználja gyengeségeteket. Legyetek éles szeműek, hogy tudjátok, hogyan fedezzétek fel, 

amikor lesben áll rátok. Mert bár nagy megpróbáltatásokat és kísértéseket éltetek át, amelyekben 

győztetek, hogy ebben az időben kövessetek Engem, ebben az évben nagyon nagy megpróbáltatásokra és 

kísértésekre számíthattok. 

Nagy a küzdelem bennetek, nagy a küzdelem az emberiség kebelében, és nagyon nagy a spirituális 

küzdelem az egész világegyetemben. Ez a döntő idő az én uralmam, az én igazságosságom, az én 

hatalmam számára. És azoknak, akik most Velem vannak, akik tanultak az Igémből, akik jelenleg Velem 

erősítik magukat, mindent tudniuk és érteniük kell, hogy képesek legyenek győzni, hogy képesek legyenek 

megállni a nagy megpróbáltatásokban, amelyek az emberiségre várnak. 

11 Megtanítalak benneteket arra, hogy ne csak magatokért, hanem másokért is figyeljetek és 

imádkozzatok ─ hogy olyanok legyetek, mint a szellemi próféták, akik imáikon keresztül intuíciót 

közvetítenek embertársaiknak, akik így megérzik a veszélyeket, a kísértéseket. Mert így megkímélhetitek 

az emberiséget a súlyos rossz döntésektől. 

Ez egyesek számára érthetetlen, mások számára lehetetlen, de én azt mondom nektek: ez az, amit a 

Szentlélek a harmadik korszakban hozott a tanítványainak: a lélek spiritualizálása, kibontakoztatása a 

szellem tanításán keresztül, hogy felfelé fejlődhessen, hogy felfedezze szellemi horizontját, a csírázásra 

alkalmas területet, hogy megtalálja a mennyei létrát, hogy felfelé haladva mindig megtalálja a Mester 

jelenlétét, a lépcsőfokok létráját, amelyre támaszkodik, és amelyen a tökéletesség felé halad. 

12 Milyen kevesen érezték a belső megvilágosodást az első impulzusra abban az időben, amikor 

mindannyiótoknak elküldtem a hívást. Milyen kevesen voltak, akik megvallották, hogy lelkük előre látta a 

csodát, hogy lelkük érezte, hogy az isteni ígéret beteljesedése most válik valósággá bennük: a Mester 

visszatérése. De hányan keveredtek közületek a kétségek hálójába és az ellentmondás szellemébe. 

13 Másokat közületek, akik már el akartatok menni az Én szavamhoz és Jelenlétemhez, elvontak az 

ünnepek, az élvezetek, a földi szerelmek és érzések, az emberi dolgaitok, és a Mester továbbra is várt 

rátok. De végül, az én segítségemmel, a lelked győzedelmeskedett, és eljött hozzám, hogy Jelenlétem 

meggyőzzön arról, hogy a "lehetetlen" lehetséges, hogy ígéretem valósággá vált. 

14 Mivel akkor teszteltek, amikor még gyenge voltál ─ mennyire leszel azzá most, hogy erős vagy! 

15 Vajon az Atya megengedi-e, hogy nagy zűrzavarok vagy kísértések érjék tanítványait? Bizony 

mondom nektek, bizonyára megengedem ezt most. De nem azzal a szándékkal, hogy a kísértés legyőzzön 

benneteket ezekben a próbákban ─ nem, hanem hogy a sötétséget világossággá változtassátok, és 

ellenségeiteket legyőzve barátokká és testvérekké változtassátok ─ hogy ti is felülemelkedjetek az 

emberek bűnein, a jóság és erény nyomát hagyva, az embereket jó emberré változtatva. Ezért 

megengedem, hogy megpróbáltatások érjenek benneteket. Már eligazítottalak benneteket, hogyan kell 

átmenni: Azáltal, hogy figyelek, imádkozom és alkalmazom a tanításomat. 

16 Milyenek lesznek azok a megpróbáltatások, amelyek rátok várnak, és amelyek hamarosan 

elérkeznek? Sokféleképpen. Némelyiket már átélted, másokat most élsz át, mások pedig később jönnek. 

Ne legyen se szomorúság, se félelem a lelkedben. Ahogy minden nap hoz nektek elégtételt és kenyeret, 

úgy minden nap hoz nektek fájdalmat is. Vegyétek ezeket a megpróbáltatásokat úgy, mint nagy leckéket, 

amelyeket az élet ad nektek, és amelyekben alkalmazzátok tanításaimat. 

A "gyermek-tanulóktól" a haladókig ─ mindannyiótoknak lesznek megpróbáltatásai az úton, és már 

most rámutatok, hogy az az akaratom, hogy ébren legyetek. Nem kívánom, hogy bármelyikőtök is 



U 327 

120 

elbukjon az ilyen próbatételekben. Ha valaki megbicsaklik, mindig lesz mellette egy baráti kéz, egy 

testvéri kéz, hogy visszaterelje az ösvényre. 

Ha valaki alszik, és álmában meglepődik, menj oda ahhoz, aki elaludt, és ébreszd fel. Ha mély az álom, 

és nem ébred fel, akkor az legyen az elalvó őrszem, aki ébren van. 

17 Így oktatlak benneteket, így készítelek fel benneteket, és így készítelek fel benneteket a teljes 

megbékélésre, hogy ti is tudjátok, hogyan kell megbocsátani. 

18 Gondoljátok meg, emberek, nem tudjátok, hogy a sok megpróbáltatás, amelyet régen átéltetek, és 

amelyet boldogan leküzdöttetek az Ügyem iránti szeretetből, nem okoz-e nektek kétségbeesést, amikor 

újra felbukkannak az utatokon. Nem tudod, hogy a betegségek vagy az életedhez szükséges dolgok hiánya 

nem késztet-e arra, hogy pillanatokra kételkedj a kegyelmemben, nem késztet-e arra, hogy kételkedj a 

felkészültségedben. 

19 Azért beszélek nektek minderről, mert a kísértés minden művészetét, minden erejét arra fogja 

használni, hogy sanyargassa tanítványaimat ─ tanítványaimat, akik nem egyedül vannak a 

spiritualizmuson belül, mert az egész földkerekségen vannak. Látom őket szétszórva, ha ritkán is, de 

mindenütt ott vannak, mert én küldtem őket. 

Fel fogják keresni őket, hogy próbára tegyék a lelküket erényükben, irántam való szeretetében, mások 

iránti szeretetében, hogy meghajlítsák, hogy felajánlják neki e világ gazdagságát, a földi, múlandó 

dicsőséget, a dicsőség ragyogását és a földi nagyságot. De ahogyan én az emberi értelemmel 

figyelmeztetlek benneteket, úgy figyelmeztetem a tanítványokat kinyilatkoztatásokkal és intuícióval. 

20 Legyetek éberek, mondja nektek a Mester! Bár a földi életben hamarosan megpróbáltatások érnek 

majd benneteket, és gyakran győztesek lesztek bennük, a lélek számára más próbatételek is jönnek. Az 

1950-es év a végéhez közeledik, és mindazok, akik nem készültek fel ebben a népemben, meg fogják 

kísérteni hanghordozóimat, szellemvilágomat, az egyházi vezetőket és a "munkásokat" is. 

21 Sokan fognak felkelni, akik nem értenek egyet szavam megszűnésével ─ mindazok, akik úgy 

érzik, hogy képtelenek már most is e megnyilvánulás nélkül élni, fel fognak kelni, hogy kérjék a Mestert, 

hogy vonja vissza rendeletét, változtassa meg döntését, és adjon ki új rendeleteket népe számára. De 

mindezekben ott lesz a kísértés, amely elveti magját és megkeseríti a hanghordozók szívét, kivétel nélkül 

mindannyiukat. Azokra, akiket ébren és imádkozva talál, akiket az ő szelleme megvilágosított, ez nem lesz 

hatással. De akiket már a felkészületlenség, a lázadás, a zavarodottság és az elhagyatottságtól való félelem 

miatt befolyásolva talál, azokat bizonyára inspirálni fogja, bennük bázisra talál, és ezek a szívek jogot 

fognak magunknak arra, hogy tanításomat nagymértékben eltorzítsák. 

22 Ki az, aki arra késztetheti az Atyát, hogy megváltoztassa isteni döntéseit? Bizony mondom nektek, 

ezt még Jézus sem kapta meg az Atyától. 

Amikor a második korszakban közeledett a Mester áldozati halálának órája, Jézus a kert magányát 

kereste, és tanítványai kísérték el. Az apostolok szívét elöntötte a gyász, súlyos megpróbáltatások előérzete 

nyomasztotta őket. De Jézus szívét is nagy szomorúság járta át. Ekkor a Mester így szólt a tanítványaihoz: 

"Figyeljetek és imádkozzatok velem néhány pillanatig." De amikor a Mester figyelt és imádkozott, 

nemcsak azokért a tanítványokért tette, hanem az egész világért. 

23 A Mester szíve mint ember egy pillanatra úgy érezte, hogy mindenki elhagyta, meg nem értett és 

magányos, és véres verejték folyt a testéről. Ez akkor történt, amikor Jézus tekintetét és hangját felemelve 

így szólt az Atyához: "Istenem, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a keserű poharat. De ne az én akaratom 

legyen meg, hanem a tiéd." 

24 Tekintettel a Fiú kérésére, hogy az Atya vegye vissza az Ő akaratát, ha lehetséges ─ hallotta-e az 

Atya ezeket a szavakat? Bizony mondom nektek: Nem, ez meg volt írva és elrendelve, és minden 

Mesterek Mesterének éreztetnie kellett magát az áldott test felett, hogy a szellem győzedelmeskedjen a test 

felett. Amikor aztán visszatértem az alvó tanítványokhoz, azt mondtam nekik: "A lélek készséges, de a test 

gyenge." 

25 Milyen szeretetteljes szemrehányása volt annak a testnek! 

26 A Harmadik Idő közeledik a csúcspontjához, és ezért a Mester azt akarja, hogy figyeljétek. Igen, e 

korszak tanítványai. Mert bár a Második Korszak emberei aludtak abban az áldott és ünnepélyes órában, 

és az Úr figyelt és imádkozott mindenkiért, ma azt akarom, hogy ti is figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne 

essetek kísértésbe, hogy megengedjétek az Atyának, hogy az Ő akaratát cselekedje közöttetek. És ha 
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bejelentette távozásának óráját, ha jelezte neked azt a pillanatot, amikor visszavonja Igéjét, akkor 

engedelmeskedned kell az Úr magas parancsainak, még akkor is, ha ez nagy megpróbáltatás számodra. De 

már tudjátok, hogy Lelkem örökké jelen lesz, hogy szellemtől szellemig ismertetni fogom magam, és hogy 

szellemi világom kiáll értetek és megvéd benneteket. 

27 Hozzászoktatok ezekhez a hosszú időn keresztül kapott megnyilvánulásokhoz, nagymértékben 

megszoktátok őket, ezért érzitek fájdalmat e megnyilvánulások megszűnésekor. De legyetek erősek e 

fájdalommal szemben, gyermekeim, e megpróbáltatással szemben adjátok jelét magas szintű szellemi 

fejlődéseteknek. De bizony mondom nektek: Mindazok a hanghordozók, akik jól felkészülten érik el ezt a 

napot, érezni fogják, hogy még őket is megérinti a halál egy rövid időre. De én majd utána felemelem 

őket. Mások úgy fogják érezni, mintha árván maradtak volna. 

De az egyetlen dolog, ami hiányozni fog ─ az egyetlen dolog, amit elveszítenek ─ az a fizikai hang, az 

emberi szó hangja lesz, mert fényem, szellemem és inspirációim rezgése mindenhová követni fog 

benneteket. És minél nagyobb a spiritualizációtok, annál nagyobb lesz az, amit a Szentlélek kinyilatkoztat 

nektek. 

28 Ó, bárcsak valóban átadhatnám tanításomat minden tanítványomnak ebben az időben, egyetlen 

sokaságban egyesülve ─ ha minden népem meghallaná ezeket a figyelmeztetéseket! De ennek az 

időszaknak az utolsó pillanata közeledik, és én még mindig megosztottnak, szellemileg távolinak, az 

egyiknek a másik iránti szeretete nélkülinek talállak benneteket. Mégsem a legtisztább szívetekből születik 

meg a lelki tisztelet és a szeretet; hanem ott vannak azok az erények, amelyeket isteni magvakként 

vetettem el minden gyermekem szívében, várva a lélek fejlődését, hogy újjászülessen a kegyelmi életre. 

29 Csak a spiritualizáció adhat nektek egyesülést. Amíg nem éritek el a spiritualitást az Én 

Munkámban, addig nem lesz sem irgalom, sem megértés, sem szeretet, és ezen erények nélkül nem lesztek 

képesek egyesülni Velem. Azt akarom, hogy egyesüljetek egymással, hogy tanúságot tegyetek a 

Mesteretekről, és én is tanúságot tegyek nektek. Amikor azt mondjátok az emberek között: "Ez az én 

Mesterem", én is azt akarom mondani az egész földi körnek: "Ők az én tanítványaim". De még dolgoznom 

kell rajtad, és neked is tanulnod és dolgoznod kell. 

30 Menjetek előre Velem, gyermekeim, mert segíteni fogok nektek, hogy minden próbát kiálljatok. 

Megadom nektek a világosságot, hogy ne legyen sötétség az utatokon. Mindig én leszek az a szerető hang, 

amely nem engedi, hogy elaludj. És amikor közeledik az az óra, ami már közel van, amikor az utolsó szót 

mondom nektek ezen az igehirdetésen keresztül, akkor lelki odaadást, engedelmességet, valódi megértést 

és a fejlődésre való törekvést fogok találni közöttetek. De jaj azoknak, akik ellenállnak akaratomnak! Jaj 

azoknak, akik elcsábítják hanghordozóimat! Jaj azoknak, akik hagyják, hogy a kísértés hálójába essenek! 

Mert senki sem mondhatja majd, hogy tudatlan volt, senki sem állíthatja majd az én igazságszolgáltatásom 

bírósága előtt, hogy nem tudta, mit tesz. Melyik spiritiszta nem tudja, hogy 1950 végén az ember 

megnyilvánulásának ez a formája véget ér? Ki ne tudná, hogy ezt egyedül nekem kell meghatározni az én 

magas tanácsaimban? Ki ne hallotta volna, hogy könyörtelen bíró vagyok? 

31 Amikor tehát elmondom nektek az utolsó szavamat, amely így hangzik: "Békém legyen veletek!", 

csend lesz az anyagban. Atyátok nem fogja többé az emberi elmén keresztül hangoztatni szavát. Nem 

gondoskodtam semmilyen büntetésről, nem állítottam akasztófát azoknak a gyermekeknek, akik nem 

engedelmeskednek Nekem, vagy ellenszegülnek parancsomnak ─ azoknak, akik próbára tesznek Engem 

abban a döntő időben. Önmaguk vádlottjai lesznek, vádlottak a lelkiismeretük előtt. Ők lesznek azok, akik 

aláírják a saját ítéletüket, és ők lesznek a hóhéraik is. 

32 De milyen gyümölcsöt lesznek képesek átadni, milyen lényeget lesznek képesek az emberek 

szívébe önteni? Aki így engedetlenségből felemelkedik, az saját kezével fosztja meg magát a hatalomtól, 

az ajándékoktól és a megbízatásoktól. 

33 Nem tudlak becsapni! Soha nem hazudok, nem rejtőzöm el a sötétben. Az igazságom mindig 

meztelen. De ha az emberek nem voltak képesek meglátni Lelkem meztelenségét, az azért van, mert nem 

akarták meglátni. Nem rejtem el előletek az igazságomat semmilyen ruhadarabon keresztül. 

Meztelenségem isteni és tiszta, meztelenségem szent, és megmutatom a világegyetem minden lényének. 

Ennek jelképeként meztelenül jöttem a világra, mint egy ember, és meztelenül hagytalak el benneteket. 

34 Azt akarom, hogy mindig az igazság uralkodjon az enyéim között, mert én mindig az 

igazságotokban vagyok és leszek. Azt akarom, hogy szeretet legyen köztetek, és szeretetem mindig ott 



U 327 

122 

lesz a ti szeretetetekben. Csak egyetlen igazság, egyetlen igaz szeretet van; és amikor ez az igazság és ez a 

szeretet benned van, akkor a te szereteted és igazságod az enyém lesz, és az én igazságom és szeretetem a 

tiéd lesz. 

35 Azt akarom, hogy a tanítványaim ilyenek legyenek, mert 1950 után is beszélni fogok hozzájuk az 

elmélkedés pillanataiban, az összejöveteleiken, amikor egyedül sétálnak. Ha társaságban vagy, mindig 

találkozol az utazóval, az útkeresővel, aki keresztezi az utadat, és kéri, hogy hívd meg, hogy veled járjon, 

és akkor nagy lesz az ihletem, és úgy érzed, hogy a lelked megvigasztalódik, és azt mondod: "Amit az 

Atya a túlvilágról küldött, azt soha nem a hanghordozó elméjén keresztül mondta. Ennek oka az, hogy az 

Atya folytatja munkáját közöttünk." 

36 Így akarlak látni titeket az igazságban ─ ezzel az alázattal, ezzel a készséggel, hogy képes legyek 

megismertetni magamat veletek. Mert még mindig nagy leckéket tartogatok a jövőre nézve ─ mindazt, 

amit ez idő alatt nem adtam át nektek. 

Szellemi Világom el fog jönni a lelkedbe, és ez lesz az az erőteljes bátorítás, amely megvigasztal és 

felvidít az utadon: az Atya közelsége, az Ő és az Ő Szellemi Világának valódi jelenléte, az Ő 

Királyságának közelsége közötted. 

Amikor az emberek sokaságához mentek, tanúságot kell tennetek előttük, és el kell mondanotok nekik, 

hogy Én és Szellemi Világom veletek voltam, az emberi értelem által közvetítve ─ hogy ti voltatok azok, 

akik beszélgettek az Atyával, és azok, akik beszélgetést folytattak áldott lényeimmel. 

37 Ha a világ megkérdezné tőletek: "És ez a gondolatcsere és ezek a szellemi beszélgetések 

megszűntek nálatok?". Akkor azt kell mondanotok: "Az Atyával folytatott párbeszéd örökkévaló. 

Gyermekeit fejlődésük kezdetétől fogva felkereste, és minden pillanatban gondolatokat cserélt 

teremtményeivel. De az idők folyamán egy jobb, tökéletesebb, magasabb és spirituálisabb 

megnyilvánulásra törekedett." 

Ha ilyen egyszerűséggel beszélsz, az emberiség sok isteni kinyilatkoztatást meg fog érteni, és le fogod 

vetni a sötét szemkötőt, amely megakadályozza a lelket abban, hogy megértse az igazságomat. Így 

elérheted, hogy felismerjék nagyságomat, és a fanatizmus és a bálványimádás eltűnik a szívükből. 

38 Így a büszke épületeknek, az aranyból és ezüstből készült oltároknak, a pompával teli 

szertartásoknak el kell bukniuk, mind maguktól buknak el, csak az idő győzi le őket. De a bálványimádás, 

a fanatizmus temploma, amely az emberek szívében él, akaratom szerint összeomlik, elpusztul. És azoktól 

az emberektől, akik a legjobban megbántottak Engem, elragadok mindent, amit a szívükben őriznek, hogy 

ezeknek a gyalázkodásoknak nyoma se maradjon. 

39 Ó, Izrael áldott népe! Töltsétek el magatokat az én erőmmel és az én világosságommal. Mert ha 

mindig nehéz megpróbáltatásokat és fájdalmas eseményeket jelentek be nektek az Igémben, az azért van, 

hogy megvédhessétek magatokat tőlük, és hogy épségben átvészeljétek őket. De mindig balzsamot és 

örömöt, bizalmat és reményt is öntözök a szívedbe és a lelkedbe az Igémben. 

Szívednek hirdetem és készítek egy jobb életet a földön. Megvigasztalom és megáldom emberi 

szíveteket ─ legyen az gyermek, fiatal, érett korú vagy idősebb férfi vagy nő ─ és új lehetőségeket nyitok 

meg az élet útján, hogy áldásokat árasszak rátok. 

Megtanítom nektek a legjobb módját annak, hogy békét találjatok a világban, hogy megismerjétek a 

gyümölcsöket, amelyek édes ízűek a szájban. Megtanítalak benneteket, melyek azok a megengedett 

cselekedetek, amelyek boldoggá és méltóvá tehetnek benneteket az én békémre ebben a világban, amely a 

könnyek völgye. Erősítem a szeretet kötelékeiteket gyermekeitekkel, szüleitekkel, testvéreitekkel, 

rokonaitokkal vagy barátaitokkal és a népek között. 

A lelkedet is megtanítom még egyszer a túlvilági életre, amelyet a megszerzett érdemeid révén érhetsz 

el. 

Mert mindannyian, kivétel nélkül, elkerülhetetlenül át kell, hogy menjetek a túlvilágra, nem tudva, hogy 

melyik pillanatban érkeztek meg oda, mert a halál nem csak az öregség, nem csak az élet kimerülése miatt 

jön el ─ bármelyik órában, bármelyik napon, a legkevésbé várt pillanatban. Ne feledjétek, hogy 

mindannyian ─ abszolút mindannyian ─ magatok mögött hagyjátok ezt az életet. 

40 De ha élvezed és felfedezed ezt az emberi életet, amit élsz, ─ ha soha nem ismerted meg teljesen 

ezt az életet, amit élvezel és szenvedsz, amit annyit tanulsz és szolgálsz ─ milyen lesz az a másik, ami e 

felett van? A lelked tud valamit, de ez a valami nem minden. 
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Van, aki többet, van, aki kevesebbet ─ mindannyian megélték a lélek "völgyét", azokat a magas 

régiókat, azokat a világokat, amelyek magasabbak ennél a világnál. De a lelketeknek mégis mindig készen 

kell állnia arra, hogy más világokba lépjen ─ nem abba, amelyet legutóbb elhagytatok, hanem egy másik, 

magasabb világba, a lélek tökéletességéhez vezető létra egy magasabb fokán. 

Ezért jövök hozzátok, ezért beszélek hozzátok nem a földi életről, hanem a lélek életéről is. Mert ez 

hosszabb, ez a tökéletes élet, mert ez az az otthon, ahol örökre megmaradsz, és nem akarom, hogy 

megzavarodj, amikor odaérsz. Nem akarom, hogy a lelked méltatlannak érezze magát arra, hogy 

kopogtasson az ajtómon ─ nem akarom, hogy összezavarjon az ebből az életből a másikba való átlépés. 

Mert ez a lépés jelentős, ez valóban egy próba, egy küzdelem. 

41 Nem vonom ki minden gondolkodásodat az emberi életből. Én vagyok az, aki testet adott neked, 

aki megtestesítette a lelkedet. Az én kegyelmem az, amely elküldött benneteket, hogy a Földön éljetek, 

amely feldíszítette és megáldotta ezt a bolygót mindenféle ajándékkal, természeti királyságokkal, 

elemekkel, teremtményekkel, amelyek tele vannak hasznossággal a táplálkozásotok, megőrzésetek, 

felfrissülésetek és fejlődésetek érdekében. Én vagyok az, aki feleségül veszlek benneteket, aki megbízlak 

benneteket, hogy növekedjetek és sokasodjatok. 

42 Én vagyok az, aki a munka eszközeit a kezetekbe adom, és aki megáldom ezt a munkát és a 

gyümölcsötöket. Én vagyok az, aki megáldom a homlokodon lévő verejtéket. Ezért nem lehetek én az, aki 

megakadályozhatom, hogy teljesítsétek a kötelességeteket, amíg valóban elkötelezitek magatokat. De 

teljesítsétek, ahogyan azt kell, alázattal, önmagatok iránti tisztelettel és együttérzéssel, valamint mások 

iránti együttérzéssel, akkor a legkisebb földi erőfeszítéssel olyan gyümölcsöt fogtok aratni, amely békét és 

elégedettséget ad a szíveteknek. 

43 De ezeken a kötelességeken, szereteteken, érzéseken és kötelékeken kívül, amelyek egyesítenek 

benneteket, figyelmet és időt követelek a lelketekre is, arra a magasabb rendű lényre, akinek szívetek, 

elmétek és egész lényetek minden mozdulatát irányítania kell ─ arra a lényre, aki a testi burkotokat 

irányítja, arra a lényre, aki az Én szolgám, és akinek a testeteknek ez az egy kell, hogy legyen. Szeretném, 

ha időt adnátok neki az önvizsgálatra, a munkára, a kibontakozásra, az Isten imádására, az Atyja és a többi 

lélek iránti lelki kötelességeire is. 

44 Tanításomban és Törvényemben mindenkor egyesítettem minden törvényt, minden kötelességet, 

az imádat minden formáját. Hasonlóképpen, ebben a Harmadik Korszakban, ezzel a szélességgel jövök 

hozzátok és oktatok, hogy ne essetek újabb fanatizmusba, hogy ne essetek sem titkolózásba, sem 

kísértésbe, és egyszerűek legyetek minden kötelességetek teljesítésében, hogy a lélek ne váljon 

fanatikussá, és a testhéj se nehezítse meg kötelességeit ─ hogy a lélek ne legyen akadálya a szívnek és az 

elmének, hogy a test is készséges legyen, és a lelkiismeret a testben is éreztesse magát, hogy az se 

akadályozza a lelket a teljesítésben. 

45 Ezek az én tanítványaim. Boldogok azok, akik valóban felhasználják a leckémet. Boldogok azok, 

akik figyelnek és imádkoznak a megpróbáltatások évében ─ ebben az évben, amikor kísértések és 

zűrzavarok érnek majd benneteket. Ily módon erősek lehettek, mindent legyőzhettek az ima, a böjt, a 

tanításom követése által, és tudjátok, hogyan kell egyesülni, szeretni egymást és irgalmat mutatni. Nem 

akarom, hogy megnyilvánulásaim kibontakozásának akadályai legyenek, nem akarom, hogy nézeteltérések 

alakuljanak ki köztetek, hanem mindig a megértés és az irgalom, a testvériség és a szeretet, a szelídség és 

az alázat uralkodjon. Akkor továbbra is megjutalmazlak benneteket, és megismertetem magam az Igém 

által ennek a népnek a kebelében. 

46 Vigyázzatok mindenkire, vigyázzatok magatokra, hogy a jóság és a béke végre legyőzze a 

különbségeiteket, hogy az én országom legyőzze veletek a hazugság, a sötétség és a gonoszság országát. 

47 Győztesként fogom magamat felemelni bennetek ─ azt akarom, hogy úgy tekintsetek Atyátokra, 

mint a Seregek Királyára, aki legyőzi bennetek a gonoszt, és úgy tekintsetek magatokra, mint lelki 

dicsőséggel, elégedettséggel és lelki békével teli katonákra. Akkor az Egyetemes Harmónia himnusza a 

legnagyobb győzelemben fog felcsendülni ─ abban a diadalban, amely eljön, de amelyben sem Atyátok, 

sem ti magatok nem fogtok szomorkodni, hogy szeretetetek által "legyőztétek". A mi "legyőzöttjeink" nem 

a lelkek lesznek ─ hanem a gonosz, minden sötétség, bűn és tökéletlenség. Az Atya diadala az összes 

visszamaradott lélek megmentése lesz, akik a sötétségben és a gonoszságban gyökereztek. 
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Tévedsz, ha azt hiszed, hogy bárki is elveszik. Nem lennék többé Isten, ha egyetlen lélek sem találná 

meg az üdvösséget. Mindazok, akiket ti démonoknak neveztek, szintén Istentől származó lelkek, és ha ma 

még mindig elveszettek, ők is meg fogják találni az üdvösséget. Mikor lesz bennük az igazi fény? Akkor, 

amikor a fény szellemi seregeivel együtt imádságotokkal, szeretet- és irgalmassági cselekedeteitekkel 

küzdötök tudatlanságuk és bűnük ellen. 

48 Atyád és a te tökéletes boldogságod az Úr Nagy Napja lesz. Az Egyetemes Lakoma akkor kerül 

megrendezésre, amikor mindannyian az Ő asztalánál az Örök Élet Kenyeréből táplálkoztok. 

 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 328  
Az én békém legyen veletek! 

1 Legyetek szívesen látottak jelenlétemben, mint lélek és mint test! Mert mindketten felfrissülnek, 

isteni lényegemben telítődnek, és megerősödnek Bennem, hogy folytassák a napi munkát. 

2 Itt van az én szellemem, és itt van a tiéd is! 

3 Az Atya és a gyermekek jelen vannak, szeretettel néznek egymásra szemtől szembe, felismerik 

egymást, szeretik és megáldják egymást. Bizony mondom nektek, emberek, eddig még soha nem talált a 

lelketek arra a biztos útra, amelyen elérhettek Hozzám. Ma a felemelkedés, a földi kötelességektől való 

megszabadulás, az igazi bűnbánat és a lelki ima útjának ismerete által találtok meg Engem. 

4 Ez már nem a bűnbánati gyakorlatok, szertartások vagy rítusok ideje, hogy összekapcsolódjatok 

Velem, hogy elhiggyétek, hogy dicsőítetek Engem és tetszettek Nekem. Azt az időszakot már régen 

magad mögött hagytad. Lelked felszabadította magát, és a Harmadik Időben felfrissíti magát azáltal, hogy 

kiterjeszti szellemi szárnyait és elsajátítja a végtelenséget, felemeli és áthelyezi magát Hozzám, és 

megszabadul a földi szenvedésektől és nehézségektől. 

Amikor a felemelkedés után visszatér a testébe, erőt és fényt közvetít felé, felemeli, megerősíti és 

megvigasztalja. Azzal, hogy a lélek karjaiba veszi saját testét, ahogyan a felnőtt teszi a kisgyermekkel, az 

élet és a fény útjain viszi, hitben és reményben élteti. 

5 Ahogy telik az idő, a lelked már nem érzi magát gyengének, hanem egyre erősebbnek érzi magát 

tanításaim és a megpróbáltatásai és küzdelmei során szerzett fény által. Ezért szeretném, ha tanítványaim 

tanítványokká, apostolokká válnának ebben a fényben, lelkiségben és szeretetben gazdag munkában, hogy 

helyemben hagyhassalak benneteket, hogy tanítsátok az embereket, megmutassátok nekik a leckéket, 

amelyeket nem fedeztek fel, és kitartóan és állhatatosan megmutassátok nekik az igazsághoz vezető utat ─ 

az utat, amely e földi békéhez, a boldogsághoz és a lélek örök békéjéhez vezet. 

6 Magas trónusomról küldöm Egyetemes Sugáromat. Terjed és szeretetben árad ki minden létező 

teremtményre. De veletek, kiválasztott emberek, az én sugaram emberi szóvá válik, az elme számára 

érthető szóvá, és a tartalma isteni lényeg és isteni misztérium, amely megvilágosodik. 

Igém minden népemhez eljut, és őszintén mondom nektek, bár gyermekeim gyakran mondták, hogy 

"az Ige ilyen közvetítőjében és egy ilyen gyülekezetben csalás van", de függetlenül minden csalástól és a 

felkészültség hiányától, Lelkem jelen volt. Nem emlékszel, hogy gyakran mondtam neked: Nem nézem a 

gyermekeim hibáját vagy felkészületlenségét? 

7 Itt az én időm. Ez az Atya számára a beteljesedés ideje, amelyet Ő maga szabott ki gyermekei 

iránti szeretetből. Miért kellene visszafognom magam a bűnötökkel szemben, hiszen éppen azzal küzdök, 

és ezt fogom legyőzni a fényem és a szeretetem által? 

8 Ne ítéljetek el senkit csalónak, ne ítéljetek el senkit hazugnak vagy megfestettnek. Nem látjátok, 

hogy mindannyian az Én tanítványaim vagytok, hogy jelenleg mindannyian Tőlem tanultok? 

1950 után, amikor az Egyetemes Sugárom nem lesz többé emberi szó közöttetek, akkor valóban "Jaj, 

jaj!" annak, aki ─ bármilyen nagy is a felkészültsége ─ megpróbálja elérni, hogy az Egyetemes Sugárom 

úgy nyilvánuljon meg, mint ebben az időben. Mert hiába a nagy lelkesedés és felkészültség, 

engedetlensége révén megtévesztő lesz. 

Ez lesz az az idő, amikor már nem számíthattok az Atya jelenlétére abban a formában, ahogyan azt e 

kinyilatkoztatás kezdetétől 1950-ig megkaptátok, mert törvényeim és rendelkezéseim változatlanok. Én 

soha nem változtatok a munkámon, igazságosságom kérlelhetetlen, és tanítványaimnak az Atyjukkal 

összhangban, neki engedelmeskedve és vele teljes egyetértésben kell élniük. 

Mindazonáltal, mint Mester, biztosítalak benneteket, hogy nagyfokú felkészületlenségük és 

tökéletlenségük ellenére megbocsátok az Ige közvetítőinek, akik által megismertetem magam, most, a 

megnyilvánulásom idején, és megismertetem magam, és kiárasztom kegyelmemet a tömegekre. Ha az Én 

Igémben, amely a tisztaság és tökéletesség, észreveszik a "hús" tökéletlenségeit, akkor arra utasítottalak 

benneteket, hogy a gyümölcséről ismerjétek fel a fát, hogy megbocsássátok az emberi tökéletlenségeket, és 

tudjátok, hogyan fedezzétek fel a gyümölcs szellemi "ízében" Uratok jelenlétét, erejét és lényegét. 

9 Jelenleg egy szellemi emlékkönyvet hozok létre a szellemedben, és isteni utasításom alapján egy 

anyagi könyv is készül az Igémről. Ez az Isteni Testamentum, amelyet az utókornak, a jövő 
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nemzedékeknek, az utánatok jövő nemzedékeknek hagyok. De bizony mondom nektek: nem fogják 

megismerni tökéletlenségetek "ízét". 

Az Én Igém ─ legyen az az, amit a szellemed megőrzött, vagy az, ami papírra van vetve ─ tökéletes 

lesz, tiszta lesz minden hiba nélkül, minden tisztátalanság és tökéletlenség nélkül, és az lesz a kristálytiszta 

víz, amelynek csodálatos ereje oltja az ember szomját, a lélek szomját. Ez lesz a kenyér és a bor, amellyel 

az ember lelke sokszor ünnepel. Ez lesz a világító világítótorony és a Szentlélek fénye által megvilágított 

út, amelyen az útkeresők, vagy az eltévedt hajótöröttek felfedezhetik az irányt, hogy elérjék a biztonságos 

kikötőt. 

10 A spiritualizmus meghonosítása a világban nem fog nektek nehéznek, de még kevésbé 

lehetetlennek tűnni. Mert termékennyé tettem a földeket, és a mag, amelyet rátok bíztam, képes csírázni. A 

földek várnak rá, és bár nem mindegyik van előkészítve, némelyik a vetésre vár, mások megtisztulnak, és 

ez a tisztulás az igazságosság, a próbák, a bölcsesség és a szeretet megszórása Atyátoktól. 

11 Most az emberiség, népekre, fajokra, nyelvekre és színekre osztva, megkapja Isteni Szellememtől a 

maga részét az ítéletből, a mindenkinek járó megpróbáltatásokat, a küzdelmet, a tégelyt és a vezeklést, 

amelyet minden ember és minden faj számára biztosítottam. De tudjátok, hogy az Én ítéletem alapja a 

szeretet, hogy a próbák, amelyeket az Atya az embereknek küld, a szeretet próbái ─ hogy minden az 

üdvösségre, a jóra irányul, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy szerencsétlenség, végzet vagy nyomorúság 

van ezekben a látogatásokban. Mindezek mögött az élet, a lélek megőrzése, megváltása áll. Az Atya 

mindig várja a Tékozló Fiút, hogy a legnagyobb szeretettel ölelje magához. 

12 Vannak egész népek, akik nem ismernek fel Engem, vannak népek, akik makacsul elhatárolódnak 

törvényeimtől, akik nem akarják megismerni tanításomat, akik ellenzik azt, mert idejétmúltnak tartják. 

Azok, akik nem értettek meg Engem, azok ragaszkodnak a földi szabadsághoz. Ők azok is, akik gyakran 

saját előnyükből és nem nagylelkűségből teszik a jót. 

Mégis minden népnek és fajnak az Én igazságosságom és megpróbáltatásaim vannak rendelve, és ezek 

napról napra érkeznek, hogy végül gyümölcsözővé tegyék szívüket és lelküket, mintha megművelhető 

földek lennének, és miután megművelték őket, hogy beléjük helyezzék a magot, szeretetem, 

igazságosságom és világosságom örök magját. Ezek a népek szeretettel fognak rólam beszélni, ezek a 

fajok reményüket belém vetik majd, és az emberiség minden népének lelkében ujjongó énekek fognak 

felcsendülni, dicsőítő és szeretetteljes kórusok minden ember egyetlen Ura iránt. 

13 Most azonban a próbatétel és a küzdelem időszaka következik. Még az Istenetek is harcol jelenleg. 

Ő a seregek Ura, és titeket az Ő katonáivá nevezett ki. 

Ma még mindig gyengék és bizalmatlanok vagytok önmagatokkal szemben. Méricskéled a 

megpróbáltatásokat, elképzeled a küzdelmet, és hagyod, hogy a lelked és a szíved gyávává váljon. 

A szellemetek egy mérleget hoz létre magában, és a jobb oldali mérleg serpenyőbe helyezi az 

emberiség jót, a bal oldaliba pedig a rosszat. Amíg azt látod, hogy a jó csak olyan, mint egy szem 

kukoricaszem, de a rossz olyan, mint száz bokor, addig nem tudod, mit tegyél. Akkor magatokba néztek, 

és látjátok, hogy nem vagytok sem igazak, sem erényesek, sem szentek, és azt gondoljátok, hogy csak az 

igazak, az erényesek és a szentek képesek megváltást hozni ennek az emberiségnek, amely eltompult a 

gonoszságban, megkeményedett a gyűlöletben, anyagiasult a szenvedélyekben, a gonoszságokban és a 

nyomorúságban. 

14 Megítélitek saját szentélyeteket, és meglátjátok benne a ti kis áldozatotokat, a ti gyenge lángotokat. 

Behatolsz mások szentélyébe, és látod, hogy az már nem gyeplő, hogy megállítsa az emberek őrjöngését. 

Akkor azt gondoljátok, hogy amikor Istenről beszéltek, nem hallgatnak rátok ─ amikor a szellem 

képességeiről beszéltek, kinevetnek benneteket. 

15 Miért ilyen kevés bizalom a felbecsülhetetlen értékű kincsben, amelyet rátok bíztam ebben a 

Munkában, amelyet kinyilatkoztattam nektek? Bizony mondom nektek: anélkül, hogy szentté vagy igazzá 

válnátok, képesek lesztek nagy üdvözítő cselekedeteket tenni az emberek között, nagy csodákat az 

emberiség körében, és képesek lesztek példát mutatni az emberek között. Ha szenteket és tökéletes 

lényeket küldenék erre az emberiségre, hogy példát mutassanak az embereknek, lehetetlennek tűnne, hogy 

még csak hasonlítsanak is rájuk! 
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Olyan megtért bűnösöket küldök az emberek közé, akik ─ anélkül, hogy igazzá, szentté válnának ─ 

tudják, hogyan kell példát hagyni a megújulásra, a bűnbánatra, a bátorságra, az Atya tanításában való 

buzgóságra, a vágyakozásra, a fejlődésre és a lelki fejlődésre, és ezek vagytok ti! 

16 Lelked egy napon eléri a tökéletességet, de nem tudod, mikor. Az Atya nem fog kényszeríteni 

titeket, és ti sem fogjátok kényszeríteni a lépéseiteket. De ettől függetlenül soha nem szabad abbahagyni. 

Még ha lassú is a lépésed, azt akarom, hogy mindig határozott és felfelé irányuló legyen. 

17 Hogy az emberek között kell majd harcolni? ─ 

Ez igaz. Hogy a tanúságtétel, amelyet közöttük teszel, hogy Én az emberi értelem által ismertettem meg 

magam, hogy elhozzam neked ezt az Igét, amelyet most továbbadsz, kétségbe vonják? Ez biztos. Ez 

azonban nem sérthet meg benneteket, mert az emberiség minden időben kételkedett jelenlétemben és e 

világba való eljövetelemben, és ez azért van, mert az emberek nem ismerték meg önmagukat ─ mert az 

emberiség, bár azt mondja, hogy az Atya szereti, soha nem értette meg e szeretet mértékét ─ mert bár azt 

hiszi, hogy ismeri Urát, nem tudja, hogy az Ő egyik legszebb tulajdonsága az alázatosság. Ezért mindig 

alázatos módon jöttem az emberekhez, soha nem használtam minden erőmet, sem minden ragyogásomat, 

sem minden dicsőségemet isteni megnyilvánulásaimban. Akkor az emberek nem tudtak Rám nézni, nem 

tudtak Nekem ellenállni sem! 

18 Mindig is korlátoztam Magamat, de nem korlátoztam Magamat alázatban, szeretetben és 

gyengédségben. Mert ugyanazzal a szeretettel, amellyel ma szeretlek, szerettelek téged a második időben, 

az elsőben, és szeretni foglak az örökkévalóságig. Igazsággal mondhatom nektek, hogy az Atya már akkor 

szeretett benneteket, amikor még nem is léteztetek. 

19 Vannak köztetek tanítványok, akik azt kérdezik maguktól: "Miért nem tudott a mi lelkünk 

megmaradni és kitartani a jóságban és erényben, holott egy szeretettel, tisztasággal és tökéletességgel teli 

atyától származott?". A Mester válaszol neked: Lelkedet a Földre küldtem, felruházva az Atyában 

meglévő összes tulajdonsággal, és Teremtőjéhez hasonló gyermeknek teremtettem. Földi járásához testet 

kapott, de ez a test a lélek számára megpróbáltatások és harcok okozója volt, mert a test gyenge. Ilyennek 

kellett lennie ─ csábítónak ─, hogy próbára tegye a lélek erejét. 

20 Az erény csak a próbatételekben mutatkozik meg. A fény a sötétségben ragyog a legerősebben, a 

világosság nem ragyog a fényben, ezért volt szükség arra, hogy a lelkedet próbára tegyék és megtisztítsák. 

Mert a lelkednek van egy kezdete, de ártatlanságában nem volt érdeme, hiányzott belőle a tapasztalat, a 

fejlődés és a tökéletesség. Ezért egy alacsonyabb életszakaszt parancsoltak neki, hogy felemelkedhessen 

egy másik, magasabbra, és így tovább a tökéletességhez vezető létra hét lépcsőfokán, míg végül tökéletes 

és tiszta lélekként ─ fényben gazdag, minden adottságának kibontakoztatásával kifejlődött, minden 

képességében tökéletesedett, a küzdelemben szerzett sok érdemmel, önmagáról, Atyjáról és az életről való 

tudással teljes, tudatában van eredetének, annak, hogy mire teremtették, és hová tért vissza - megérkezik 

az Atya jelenlétébe. 

21 Ahogyan a lélek a testben találkozott a földi úton folytatott küzdelme kezdetével, úgy találkozott 

végtelen számú próbatétellel és kísértéssel is ─ egyes próbatételek kézzelfoghatóak, mások láthatatlanok ─ 

olyan erős kísértésekkel és próbatételekkel, hogy a test segítségével lehozták ─ egyesek láthatóak, mások 

csak a lélek, a szellem, a szív és az elme gyengéd húrjai számára érzékelhetőek. 

22 A lélek mindenféleképpen próbára van téve a származásától kezdve. Mivel a gonosz próbára tette 

─ úgy gondolod, hogy az Atya birtokában van a gonosznak, hogy megkísértse a gyermekeit? Bizony 

mondom nektek: Nem. De a gonoszság is létezik a származásodból, ez okozta a lélek és a "hús" 

gyengeségét, csábító erejét. 

Mivel a lelkek nem tudtak élni saját erejükkel, és a "test" engedett a kísértéseknek ─ mit tett az Atya 

ennek fényében? Engedte, hogy a gonosz erői próbára tegyenek benneteket. Egyszer és ezerszer 

megengedtem, hogy próbára tegyem benned saját világosságomat, amelyet rád bíztam, hogy próbára 

tegyem saját erényedet, amely az enyém, hogy megtisztítsalak a fájdalomban, a válság nehéz időszakaiban, 

az élet káoszában, hogy e próbák és nehéz események során lelked alkalmat találjon a tökéletességre, a 

törvény beteljesítésére ─ alkalmat arra, hogy bebizonyítsa embertársaidnak és Atyádnak, hogy erős és 

állhatatos az Én törvényeimben. 

23 Mindig is intuitív módon ismertétek törvényemet ─ törvényemet, amely a jót parancsolja és a 

rosszat elítéli. Intuitív módon minden ember, már a földön tett első lépéseitől kezdve felismeri, hogy mi a 
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jó, és felfedezi, hogy hol a rossz. De ti nem voltatok képesek, mint az első emberek, a természeti 

törvényben maradni, mint népem Mózes eljövetele előtt. Azt gondoljátok, hogy az én népem, Izrael, amely 

éppen akkoriban jött létre, nem ismerte fel Atyját Mózes eljövetele előtt? Bizony mondom nektek, nem 

így volt. 

Az emberiség kezdete óta van valaki, aki felismert Engem, és rajta keresztül mások is felismertek 

Engem. De amikor az emberiség körében a rossz nagyobb súlyt kapott, mint a jó, el kellett jönnöm, hogy 

emlékeztessem az embert a jóra, fizikailag is érzékelhetővé kellett tennem magam, hogy láthatóvá és 

kézzelfoghatóvá tegyem magam az emberek számára, ahogyan ez a Sínai-hegyen történt, amikor 

kihirdettem Törvényemet Mózes előtt, akit körülvett a népe, és kőbe vésve adtam neki, és elküldtem a 

népéhez, hogy az legyen a mag minden nép között. 

24 E törvény által népem megmenekült, megszabadult, jólétet és boldogságot kapott ezen a földön, és 

reményt a túlvilágra. De eljött a törvényem megrontásának napja, a hozzá való hozzászokás napja, és a 

rossz ismét elterjedt, míg végül még a jót is felülmúlta. 

Amikor ezeket a parancsolatokat fokozatosan elferdítették, amikor az emberek elkezdtek új utakat 

teremteni az enyémen belül, újra el kellett jönnöm, de most már mint Messiás, emberré lett ember az 

emberek között, hogy egyenessé tegyem az utakat és összekapcsoljam őket az igazság útjával, hogy az 

embereket az igazság és a jó felé vonzzam, hogy az igazságosság és a szeretet útjára hívjam őket ─ hogy 

leleplezzem a csalókat, hogy leromboljak mindent, ami hamis, minden babonát, és hogy azt mondjam 

nekik: "Ez a Törvény, ezt hoztam át azokban az Első Időkben!" 

25 Az én eljövetelem által a föld új népei és új fajok szintén megtalálták az utat, a békét, a lelki 

boldogságot, a táplálékot és a reményt a túlvilágra. 

26 Ez az emberiség hosszú korszakon át táplálkozott a Mennyei Királyság gazdag lakomájából. De 

íme, ezt az ételt is bemocskolták, és már ebben az állapotban vitték az éhező népnek, tanításomat 

meghamisították, tanításaimat hasonlóképpen kiforgatták és félremagyarázták. A gyermekek törvényt 

teljesítettek és Istent imádták, de nem úgy, ahogyan az Atya elrendelte, ezért szükségessé vált, hogy 

visszatérjen a néphez, és ezzel beváltson egy ígéretet. Mert előre tudtam, hogy időről időre szükség van 

jelenlétemre az emberek között. 

Ezért most van az a megjövendölt korszak, amelyben az Úr újra eljön hozzátok, hogy számon kérje 

rajtatok az elmúlt korszakok törvényeit, a kinyilatkoztatásokat, tanításokat és csodákat, amelyekkel 

bőségesen megáldott benneteket az eddig eltelt két korszakban. 

27 Ez az oka annak, hogy eljöttem. Mert nem tudtatok szilárdan megállni a jóságban és megmaradni 

benne, mert engedtetek a test gyöngeségeinek, mert látható és láthatatlan kísértésekbe estetek ─ a gonosz 

természetfeletti hatalma alatt, amely felettetek van. 

28 Gondoljátok, hogy abban az Első Időben az eljövetelem minden tanúja hívővé vált az eljöttem 

láttán? Bizony, nem mindenki! 

29 Gondoljátok, hogy ezt a kinyilatkoztatást mindenki elhitte, amikor más országokba, pogányok 

országaiba vitték? Nem. Sokan nem értették meg, hogy a Törvény isteni mű. Inkább azt hitték, hogy ez az 

emberek műve. De amikor e törvényt megalapozták, és az igazságossága, a saját cselekedeteik által 

megnyilvánult, akkor a nagy hitetlenek utánajártak. 

30 Ugyanez volt a helyzet a második korszakban is. Férfiak és nők ezrei és ezrei hallottak Engem. 

Sokan valóban hittek, de még többen kételkedtek, és azt gondolták, hogy nem az az ember a Messiás, 

hanem olyan ember, mint a többi. Az Ő Igéje érthetetlenné és zavarossá vált hitetlenségük miatt, és csak 

azok számára volt hihető és világos, akik jól hittek. Ezért harcoltak ellenem, gúnyoltak és üldöztek a 

hitetlenek, és szenvedéseimet, tetteimet, csodáimat a hitetlenek nem isteni műveknek, hanem emberi 

műveknek tekintették. 

31 Amikor Tanárom a saját megnyilvánulásain keresztül elterjedt az emberiségben, amikor tanúim 

szintén bizonyítékot adtak arra, hogy ők az én igaz tanítványaim, az én igaz tanúim, a hitetlen emberiség 

megtért Tanáromhoz, a bűnbánat könnyeit ontotta, és szintén tanítványaimmá váltak. 

32 Miért kellene meglepődni azon, hogy ez most is megtörténik?  

33 Néhányan kételkedni fognak a tanúságtételetekben, és abban, hogy az értelem által ismertettem 

meg magam az emberekkel. Néhányan, amikor szemüket azokra az anyagi könyvekre vetik, amelyek az 

Én Igémet tartalmazzák, kételkedni fognak abban, hogy azok ihletett isteni művek. Akkor mindent nektek, 
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embereknek, emberi hiúságnak fognak tulajdonítani, mert ebben az emberiségben bizalmatlanság van. De 

el kell néznetek a bizalmatlanságot és a hitetlenséget anélkül, hogy elítélnétek embertársaitokat, anélkül, 

hogy ezzel erőszakot tennétek magatokon, mert tudjátok, hogy a bizalmatlanság és a hitetlenség után a hit 

a saját tetteitek eredményeként jön el. 

Hadd lássák cselekedeteiteket, tanúságtételeitek valóban legyenek tele fénnyel, hogy ne a könyvek 

vagy a szavaitok térítsék meg a világot, hanem jó cselekedeteitek, amelyekkel megpecsételitek a 

tanúságot, hogy veletek voltam, hogy "a felhőn" jöttem, hogy sugárzásom révén ismertté tegyem magam 

egy hanghordozó, egy ember által, akit Isteni Lelkem így jelölt ki. 

34 Elküldelek benneteket a világ minden tájára, valamint a gyermekeiteket, akik szintén a Szentlélek 

tanítványai lesznek, és az ő gyermekeik is továbbviszik majd az én magvaimat. De őszintén mondom 

nektek, a tiétek után nem telik el három nemzedék sem, mielőtt ez az emberiség a spiritualizmus, a 

Szentlélek eljövetele előtt alapjaiban megrendülne rendkívüli események által, amelyek közül néhányat 

már véghezvittem közöttetek, míg másokat a jövőre készítek elő. Ugyanígy fokozatosan felszámoljátok a 

gonosz királyságát. Ez a hatalom egyre jobban és jobban össze fog omlani a szeretet és az igazságosság 

művei által. 

35 Minden egyes ember, aki megtért a spiritualizmushoz, eggyel kevesebb lesz, aki ehhez az 

országhoz tartozik. De ha azt hiszitek, hogy azt a feladatot vagy küldetést adom nektek, hogy legyőzzétek 

a gonosz légkörét a szeretet és a fény művein keresztül, akkor őszintén mondom nektek, hogy még nem 

jött el az idő, amikor teljesen le tudjátok győzni, hogy még mindig erősebb nálatok. De e szavak miatt, 

amelyeket mondok nektek, ne rejtsétek el a fegyvereiteket, és ne tartózkodjatok attól, hogy elővegyétek 

őket ─ nem, gyermekeim. Ne feledd: Bár a kardod nem mindenható, én mindenható vagyok, és a 

kardodban vagyok. 

36 Küzdj a kísértések ellen, fedezd fel a csapdákat, tépd szét a csábító hálókat és köteleket, fedezd fel 

őket intuícióddal, amikor a túlvilág fátyla mögött rejtőznek, fedezd fel őket, amikor az emberek között 

vagy az emberek küzdelmeiben rejtőznek ─ küzdj mindig. 

Azt mondom neked: Velem leszel ebben a csatában. Nagy harcosként vagyok benne a sötétség és 

minden létező gonosz ellen, és a végén Én leszek az, aki a végső csapást mér és aki győz, aki mellettetek 

áll, és ti lesztek azok, akik segítenek Nekem győzni. A kísértés és a gonoszság feletti végső győzelem nem 

ebben az időben fog eljönni hozzátok, népem. Egy időre meg kell kötnöm ezt a hatalmat, de az ebben 

szerzett érdemeidet számon fogják kérni rajtad. 

Az az idő, amely alatt ez a hatalom le lesz kötve, arra szolgál, hogy a jóság gyökeret verjen az ember 

szívében, hogy a jóság minden formája megerősödjön. Akkor, amikor az ember megerősödik a jóságban, 

amikor a jóság többet nyom a mérlegen, mint a gonoszság az én igazságosságom mérlegén, a kísértés 

minden formája elszabadul egy újabb időre, és éppen ez idő alatt nem az én kardom fogja legyőzni, hanem 

a ti saját fegyvereitek. 

37 Én csak a végtelenségből fogok figyelni, mert akkor lesz meg a szükséges erőd, hogy legyőzd az 

ellenséget. Az erény minden formája uralkodni fog ebben a világban, és a kísértés nem talál sem sarkot, 

sem nyitott ajtót, sem helyet, és legnagyobb csapdái, legnagyobb csapdái a kísértés erejének utolsó 

eleméig semmisek lesznek. Akkor, amikor az ő királyságuk megtört és megosztott lesz, eljön a ti 

győzelmetek kezdete, és a sötétség világossággá változik, a rossz jóvá válik, és az elveszettek megtalálják. 

38 Íme, ez lesz a diadal a lelketekben, és amikor majd dicséreteket énekelitek, az a fény, az 

igazságosság és a szeretet diadala lesz. Mert nem úgy távoztok el ebből a világból, mint a kudarcok, nem 

távoztok el a kísértés által tönkretéve. Nem, gyermekeim. Bár sokáig elestetek és továbbra is el fogtok esni 

ezeken a csapdákon keresztül, eljön majd a győzelmetek napja, amikor felemelitek arcotokat, és úgy 

tekintetek majd Uratokra, ahogy a katona felemelkedik parancsnoka előtt. 

39 Emberek, felkészítelek benneteket az elkövetkező csatákra. Azt akarom, hogy mindig győztes 

legyél minden csatában. De nem akarom, hogy ezek a győzelmek hízelegjenek a büszkeségednek. Ezek 

nem a ti hiúságotok győzelmei, hanem az Én országoméi. Ezek mély, szívből jövő elégtételek kell, hogy 

legyenek lelki alázatodnak, amelyek még a saját arcodon sem látszanak. 

40 A szeretet és az irgalmasság cselekedetei nem fognak kitudódni, nem lesznek közöttetek 

farizeusok, akik a társaik között gyakorolt szeretetből örömködnek. Ti lesztek azok, akik csendben jót 

tesznek. 
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Már a Szentlélek idejében élsz, és a lelked most bontakozik ki minden képességében, hogy általa jót 

tegyen. Képes leszel adni ─ nemcsak a földi javakat, hanem azokat is, amelyeket elméd, szíved és lelked 

birtokol. Amit nem tudsz megtenni a szavaddal, a földi személyiségeddel, azt tedd meg imádsággal. 

Beszéljetek Hozzám, emelkedjetek fel Hozzám, és onnantól kezdve nagy irgalmassági és szeretetteljes 

cselekedeteket fogtok tudni végezni. 

De ha a lelkiismereted azt súgja, hogy meg kell válnod valamilyen anyagi javaktól, hogy azt a 

rászorulóknak adhasd, ne akard ezt a hasznot imával helyettesíteni. Ne próbáljátok meg lelki imákkal 

leplezni vagy leplezni önzéseteket. Ne dédelgessétek azt a vágyat, hogy amit ti meg tudtok tenni, azt az 

Atya tegye meg. 

41 Hagyd, hogy a lelkiismereted mindig parancsoljon neked, és mondja meg, hogy milyen módon kell 

jótékonykodnod, és ha ebben a jótékonyságban szükségessé válik, hogy megválj valamitől a sajátodból, ne 

bánja a szíved. Nyújtsd ki a kezed, és boldogságot fogsz érezni a lelkedben. Akkor a szívetek is előre fogja 

várni az Atyátok örömét. 

42 Felkészítelek benneteket az emberiség közötti nagy csatákra, és elmondom nektek: A mai 

embereket a túlvilág érdekli ─ nem igazán mindenkit, de mégis az ember a föld minden pontján kutatja a 

spirituálisat, igyekszik feltárni az Úr titkos kincsestárát, vitatkozik és tanulmányozza a könyveket, az 

emberek behatolnak a filozófiákba és a tudományokba. 

Ennek az az oka, hogy Engem keresnek, hogy jelenlétemet mindenki érzi, és megpróbálnak megtalálni 

Engem. A lelkek tudják, hogy Én vagyok a szeretet és a megbocsátás forrása, és ezért merészelnek Engem 

keresni vétkeik ellenére, mert bocsánatban és üdvösségben reménykednek. Tudják, hogy én vagyok a 

kimeríthetetlen irgalom forrása, és hogy én vagyok az éhségüket és szomjúságukat kielégítő étellel fedett 

asztal is. 

43 Gondolod, hogy ebben a keresésben az emberek nem erősödnek meg és nem készülnek fel? Úgy 

gondoljátok, hogy tanulmányaik során nem érnek el fejlődést és kibontakozást? Igen, emberek. Ha egyszer 

elindultok az úton, meg fogtok lepődni. Ha beszéltek embertársaitokkal, akik más fák árnyékában 

táplálkoznak, ─ akik más gyümölcsöt esznek, mint amit én ajánlottam nektek ─, megtapasztaljátok, hogy 

ők is táplálkoztak, hogy ők is erősek. És amikor eljön a csata pillanata, amikor használnotok kell 

értelmetek, tudásotok és szellemi emelkedettségetek kardját, meg fogjátok tapasztalni, hogy 

embertársaitok kardja is rendelkezik a fény erejével. 

44 Ne aludjatok, hogy harcolhassatok, hanem tanuljátok meg felismerni a győzelmet. Mert gyakran a 

győzelem a ti vereségetekben lesz, az ellenfél veresége csak látszólagos lesz. A győzelem bennetek lesz, 

és utána annak az arcán fog tükröződni, aki látszólag legyőzött benneteket. 

45 Értsetek meg Engem, emberek. Mert eljön a pillanat, amikor el kell hallgatnotok, amikor 

alázatosan, igazi alázattal kell meghajolnotok, és akkor az ellenfél fölétek emelkedik, és lecsapja a csapást. 

De te hallgatni fogsz, szándékosan lehajtottad a nyakad, és később látni fogod, hogy a mag, amit hagytál, 

kicsírázik annak a lelkében, és hogy a fény és szeretet kardjának csapása mély sebet ejtett a testvéred ─ 

nem az ellenséged ─ szívében, és ezen a seben keresztül annak a szívnek a gőgje el fog múlni, és a Mester 

magja be fog hatolni. 

46 Neked már volt tapasztalatod, mert gyakran jöttél szentélyembe, hogy azt mondd Nekem: "Mester, 

nagy szeretettel vetettem egy szívbe, de a füle nem hallott meg Engem, hideg és kemény maradt, és az 

ajkai gúnyoltak Engem." Ez a tapasztalatod. 

De a Mester szeretettel mosolygott, békével és reménnyel töltött el téged, és azt mondta neked: Várj, 

mert a magod nem veszett el, eljutott annak a szívnek a mélyére. Hagyd ott! Esőt adok neki, és 

gyümölcsözővé teszem. Eltávolítom a gazokat és a sziklákat, amelyeket a te kezed egyelőre nem tudott 

eltávolítani. De imádkozzatok érte, ne feledkezzetek meg róla, imádkozzatok lelkileg, és reméljétek, hogy 

eljön az elégedettségetek és boldogságotok ideje. 

De ha ez az idő későn jött el, az kétségeket ébresztett bennetek. De hogy a kétség ne maradjon meg 

örökké, azt mondtam nektek: "Emlékezzetek a magra, amelyet elvetettetek. Megjelenésében eltűnt, de a 

helyén egy bokor nőtt ki. Ápold most, hogy gyümölcsöt teremjen." Nagy volt az örömöd és a többiek 

öröme. 

47 Felkészítelek benneteket, emberek, hogy ne legyetek türelmetlenek, hogy a lelki türelem határozza 

meg a küldetés beteljesedését. Mert a magnak, amelyet még egyszer rád bízok, nincs időkorlátja, hogy 
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kicsírázzon, mint a földi magnak. Az örökkévalóságon belül bontakozik ki, és ez az idő lehet rövid és 

hosszú is. Ti ezt nem tudjátok, a ti feladatotok csak az, hogy imátok és szeretetetek által ápoljátok és 

őrizzétek. 

48 A Mester így készít fel benneteket a távozása utáni időre. Azt akarom, hogy a boldogság, amit ma 

élveztek, amikor az emberi elmén keresztül halljátok a szavamat, távozásom után is folytatódjon. 

Emberek, azt akarom, hogy ─ amikor a lelkem abban a magasban várja a ti közeledéseteket az ima által, 

akár egyénileg, akár közösen ─ gyermekeim szívében azt a boldogságot és örömöt lássam, amit ma látok; 

hogy mindannak teljes tudatában, ami ebben az időben történt ─ mindannak, amit az Atya adott nektek, és 

annak a végpontnak, amit az értelem által való megnyilvánulásának kitűzött, azért jöttök, hogy 

felajánljátok Neki végtelen hálát; hogy a dicséret énekével, amelyet ajkaitok elrejtenek, de amely 

lelketekben ég, azért jöttök, hogy azt mondjátok Neki: "Atyám, mennyi mindent adtál nekünk! Mennyi 

öröm van a lelkünkben ezekben az időkben! Milyen fénytől elárasztottad a lelkeket, és milyen értékes 

örökséget hagytál az emberiségre!" 

49 Olyan boldogsággal akarlak látni titeket, ó emberek! Nem akarok köztetek olyan lelket látni, aki 

lemaradt, nem akarok látni senkit, aki továbbra is hitetlenségben vándorol, aki szőrszálhasogatást végez 

bűnei és kegyelmem használatának hiánya közepette. Egységet akarok látni az emberek között, hogy saját 

Lelkemben növelhessem annak ragyogását és 

olyan imákat érezhetünk, amelyek a következőket fejezik ki: EGYSÉG, BÉKE ÉS JÓAKARAT ─ HIT, 

REMÉNY ÉS IRGALOM. 

50 Ezért azt akarom, hogy lelked ezeket az erényeket ápolja, és lobogóként lobogjanak a szélben, a 

végtelenben, hogy parancsot adhassak neked, hogy elindulj minden néphez, az emberek tömegéhez, akik 

valóban várnak Engem, és égő szívvel vágynak a Messiás, a Megváltó visszatérésére a néphez. Egyesek 

azt mondják: "A Mester már köztünk van, de láthatatlan". Azt mondom nektek, áldott legyen e lelkek 

megérzése és előérzete. Mások azt mondják: "Nem, Ő még nem jött el, láthatóan és tapinthatóan kell 

eljönnie, mint a Második Időben". Ennek az az oka, hogy elfelejtették "a felhőt" ─ azt a szellemi felhőt, 

amelyben ebben a Harmadik Időben jöttem. 

51 Vannak mások, akik teljesen elfelejtették ezt az ígéretet, és nem figyelnek és nem imádkoznak. De 

ti felkészültetek, élő hangon kaptátok meg a harmadik korszak kinyilatkoztatását, hogy tétovázás nélkül, 

teljes bizonyossággal menjetek embertársaitokhoz, és ne ijedjetek meg a nagy tömegek előtt. 

Mert amikor eljön az idő, ki fognak kérdezni benneteket, és a szívetek elégedetten távozik majd a 

tanúvallomásotok alapján. A hívők légiót alkotnak, a hitetlenek is ilyeneket alkotnak és harcolnak. De a 

hitetlenek seregei hamarosan megtizedelődnek, mert akkor jön el az az idő, amikor a Szentlélek fölénybe 

kerül. Mert minden szívbe beszivárog. 

52 Erősödjetek meg, tanítványok, tápláljátok magatokat, gyógyuljatok meg Velem, vészeljétek át a 

földi megpróbáltatásokat, legyetek bátrak az élettel szemben. Ne nézd közömbösen a fájdalmat, ami téged 

sújt, mert ez a próbakő tökéletesíteni fog téged. Ne átkozd a fájdalmat, ne átkozd, inkább áldd meg. Ha a 

szenvedés poharát meg kell innod, igyál belőle. Ha az élesztőjét nem ihatod meg, én megiszom. De 

legyetek odaadóak és türelmesek. 

Nézz a fájdalomra inkább a lélekkel, mint a "testtel", vagy érezd inkább a lélekkel, mint a testtel, akkor 

meg fogod tapasztalni, hogy milyen sok megerősítést találsz a lelked meditációiban. Meg fogjátok 

tapasztalni, hogy a szellem mennyi fényt ad a léleknek, és ez mennyit ad a testi buroknak. Lelkedben 

megtalálod az isteni balzsamot, az igazi balzsamot, amely minden szenvedést enyhít és gyógyít, és általa 

valóban meggyógyulsz. 

53 Legyetek igazi spiritualisták, legyetek az én igazi tanítványaim, ó emberek! Akkor minden tövis, 

botlás és akadály az úton könnyebbé és könnyebbé válik. Az a teher, amely átmenetileg a válladon 

nyugszik, megmagyarázhatatlanul könnyebb lesz, ha meditálsz és imádkozol. A magyarázatot erre 

magatokban fogjátok megtalálni. Ez azért van, mert a lélek felemelkedik, és erősen felemelkedik, és erőssé 

teszi a "testét". Ezért azt akarom, hogy emelkedett életet élj, hogy onnan uralkodjatok ezen az életen, és a 

lelketek harcoljon és győzzön minden megpróbáltatásban ─ hogy onnan uralkodjon a "test", annak 

szenvedélyei, gyengeségei és nehézségei felett. 

54 Emelkedjetek fel egyre inkább, népem, akkor a béke és az Atya országa elérhető közelségbe kerül 

számotokra, és amíg még e földön laktok, a lelketek az Atya békés országának lakója lesz! 
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55 Ez az én tanító szavam, amelyet ebben a reggeli áhítatban útmutatásként adok át nektek. Vigyétek 

magatokkal a lelketekben, benne van a Mester minden szeretete, benne van a fegyver, amely bátorít, hogy 

felemelkedjetek és harcoljatok a jövőben. 

56 Imádkozzatok az egész emberiségért ebben a pillanatban, mondja nektek a Mester, és 

imádkozzatok igazából minden szellemi testvéretekért! Most van az imádság pillanata. A szeretet és béke 

Lelkem kiterjeszti köpenyét az egész világegyetemre, hogy minden gyermekemet beborítsa ez a 

simogatás, ez a balzsam és ez az atyai áldás, ó, Istenségem áldott népe! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 329 
1 Boldogok vagytok, akik növelni kívánjátok tudásotokat, hogy felfedezzétek a magasabb rendű 

dolgokat. 

2 Boldogok és áldottak azok, akik tisztán akarnak látni. De bizony mondom nektek, 

tanulmányoznotok kell Igémet, hogy lehulljon a szemeteket eltakaró szemkötő. 

3 Az ember kétszeresen bűnös. Nemcsak azért, mert nem tesz erőfeszítést, hogy lehulljon az a kötés, 

amely megakadályozza, hogy megismerje tanításaimat, hanem azért is, mert kimerül a test kötelékeiben, 

amelyek földi örömökre csábítják, a szellemi örömök rovására. Így történik, hogy szenvedélyeinek rabjává 

válik, és a megújulásra való akaratereje megsemmisül. 

4 A vakok akarják vezetni a vakokat, és azok, akik nem követték tanításomat, akarnak útmutatást 

adni a bűnösöknek. Az ember gyenge, mert nem akarta elkezdeni, hogy megújuljon és megtisztuljon az 

Igém által. Nem akarta kihasználni azt az erőt, amellyel fel van ruházva, amely a bűnei ellen való 

küzdelem és önmaga legyőzése akarata. 

Amikor a lelketek megnyeri ezt a csatát, akkor mondhatjátok, hogy felszabadultatok. Amikor a lelked 

uralkodik a "hús" felett, látni fogod, hogy még a ragadozók is szelíden meghajolnak a szeretet hívása előtt. 

5 Amikor az ember szellemivé válik, a Szentlelkem fényén keresztül meg fogja érteni mindazt, amit 

eddig rejtélynek tartott Istenben és a természetben. 

6 Ne mondjátok, hogy hisztek Bennem, amikor a cselekedeteitek vagy a gondolataitok éppen az 

ellenkezőjét mondják. Eljön majd a nap, amikor a spiritualizációtok miatt érezni fogjátok, hogy Én 

bennetek vagyok, és ti Bennem vagytok. Ha igazi tanítványaim akartok lenni, akkor keressétek ezt a 

spiritualizációt. 

7 Az asztalom megterítve, jöjjetek és tápláljátok magatokat az örök élet kenyerével, készítsétek fel 

magatokat a szeretet leckéimmel, távolítsátok el tudatlanságotokat az én fényem által, szabaduljatok meg a 

szenvedélyektől, legyetek a fény gyermekei. 

8 Akkor a műveid és a lelkesítésed olyan lesz, mint egy himnusz, amelyet a lelked énekel, hogy 

dicsőítse Atyádat. 

9 Készüljetek fel, tanítványok, mert közeleg a nap, amikor utoljára fogok szólni hozzátok ezen az 

úton, és akkor erősnek kell lennetek, hogy várjátok az új napot, az új időt, amikor már nem a 

hanghordozóitok agyát fogom használni, mint az Én Szavamat közvetítő eszközöket, hanem lélekben 

leszek jelen ─ készen arra, hogy mindannyiótok lelkébe belefolyassam az inspirációmat. 

10 Már csak néhány hónap van hátra, hogy utoljára felfrissüljetek ezekkel a megnyilvánulásokkal. De 

azt mondom nektek, hogy elég időtök van arra, hogy elgondolkodjatok az üzenetemről és a 

kinyilatkoztatásaimról, hogy tanulmányozással, imával és megfigyeléssel felkészüljetek, hogy erőt 

gyűjtsetek. 

Álljatok embertársaitok mellé, emeljétek fel az elesetteket, vigasztaljátok azokat, akik nehéz 

megpróbáltatásaikban könnyeket hullatnak, és minden lépésetekkel hagyjátok a lelkesítés valódi nyomát. 

11 Aki a legjelentősebb órában, amikor az utolsó szavamat adom nektek, a helyén lesz, az állhatatos 

marad a csatában, az talpon marad. De aki rossz lépéseket tesz, az el fog bukni, mert csak az fog ellenállni 

a forgószélnek, amely ezután eléri ezt a népet, és ezért mondom nektek, hogy minden olyan mű, amely 

nem az igazság, az odaadás, a szeretet és a spiritualizáció alapjaira épül, le fog bukni. 

12 Tanuljátok meg megkülönböztetni az Igém jelentését, hogy csak abból tápláljátok a lelketeket. 

Mert láttam, hogy ─ mivel nem törekedtetek a lényegem felfedezésére ─ ehelyett a hanghordozók és az 

ihletett beszélők kifejezésmódját vettétek át. De ne felejtsétek el, hogy a felfrissülés, amit a világnak 

szeretnétek hozni, nem emberi, hanem isteni. 

13 Bizony mondom nektek, ha a hanghordozók teste felkészült volna a feladatuk elvégzésére, amely 

olyan magas és nehéz, akkor az ajkuknak, amikor az üzenetemet közvetítették, nem kellett volna annyit 

beszélniük, hogy kifejezzék az ihletemet, és nem húzódtak volna el a kijelentéseim órákig. 

14 Ha megértették volna lelkiismeretük szavát, és engedelmeskedtek volna neki, és ha az emberek 

iránti szeretet és a lelki világosságra vágyók iránti irgalom ihlette volna őket, akkor szavam néhány 

mondatra korlátozódott volna, amelyek azonban még formailag is olyan tökéletesek lettek volna, hogy 

megrázták volna azokat, akik a legműveltebbnek tartják magukat a földön. És az üzeneteim csak percekig 
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tartottak volna, de ezekben annyi lényeget közvetítettem volna, hogy a hallgatók lelke úgy érezte volna, 

hogy az örökkévalóságba került, ahol az idő se nem hosszú, se nem rövid. És éreztétek volna jelenlétemet 

a maga teljes intenzitásában, mert azt nem fátyolozták volna el hanghordozóitok tökéletlenségei, 

tisztátalanságai és földi nehézségei. 

15 Ó, gyermekeim, látom, hogy sírtok ezekben a pillanatokban, de sajnos, már túl késő. Amit még 

meg kell tennetek a küldetésetek teljesítéséből, ahhoz már nincs elég idő, hogy tökéletes gyümölcsöt 

teremjetek ─ azt a gyümölcsöt, amelyet a spiritualizáció eléréséért folytatott állandó küzdelem során 

kellett volna hagynotok megérni! Ennek ellenére a reggel utolsó óráiban is tudsz majd valamit tenni. 

16 Most elmondom, hogyan javíthatod a hibáidat, hogy többé ne cipeld magaddal, még kevésbé add 

tovább embertársaidnak, mintha az igazság részei lennének. 

17 Fogadd a szót úgy, ahogyan a hanghordozó ajkáról hallottad, nyugodtan és ésszerűen, és 

imádsággal emeld fel elmédet. Gondolkodjatok el ezeken a leckéken, amíg fel nem fedezitek értelmüket, 

lényegüket, tartalmukat. Ez lesz az az isteni esszencia, amelyet a szívetekben fogtok őrizni, és amelyet 

később fényüzenetként el fogtok vinni az emberiségnek. 

18 Ha egyszer lemondasz az üres szavakról, a formaságokról, a szimbolikus cselekedetekről és a 

szertartásokról, akkor szétszakítod a fátylat, amely megakadályozza, hogy megismerd az igazságot. Ha 

elutasítjátok a külsőt és a felesleges dolgokat, az annak a jele, hogy a spiritualizációt fokozatosan érzitek 

és éltek. Akkor a lelkedet, a szívedet és az elmédet, sőt az érzékeidet sem fogják többé olyan könnyen 

lenyűgözni a külsőségek vagy jelentéktelen megnyilvánulások. A lélek mindenben az értelmet, az 

igazságot, az életet, az elvet keresi. 

19 Vajon e tanítványok közül bárki is tudna olyan üzenetet vinni társainak, amelyben a tiszta 

keveredik a tisztátalannal, az isteni a húsvérrel, a magasrendű a közönségessel? Nem, emberek, 

természetes és helyes, ha azt gondoljátok, hogy ezek a jó tanítványok csak egy mennyei üzenetet 

terjesztenek, amely mind tartalmában, mind formájában a fény és az igazság élő tanúságtétele. 

20 Kire bízom a munkát, hogy az Igémet írásokká alakítsa át, hogy azok a ti bizonyságtételetek 

terjesztésének egy másik eszköze lehessenek? Csak én tudom. De valóban, mondom nektek, sokat fogom 

őket próbára tenni, és azok közül lesznek kiválasztva, akik a legnagyobb szeretetet érzik, mert Tanításom 

szellemisége terjed a testvéreik között. 

21 Bátorítsátok magatokat ezekben a tanításokban, hogy állhatatosak lehessetek a gyűlésem utolsó 

órájában, és utána elmenjetek, hogy részei legyetek a katonáknak, akik e mű lényegéért, szellemiségéért és 

egyszerűségéért harcolnak. 

22 Amikor ez az én magom kicsírázik az emberiséget alkotó népek szívében, abszolút változás lesz az 

emberek életében. Milyen nagy lesz a különbség, amit mind emberi életükben, mind pedig Isten lelki 

imádatában mutatnak majd, ha összehasonlítjuk a korábbi idők embereinek életmódját, hitét, imádatát, 

"harcát" és gondolkodását a szellemiséget élőkkel. 

23 A fanatizmus, a bálványimádás, az anyagiasítás és az abszurd hitdogmák eme korszakából egy 

követ sem hagyunk a másikra. Minden hiba, amit az őseid és te magad hagytál az eljövendő 

nemzedékekre, el lesz távolítva. Minden, amiben nincs meg a jó és az igazság lényege, nem marad meg. 

De minden jót, amit örököltetek, meg fognak őrizni. 

24 Ennek a tanításnak, amelyet a korábbiaknál spirituálisabb formában mutatnak be, meg kell 

küzdenie az emberek, népek, egyházak és szekták között, hogy elfogadást és megvetést nyerjen. De amint 

a zűrzavar rövid ideje véget ér, béke lesz az emberekben, és örülni fognak, amikor szavamból azt a 

jelentést veszik ki, amit mindig is jelentett. 

25 Az Istenségemről, a Szellemi Életről és a létezésetek céljáról szóló eszmék a megfelelő 

csatornákba kerülnek, mert minden ember jó tolmácsa lesz mindannak, amit a Mesteretek, az Ő küldöttei 

és prófétái példázatokban és allegóriákban elmondtak nektek. 

26 Ezt a kifejezési formát az emberek csak részben értették meg. Ez volt az a tanítás, amelyet a 

növekvő szellemi és értelmi felfogóképességüknek megfelelően szántak nekik. De mivel mindent 

egyszerre akartak tudni, egyre több ellentmondásba és téves elképzelésbe keveredtek, mert anyagi 

értelmezést adtak annak, amit csak szellemi módon lehetett értelmezni. 

27 Most a fény újból felragyog minden lélekben, és ezért képesek lesztek behatolni azoknak és 

azoknak a kinyilatkoztatásoknak a magjába. De ne felejtsétek el, hogy ─ ha valóban meg akarjátok ismerni 
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Szavam jelentését vagy lényegét ─ e kinyilatkoztatások tanulmányozásának kell szentelnetek magatokat, 

szellemileg megismerve azokat. Akkor egyszerűvé válik, jelentése nyilvánvalónak, világosnak, 

egyszerűnek fog tűnni. A misztériumok megszűnnek, és velük együtt a tudatlanság is. Akkor a Föld 

apránként fogja visszaküldeni a spirituális völgybe a fény lényeit, nem pedig a tudatlanság fátylába 

burkolózó sötét lényeket. 

28 Amióta ez a megnyilvánulás elkezdett megnyilvánulni, elméteket megvilágosította a tanításom, bár 

hitetlenek is megjelentek ─ mind azok között, akik képezték elméjüket, mind a tanulatlanok és tudatlanok 

között. 

29 Mennyi érv szól e kinyilatkoztatás tagadására! Hány kísérletet tettek arra, hogy elpusztítsák ezt az 

Igét! Mégis semmi sem állította meg az üzenetem útját ─ ellenkezőleg, minél többet küzdöttem ezért a 

Munkáért, annál jobban meggyulladt az emberek hite, és minél több idő telt el, annál nagyobb lett azoknak 

a száma, akik által továbbítom az Igét. 

30 Mit tanulhatunk ebből? Azt, hogy az emberi hatalom soha nem lesz képes megakadályozni az 

isteni hatalmat abban, hogy végrehajtsa tanácsát. 

31 Ha a jelenlegi ember minden tudománya ellenére sem képes a természet elemeit akaratának 

alávetni ─ hogyan tudná akkor hatalmát a szellemi erőkre kényszeríteni? 

32 Ahogyan a kozmosz égitestjei is változatlan rendjüket követik, anélkül, hogy az ember akarata 

megváltoztathatná pályájukat vagy sorsukat, úgy a szellemi világban fennálló rendet sem változtathatja 

meg senki. 

33 Én teremtettem a nappalt és az éjszakát, vagyis én vagyok a fény, és rajtam kívül senki más nem 

tarthatja vissza. Ugyanez igaz a spirituálisra is. 

34 Én vagyok a lelked fénye, és egyedül én tudom, mikor kell elküldenem neked az isteni tisztaság 

kincsét. 

35 Senki sem lesz képes megváltoztatni az élet folyását, senki sem lesz képes megakadályozni a fény 

előretörését. Ezért láthatjátok, hogy ─ miután az igehirdetésem már annyi éven át ebben a formában vált 

ismertté előttetek, most a végéhez közeledik, anélkül, hogy e tanítás oly sok ellenfele közül bárkinek is 

sikerült volna megakadályoznia az igehirdetésem végrehajtásának akár egyetlen napját is. 

36 A hanghordozó erősnek, legyőzhetetlennek, sebezhetetlennek érezte magát, amikor kapcsolatba 

került a fényemmel, és ez valóban így is volt. 

37 Amikor az emberek ezeken a gyülekezési helyeken belül találkoztak, mindig a világtól való 

félelem nélkül tették ezt, mindig tele bizalommal az Én jelenlétemben és védelmemben, és 

bebizonyítottam nekik, hogy hitük az igazságon alapul. 

38 Tekintettel arra a bizonyítékra, amelyet jelenlétem igazságáról adtam ennek a népnek, a tömegek 

özönlöttek, és megsokszorozódott azoknak a helyeknek a száma, ahol kinyilvánítom Igémet. 

39 Azt is el kell mondanom, hogy a hitetlenek, kételkedők és tagadók száma megnőtt. Mert amíg az 

emberiség nem rendelkezik az igazságnak megfelelő felfogással rólam, mindig lesznek olyanok, akik 

megtagadnak Engem. Zavarodottságuk miatt nem tudnak megérteni Engem, nem hallanak Engem, nem 

éreznek Engem, és akkor meg kell tagadniuk Engem, és harcolniuk kell az ellen, ami számukra nem lehet 

igaz, mert az meghaladja a felfogóképességüket. 

40 Megbocsátok nekik, mert nem áll szándékukban semmilyen módon ártani Nekem, és nem is 

tudnának. Ők valóban azt hiszik, hogy ezek a tömegek a csábítás vagy a megtévesztés áldozatai, és 

szívesen megkímélnék őket ettől. 

41 De jönnek majd más tagadók is, akik ─ amikor meghallják e tanítás értelmét ─ reszketni fognak 

annak igazsága és igazságossága előtt, és mivel látják, hogy hatalmuk és nevük veszélyben van, háborút 

indítanak és aljas fegyverekkel harcolnak művem ellen. Ezekben a szívekben nem a tudatlanság vagy az 

őszinte meggyőződés fogja őket arra késztetni, hogy harcoljanak e nép ellen ─ hanem a rosszindulat, a 

gyűlölet és a félelem attól, hogy fényt kap az emberiségben. De senki sem fogja tudni megakadályozni, 

hogy fény legyen belőle, amikor a lélek számára eljön a hajnal órája. 

42 Tudjátok-e, hogy mi az eredete annak a fénynek, amely a hanghordozók ajkai által kimondott 

szavakban rejlik? Eredete a jóságban, az isteni szeretetben, az Istentől származó egyetemes fényben van. 

Ez egy sugár vagy szikra abból a fénylő Minden-Lényből, amely életet ad nektek; ez része annak a 

végtelen erőnek, amely mindent mozgat, és amely alatt minden rezeg, mozog és szüntelenül rója a 
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köröket. Ez az, amit ti isteni kisugárzásnak neveztek, ez az Isteni Szellem fénye, amely megvilágítja és 

megeleveníti a lelkeket. 

43 Ez a sugárzás hatással van a lélekre éppúgy, mint a testre, a világokra éppúgy, mint az emberekre, 

a növényekre és a teremtés minden lényére. Szellemi a szellemnek, anyagi az anyagnak, intelligencia az 

elmének, szeretet a szíveknek. Ez a tudás, ez a tehetség és ez az öntudat, ez az ösztön, ez az intuíció, és ez 

minden lény érzékszervei felett áll, rendjük, természetük, fajtájuk és fejlettségi fokuk szerint. De az eredet 

egy: Isten; és a lényege egy: a szeretet. Mi lehet tehát lehetetlen abban, hogy megvilágosítom e 

teremtmények elméjét, hogy a szellemi fény üzenetét küldjék nektek? 

44 A növények megkapják az életsugárzást, amelyet a szellemem küld nekik, hogy gyümölcsöt 

teremjenek. A csillagok megkapják azt az erőt, amelyet Szellemem küld nekik, hogy képesek legyenek 

keringeni a pályájukon. A föld, amely a jelenlegi élő tanúságtétel, amely minden érzékszervetek számára 

hozzáférhető, szüntelenül kapja az élet sugárzását, amely oly sok csodát hoz ki kebeléből. Miért lenne 

tehát lehetetlen, hogy az ember, akinek lényében ékszerként ragyog a Lélek jelenléte, amelyben az Én 

hasonlatossága megalapozódik, közvetlenül az Én Lelkemtől kapja meg a szellemét az isteni sugárzás, 

amely a szellemi mag, amely gyümölcsöt fog teremni benne? 

45 Ismerjetek meg Engem, mindannyian, hogy senki ne tagadjon meg Engem ─ ismerjetek meg 

Engem, hogy az Istenről alkotott elképzelésetek az igazságon alapuljon, és tudjátok, hogy ahol a jó 

megmutatkozik, ott vagyok Én. 

46 A jóság nem keveredik semmivel. A jóság az igazság, a szeretet, az irgalom, a megértés. 

47 A jóság világosan felismerhető és összetéveszthetetlen. Ismerd fel, hogy ne tévedj. Mindenki más-

más utat járhat; de ha mindannyian találkoznak egy ponton, ami a jó, akkor végül felismerik és 

egyesülnek. Nem így van ez, ha makacsul becsapják magukat azzal, hogy a jónak a rossz látszatát adják, 

és a rosszat jónak álcázzák, ahogyan ez a mostani kor embereivel történik. 

48 Gondolkodjatok el ezen a tanításon, hitetlenek az Én megnyilvánulásomban és az Én Igémben, és 

csak azután ítéljetek. De először is emlékezzetek arra, hogy amikor az emberek között voltam, azt 

mondtam nektek, hogy az én országom nem e világból való, és ezzel megértettem velük, hogy az én 

otthonom szellemi. 

Amikor a szellemi életről beszéltem nekik, azt példázatokkal tettem, mert nem értették volna meg, ha a 

mennyországot a maga teljes dicsőségében és igazságában leírtam volna nekik. 

49 Az emberek tévesen szó szerint vették allegorikus példabeszédeimet és tanításaimat, mert 

képzeletükben földi vagy emberi formát adtak minden isteni dolognak. 

50 Az emberi elme által a kinyilatkoztatásaimnak adott földi értelmezés miatt sok, a Szellemi Életről 

alkotott elképzelés nagyon messze áll az igazságtól. 

51 Hogyan tudnák az emberek így helyesen értelmezni azt, amit én "Mennyei Királyságnak" 

neveztem? Hogyan is ismerhetnék fel igazságosságomat mindaddig, amíg azt hiszik, hogy létezik egy 

olyan pokol, mint amilyet a képzeletük teremtett, és mikor fogadják el és értik meg, hogy a reinkarnáció 

törvénye nem csupán egy elmélet, nem is néhány ember hamis hite, hanem az örök igazságosság és a 

szeretetteljes egyensúly törvénye, amely által a lélek megtisztítja, tökéletesíti, formálja és felemeli 

önmagát? 

52 Hallgassatok meg újra, emberiség: Most van a Harmadik alkalom, amikor elhatároztam, hogy 

elmondom nektek, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem egyetlenegyet sem a Szavak közül, amelyeket 

kinyilatkoztattam, amikor a földön voltam, hanem hogy kitöröljem a szívetekből mindazokat a hamis 

értelmezéseket, amelyeket tanításaimnak adtatok. 

53 Ha elvetitek fanatizmusotokat, amely elvakít benneteket és megakadályozza, hogy felismerjétek az 

igazságot, akkor fokozatosan meg fogjátok érteni ezt a tanítást, és világossággal telve fogjátok látni 

magatok előtt kinyilatkoztatásaim tartalmát, mind a mostani, mind az elmúlt időkben. Akkor azt, amit 

eddig misztériumnak neveztél, tökéletes igazságosságnak fogod nevezni, és tudni fogod, hogyan adj örök 

értéket annak, ami megváltoztathatatlan, és megfelelő értelmet annak, ami emberi és mulandó. 

54 Így megtudjátok, hogy egyetlen földi lét ─ mivel a szellemi élethez képest olyan rövid ─ nem lehet 

döntő a lélek örökkévalósága szempontjából. Vagyis nem lesz elegendő, hogy bármelyikőtök is elérje 

benne azt a tökéletességet, amely közvetlenül a legmagasabb spiritualizáció birodalmába juttat, amelyet ti 
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"Mennyországnak" neveztek, és egy földi élet hibái sem lesznek képesek eldönteni, hogy egy lélek az 

örökkévalóságig sötétségben vagy fájdalomban pusztul el. 

55 Igaz, hogy a léleknek adott emberi élet olyan nagy értéket képvisel, és olyan kedvező lehetőséget 

jelent a lélek fejlődése szempontjából, hogy ha nem használja ki, vagy rosszul használja ki, az azt jelenti, 

hogy az Én örökké kérlelhetetlen igazságosságom megnyilvánul annak az útjában, aki ilyen szent 

ajándékokat alacsonyít le, mint amilyeneket minden lélekre bízok, amikor a földre küldöm. De az, hogy 

egy olyan rövid létezésen, mint az ember földi létezése, lelkének egész örökkévalósága múlik, tévedés ─ 

annál is inkább, ha figyelembe vesszük, hogy az emberi tévedések a fejlődés, fény és emelkedettség 

nélküli lények sajátjai. 

56 Tanításom, amely tele van fénnyel és szeretettel, erősíti a szellemet, hogy gyakorolhassa hatalmát a 

"test" felett, és olyan érzékennyé tegye azt, hogy a lelkiismeret sugallatai egyre inkább érzékelhetővé 

váljanak számára. 

57 A spiritualitás az a cél, amelyre az embernek törekednie kell, mert ezáltal lesz képes teljesen eggyé 

válni a lelkiismeretével, és végre meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Mivel az ember lelkének 

emelkedettségének hiánya miatt nem tudta kellőképpen meghallani és értelmezni azt a mély és bölcs, 

rendíthetetlen és igaz belső hangot, ezért az ember nem jutott el a korlátlan tudáshoz, amely valóban 

lehetővé teszi számára, hogy megkülönböztesse a jót a rossztól. De nemcsak ezt, hanem meg kell találnia 

magában a szükséges erőt, hogy minden jó ösztönzést kövessen, és engedelmeskedjen minden fényteljes 

sugallatnak, ugyanakkor elutasítson minden kísértést, minden becstelen vagy rossz gondolatot vagy 

érzelmi impulzust. 

58 A legjobb fegyvereket, amelyekkel legyőzheti minden ellenségét, az ember a saját lelkében fogja 

megtalálni, és a lelkiismeret lesz az, amely megmutatja neki, hogyan kell harcolnia és megvédenie magát 

abban a csatában, amelyet elkerülhetetlenül meg kell vívnia a gonosz ellen ─ az a hatalom, amelyhez az 

ember annyira vonzódik, és amelyet egy olyan szellemben testesít meg, amelynek oly sok nevet adott és 

alakot öltött. 

59 Azt mondom nektek, hogy harcolnotok kell a gonosz, a kísértés és a sötétség ellen, de nem abban a 

lényben, amelyet képzeletben teremtettetek, hanem belül, önmagatokkal, ahol a gyengeségek, a rossz 

hajlamok és a sötétség otthon vannak. Mert az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 330  
Az én békém legyen veletek! 

1 Szeretett tanítványok, ismerjetek fel Engem ismét Mesterként, aki keresi a lelketeket, hogy új 

tanítást adjon neki. 

2 Szavam gyógyító balzsammá válik köztetek, és e balzsam iránti vágyakozásból jöttök. Egész 

lényed megerősödik, és lelked megvigasztalódik jelenlétem által. Mert keserűségek és küzdelmek idején 

élsz, mert bárhová teszed a lábad, érzed a töviseket, amelyek fájnak. De amikor a fájdalom átjárja egész 

lényedet, gondolataidat felfelé fordítod, vágyakozva a Mester után, hogy megértést és önátadást mutass a 

megpróbáltatásokkal szemben. 

3 Már a Második Korszakban ígértem nektek egy nagy vigaszt, amiről nem tudtátok, hogy mikor jön 

el. Ez a nagy vigasztalás akkor jönne el, amikor a béke már eltávozott ebből a világból, amikor az emberek 

szívében nem volt szeretet és irgalom; és íme, itt van veletek az ígért vigasztalás! Itt van Isteni Lelkem 

melegsége, amely körülvesz benneteket ─ nemcsak azok számára, akik az emberi értelemmel hallanak 

Engem, hanem teremtményeim számára az egész világon! 

Engedem, hogy érezzétek melegségemet, vigasztalásomat és erőmet ebben az időben ─ ti, akik 

apostolságomat alkotjátok, és akik a harmadik korszakban veletek voltam, és akik hallottatok Engem 

ezeken a megnyilvánulásokon keresztül. 

4 Legyetek áldottak bátorságotokért, önátadásotokért és lelki emelkedettségetekért a 

megpróbáltatásokkal szemben, amelyeket küldtem nektek, mert a fájdalom megtisztított benneteket. De 

nem csak a fájdalom az, aminek az Én igazamhoz kell vezetnie benneteket, nem csak a szenvedés az, 

aminek tökéletessé kell tennie a lelketeket. Igaz, hogy a fájdalom lemossa a mentális és érzéki foltokat, 

bizonyos alkalmakkor akadály, visszatartó erő, alkalom az önvizsgálatra, a bűnbánatra, mások 

szenvedésének megértésére. De a lélek felfelé fejlődése, a lélek tökéletessége a szeretet és az irgalom 

gyakorlásában érhető el. 

Engedjétek tehát, hogy a fájdalom megtisztítson benneteket, amikor jön, soha ne hívjátok, hagyjátok, 

hogy akkor jöjjön, amikor jönnie kell. Ne keressétek a fájdalmat, keressétek a békét, keressétek a jólétet és 

az örömöt, keressétek ezeket magatoknak és másoknak, kívánjátok ezeket mindenkinek. Mert én vagyok a 

békesség, az öröm és a világosság Istene. 

5 Én vagyok a remény Istene és a gyermekeimnek engedélyezett minden remény megvalósítója. Ha 

fájdalom járja át az embert, hagyja, hogy betöltse feladatát, de ne feledje, hogy a tökéletességhez, a lelki 

fejlődéshez vezető létrán való felkapaszkodáshoz nem szabad megelégednie azzal, hogy a 

megpróbáltatásokban, a fájdalomban erősnek és odaadónak kell lennie. Gondoljatok a felebarátotok 

szenvedéseire is, érezzetek együtt másokkal, és szeressétek embertársaitokat. Akkor a lelked érdemeket 

szerzett, legyőzte az emberi egoizmust, legyőzte a testi burok önszeretetét, és az Isteni Mester jó 

tanítványává fejlődött felfelé. 

6 Ki az köztetek, aki nem vágyik valódi békére ezen a világon? Ki az közületek, aki nem vágyik a 

szeretet, az erény, az öröm országára minden ember szívében? De látom, hogy a szíved eljutott a 

fájdalomnak való valódi átadáshoz, a megpróbáltatások közepette való nagyfokú elfogadáshoz, és ezért 

áldalak téged. 

De ezen túlmenően bátorítom bennetek a változás reményét az életetekben: Ne essetek kétségbe, ne 

gondoljátok, hogy nem fogjátok megtapasztalni a szívetekben vagy szeretteitek szívében azt a békét, 

amely a múlt időkben betöltötte minden ember szívét és útját. 

Megvilágított emberek. Erre tanítalak és készítelek fel benneteket, hogy megtisztítsátok és előkészítsétek a 

mezőket és az ösvényeket igaz tevékenységetek, imáitok, tőlem tanult bölcs tanácsaitok, szellemi műveitek 

─ a szeretet művei ─ révén. Ily módon készítitek elő ezt a világot, és méltóvá teszitek arra, hogy az Atya 

országa ismét belépjen gyermekei szívébe. 

7 Ne nyugodjatok bele, hogy ez a világ örökre a könnyek völgye lesz. Azt akarom, hogy 

küldetésetek beteljesedése és megújulása megújítsa a nemzeteket, a fajokat és a népeket, és e megújulás 

révén a könnyek völgye a szeretet és a béke völgyévé válik. Nem én ajánlottam-e fel a mennyek országát 

az emberiségnek a múltban? Nem én hoztam-e el szavaimban és megnyilvánulásaimban? 
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8 Készüljetek tehát, tanítványok, hogy Lelketek ereje rést üssön, utakat nyisson, utakat készítsen, és 

eljövetelem előfutáraivá váljatok az emberek útján. Minden művedet újjá fogom tenni! 

Megadtam az embernek az akarat szabadságát, és rábíztam a Föld bolygót. Hatalmat és uralmat adtam 

neki a természet, az anyagok és a lények minden birodalma felett, hogy megteremtse otthonát. 

Az ember kezdete óta, a szellemlélek kezdetétől fogva a szeretet és az igazságosság törvényeként 

mutatkoztam meg, sokféleképpen nyilvánítottam meg magam parancsolatokban, életszabályokban, 

példázatokban. Az életből, a természetből igaz és tökéletes tankönyvet csináltam, hogy az ember lelke ne 

tévedjen el görbe ösvényeken, hogy az ember mindig megtalálja az utat és tanuljon az élet nagy 

könyvéből, amelyet Isten írt és teremtett. 

De most eljött az idő, amikor minden ember figyelmét fel kell hívnom Magamra, és veletek, az 

"utolsókkal", a szegényekkel és alázatosokkal kezdtem, hogy ennek az igazságnak az apostolaivá, a 

bekövetkező események prófétáivá, Harmadik Eljövetelem tanúivá tegyelek benneteket. 

9 Tanításom mindenkinek szól, és ebben az emberiséghez intézett megújító felhívásban 

igazságosságot fogok teremteni, és emlékeztetni fogom minden gyermekemet a feladatára. Rajtuk 

keresztül mindent, ami elpusztult, újjá teszek, mindent, ami lealacsonyodott, méltóvá teszek, és 

megalapozom az új életet ebben a világban. Megszüntetek mindent, ami haszontalan és felesleges, 

elpusztítok mindent, ami káros az emberek életében, harcolok minden csalás és bűn, gőg, önzés, 

képmutatás ellen, és még egyszer megmutatom az emberiségnek a megváltoztathatatlan törvényt, minden 

idők törvényét, az örökkévalót, amelyre még egyszer emlékeztetlek benneteket. Akkor igazán érezni 

fogjátok Királyságom közelségét, az Egyetemes Atya jelenlétét. 

10 Bennetek és rajtatok kívül, jelenlétemet mély tisztelettel, lelki emelkedettséggel, igaz szeretettel és 

tisztelettel fogjátok érezni és felismerni. A pátriárkák boldog napjai visszatérnek. Visszatérnek azok az 

idők, amikor a családok hosszú éveken át szerelemben éltek együtt, és csak a halál választotta el őket 

egymástól. Visszatérnek azok a napok, amikor nagylelkű és igazságos meghatalmazottak uralkodtak a föld 

népei felett. Mindezt készenlétben tartom, és ezek az idők fényt és nagy fejlődést hoznak az ember 

számára, mert rábízom a tapasztalatot, a fényt, a felemelkedést és mindazt, amit az emberiség az élet útján 

folytatott nagy küzdelmeiben, bukásaiban, hibáiban és sikereiben aratott, mint alapot, mint tapasztalatot, 

mint valódi tudást arról, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a fény és mi a sötétség. És akkor, amikor a 

szántóföldeket előkészítették, eljönnek a nagy vetők, a nagy vezetők, a nagy pátriárkák, a jó 

kormánybiztosok és az igazságos bírák. 

11 Amint ezek a lelkek nagy fényükkel megjelennek az emberek között, az emberiség, meglepődve 

erejükön, jóságukon és energiájukon, meg fogja kérdezni magától: "Kik ezek?". Dávid az, aki visszatért a 

földre? Talán Salamon? Elijah az? Visszatértek-e a régi idők prófétái? Vajon ők a második korszak 

Mesterének apostolai?" Így az emberek megkérdezik maguktól. De ezt a titkot meg fogom őrizni, amíg 

mindannyian vissza nem tértek a túlvilágra. Akkor megbízhatóan tudni fogjátok, hogy kik voltak azok, 

akik a harmadik korszakban jöttek hozzátok. 

12 Ti, akik jelen vagytok ebben a pillanatban és halljátok szavamat, mondjátok legbensőbb 

szívetekben: "Nem fogjuk megérni ezeket az időket, nem fogjuk megérni ezeket a boldog időket." De a 

Mester kijelenti nektek: Engedélyezem, hogy ─ bár azok az események, amelyeket megjósolok nektek, 

távoliak, túl vannak jelenlegi létezésetek életén ─ boldogság, béke és jólét költözzön a szívetekbe, a 

jelenlegi létezésetekbe, és ez olyan lesz, mint annak a boldogságnak az előképe, amelyet ez az emberiség 

élvezni fog a Spiritualizmus teljes fejlődésének idején az emberek között. 

De ki vagy kik tudhatják közületek, hogy nem küldöm-e el őket, hogy abban az időben lakják ezt a 

világot, hogy learassák türelmetek, állhatatosságotok és a fájdalomnak való átadásotok gyümölcsét? Ez 

akkor fog megtörténni, ha megtanuljátok gyakorolni a szeretetet és az irgalmasságot a jólét közepette ─ 

amikor megtanuljátok dicsőíteni az Atyát a boldogság legfőbb pillanataiban. 

De aztán, amikor a boldogság és a lelki béke légkörébe burkolóztok, a rászorulók felé kell fordulnotok. 

Ekkor kell emlékeznetek arra, aki szenved. Így megmutatom nektek, hogy még mélységes lelki békében, 

jólétben is követhetitek tanításaimat, és hogy ─ amikor a fájdalom tisztára mos ─ a szeretet megszentel. 

13 Ez az, amire most felkészítelek benneteket, tanítványok, azokra az új időkre, amelyek eljönnek. 

Ahhoz, hogy a Mennyek Országa beléphessen gyermekeim szívébe, az embernek először meg kell 

tapasztalnia igazságosságomat, először meg kell tisztulnia e világ utolsó zugáig, és akkor, amikor minden 
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készen áll, az én Országom teljes egészében köztetek lesz. Királyságom elkezdett közeledni Egyetemes 

Sugaram eljövetelével, amely ebben a Harmadik Korszakban szóvá és élettel, emberi hanggá vált 

közöttetek. 

14 Illés, mint a Szentlélek mindenkori úttörője, egyengette az utat és ébresztette fel az embereket. 

Azért jött, hogy harangjával hívja a szétszórt juhokat, hogy mindannyian egyesüljenek a sürgetésben, és 

meghallják Uruk hangját. Ez volt a felkészülés arra, hogy az Atya Királysága, a Mennyei Királyság egyre 

közelebb jöjjön hozzátok ebben az időben. 

15 Ki az, aki hallotta az Úr hangját ebben az időben, és nem érzett legalább egy kis békét a szívében? 

Ki nem kapott már egy csepp balzsamot vagy egy kis vigaszt szenvedéseire? Ki, aki a sötétség útjaira 

tévedt, nem látott még fénysugarat az én igémben felragyogni? Ki az, aki belefáradt az életbe, és azt hitte, 

hogy nincs joga a létezéshez, és aki nem fedezte fel művemben létezésének igazi igazolását? 

16 Az Atya országa közeledett hozzátok. De ez a királyság nem csak a királyból áll, mert egy király 

alattvalók nélkül nem lehet király, és így van Ő az összes Ő 

Az ország azért jött el, hogy ismertté tegye magát: Ő mint Atya, és az alattvalói mint az Atya igaz 

gyermekei és mint a ti igaz testvéreitek. Ez az a Királyság, amelyet megígértem ─ ez az a vigasztalás, 

amelyet ezekben az időkben készenlétben tartottam számotokra, és ahogy a felkészülésetek előrehalad és 

az idő múlik, az Én Szavam valóra válik, és az Én Királyságom egyre közelebb kerül hozzátok. 

17 Illés az egész világegyetemet átszeli szellemileg, mintha tüzes szekéren utazna, a szeretet nyomát 

hagyva maga után ─ azt a szeretetet, amely Isten Lelkének tüze, azt a fényt, amely megvilágítja és 

megvilágosítja, amely átöleli, amely felmelegíti azokat, akiknek a lelke és a szíve hideg. De ha Illés 

bejárta volna az egész világmindenséget ─ vajon elmulasztotta volna-e bejárni e világ nemzeteit is? Nem, 

bizony. Az ő fénye mindenkivel együtt volt, ahogyan az ő felkészültsége is. Ő az Útkereső, ezért ébreszt 

lelkeket, amikor áthalad. Ha néhányan még mindig nem ébredtek fel, az azért van, mert még mindig várják 

Illés mint Pásztor új hívását. Ő, aki fáradhatatlan, felrázza azokat, akik elaludtak, akik mély álomba 

merültek, amíg fel nem ébreszti őket. De azok, akik ébredeznek, kinyitják a szemüket, és megérzik az időt, 

amelyben élnek. Érzik az Atya jelenlétét, az idő jelentőségét, és lelkük kivonul a világból, hogy 

kapcsolatba lépjen Urukkal, hogy magányukban hívják Őt, hogy megidézzék, hogy egészen a szívükbe 

vonzzák Őt. 

Egyesek Atyaként hívják Őt, mások Mesterként, a többiek pedig Bíróként keresik Őt. De bizony 

mondom nektek, mindenki fel fog ébredni, akárcsak azok, akik már megtették. Senki sem marad 

meghallgatás nélkül a könyörgésében, a felemelésében, az imájában. Beszélek hozzájuk, közlöm magamat 

velük, és felkészítem őket. De mivel még nem tökéletesedtek, és nem biztosak a szellemtől szellemig tartó 

párbeszédben, kételkednek ebben az igazságban. 

18 Kik azok, akik megszüntetik azoknak a bizonytalanságát, akik elkezdenek szellemileg 

kommunikálni az én Isteni Szellememmel? Ti, akik úttörők, apostolok és próféták lesztek. Megérkezel a 

biztos Igével, a pontos, világos útmutatással és a nyers tanúságtétellel, hogy az emberiség között voltam, 

és hogy továbbra is jelen vagyok és örökkévaló vagyok minden gyermekem lelkében, és elmondod nekik a 

tökéletes utat is, hogy megközelítsenek Engem. Megtanítod őket az igazi szellemi istentiszteletre ─ 

hogyan tegyenek igazságot a szellemi és a földi életben, és eléjük állítod a szeretetet, az igazságosságot és 

az erkölcsöt. 

19 Ha az emberek nagyszerű adottságokat fedeznek fel benned, és ezért kisebbrendűnek érzik 

magukat, tudasd velük, hogy nincsenek magasabb rendű emberi lények. Lehet, hogy vannak fejlettebb 

lelkek, de magasabb rendűek nincsenek. Bizony mondom nektek, az igazak otthonában, nagyon közel 

hozzám, nagyszerű lelkek vannak. Ezt a célt mutatom meg mindannyiótoknak. 

Azt akarom, hogy az idők végén, amikor ezek eltűnnek, amikor az ösvények véget érnek a lábatok 

előtt, és eléritek a mennyei béke eme oázisának célját, mindannyian egyenlőek lesztek az asztalomnál ─ 

egyenlőek lesztek az otthonom, az országom végtelen és tökéletes békéjében. Amikor tehát a férfiak 

csodálnak, hízelegnek, irigykednek rád, add értésükre, hogy mindenki egyformán tehetséges. 

Ma kinyilatkoztatom nektek, hogy bármely férfi vagy nő, akiben megvan az akarat, lehet 

ajándékhordozó, aki gyógyít és továbbítja a fényt. A mai napon kijelentem nektek, hogy bármely férfi 

vagy nő, a látnoki képesség vagy spirituális látás erejével képes látni a túlvilágot és a jövőt. 
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20 Bizony mondom nektek, bármely férfi vagy nő, bármilyen korú is legyen, képes lesz gyógyítani és 

csodákat tenni, ha szeretet és jóakarat van benne. Ha megjelöltem közöttetek azokat, akiknek meglesz a 

prófétálás, a gyógyítás, a Túlvilág hangjainak közvetítésének képessége, a tanácsadás és a tömegek 

vezetésének ajándéka, az azért van, mert mindegyikőtökre akartam bízni egy kis szerepet az Én 

Munkámban. De a lelketek és emberi testetek az Én szeretetem által lett megteremtve oly módon, amely 

mindenki számára ugyanaz. Egyetlen szellemből jöttetek létre, és egyetlen "testből" is. 

De azt is meg kell értetned az emberekkel, hogy csak egy részt kell vállalniuk az Úr munkájában; de 

ezt a részt nem neked kell meghatároznod. Csak azért kell felkészítenetek őket ezekkel a tanításokkal, 

hogy lelkiismeretük és az én kegyelmem által felfedezzék az Atya által rájuk bízott ajándékot és feladatot. 

21 Száznegyvennégyezer a megjelöltek ebben a harmadik korszakban. Ez a lelkek légiója, ez egy 

olyan sokaság, amelyet az én irgalmasságom megjelölt és kiválasztott mindenkor a lelkek sokaságából, 

hogy különleges küldetést adjon nekik, számonkérést másokon és egyben lehetőséget a jóvátételre, hogy 

felkészítse őket vezetőként, apostolként, példaként. 

Jákob tizenkét törzse abban az Első Korszakban számos volt, messze meghaladta a 

száznegyvennégyezret, és mégis az volt az Akaratom, hogy ebből a nagyszámú népből csak ezt a számot 

válasszam ki a küldetés teljesítésére ebben a Harmadik Korszakban. Nekik adtam azt a küldetést, hogy 

felébresszék az emberiséget, hogy a Szentlélek ösvényére vezessék ─ arra a végtelen ösvényre, amely 

közelebb visz az Atyához, amely összeköti az ember lelkét a magasabb és az alacsonyabb világokkal ─ 

amely minden lelket közelebb hoz egymáshoz, amely eggyé teszi őket, és a "pecsételés" szimbolikus 

aktusán keresztül igazi testvérekké és Isten gyermekeivé teszi őket. 

22 Sokan már meg lettek jelölve, de mások a saját életútjukon fognak meglepődni, és ki fog derülni 

számukra ─ akár az én Isteni Lelkem, akár a ti közvetítésetek által ─, hogy a száznegyvennégyezerhez 

tartoznak. 

A jel, amit adtam nektek, amelynek száma már beteljesedett, nagy megrázkódtatást fog okozni 

bolygótokon, és ez a megrázkódtatás, ez az esemény nagyon hamar el fog jönni hozzátok. Amikor ez 

megtörténik, és sokan közületek emlékeznek ezekre a szavakra, lélekben letérdeltek az Atya elé, és azt 

mondjátok: "Uram, te pecsételtél meg minket, most már egyesültünk". 

23 "Jaj, jaj, jaj az egész földkerekségnek ebben a pillanatban" - mondja nektek az Atya igazul. Mert 

ezen keresztül megértetem az emberekkel, hogy valami természetfeletti dolog történik, hogy pontosan a 

természet erőin, az emberi akaraton túlmutató valami történik. Akkor az emberiség legnagyobb része 

félelmetes módon imádkozni és bűnbánatot tartani fog. 

24 Isten kegyelme miatt és János próféta által megjövendölve meg van írva, hogy a hatodik pecsét 

csúcspontján az Úr választottai megpecsételésre kerülnek. Beteljesítettem, amit a próféta leírt és mondott. 

Legyetek biztosak mindabban, amit mondok nektek. Ki nem érti közületek, hogy mit mondok? Ki hagyja, 

hogy a tanítás, amit tanítványaimnak adok, érzés nélkül menjen el? 

25 Korlátoztam megnyilvánulásomat, leegyszerűsítettem azt, hogy minden gyermekem számára 

érthetővé tegyem magam. Ne keressétek fenségemet vagy dicsőségemet külső művekben, ne keressetek 

mindent a testek arcán, amelyeken keresztül megnyilvánulok. Ha egy kis lelki átalakulásra, egy kis 

alakváltozásra tesznek szert, az azért van, mert az Én kegyelmem megszállta őket. De keressetek Engem 

az Igém jelentésében, ott fogtok megtalálni Engem. 

26 Így nyilvánítom meg köztetek Egyetemes Sugárzásomat. Balzsammá, tanítássá, próféciává és 

felüdüléssé válik a lelketek számára. De az Én sugaram fénye minden hitvallásra, minden spirituális-

vallási szertartásra, amelyet az emberiség ünnepel, leszáll. Ebben a pillanatban jelen vagyok minden 

szívben, összegyűjtöm az emberek könnyeit, szeretetem oltalmát adom az árváknak, gyengéden 

simogatom a gyermekeket, bátorítom az ifjúság szívét, erősítem az öregeket fáradtságukban, elkísérem a 

magányosokat és az elhagyottakat, gyógyítom a betegeket, meghallgatom még az utolsó siránkozást és 

bánatot is, mind azokét, akik tudják, hogyan kell kérni és imádkozni, mind azokét, akik nem tudják. Ha én 

is hallom annak a sértését, aki fájdalmában káromkodik, megbocsátom neki tudatlanságát. 

Mindenkivel együtt vagyok. Nem választom el magam a hatalmasoktól, és nem alázom meg őket. Nem 

utasítom el a gazdagokat, sem a kapzsiakat, és nem fordulok el az önzőktől sem. Ellenkezőleg ─ úgy 

tekintek rájuk, mint azokra a gyermekekre, akik elvették örökségüket, és eltávoztak az Atyától. 
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Gazdagságukban aztán megfeledkeztek rólam ─ elfelejtették, hogy nekem több van, mint nekik, és hogy 

egy nap szükségük lesz rám. 

27 Ma nem hívják segítségül nevemet, nem keresik Lelkemet, nem szeretnek engem, pedig én velük 

vagyok. Királyságom kapui mindig nyitva állnak a bűnbánók előtt, Szívem mindig nyitva áll a 

"szegények" előtt. Lelki értelemben ugyanis mindannyian szegények vagytok ─ egyesek az anyagi 

javakban, mások a nyomorúságban, noha mindig megajándékozlak benneteket ajándékaimmal és 

jótéteményeimmel, hogy gazdaggá és az igazi értékek, az igazi örök javak tulajdonosává tegyelek 

benneteket. És mivel én mindenkivel együtt vagyok, ó, én népem, miért ne lennétek ti is így? 

Azt akarom, hogy a túlvilágra emelkedett lelketek minden testvéretekre ugyanúgy tekintsen, hogy arról 

a szintről, amelyet a lelketek imában és szeretetben elér, ne tegyetek különbséget embertársaitok között 

vallási közösségek, szekták, osztályok vagy fajok szerint ─ hogy mindenkire ugyanolyan szeretettel 

tekintsetek, és ugyanolyan testvériséggel és irgalommal tekintsetek rájuk; hogy ne káromoljátok mások 

kultuszát vagy istentiszteleti formáit, még kevésbé gúnyoljátok szomszédaitok fanatizmusát vagy 

bálványimádását. Mert akkor nem úgy gyakorolnátok tanításomat, ahogyan én tanítom nektek. 

28 A szellemi léleknek szellemi szabadságot adtam az első idők óta. Attól a pillanattól kezdve, hogy 

az első szellemi lények szívemből származtak, a szellemi szabadság útjára helyeztem őket, és a 

gondolkodás szabadságát is megadtam az embernek eredettől fogva. Kik azok tehát, akik a lelkek láncait 

kovácsolják? Kik azok, akik börtönbe zárják és megfélemlítik az embereket és a lelkeket? Ők a rossz 

papság és az emberiség rossz szellemi vezetői, akik hagyják, hogy a sötétség úrrá legyen rajtuk, és aztán 

rossz utakra terelik az ember lelkét. 

Mindig is felajánlottam a szeretet törvényét, soha nem kényszerítettem rá. Soha egyetlen lelket sem 

büntettem meg azért, mert nem szeretett Engem, vagy mert nem engedelmeskedett Törvényemnek. Én 

csak próbára teszem, megfékezem, figyelmeztetem, megérintem, és megadom neki az üdvösségéhez 

szükséges eszközöket. De soha nem büntetem meg őt, még kevésbé tudnék bosszút állni magamért. Isten 

szeretettel teli szellemében a bosszúnak nem lehet helye. 

29 Ezért, népem, ne követeljétek, hogy minden ember úgy gondolkodjon és higgyen, ahogyan ti. Soha 

nem szabad elítélni az embereket, nem szabad ítéletet mondani vagy büntetést kiszabni arra, aki nem 

hallgat rád, aki nem fogadja el a javaslataidat, a tanításodat vagy a tanácsodat. Minden embertársatokra 

ugyanolyan mély tisztelettel és igazi lelki szeretettel kell tekintenetek. Akkor megtudjátok, hogy a 

vallásgyakorlatában, a tanításában, az útjában mindenki eljutott arra a helyre, ahová a szellemi képességei 

jogosították fel; és oda, ahol az embereket látjátok, a saját fejlődésük vezette el őket. 

30 Csak a spiritualizmust, Isten harmadik üzenetét kell felajánlanotok az embereknek. Mert az első 

üzenet az Atyától jött a Sínai-hegyen, a második Krisztustól, a harmadik pedig a Szentlélektől. De ebben a 

harmadik üzenetben egyesül az összes törvény, parancsolat, testamentum, amelyet Isten a gyermekeire 

hagyott. 

31 Vigyétek el ezt a gazdag és gyönyörű üzenetet az egész emberiségnek, és ajánljátok fel szeretettel. 

Ha így teszel, látni fogod, hogy a magod csírázik a szívekben alázatban, abban a csendben, amellyel a föld 

magja csírázik. Ugyanígy a ti lelketek is kivirágzik és hatalmasan örülni fog, amikor meglátja, hogy az 

Atya magja soha nem hal el, ha jól el van vetve. 

32 Felkészítelek benneteket, hogy hamarosan igazi vetők és jó apostolok lehessetek, akik elviszik 

irgalmasságom magvait embertársaiknak. Jelenleg az Igém távozása utáni időre készítelek fel benneteket, 

hogy akkor ne legyen káosz köztetek, hogy ne legyen sírás, hogy ne legyen bizonytalanság vagy 

zavartalanság a lelketekben. 

33 Mondtam nektek, hogy nem minden közösség készült fel, mert nem tudták, hogyan ébredjenek fel 

ezekben az utolsó pillanatokban. De mindazok, akik valóban készülnek, felelősséggel maradnak hátra, 

hogy segítsék a többi közösséget a megpróbáltatásaikban, akik, amikor már nem hallják az Igét, kétségbe 

fognak esni ─ akik fájdalmukban, amikor már nem látják a Mester Igéjének hírnökeit az asztalnál, ahol oly 

sokáig ettek, könnyeket fognak hullatni és meginognak a hitükben. 

34 Ti valóban tanácsadók lesztek, erősek, mint az oszlopok, hogy Izrael házainak teteje ne dőljön le. 

Azt akarom, hogy olyan legyetek, mint egy vigasztaló hang, mint egy dicsőítő ének, mint azokban az első 

napokban, amikor átkeltek a sivatagon az Ígéret Földje után vágyakozva, amikor az asszonyok lantjukon 

játszottak, hogy bátorítsák és vigasztalják a férfiakat, és hogy örvendeztessék a gyermekek szívét a nehéz 
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úton ─ amikor a katonák kimerültek a csatában, amikor a talpuk talpa a kemény úttól megkeményedett. 

Ekkor Izrael asszonyainak dicsőítő éneke visszhangzott a teremben, felfrissítette a férfiak szívét, és 

megkönnyítette a vándorlást. 

35 Így a csend, az áhítat és az elmélkedés e pillanataiban is, amikor megszakítja őket a sírás, a 

kétségbeesés, a vágyakozás, hogy az Atya sugara még egyszer visszatérjen a hanghordozókhoz, 

szavaitokkal, mint egy dicshimnusszal, mint egy vigasztalással teli hanggal mondjátok: "Nem vagyunk 

elhagyatva, a Mester közöttünk van, örökre szívünkben maradt", és a látnokok hangja felvidít benneteket. 

Ez lesz a próféták ideje, amikor hűséges tanúságtételeik úgy fognak visszhangozni az emberek szívében, 

mint a hírnökök, akik valóban hirdetik majd az eljövendő eseményeket annak bizonyságaként, hogy az 

Atya és az Ő Királysága közelebb van, mint ahogyan az eddigiekben, a megnyilvánulásom idején volt. 

36 Rövid már az az idő, amikor ebben a formában közöttetek tartózkodom, és már most előkészítelek 

benneteket néhány kegyelmi ajándékra, amelyeket 1950 utolsó napjaiban fogok adni. 

37 Ti hanghordozók, még most se gondoljátok, hogy az lesz közületek a legboldogabb és a 

kegyelmemmel leginkább eltelített közületek, aki utoljára fogadja sugaramat és kimondja utolsó szavamat 

─ ne így gondoljatok erre. 

Egyikőtökön keresztül fogom magamat megismertetni minden egyes utolsó tanítói beszédem 

alkalmával, le fogok szállni mindegyikőtök elméjébe. Minden kegyelmemmel a lelketekben és a 

szívetekben hagyom annak emlékét, amikor legutóbb mindegyikőtökön keresztül ismertettem meg magam. 

Olyan lesz, mint egy csók, mint egy érzés, amit a lelked soha nem tud kitörölni. Mert ti vagytok azok, akik 

szolgáltatok Engem ─ az eszközök, amelyeken keresztül beszéltem a világhoz ebben az időben, és én 

adom nektek simogatásomat és áldásomat, elkísérlek benneteket életetek egész útján, és várni fogok rátok 

addig a napig vagy pillanatig, amikor örökre a jobb kezemnél lesztek. 

38 Nektek, ajándékhordozóknak, akik nyitott ajtó voltatok szellemi világom számára, hasonlóképpen 

azt fogom elérni, hogy kegyelmem és e megáldott lények kegyelme örökre a szívetekben maradjon. 

Szellemi világom szintén utoljára nyilatkozik meg védelmezőin és pártfogoltjain keresztül, utolsó 

üzenetként hátrahagyva a szeretet tanácsát, egy szívélyességgel és fénnyel teli tanácsot, valamint azt a 

tanúságot és megerősítést, hogy ezen őrző szellemek mindegyike továbbra is vigyázni fog földi testvéreik 

lépteire, és hogy sem az Atya, sem a szellemvilág nem válik meg ettől a szeretett néptől. 

39 Azok, akiknek egyházvezetői feladatuk volt, és mindazok, akik hallották tanításaimat és követik 

azokat, szeretve és megbocsátva embertársaikat, lelkük és testük felett a Mester kegyelmét és bátorítását 

fogják élvezni a folytatásra. Mert az ő hangjuk erős lesz távozásom után, egy élettel teli hang, egy 

tartalommal és erővel teli szó. 

Az utolsó "pillanatokban" minden adottságuk megelevenedik. Mindegyikük egy-egy lélekké válik, 

amely fénylő fáklyává alakul át, és mindezek a fáklyák megelőzik az embereket, hogy ne tévedjenek el. 

Mert továbbra is a belső szemlélődés idején, majd azt követően a harc idején is az emberek szellemi őrei 

lesznek, hogy megszabadítsák őket a rabság csapdáitól, a csapdáktól, a csábító leseket kereső minden 

akadálytól, és továbbra is a gyűjtőhelyekre ─ a szellemi egyesülés, az eszmények és elhatározások 

egyesülésének, az engedelmességben és az általam rájuk bízott feladatok teljesítésében való egyesülés 

áldott akadályaihoz ─ vezessék a híveket. 

40 A látóknak azt mondom: Olyan dicsőséges látomásokban lesz részetek, amilyenekben még soha 

nem volt részetek ─ a kinyilatkoztatásotok előfutárai, amelyeket az eljövendő időkben fogtok 

kibontakoztatni és megkapni. Mert ezek a próféták bizonyára még nem érték el azt a magasságot, amelyet 

el kell érniük ─ és szemük még nem látta mindazt, amit látnia kell, és ajkuk még nem mondta ki mindazt, 

amit prófétálnia kell. De a megtisztulás, amelyet el fognak érni ─ a lelkiismeretük által vezérelve ─ olyan 

hatékony lesz, hogy soha nem lesz hazugság vagy sötétség a lelkükben vagy az ajkukon. Mindig tudni 

fogják, hogyan lehet megkülönböztetni az igazi inspirációt a hamis és csábító inspirációtól. Tudni fogják, 

hogyan fogadják el az Atya kegyelméből azt, amit Ő az emberiségnek szóló üzenetként átad nekik. 

41 Az én "aranytollaim", akiknek keze fáradhatatlan volt ezekben az időkben, továbbra is rögzíteni 

fogják a próféták tanúságtételét, továbbra is le fogják írni saját ihletettségüket, és az ihletettek szavát is ─ 

azokét, akik tanítóként fognak megjelenni az emberek között. 

42 Nem fogok megfeledkezni az én "pilléreimről" sem ─ azokról a szívekről, amelyek szintén a belső 

gyülekezés, a nagyrabecsülés és a lelki felemelkedés útján járatták az embereket. Az egyik és a másik 
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olyan volt, mint a kapitányok egy tábornok parancsnoksága alatt. Olyanok voltak, mint Mózes vagy 

Józsué a sivatagban, akiket Júda törzse támogatott ─ az a törzs, amelyben a makkabeusok nagy 

hadvezérek voltak, legyőzhetetlen harcosok, akik betörtek a városokba, falakat romboltak le, és egész 

népeket uraltak, mert mögöttük állt az Úr népe, amelynek az ígéret földjét kellett örökségül megkapnia. 

Ilyen összehasonlításokat von a Mester rátok, ó, "oszlopok"! 

43 És a tanítványokból álló emberek is nagy boldogságban fognak részesülni az utolsó pillanatokban, 

és nagyszerű tanításokat kapnak a Mestertől. A nagy kegyelmi ajándékok között, amelyeket rátok bízok, ó 

emberek, az is szerepel, hogy megadom nektek, hogy 1950 végén utoljára kommunikálhassatok a szellemi 

világgal, az őrangyalokkal, a tanácsadókkal vagy a gyógyító lényekkel, és azokkal a lelkekkel is, akik a 

földön a szüleitek, gyermekeitek, testvéreitek, barátaitok vagy rokonaitok voltak. Megadom nektek, hogy 

utoljára hallhassátok őket materializálva, humanizálva, és ebben a kommunikációban megkapjátok a 

simogatást, a lelki ölelést, a világossággal teli tanácsot, a remény hangját, amely azt mondja nektek: 

"Menjetek tovább, amíg mindannyian egyesülünk az Úr házában." Ez az, amit én adok nektek. 

44 Ezért most is szeretettel, gyengédséggel készítelek fel benneteket, finomítom az ízléseteket, 

meglágyítom a szíveteket, hogy ezek a veletek töltött pillanatok lehetőséget adjanak a közeledésre, a 

megbékélésre, a megbocsátásra egymás között; hogy az alattomosság, a gonosz pillantások, a kétélű 

kardok, amelyek mély sebeket hagytak a szívetekben, a hüvelyükbe kerüljenek, és mindezt eltörölje az 

igaz szeretet, a testvérek közötti megbocsátás; hogy amikor a szemetek könnyeket hullat ezekben a 

pillanatokban, könnyeitek igaz szeretetből fakadjanak, és inkább a lelketek magas érzéseinek forrásából, 

mint a szemetekből fakadjanak. Amikor testi karjaitok összefonódnak, több mint testetek karjai, ezek 

lesznek lelketek kötelékei ─ a szeretet kötelékei, amellyel a földgolyó összes lelkét összekötöttem, és 

abban a pillanatban mindannyian elismeritek magatokat Törvényemben. Akkor, amikor szavam véget ér, 

amikor a Mester hangja már csak távoli visszhangként hangzik a messzeségben, az a szeretet, a ti szoros 

ölelésetek lesz a melegség, lesz a vigasz, lesz a társaság, amellyel vándorlásotokban megtartjátok egymást, 

és e szeretet, e kegyelem által egymás között meglátjátok a szentélyt, amire kérlek benneteket ─ az a 

templom, ahol lakni akarok, és ahol láttok, hallotok és éreztek Engem ─ az a templom, amelybe a világnak 

be kell lépnie az Én akaratom szerint, hogy érezzen, lásson, imádjon és szeressen Engem az 

örökkévalóságig a spiritualizmuson keresztül, amely az az üzenet, amelyet a Szentlélek küld a világnak a 

ti értelmeteken keresztül. 

45 A gyermekekhez, a fiatalokhoz és az idősekhez is el kell mennetek a lelki üzenettel. Ne láss többé 

határokat, és ne mondd többé: "Atyám, öntsd ki magad az én népemre". Ne mondd többé: "Uram, 

szabadítsd meg a nemzeteket". Mondjátok most nekem: "Atyám, áldd meg embertársainkat, bocsáss meg 

mindenkinek, akit megbántunk". 

Ne lássátok többé a nemzetiségeket, ne említsétek őket imáitokban. Szárnyalj felfelé, és amikor 

egyesülsz az angyalokkal ─ azokkal, akik mindig közbenjárnak és kérnek mindenért, akkor öntsd ki lelked 

békéjét minden embertársadra is. Akkor látni fogjátok, hogyan kezdenek a fajok újra eggyé válni. A 

nyelvek, amelyek elválasztottak benneteket egymástól, fokozatosan ismertté válnak azok számára, akik 

eddig nem ismerték őket.  

A kasztok és klánok eltűnnek, és helyüket alázat és megértés veszi át. Azok, akik magasan vannak, 

leereszkednek ─ a megpróbáltatások által legyőzve ─ azokhoz, akiket alacsonyan tartottak, és azok, akik 

alul voltak, felemelkednek, hogy elérjék a fentiek magasságát. Mert ez a jóvátétel ideje, és ebben a 

jóvátételben van az én isteni igazságosságom, amely tökéletes. Minden jelenlegi lélek lesz az én 

mérlegem, amely mérlegelni fogja a te 

tettek mérlegelnek. Ezért mondom nektek: Én vagyok az, aki tökéletesen tud ítélni és vezetni, és egyedül 

én vagyok képes behatolni minden élet, minden sors titkába. 

46 Figyeljetek és imádkozzatok, hogy Isteni Lelkem békéje szálljon le az egész világra. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 331  
1 Aki kételkedik ebben a megnyilvánulásban az emberi intellektuson keresztül, az úgy viselkedik, 

mintha tagadná a többi teremtmény fölötti felsőbbrendűségét ─ mintha megtagadná saját szellemét, és 

nem akarja tudatosítani azt a szellemi és intellektuális szintet, amelyet végtelen próbák, szenvedések és 

küzdelmek révén ért el. 

2 Ha tagadjátok, hogy értelmetek vagy szellemetek segítségével teszem Magamat ismertté, az 

önmegtagadás, és az alacsonyabb rendű teremtmények helyére helyezitek magatokat. 

3 Ki ne tudná, hogy az ember Isten gyermeke? Ki nem tudja, hogy van benne lélek? Akkor miért ne 

hihetnénk, hogy az Atya és gyermekei között kell lennie egy vagy több módnak az egymással való 

kommunikációra? 

4 Mivel én vagyok az értelem, az értelmeteken keresztül szólítalak meg benneteket; mivel szellem 

vagyok, a szellemetekhez szólok. De hogyan fogják megérteni és elfogadni ezt az igazságot azok, akik 

tagadják megnyilvánulásomat, ha soha nem akartak Engem szellemként tekinteni és felismerni? Sok téves 

elképzelés alakult ki a szívükben, például az, hogy azt gondolják, hogy Én egy isteni Lény vagyok emberi 

alakkal, akit szimbólumokkal és képekkel kell szimbolizálni ahhoz, hogy ezeken keresztül kapcsolatba 

léphessenek Velem. 

5 Az évszázadok során az Engem ily módon kereső emberek hozzászoktak képeik és szobraik 

némaságához, amelyek előtt imádkoznak és szertartásokat mutatnak be, és végül kialakult szívükben az a 

felfogás, hogy senki sem méltó arra, hogy Istent lássa, hallja vagy érezze. Azzal, hogy azt mondják, hogy 

végtelenül magas vagyok ahhoz, hogy megközelítsem a férfiakat, ezek azt hiszik, hogy csodáló hódolatot 

nyújtanak Nekem. De tévednek, mert aki azt állítja, hogy túl nagy vagyok ahhoz, hogy olyan kis 

teremtményekkel foglalkozzam, mint az ember, az tudatlan, aki tagadja a legszebb dolgot, amit Lelkem 

kinyilatkoztatott nektek: az alázatot. 

6 Ha hisztek Krisztusban, ha kereszténynek valljátok magatokat, akkor nem szabad olyan 

értelmetlen gondolatokkal foglalkoznotok, mint az, hogy azt gondoljátok, hogy nem vagytok méltók arra, 

hogy Uratok közeledjen hozzátok. Elfelejtetted, hogy maga a keresztény hited az isteni szeretetnek azon a 

bizonyítékán alapul, amikor Isten "Igéje" emberré lett? Milyen kézzelfoghatóbb és emberibb megközelítés 

találkozhatna a bűnös és testi emberek megértésével, akiknek a lelke elsötétült és az elméjük gyenge, mint 

az, amelyben engedem, hogy hallják isteni hangomat emberi szóvá változtatva? 

7 Ez volt az emberek iránti szeretet, alázat és könyörületesség legnagyobb bizonyítéka, amelyet 

vérrel pecsételtem meg, hogy mindig szemetek előtt maradjon, hogy senki sem méltatlan Hozzám, hiszen 

éppen azok kedvéért, akik a sárban, a sötétségben és a bűnben a leginkább elveszettek, hagytam, hogy 

Igém emberré váljon, és kiontottam Vérem életerejét. 

8 Akkor miért tagadják most jelenlétemet és megnyilvánulásomat azok, akik mindezt elhiszik? Miért 

akarják azt állítani, hogy ez nem lehetséges, mert Isten végtelen, az ember pedig túl alacsony, túl 

jelentéktelen és méltatlan? Bizony mondom nektek, aki tagadja az Én megnyilvánulásomat ebben az 

időben, az tagadja jelenlétemet a világban abban a Második Időben, és tagadja szeretetemet és alázatomat 

is. 

9 Számotokra, bűnösök, természetes, hogy bűnötökben távol érzitek magatokat Tőlem. Én viszont 

úgy érzem, hogy minél több vétket követsz el, és minél jobban beszennyezed a lelkedet, annál 

szükségesebb, hogy hozzád forduljak, hogy fényt adjak neked, hogy feléd nyúljak, hogy meggyógyítsalak 

és megmentselek. 

10 Tudtam, hogy amikor újra megismertetem magam gyermekeimmel, sokan megtagadnak majd 

Engem, ezért már akkor bejelentettem visszatérésemet; de ugyanakkor világossá tettem, hogy jelenlétem 

akkor szellemi lesz. De ha kételkedtek ebben, ellenőrizzétek annak a négy tanítványnak a tanúságtételével, 

akik leírták szavaimat az evangéliumokban. 

11 Miért kellett volna emberi lényként visszatérnem a világba, és újra kiontani a véremet? Ez olyan 

lenne, mintha az akkori munkámat és áldozatos halálomat eredménytelennek tartanám, és olyan lenne, 

mintha azt gondolnám, hogy az emberiség egyáltalán nem fejlődött szellemileg attól kezdve egészen 

mostanáig. 
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12 Tudtam, hogy az akkori materializmusotok ellenére, lényetek magjában egy fejlett lelket kell 

találnom, és emiatt az igehirdetésem most spirituális lett. 

13 Itt vagyok a Szellemben, elküldöm nektek az Igémet a fénylő "felhőből", és e szócsöveken 

keresztül emberszámba veszem azt ─ előkészítő útmutatásként ahhoz a megnyilvánuláshoz, amelyet 

mindannyian el fogtok érni: a szellem és a szellem közötti párbeszédhez. 

14 Azért hoztam el nektek ezt az üzenetet, amelyet emberi szavakra fordítottak le hanghordozóim 

ajkán, hogy később, amikor szavam már elhallgatott, és kellő időt szántatok arra, hogy tanulmányozzátok 

és alulról felfelé megértsétek, a jó hír hír hírvivőiként indulhassatok el, hogy megosszátok 

kinyilatkoztatásomat embertársaitokkal. 

15 Ezen az üzeneten kívül közvetlenül küldtem az embereknek egy olyan fényt, amely elérte lényük 

legmélyét, és fokozatosan megvilágította szívüket és elméjüket. 

16 Amikor az üzenetem rajtatok keresztül eljut a világba, rá fogtok jönni, hogy a mezők valóban 

előkészítve voltak. 

17 Igen, tanítványok, most van az az idő, amikor az emberek ─ anélkül, hogy tudatában lennének 

ennek ─ elgondolkodnak szellemi jövőjükön, megtapasztalják, hogy mit tekintenek isteni 

kinyilatkoztatásnak, és közvetlenül felismerik, mi a feladatuk. Ily módon, szívük belső csendjében 

elmélkedve sok igazság megértéséhez jutnak el. 

18 Így sokak elméjében felragyogott a fény, egyre inkább elutasították a vallási fanatizmust, és a 

bálványimádás egyre inkább elveszíti hatalmát a szívükben. 

19 Anélkül, hogy ennek tudatában lennének, egyre inkább szabaddá teszik az utat a spiritualizáció 

felé. Egy ismeretlen bátorság, egy hit és egy magasabb erő segített nekik legyőzni a félelmeket és 

előítéleteket, és amilyen mértékben akaratuk megerősödött, elmélkedéseik határozottabbá, tisztábbá és 

pontosabbá váltak. 

20 Nézd meg, hogyan jut el az igazság fénye lélekről lélekre szállva az emberekhez. Ki tudná 

megakadályozni ennek a földi szemmel nem látható fénynek az előretörését? 

21 A lényeg és az igazság, amelyet a múlt idők kinyilatkoztatásaiban hoztam tudomásotokra, nem 

veszhetett el az elfeledett könyvekben, amelyekben Szavam meg volt írva, és nem veszhetett el a jelentése 

sem azáltal, hogy az emberek megváltoztatták. Az igazság minden emberi szegénység felett áll, és minden 

pillanatban megmutatkozik. De fénye még világosabban látszik, amikor az ember eljutott arra a pontra, 

hogy fejlődésének útján egy új, döntő és meghatározó lépést tegyen. 

22 A szimbólumok, a példázat és az allegória, amelyekkel a Szellemi Élet misztériumait a korábbi 

korokban kinyilatkoztatták, a jelen korban lesznek érthetőek, amikor a hosszú szellemi tapasztalat fénye 

segíteni fog mindannyiótoknak, hogy helyesen értelmezzétek a Törvényt, a Tanítást, a Próféciát, a 

Kinyilatkoztatást és az Ígéreteket. 

23 Üzenetem gyümölcsöző esőként hull lelkedre, amelybe a szeretet isteni magját helyeztem. A mai 

napot annak szentelitek, hogy kipihenjétek földi munkáitokat, és lehetőséget adjatok lelketeknek arra, 

hogy békében imádkozzatok és elmélkedjetek, és így felkészüljetek arra, hogy meghallgassátok Igémet, 

amely az örök élet kenyere lelketek számára. 

24 Munkám célja, szeretett emberek, hogy a lelketeket fényteljessé tegyem azáltal, hogy megtanítom 

azt magasabb világokban élni. 

25 Tanítványaimmá akarlak tenni benneteket, hogy megtanuljatok érezni Engem, mint a Lelkem 

gyermekei. Miért ne éreznétek Bennetek az Én Jelenlétemet, hiszen az Én lényegemből vagytok, az Én 

részem? Nem éreztek Engem, mert nem vagytok tudatában, mert hiányzik belőletek a spiritualitás és a 

felkészültség, és bármennyi jelet és érzést is kaptok, azokat anyagi okoknak tulajdonítjátok. Ezért mondom 

nektek, hogy bár veletek vagyok, mégsem érzékelitek jelenlétemet. 

26 Most azt mondom nektek: Nem természetes, hogy Érzel Engem a lényedben, hiszen a részem 

vagy? Nem helyes-e, hogy ennek fényében a te szellemed végül is egyesüljön az enyémmel? Feltárom 

nektek az igazi nagyságot, amelynek minden emberi lényben meg kellene lennie; mert eltévedtetek, és 

szellemileg kisebbek lettetek a földi nagyságra való törekvésetekben! 

27 Az anyagi értékeknek nagyobb jelentőséget tulajdonítottatok, mint amekkorát birtokolnak, a 

spirituálisról viszont semmit sem akartok tudni, és a világ iránti szeretetetek olyan nagy lett, hogy még 
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arra is törekszetek, hogy a lehető legnagyobb mértékben megtagadjatok mindent, ami a spirituálisra 

vonatkozik, mert úgy gondoljátok, hogy ez a tudás ellentmond a földi fejlődéseteknek. 

28 Azt mondom nektek, hogy a szellemi ismeretek nem akadályozzák az emberek fejlődését, sem az 

erkölcs, sem a tudomány tekintetében. Éppen ellenkezőleg, ez a fény a tudás végtelen gazdagságát tárja fel 

az ember előtt, amely jelenleg ismeretlen az ő tudománya előtt. 

29 Amíg az ember nem hajlandó felmenni a spiritualizáció létráján, addig nem lesz képes 

megközelíteni az igazi dicsőséget, amely itt, Atyja kebelében megadja neki azt a legfőbb boldogságot, 

hogy Isten gyermeke ─ az Én Lelkem méltó gyermeke, szeretete, emelkedettsége és tudása révén. 

30 Akartok-e érezni Engem, ó emberek? Akkor legyetek engedelmesek és alázatosak, és ne kérjétek 

többé, hogy veletek legyek. Elégedetten várjátok meg a pillanatot, amikor az Én akaratom az, hogy 

megismertessem magam veletek. 

31 Jelenlétemet ezen a megnyilvánuláson keresztül, az emberi értelem segítségével érzékeltetem 

veletek. Azonban el kell mondanom nektek, hogy nem érdemetek miatt kaptátok ezt a megnyilvánulást, 

hanem az Én szeretetből fakadó irgalmasságom volt az, amit irántatok érzek, és ami arra késztetett Engem, 

hogy közeledjek hozzátok, hogy jelenlétemet érzékelhetővé tegyem számotokra. 

32 Tudtam, hogy nagy szükséged lesz üzeneteimre, hogy lelkedben már nagyon nagy az éhség és a 

szomjúság a fényem iránt, hogy készen állsz arra, hogy a Tőlem jövő hívásra siess. Mert a földi szenvedés 

megtisztított benneteket, és érzékennyé váltatok. Ezért helyeztem magam mellétek ebben a formában, és 

megértettem veletek, hogy ez az üzenet csak előkészület lesz arra az időre, amikor szellemtől szellemig 

kell majd keresnetek Engem. Akkor már nem az Én irgalmasságom lesz az, ami arra késztet, hogy 

megismertessem magam veletek, hanem a ti lelki felemelkedésetek lesz az. Akkor nem lesztek páriák, 

vakok vagy a szellemi iránt érzéketlenek, hanem mindent megtesztek annak teljes tudatában és abszolút 

hittel, hogy mit jelent számotokra a szellemtől szellemig tartó párbeszéd, hogy kiérdemeljétek ezt a 

kegyelmet. 

33 Akkor már meglesz a fény, amire szükségetek van ahhoz, hogy megengedjétek Lelkemnek, hogy 

megnyilvánuljon rajtatok keresztül, és hogy jelenlétem érezhetővé váljon gondolataitokban, szavaitokban 

és cselekedeteitekben. 

34 Ma olyanok vagytok, mint a hosszú ideje vándorló zarándokok. De ebben az időben az Én hangos 

harangom hívott téged. Részben sietve érkeztetek a kegyelem forrásához, és én örömmel fogadom 

"munkásaimat", és látom, hogy ez a nép lelkileg lépésről lépésre halad előre, megmutatva Nekem a 

felebarát iránti szeretetét. Olyan voltál, mint a kemény szikla, de Igém vésője megmunkálta a szívedet, 

hogy szentéllyé alakítsa át. 

35 Az Élet Könyvéből egy másik oldalt is megismertetek, hogy még több fényt kapjatok, és Szavam 

kivirágozhasson szívetekben. A lelki irgalom kincsét hozom azoknak, akik azt hiszik, hogy rászorulnak. 

36 Te ezt a földi paradicsomot a könnyek völgyévé változtattad. Rád bíztam, mint az Édenkertet, 

hogy lelked a testeddel együtt lakmározzon mindabból, amit Atyád az emberi lény jólétére készített, hogy 

élvezd édes gyümölcseit, és így lelki harmóniában legyél Atyáddal, szíveddel teljes örömmel. 

37 Áldottak azok, akik az Új Hajnal láttán megszabadultak sötét árnyékuktól, és megáldottak Engem. 

Elhoztam nektek az élet és a világosság lényegét az Igémben, és eltávolítottalak benneteket a sötétségből, 

hogy szilárdan állhassatok azon az úton, amelyet én készítettem nektek. 

38 Ti vagytok az Én munkásaim, akikre rábíztam a mag gondozását, amelynek később virágba kell 

borulnia. Rád bíztam a lombokkal teli hatalmas fát, hogy árnyékában megpihenhessen az útkereső. De a 

viharok megfosztották leveleitől, mert alvás közben meglepett a kísértés. A leveleket, amelyeket a viharok 

letéptek erről a fáról, kegyelmem összegyűjti, és újra megteremtem belőlük ágainak lombját. 

39 Nektek adtam e fa gyümölcsét, és ti élveztétek isteni szeretetem végtelen édességét. Munkásaim 

közül néhányan urakként léptek fel, és elhagyták a fát, amelyet rájuk bíztam. De én továbbra is gondozni 

fogom, mert sok-sok ember fog a lombjai alá jönni, hogy megpihenjen és táplálkozzon a gyümölcseiből. 

40 Boldogok azok, akik minden időben és minden megpróbáltatásban erősek maradtak, és akik 

tömegeket vezettek Hozzám. Megerősítem őket, megvilágosítom őket és szellemi köpenyemmel 

megvédem őket az idők kegyetlenségétől. Eltávolítom ajkukról a szenvedés poharát, hogy népem naponta 

felfrissülhessen szavammal. 



U 331 

148 

41 Sokan jönnek majd hosszú vonatokban, vágyakozva Atyám bőségére és vágyva az élet 

gyümölcsére, amelynek édességét meg kell ismerniük. Várom bennük választottjaimat, a betegeket és a 

rászorulókat. 

Illés bemutatja őket Nekem: Ők a nyomorúságos szívek és az elnyomott lelkek, akik minden 

alkalommal nagyon keserű poharat ürítettek ki anélkül, hogy vigasztalást találtak volna. De sem az idők, 

sem a viharok nem lesznek képesek elpusztítani a fát, leveleiben mindig lesz nedv, és gyümölcsei 

megsokasodnak. 

42 Eltávolítottam szolgáimtól a sötétséget, az önámítást, előkészítettem szívüket isteni szeretetemmel, 

és Lelkem békéjét helyeztem beléjük. Megmutattam nekik törvényemet és munkám fehérségét, hogy 

vigyázzanak a tisztességükre és tisztaságukra. 

43 Sokan bírónak állítják majd be magukat, és tagadni fogják Munkám integritását és Szellememnek 

az emberi értelem általi megnyilvánulását. De Én vagyok a Hatalmas, az Út és a Fény, és amikor csak 

akaratom úgy kívánta, kinyújtottam Irgalmasságomat, mint egy botot az emberiség számára, hogy az 

megtartsa magát. 

44 Én vagyok az, aki megeleveníti a lelkedet és a testedet, és amikor Velem vagy, a fájdalom eltűnik 

belőled, és a szíved mélyén érzed szeretetem gyengédségét. Ez az a pillanat is, amikor a lelkiismeret 

számon kéri rajtatok és szégyent ébreszt bennetek, amiért bűnben éltetek és nem teljesítettétek hűségesen a 

küldetéseteket. 

45 Megismertettem veletek a spiritualizációhoz vezető utat, hogy naponta megszabadulhassatok a 

materializációtól, hogy azok lehessetek, akik az én Istenségem szolgálatában állnak ─ felkészülve a 

szellem és a szellem közötti párbeszéd elérésére. 

46 Néhány szomorú szív így szól hozzám: "Atyám, mikor szűnnek meg a háborúk, ahogyan azt a 

prófétáid meghirdették?" És válaszul azt mondom nektek, hogy a béke idejét Isteni ujjam jelzi. 

Amikor spiritualizáljátok magatokat, olyanok lesztek, mint egy tiszta tükör, és mindenki, aki így 

felkészülten szemlél titeket, meg kell, hogy kérdezzen benneteket, és az első szavaktól kezdve, amelyek 

ajkatokról elhangzanak, megkapják azt a szeretetet, amely a szívetek mélyéről jön. És akkor felismernek 

benneteket tanítványaimnak, és fáradtság nélkül hallgatnak majd rátok. Ez lesz a béke idejének kezdete. 

47 Őrizd meg lelked ruháját, hogy ne legyen foltos, hogy mindig fehér legyen, hogy embertársaid 

tiszteljenek és tiszteljenek téged. A tested romlandó, de a lelked az örökkévalóságé. Ezért élnetek kell a 

rátok bízott ajándékokkal, hogy az örök otthonban lakhassatok. 

48 Milyen áldott az Én megnyilvánulásom számotokra, amikor megértetek Engem, amikor a szívetek 

olyan, mint egy nyitott könyv, amelyben az Én Igém le van írva, hogy tanulmányozhassátok és 

gyakoroljátok, hogy példát mutathassatok alázatból és szelídségből. 

Emeljétek fel és erősítsétek meg azt, akit fáradtnak és kimerültnek találtok az úton, ne tagadjátok meg 

tőle, amit kér, mert irgalmasságot bíztam rátok. Boldog az, aki megosztja azt, amit az utazócsomagjában 

hordoz, mert a jótétemény, amit a testvérének tesz, megsokszorozva tér vissza neki. Lelked egy olyan 

szellemi kincs tulajdonosa, amely minden nap kimeríthetetlen. 

49 Legyetek olyanok, mint a jó gazda, aki a magot gondozza a földeken ─ a magot, amely az ember 

erőfeszítései révén anyagilag kivirágzik és meghozza gyümölcsét. Aki hittel és reménnyel ragadja meg a 

munkaeszközöket, az felszántja a földet, megszabadítja a vetést a gyomoktól, és reméli, hogy az esőzések 

hatására virágba borul és bőséges gyümölcsöt terem az emberiség táplálására. 

50 Egy ígéret teljesítésével ismertettem meg magam közöttetek. Szerelmem úgy állapított meg egy 

időpontot, hogy a megnyilvánulásig hátralévő idő lerövidüljön. Míg egyesek hisznek, mások kételkednek. 

De mit tesz az Atya azokkal szemben, akik nem ismerték fel Őt? A fájdalom visszatér, hogy megtisztítsa 

gonosz elmédet, és a szaporodott kátrányok ismét elpusztulnak. 

51 Értsd meg, Izrael, hogy te vagy a felelős a munkámért. Érezzétek azok fájdalmát, akik szenvednek 

és sírnak a rabságban azokban a nemzetekben. Azt remélik, hogy hatalmas irgalmasságom megszabadítja 

őket és békét ad nekik. Az ártatlan gyermekek sírnak és védtelenül állnak az utakon, az öregeket 

kigúnyolják, a szüzeket elcsábítják, és így egyik a másiktól elragadja létének alapját, szánalom és bűntudat 

nélkül. 

52 Izrael, arra készítettelek fel, hogy építs, hogy békét és reményt adj az emberiségnek, hogy 

megmutasd nekik az üdvösség ajtaját. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 332  
Az én békém legyen veletek! 

1 Imádkozva találkozom veletek, szeretett tanítványok, lelketekkel, amely e világ békéjét kéri. Ez az, 

amit tanítottam nektek ─ ez az, amit még egyszer kinyilatkoztattam nektek: hogy ti vagytok a béke 

hírnökei, ennek az áldott ajándéknak a hozói ebben az időben, amikor az már eltávozott erről a bolygóról, 

mert az ember szíve elutasítja, és csak a bizonytalanság, a gyűlölet, a lélegzetelállító élet és a nyugtalanság 

jut el hozzá. 

A béke hírnökeiként, és mivel fizikailag nem tudtok elmenni a föld minden helyére, útjára és régiójába, 

hogy elhozzátok ezt az isteni üzenetet, megtanítottam lelketeknek a felemelkedést, az átadást a spirituális 

ima segítségével, hogy boldogságot, jótékonyságot és áldást árasszon minden embertársatokra. 

2 Tanításaimban azt mondtam nektek, hogy ne bizonyos nemzetekért kérjetek Engem, hanem az 

egész világért, minden embertársatokért, fajokra, nemzetiségekre vagy társadalmi osztályokra való tekintet 

nélkül, és emelkedett lelketek, amely rövid ideig a Magas Túlvilágon van, onnan csak az Atya nagy, 

egyetemes családját fogja látni, meg fogja nézni mindenki szenvedését, nyomorúságát, fájdalmát, és értük 

fogtok kérni Engem. Onnan megpillanthatjátok azokat a lényeket, akik magasabb szellemi világokban 

vannak nálatok, és segítséget fogtok kérni tőlük, ahogyan én is megtanítottam nektek, hogy 

tiszteletteljesen hívjátok a szellemi világot, hogy ihletet és védelmet kapjatok tőle. Így, ó tanítványok, 

mindent átfogó szeretettel fogtok szeretni. 

3 Az emberek azt mondják, hogy a második korszakban Krisztus a faji különbségtétel nélküli 

szeretetet tanította egymás iránt. De ebben a Harmadik Időben azt mondom nektek: Én, mint Krisztus 

tanítottalak titeket a mindent átfogó szeretetre a Második Korszakban. De el kellett kezdenem tanítani 

benneteket az egymás közötti szeretetre, mint emberi lények, hogy ─ amikor eljön az idő ─ szellemi 

szeretettel szerethessétek egymást ─ már nem csak faji, hanem világi különbségtétel nélkül. 

Azt akarom, hogy a lelketek mindent magába foglaljon ebben a szeretetben, amelyre most tanítalak 

benneteket ─ hogy ti, szeretve Atyátokat, minden teremtményt szeressetek ─ hogy egymást a világotokban 

annak a szeretetnek egy atomjával szeressétek, amellyel az Atya szeret benneteket ─ hogy szeressetek 

mindent, amit Én teremtettem, hogy ne legyetek közömbösek és ne utasítsátok el azt, amit rátok hagytam 

és rátok bíztam. 

4 Az ember nem mindig értelmezi helyesen a tanításaimat. Soha nem tanítottalak titeket arra, hogy 

ne vegyétek figyelembe vagy ne élvezzétek a jó gyümölcsöket, amelyeket törvényeim jóváhagynak és 

megengednek. Én csak azt tanítottam, hogy ne törekedjetek, még kevésbé szeressétek a feleslegeset, a 

fölöslegeset; hogy ne használjátok a romlandót, a tiltottat, mint a léleknek és a testnek hasznos 

gyümölcsöket. De mindazt, ami a léleknek vagy a szívnek megengedett, és jól szolgálja azt, azt ajánlom 

nektek, mert az az Én törvényeim között van. 

5 Adtam nektek egy másik utasítást: Hogy a lelked tudja, hogyan dobja el a testét, amikor eljön 

számára a visszahívás ideje ─ hogy amikor a lelkednek át kell lépnie a túlvilág küszöbét, tudnia kell, 

hogyan mondjon le a földhöz való tartásáról és kapcsolatairól. De bizony mondom nektek: Miután a lélek 

elszakadt a testtől, nem válik vakká a földi javak iránt. Inkább ellenkezőleg ─ mondja neked a Mester ─, 

akkor megengedem, hogy lelked nagyobb tudásra tegyen szert, hogy még jobban csodálja a teremtés 

műveit, hogy még jobban behatoljon az élet értelmébe, hogy lelki szárnyaival mindent átöleljen, hogy 

tekintete túllépjen azokon a horizontokon, amelyek a földi értelem számára korlátok voltak. Akkor kezdi 

el igazán szeretni az Atyát és az isteni teremtést igazi egyetemes szeretettel. Ekkor minden emberi pozíció, 

klán vagy társadalmi osztály eltűnik a lélek számára. Ekkor már nem csak azokat szereti, akik földi 

családként hozzá tartoztak, és minden felebarátját lelki szeretettel kezdi szeretni. Ezt a szeretetet tanítottam 

nektek mindenkor. 

Ha azonban vannak köztetek olyan tanítványok, akik keveset hallottak Engem ebben az időben, és 

ezért attól félnek, hogy nem tudnak igazságot tenni a munkámmal kapcsolatban, és nem is értik meg azt, és 

ezért irigylik azokat, akik gyakran hallottak Engem, akik gyakran kapták az Igémet ebben az időben, 

igazat mondok nekik: Ne aggódjatok! Az, hogy a tanítványok gyakran vagy keveset hallottak-e Engem, 

nem jelent semmit. Mert a megvilágosodás egyetlen pillanata elég lehet ahhoz, hogy a lelked abban a 

pillanatban átalakuljon, és mesterré váljon, a szeretet és az inspiráció kimeríthetetlen forrásává. 
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6 Hozzátok el ezt az Én Igémet vigasztalásul, és bízzatok benne ─ ti, akik csak keveset hallottatok 

Engem! Mert bizony mondom nektek: Találkozni fogsz az utadon azokkal, akik még egyszer sem 

hallottak Engem ebben a Harmadik Korszakban, és látni fogod, hogy megjelennek közöttük a 

spiritualizmus nagy apostolai, a nagy intuitív próféták, a nagy ihletettek. Látni fogjátok a Szentlélek 

ajándékait megnyilvánulni az emberiség körében, és az intuíció által kibontakozni. Látni fogjátok majd az 

embereket szellemtől szellemig kommunikálni, és akkor azt fogjátok mondani: "Milyen szerencsések 

vagyunk mi, akik legalább egy kicsit hallhattuk a Mestert, mert ezek az embertársaink soha nem hallották 

Őt az emberi értelem képességén keresztül." Ez a szerencse a miénk. 

7 Nem emlékeztek arra, hogy Márk, bár nem tartozott a tizenkét kiválasztottam közé, tanításaim 

nagy apostola volt? Az apostolgyermek, aki tudta, hogyan őrizze meg szívében az isteni Mester tanításait, 

hogy aztán papírra vesse és Aranykönyvként az emberiségre hagyja. Gyermekkorában földi 

ártatlanságában hallott Engem, de hagyta, hogy a Mester keze a szívébe írja az Isteni Üzenetet. Nem 

emlékeztek arra, hogy Pál, bár még egyszer sem hallotta az isteni Mestert, mégis megtért. Bár apostolaim 

üldözője volt, mégis szeretett engem, és belsőleg felemelkedett, míg végül tanításom egyik nagy katonája 

lett. 

8 Ugyanez fog történni ebben a Harmadik Korszakban is. Hasonlóképpen hagyok nektek egy 

könyvet, amely kívülről anyagi betűkkel van megírva, belülről pedig a Szentlélek fénye világítja meg, 

hogy ihassatok ebből a forrásból ─ hogy tanításaim által erőt és szellemi világosságot szerezhessetek a 

rátok váró nagy küzdelemhez. Mert mindannyian ugyanolyan felkészültséggel, erővel és szellemi tudással 

rendelkeztek, hogy az emberiség felé fordulhassatok, amely a fájdalom, a bölcs próbák által, amelyek 

minden teremtmény útjában állnak, gyümölcsözővé vált. 

9 Azt akarom, hogy amikor a nagy próbák eljönnek, ne ti lepődjetek meg, hanem embertársaitok; 

hogy semmilyen korona vagy királyi palást ne félemlítsen meg benneteket, hogy semmilyen állványzat 

vagy fenyegetés ne ijesszen meg benneteket, hogy semmilyen rágalom ne tegyen gyávává, hogy 

semmilyen sértés ne sebezze meg a szíveteket. Akkor a világ meg fog lepődni, amikor bölcsességben, 

alázatban, igazságosságban és szeretetben kinyilatkoztathatom magam rajtatok keresztül. De nem akarom 

ezeket a tulajdonságokat csak az Igén keresztül kinyilatkoztatni ─ jelen akarok lenni a műveidben. 

Ne feledjétek, hogy a múltban, a kereszténység kezdeti napjaiban a Mester vére, tanítványainak és 

apostolainak vére, a mártírok vére "szólt" a legjobban. Mert az ember szíve kemény volt, és ha egy 

igazságot és egy szót nem pecsételtek meg vérrel, nem hittek benne. 

Ma sem az Atya, sem a világ nem fogja kérni a véredet, sem az életedet, hogy megpecsételd vele az 

igazságomat. De bizonyítékokat fognak kérni, és nektek meg kell adnotok nekik ezeket a bizonyítékokat, 

és ezeknek a szeretetből, a kinyilatkoztatásból, a szellemivé válásból kell állniuk, mert embertársaitok 

szomjazzák ezeket. Ha kristálytiszta vizet kínálsz, ha az élet kenyerét kínálod, a világ hinni fog neked, és 

rajtad keresztül hinni fog bennem. 

10 Mondtam nektek, tanítványok, hogy szembe fogtok kerülni a nagy egyházakkal és a kisebb 

szektákkal; de ne féljetek sem az egyiktől, sem a másiktól. Az igazság, amelyet rátok bíztam, világos, az 

Ige, amelyet tanítottam nektek, külsőleg világos és egyszerű, de jelentésében a végtelenségig mély, és ezek 

erős fegyverek, amelyekkel harcolni fogtok és győztesek lesztek. 

De mondom nektek: Egy nép a földön, tele materializmussal és hitetlenséggel, fel fog támadni, hogy 

megtagadja tőletek a jogot, hogy Izraelnek nevezzétek magatokat, hogy megtagadja a tanúságtételeteket, 

hogy tanúi voltatok a Messiás megújult eljövetelének, és ez a nép a zsidóság. Nem gondoltál rájuk? Ez a 

nép várja a Messiás, a Megváltó eljövetelét, aki igazságot szolgáltat neki, és ismét a föld minden népe fölé 

emeli. Az a nép tudja, hogy én mindig is eljöttem hozzájuk, és ebben a Harmadik Időben azt fogják 

mondani: "Miért jönne Isten egy másik néphez? ─ De íme, itt vannak a tanításaim! 

11 Már világotok korai napjaiban elkezdtem Izrael magját kialakítani az emberi fajban. Nemzedékről 

nemzedékre dolgoztam rajta, tökéletesítettem, míg el nem jött az idő, amikor megalakítottam a lelkek 

családját, akiket mindenki közül kiválasztottam, hogy elkezdjék egy nép megteremtését. Bölcsességgel 

választottam ki minden lelket, minden emberi lényt, hogy népemet teljessé tegyem. 

12 Miután kegyelmem által minden lelke megformálódott és megerősödött, és képességeiben 

kifejlődött, és az akkori idők szerint minden teste kegyelemmel készült, hagytam, hogy elterjedjen a föld 

felszínén. És ezzel a néppel mindig is beszéltem, mindig is kerestem a lehetőséget, hogy velük legyek, és 
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hogy a pátriárkáikon keresztül kommunikáljak velük. Beszéltem a népek törzseihez királyaik és prófétáik 

által, megismertetve magamat vezetőiken keresztül, hogy mindig a helyes útra vezessem őket, hogy 

emlékeztessem őket arra, hogy minden teremtett dolog felett állok ─ hogy emlékeztessem őket az 

igazságosságra egymás között, hogy ez a nép legyen a föld többi népének védelmezője ─ hogy ők 

legyenek az élő fáklya, amely még a bolygó utolsó zugát is megvilágítja ─ hogy ők legyenek minden 

nemzet áldása és a béke oázisa minden rászoruló számára. 

13 Ezért szellemileg és fizikailag megajándékoztam, ezért tejjel és mézzel folyó, termékeny földet 

adtam neki. Nagy vétkeiben próbára tettem, hogy erőssé tegyem, hogy megacélozzam, hogy megismerje a 

jót és a rosszat, a fényt és a sötétséget, a bőséget és az éhséget, a szabadságot és a rabságot, és azt is 

megengedtem, hogy megkísértessék, és a nagy kísértésekben és megrázkódtatásokban, amelyek az 

embereket érték, egyesek elbuktak, mások hűségesek maradtak hozzám. 

Azok által, akik elestek, mások szenvedtek; a gyengék által az erősek szenvedtek. De mi volt egyesek 

gyengesége és mások hűsége és állhatatossága? 

A gyengék a földi javak féktelen szeretetébe, az alacsonyabb rendű szenvedélyekbe, a hatalomra való 

határtalan törekvésbe, a rossz kultuszokba, a képmutató kultuszokba zuhantak. Az állhatatosak 

alázatosságukban, egyszerű imádat és egészséges szokások révén ismerték fel és szerették a Teremtőt. 

14 Soha nem hagytam védtelenül ezt a népet, mert szenvedéseikben prófétákat küldtem nekik, hogy 

felemeljék lelküket, hogy ne veszítsék el a reményt és a belém vetett hitüket. De amikor ezek a próféták 

figyelmeztették az anyagiasultakat, a föld gazdagjait, azokat, akik hiúvá váltak az emberi dicsőségben, 

elutasították őket, üldözték és gyakran megölték őket. 

De az állhatatosak, a hívők szívében e próféták szava égő fáklyaként maradt meg, és az Atya minden 

prófétán keresztül bejelentette, hogy eljön népéhez, hogy megszabadítsa őket a rabságból, hogy igazságot 

hozzon nekik, hogy országát minden egyes gyermeke szívébe helyezze. De ezeket az ígéreteket, ezeket a 

próféciákat az emberek két pártja különbözőképpen értelmezte. 

15 Amikor az Úr Messiásként, Megváltóként eljött népéhez, egyesek már régóta azt várták, hogy Ő a 

szeretet, az igazságosság és a béke Istene, minden vigasztalás és balzsam Atyja lesz. Mások legyőzhetetlen 

katonát vártak tőle, egy harcost, aki felemeli népét, és elpusztítja az ellenséges nemzeteket, amelyek 

elfogták és uralmuk alá hajtották az Úr népét. Azt várták, hogy a keze átadja a nagy földi gazdagságot, a 

világi javakat, hogy minden egyes gyermekének és minden egyes törzsének adományozza. Akkor, amikor 

a Messiás szelídséggel és emberi szegénységben, a legnagyobb alázattal telve megjelent a földön, csak a 

hűségesek és kitartóak érezték és ismerték meg, akiknek lelke és szíve fogékony volt a magas 

tanulságokra, az isteni üzenetre, amelyet az Úr Jézus által hozott. 

16 De azok körében, akik a föld gazdag és hatalmas Istenét várták, a népet ért minden sérelem harcias 

bosszúállóját, nagy volt a csalódás és az elutasítás is. De a jóság és alázat Mestere minden népét 

ugyanabba a szeretetbe burkolta, amikor rájött, hogy királyságokra szakadtak szét. Szamáriában éppúgy, 

mint Júdeában átadta szavát, az egyik törzsben éppúgy, mint a másikban kiárasztotta szeretetét, balzsamát, 

csodáit, tanításait és próféciáit. 

Ennek ellenére továbbra is elutasították Őt a "testi" zsidók, az anyagias zsidók ─ azok, akik reszkettek 

a Lélek kinyilatkoztatásai előtt, azok, akik nem akarták látni az utat, amely a Felsőbbrendűségbe vezet. 

Másrészt felismerték és szerették azok, akik várták a Mennyek Országának eljövetelét, az Örök Élet 

Kenyerét, az Igazságot minden emberről, a Szeretetet minden teremtmény iránt, és azóta ez a nép 

megosztottságban járta az útját. 

17 Szükséges volt, hogy az Atya az Ő távozása után (Jézusban) elragadja népe kezéből azt a földet, 

amelyet már az őseikre bíztak. Egyeseknek engesztelésül, másoknak jutalomként ragadták el; mert 

Kánaánnak ezt a földjét, a múlt idők szépséges Palesztináját Én csak az ígéret igazi földjének képeként 

készítettem el a szellem számára. Amikor ezeket a javakat elvették az emberektől, az anyagiasan 

gondolkodó zsidók hontalanok maradtak a földön; de a másik rész ─ a hívők, akik mindig érezték 

jelenlétemet ─ hűségesek maradtak Akaratomhoz, anélkül, hogy fájdalmat okozott volna nekik, hogy 

elvesztették a múlt idők örökségét, mert tudták, hogy az Atya új kegyelmet bízott rájuk: az Ő Igéjének, az 

Isteni Igének, az Ő áldozatának, az Ő Vérének örökségét. 

18 A jelen korban, amikor népem, Izrael már a harmadik korszakban él, még mindig két csoportra 

osztva látom őket: az egyik anyagiasult, a föld javaiból meggazdagodott, mint önhatalmú jóvátétel, amely 
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hatalmával még a világ alapjait is megrázza, mert erejét, tehetségét, a kegyelmi ajándékokat, amelyeket az 

Atya kiárasztott lelkére, önmaga, becsvágya, nagysága szolgálatába állította. 

Nézzétek meg, hogy ez a nép, még materializmusának határain belül is, milyen erőt tanúsított a 

tudományaiban, az akaratában, az intelligenciájában. Szíve mélyén neheztel a korábbi éhínségek, 

rabszolgasorozások, megaláztatások miatt; de ma már erősen és büszkén kel fel, hogy megalázzon más 

népeket, hogy megfélemlítse őket hatalmával, hogy uralkodjon rajtuk. Ma ő maga a jóllakott, és 

elégedetten nézi az éhező emberek millióit és a rabszolgák nagy tömegeit ─ aranyuk, hatalmuk, 

tudományuk és presztízsvágyuk rabszolgáit. 

19 De látom népem másik részét is, az állhatatosak és hűségesekét ─ azokét, akik mindig érezték 

jelenlétemet, akik mindig felismerték az emberek közé érkezésemet, akik hittek kinyilatkoztatásaimban, és 

akik mindennek ellenére engedelmeskedtek nekem és teljesítették parancsaimat. 

Ez a másik rész nem csak ti vagytok, akik tanúi voltatok megnyilvánulásomnak az emberi értelem által 

ebben az időben; mert Izrael Szellemi Népének egy része szétszóródott az egész világon, és ott, ahol 

mindegyikük van, megkapja gondoskodó szeretetemet, érzi Jelenlétemet, táplálkozik Kenyeremmel, és vár 

Engem, anélkül, hogy tudná, honnan és milyen módon fogok jönni, de vár Engem. 

De azok, akik nagyon jól tudják, hogyan jöttem, hogyan tettem magam ismertté ─ azok, akik 

felkészültek az eljövendő időkre, ti vagytok azok, akik részei vagytok annak a 144 000 kiválasztottnak, 

akiket Én választottam ki e nép tizenkét törzséből ─ száznegyvennégyezer, akik Izrael számos népe előtt 

lesznek, mint 144 000 kapitány, akik a harmadik korszak szellemi birkózása során a Nagy Csatába vezetik 

majd őket. 

20 Azt hiszed, hogy az én népem mindig megosztott lesz? Bizony mondom nektek: Nem! Számodra 

eljött a tanítás, a világosság és a próbák; azok számára eljött az igazságosságom és hasonlóképpen a 

látogatásom. Most nagy léptekkel vezetem őket szellemük ébredése felé, és bár az első pillanatban 

biztosan megtagadják majd harmadik eljövetelemet a világra, ahogyan a másodikat is megtagadták, azt 

mondom nektek: Nincs már messze a megtérésük ideje. Ők a régi hagyományaikban élnek, de én átlátok a 

zsidó emberek elméjén és szívén, és tudatom veletek, hogy inkább kényelemből és a szellemi 

kinyilatkoztatásoktól való félelemből ragaszkodnak a hagyományaikhoz, mint saját meggyőződésükből. 

Elzárkóznak a túlvilági megnyilvánulásoktól; de amit én javasolni fogok nekik: a lemondás mindarról, ami 

felesleges, az irgalom, a szeretet és az alázat gyakorlása. 

21 Szembe kell majd néznetek velük, és mindketten fegyvert ragadtok: az egyik a szóra, a gondolatra, 

az imára és a bizonyítékokra; a másik a tehetségükre, a hatalmukra, a hagyományukra. De jelen leszek 

ebben az összecsapásban, és valóban győzedelmeskedni fog az igazságosságom, győzedelmeskedni fog a 

szellemiség, a szellem a test fölé emelkedik, meghajol és megalázza azt, és akkor eljön Izrael törzseinek 

megbékélése, az Úr népének egyesülése. Ha ez a nép egyszer felkészült ─ bizony, mondom nektek, 

teljesíteni fogja küldetését, amíg be nem teljesíti azt a nagy küldetést, amelyet Isten az idők kezdetétől 

fogva az Ő kiválasztott népének adott, vagyis hogy az Úr kinyilatkoztatásainak elsőszülöttje és 

gondviselője legyen, hogy ő, mint a testvérek legidősebbje, vezesse a többieket, megosztva velük 

kegyelmét, és mindenkit az Atya jobb kezéhez juttatva. 

22 Megosztva a nép nem tudott diadalmaskodni a föld többi népe felett. De bizony mondom nektek: 

Azt akarom, hogy ahogyan a Harmadik Korszakban az emberi életben élők nagyszerű bizonyítékokat 

adtak erejükről és fényükről, ti is adjatok bizonyítékokat szellemiségetekről ─ bizonyítékokat arról, hogy a 

Szellem ereje nagyobb, mint az emberi erők, hogy a csatában győzedelmeskedjen felettük. 

23 Értsétek meg, emberek, hogy el tudjátok végezni azt a küldetést, amelyet az Atya rátok bízott, 

hogy lelketek békében szárnyalhasson, végre elérjetek Hozzám, és Országomból minden teremtményt 

szeressetek azzal a mindent átfogó szeretettel, amelyet Én tanítok. 

24 Sok mindent mondtam nektek ez idő alatt, de mindabból, amit mondtam nektek, meg kell 

tanulnotok egy leckét, amit ezen a kegyelmi reggelen adtam nektek: Mindent átfogó szeretet! 

25 Milyen gyakran találták Jézust a tanítványai beszélgetni a földi világ különböző teremtményeivel. 

Hányszor meglepődött a Mester a madarakkal, a folyosóval, a tengerrel folytatott beszélgetéseiben! De 

tudták, hogy a Mesterük nem elragadtatott, tudták, hogy a Mesterükben az Atya teremtő Lelke él, aki 

minden lénynek nyelvet adott, aki minden "gyermekét" megértette, aki dicséretet és szeretetet kapott 

minden általa teremtett lénytől. 
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26 Hányszor látták a tanítványok és az emberek, hogy Jézus megsimogat egy madarat vagy egy 

virágot, és mindent megáld, és a szemében a minden teremtmény iránti végtelen szeretet tekintetét 

fedezték fel! A tanítványok megpillantották az Úr isteni örömét, amikor látta magát körülvéve oly sok 

dicsőséggel, oly sok csodálatos dologgal, amelyek az ő bölcsességéből fakadtak, és gyakran látták a 

Mester szemében a könnyeket is, amikor látta az emberek közömbösségét az ilyen dicsőséggel szemben, 

az emberi teremtmények tompaságát és vakságát oly sok ragyogás iránt. Gyakran látták a Mestert sírni, 

amikor meglátott egy leprást, aki könnyeket hullatott a leprája miatt, vagy férfiakat és nőket, akik sorsukat 

siratták, pedig a tökéletes szeretet szférája vette őket körül!  

27 Nagyon jól tudjátok, hogy Törvényem arra tanít benneteket, hogy mindennél jobban szeressetek 

Engem ─ nem azért, mert az Atya szívében önzés van, hanem azért, mert meg kell értenetek, hogy ─ 

ahhoz, hogy képesek legyetek szeretni a Teremtést és magatokat ─ meg kell értenetek az Én szeretetemet a 

tiétek által, hogy érezzétek azt embertársaitok iránt. 

Ezért a kegyelem eme reggelén azt mondom nektek: azt akarom, hogy szeretetetek mindenre kiterjedő 

legyen ─ de Bennem, szeretve először Engem, aztán egymást, majd szeretve az Atya által teremtetteket, 

minden teremtményt, a tökéletes műveket, mint az Atya leányait, tehát testvéreiteket. 

28 Adj érzékenységet a lelkednek és az érzéseidnek. Hagyd, hogy tested, bár az életben mulandó, 

részesüljön ebben a felfrissülésben, örülj a létezésnek, gyönyörködj azokban a sugárzásokban, amelyeket a 

természet ad neki, légy jóllakott és felfrissült általuk. Mert ez a fizikai élet áldások, melegség, energia 

forrása is ─ vigasztalás és simogatás, táplálék, béke. 

29 Hagyjátok, hogy a testetek lakomázzon belőle, hagyjátok, hogy részesüljön ebből a lakomából - 

mondja nektek a Mester. Ne rejtsétek el, és ne távolítsátok el a természettől, ne okozzátok, hogy elutasítsa 

ezt az életforrást, ne hagyjátok, hogy elutasítsa azt, amit oly sok szeretettel adtam nektek. Akkor majd 

békésen elalszik, amikor eljön a pillanat. 

De a lelked a túlvilágról, a felszabadulásból, továbbra is jobban fogja szemlélni az anyagi teremtést, 

mint az Atya minden művét, és akkor jobban fogja értékelni azt, mint most. És bár nem fog többé az 

anyagi életből táplálkozni, bár nem kell többé megelégednie vele, és nem kell benne élnie, harmóniában 

lesz mindennel, mindent csodálni fog, és mindent szeretni fog az Atyában. 

30 Igém eláraszt téged békével, és balzsam a lelkednek és a szívednek. Beszéltetek Uratokkal, és 

továbbra is beszéltek Vele a lélek nyelvén ─ azon a nyelven, amely tartalmazza a tiszteletet, amely 

dicshimnusz az én isteni fülemhez, amely a gyermek simogatása az Atyához, amely egy kéz, amely 

kinyújtja a kezét Hozzá, Akinek mindene megvan, és aki mindenre képes. 

Meggyóntok Nekem, semmit sem rejtegettek előlem, mert tudjátok, hogy tekintetem mindent átfog, 

mindent áthatol, és lelkiismeretfurdalást éreztek a földön elkövetett vétkeitek miatt. De bizony mondom 

nektek: Én, aki jó cselekedeteidet és vétkeidet naponta, egyik reggeltől a másikig számon tartom, több jó 

cselekedetet jegyzek fel, és kevesebb rosszat jegyzek fel. 

31 Ne álljatok meg, ó tanítványok! Ahogy mindig is mondtam nektek, járjatok szilárdan a jóság és a 

haladás útján, mert olyan idők jönnek, amikor csak a jóság fogja tovább segíteni az embert, amikor csak az 

erény és az igazság fogja támogatni őt a küzdelem és a küzdelem útján. 

Közelednek azok a napok, amikor a csalás elbukik, amikor a hazugság, a képmutatás, az önzés, minden 

rossz magnak véget vetnek a súlyos látogatások, bukások és csapások. 

Ezért a Mester azt mondja nektek: Legyetek egyre erősebbek a jóban! Legyetek meggyőződve, népem, 

hogy nem kaphattok rosszat a jóért, amit tesztek. Ha gonosz gyümölcsöt vagy gonosz jutalmat arattok a 

földön tett jótettetekért, az a gonosz gyümölcs csak átmeneti, nem a végső gyümölcs, az igazat mondom 

nektek. Kitartónak kell lenned, amíg nem aratsz. 

32 Legyetek jó munkások az Úr mezején, és mindig figyeljétek az anyagi föld munkásait. Vajon a 

már kicsírázott magot elhagyják egy elvonuló vihar miatt? Valóban ─ nem! Megvárják, amíg elmúlik a 

rossz idő, figyelnek és imádkoznak érte, és várják a termést. És hányszor volt ez a kitartás aratása valóban 

áldásokkal és bőséggel teli! 

Legyetek ti is ilyenek: jótetteitek ellenére a szerencsétlenségeket vegyétek átmeneti viharoknak, 

erényetek bizonyítékának, de mindig bízzatok abban, hogy az én magom, amelyet jól vetettetek, jó 

virágokat és jó gyümölcsöt fog hozni, amikor eljön az idő. 
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33 Bizony mondom nektek, a lélek olyan, mint a mag, olyan, mint a mag, tudjátok. ─ Most átvitt 

értelemben beszélek. ─ Ezek is kicsíráznak, gyökeret eresztenek és növekednek, virágoznak és 

gyümölcsöt teremnek. De még valamit el kell mondanom: nem minden lélek csírázik ki ugyanabban az 

időben, nem mindegyik virágzik ugyanabban az időben, és nem is terem gyümölcsöt egy meghatározott 

időpontban. Egyesek korábban, mások később, még akkor is, ha egy időben vetették őket. Értsétek meg 

ezt, és alkalmazzátok saját magatok és az egész emberiség múltjára, jelenére és jövőjére. Mert ebből 

nagyszerű következtetéseket, nagyszerű kinyilatkoztatásokat és messzemenő válaszokat fogtok levonni az 

emberek kérdéseire és kételyeire. 

34 Ha a mai tanító szavamba behatolsz, felfedezed benne a Mester bizonyos szándékát: A lelketek 

megerősítése, hogy elhozzátok az emberiségnek a lelkek reinkarnációjának igaz kinyilatkoztatását. 

Ennek intuitív tudását minden ember megőrzi. A föld minden népében megsejtik a titkot, amely 

minden lélek múltját, jelenét és jövőjét tartalmazza. Egyesek számára ez elmélet, mások számára 

lehetőség, megint másoknak fantázia, megint mások pedig egyenesen tagadják. Mégis felfedezem, hogy 

elgondolkodnak ezen az igazságon. 

35 A kor emberisége legendákat, fantáziákat alkot, és még a legelmaradottabb törzsek, még az 

őserdőkben rejtőzködő népek is sejtik a lélek újbóli megtestesülésének titkát, és mindezt azért, mert a föld 

felkészült, termékennyé vált, mert az emberi lélek a maga fejlődésében képes volt ennek a "titoknak" ─ 

ahogy ti nevezitek ─ egy részét feltárni a testének. 

Most már csak az hiányzik, hogy az én népem, az én tanítottjaim, az én hűségeseim ─ azok, akik 

mindig is vártak rám, akik tudták, hogyan kell fogadni kinyilatkoztatásaimat és tanításaimat ─ eljöjjenek, 

hogy élő szavakkal, indokokkal, igazságokkal megerősítsék az embereket ebben. Akkor az emberek új 

tudásra, új életre ébrednek, ami nem más, mint Isten Országa az emberek szívében, a Szellemi Ország az 

emberek lelkében. 

36 Ugyanazzal a szóval szólok hozzátok, amellyel a Második Korszakban beszéltem. Minden jó az Én 

Igémből fakad. Ha keresitek benne a balzsamot ─ gyógyító balzsamom kimeríthetetlenül árad le 

szenvedéseitekre. Ha a hiányzó betegekért kértetek Engem, akkor a testetekért hiányozni fognak, de nem 

az én szellememért, sem a tiétekért, és bennük van az én gyógyító erőm. Ha áldásomat vagy védelmemet 

kértek tőlem a vállalkozásotokra, bizony mondom nektek, szeretetem és fényem rajtuk van. Kézen foglak, 

mert bízol bennem, mint egy üdvözítő vezetőben, és én valóban győzelemre vezetlek. Megerősítelek 

benneteket a csapdákban és a megpróbáltatásokban, és bátorítalak benneteket. 

37 Azokért kérsz Engem, akik távol vannak, akik "munkások", akik tanítványok az Én Szellemi 

Munkámban. Ott vagyok velük, ott voltam az útjukon, az imájukban, a küldetésük teljesítésében. Mint a 

fény fáklyáit, úgy helyeztem el őket a számotokra idegen nemzetekbe, hogy olyanok legyenek, mint a 

béke angyalai, mint a Szellemi Világom által körülvett őrzők. 

Indulásuk pillanatától kezdve őrangyalaik inspirálják őket, hogy földi és szellemi lépéseik az úton 

biztonságosak legyenek, és ezért, amikor a Mester a megbízásuk teljesítésére szólítja őket, ezek a 

munkások elégedetten mondhatják: "Atyám, a Te nevedben dolgoztunk". 

Mikor térnek vissza erre a földre? A Mester előkészítette az utat és az időt, és ők újra köztetek lesznek, 

és szavaik visszhangozni fognak a szívetekben, mint az Atya által nekik adott nagy kinyilatkoztatások 

tanúsága ─ a nagy csodák, amelyeket a szemük látott, és ez erőt ad nektek, ösztönző lesz a jövőre nézve, 

amikor ti is átlépitek a határokat és elindultok más testvéri közösségek felé. 

38 Mivel szeretetemmel megkülönböztetlek benneteket, mivel a megpróbáltatások idején beborítalak 

benneteket köpenyemmel ─ hogyan ne boríthatnám be az egész földi kört kegyelmemmel? Mivel én 

titeket, akik jelenleg emberi teremtmények vagytok, mindenre kiterjedő szeretetre tanítalak ─ hogyan is 

foglalkozhatna a Mester csak egyesekkel, és hogyan feledkezhetne meg másokról? Tekintetem mindenkin 

nyugszik, és köpenyem is, balzsamom mindenkit eláraszt, a béke köpenye alatt néhányan érzik és 

használják. Mások háborúznak, pusztítják egymást és sértegetik egymást. 

39 Azt kérdezitek Tőlem: "Atyám, a megbékélés, a lelki egyesülés és a szeretet évében, amelyet az 

emberiség "Szent Évnek" nevezett el, miért vetik magukat az emberek gyilkos háborúkba?". 

A Mester így válaszol neked: "Figyelj és imádkozz! Ma még nem vagytok képesek átlátni e 

megpróbáltatások értelmét, de bizony mondom nektek, az emberek lelke már közel van az ébredéshez, és 

ehhez még egy kis fájdalomra van szükség, arra, hogy kiürítsék azt a poharat, amelyet az emberek most 
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készítenek maguknak. Ők lesznek a saját ébredésük, ők lesznek a saját bírájuk, ők lesznek a saját ítélő 

mérlegük. Én ezt megengedem, és megbocsátok nekik, és megsimogatom őket. Azért öntöm beléjük 

fényemet, hogy ha lehetséges számukra, hogy fényemen keresztül elérjék az igazságot, akkor ezen az úton 

érjék el, és ne a fájdalmon keresztül. 

40 Amikor az Univerzális Sugárom felemelkedik, rátok bízom, hogy a túlvilágról kiárasszátok 

spirituális békéteket és áldásotokat az egész emberiségre. 

41 Ez az én leckém. Kövessétek továbbra is a tanításaimat! Menjetek tovább lépésről lépésre, és 

győződjetek meg arról, hogy szívetekben és lelketekben a mindennel való spirituális egyesülés egyre 

nagyobb erőt és súlyt nyer. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 333  
1 Jöjj hozzám, ha fáradt vagy. Az Én Igémben balzsamot, vigaszt és simogatást fogtok találni. 

Biztosíthatlak benneteket, hogy miután meghallgattátok tanításomat, megerősödve fogjátok érezni 

magatokat, hogy hittel lépjetek arra az útra, amely az én Királyságom elfoglalásához vezet benneteket. 

2 Ezek azok a pillanatok, amikor sok szív közeledik a megnyilvánulásom iránti vágyakozással, 

amikor bizonyítékot adok Jelenlétemről azáltal, hogy éreztetem velük, hogy Lelkem nagyon közel van az 

övékhez, és meglepem őket tekintetem éleslátásával, amikor mindegyikükben olvasom múltjukat, 

bánatukat, kéréseiket és szükségleteiket. 

3 Sokan közülük hittek, csak azért hallottak Engem, mert igazságot találtak az Igémben. Mégis 

sokan mások kételkedtek, annak ellenére, hogy olyan nagy tisztasággal nyilvánultam meg előttük. Ezeket 

a szíveket kérdezem ebben a pillanatban: "Milyen bizonyítékra van szükségetek ahhoz, hogy higgyetek 

bennem?" De ők azt válaszolják Nekem: "Hogy add meg nekünk azt, amire most mindenki vágyik." 

4 Ó, ti emberek! Mi lenne veled, ha csak azt tenném, amit te kívánsz? Mindazonáltal megadok 

nektek valamennyit abból, amit kértek, hogy bebizonyítsam nektek, hogy Ő, akit e megnyilvánulások 

során hallottatok, a Mesteretek volt. 

5 Szükséges-e, hogy csodákat és csodákat tegyek, hogy ti csodálatosnak és igaznak nevezzétek a 

munkámat, mert az természetfelettinek tűnik a szemetekben? Vagy elég, ha egyszerűen csak beszélek 

hozzád, ha megengedem, hogy lényem belépjen a lelkedbe, és éreztessem jelenlétemet a szíved legbelsőbb 

részében? 

6 Mindent meg tudok adni neked, amit csak kérsz tőlem. De csak azt adhatom neked, ami valóban a 

lelked javát szolgálja. 

7 Tanuljatok meg egyszerre imádkozni és meditálni, hogy a tudás és a megértés mindannyiótokban 

világosságra jöjjön. Csak azok, akik tudják, nem kételkednek, és nem is bizalmatlanok. A kétely a 

tudatlanságból fakad, és nem akarom, hogy tovább éljetek a tudatlanság sötétségében. 

Értitek, miért nem akartam a szemetek előtt bemutatni azokat a műveket, amelyeket ti "csodálatosnak" 

neveztek? Mert velük csak elhitetném veled, hogy én tettem őket, de a tudatlanságod ugyanaz maradna. 

Inkább az Igém jelentésében elrejtett csodát ajánlottam nektek, hogy keresve azt, bölcsességre és 

világosságra, tudásra, kinyilatkoztatásra és igazságra találjatok. Mert akkor minden bizonytalanság és 

kétség eloszlik. 

8 Most már értitek, miért akartalak csak ebben a Harmadik Korszakban megidézni benneteket, hogy 

halljátok az Igémet ─ tudván, hogy az mindent tartalmaz, amire a lelketek és a szívetek vágyik vagy amire 

szükségetek van. 

9 Ne legyetek rossz tanítványai tanításomnak, legyetek megértőek és éleslátók, hogy ítéletetek 

helyes legyen. 

10 Ti tanúi vagytok ennek az Igének, hogy ne maradjatok csendben, amikor arra hívnak benneteket, 

hogy adjatok róla tájékoztatást. 

11 Biztosíthatom önöket: Ha magatokra veszitek, hogy érdeklődéssel és szeretettel behatoljatok e 

tanítások értelmébe, akkor minden fordulóban felfedezitek a szellemi bölcsesség, a tökéletes szeretet és az 

isteni igazságosság igazi csodáit. De ha közömbösen nézed ezeket a kinyilatkoztatásokat, nem fogod 

megtapasztalni mindazt, amit tartalmaznak.  

12 Ne menjetek el a megnyilvánulásom mellett úgy, ahogy sokan közületek átmennek az életen: látás 

nélkül látva, hallás nélkül hallva, és megértés nélkül gondolkodva. 

13 A föld népei tanúi annak, hogy mennyi csodát és javakat helyeztem beléjük. De csak azok tudják 

értékelni gazdagságukat és felfedezni titkaikat, akik tudásszomjból, felfedezési vágyból és épülésük 

érdekében érdeklődnek irántuk. Ők azok, akik örülnek, amikor az isteni hatalom, bölcsesség és jóság új 

megnyilvánulásait fedezik fel minden fordulóban. 

14 Még egyszer mondom nektek, hogy ebben a Harmadik Korszakban nem azért jöttem, hogy 

megmagyarázhatatlan csodákat vagy külső csodákat tegyek, hogy lenyűgözzelek vagy meghökkentsenek 

benneteket, hanem hogy egy olyan Igét hozzak nektek, amely egyszerű a formájában, de mély a 

tartalmában, hogy a lelkiismeret fényében tanulmányozhassátok. Ezzel újabb bizonyítékot adok nektek az 

igazságosságomról. 



U 333 

158 

Mert tudnotok kell, hogy abban a Második Korszakban figyelmeztettem az emberiséget azzal, hogy 

bejelentettem neki, hogy hamis próféták fognak megjelenni a világban, és csodákat fognak tenni, hogy 

megtévesszék az embereket, és elhitessék velük, hogy én vagyok az. 

15 Nem hoztam ilyen csodákat, nem kényszerítettem senkit, hogy higgyen ebben az Igében, és nem is 

próbáltam félelmet kelteni, ha nem követsz Engem. Én csak teljesítettem az embereknek tett ígéretemet, 

hogy elküldöm az Igazság Szellemét, hogy elmagyarázza nekik mindazt, amit ők nem értettek volna meg 

jól, vagy rosszul értelmeztek volna. 

16 Itt van az ígért szavam. Boldogok azok, akik tudják, hogyan kell értelmezni az értelmét. Mert 

valóban, mondom nektek, ott fogják megtalálni Isteni Jelenlétemet. 

17 A Mester fáradhatatlanul beszél nektek a küldetésetekről. Néhányan közületek ujjongva mutatják 

meg Nekem engedelmességüket, mások szomorúan mutatják meg Nekem a megpróbáltatásokat, 

amelyeken keresztülmentek, és Én erőt adok nektek. Legyetek erősek, mondja nektek a Mester. A 

megpróbáltatások el fognak múlni. Reménykedj és megkapod; harcolj és győzni fogsz. 

18 Magamat öntöttem a lelketekbe, hogy elhozzam az üzenetet az emberiségnek; ez várja az Én 

kiválasztottjaimat. Felkészítelek téged az Igémmel, és a lelked mindig megvilágosodik. Amint a 

gondolataitok és a lelketek harmóniában van a szellemetekkel, eggyé váltok, és a spiritualizáció bennetek 

lesz. Ti lesztek az emberiség tükre, és jó tanítványokként terjesztitek majd tanításomat. 

19 Dolgozzatok, szeretett emberek, de a jutalmat készen tartom Isteni Lakhelyemen. Ott az angyalok 

üdvözölni fognak benneteket. 

20 Mérhetetlen értékű kincset éltettem benned. Néhányan közületek nem érzik magukat méltónak 

kegyelmemre, de én azt mondom nektek: Te vagy a legértékesebb művem. Kövessétek tanításaimat, és 

meglátjátok, hogy műveitek tele lesznek fénnyel, bennük igazság lesz. 

Jelenleg még olyanok vagytok, mint a kisgyermekek, később tanítványok lesztek. De tanításomnak 

nincs határa, mert Szentlelkem fénye mindig felragyog lelketekben. Én vagyok az Út és a Világosság, és 

mindenki, aki hozzám jön, békét és elégedettséget talál az életében. 

21 Ti, akik a hatalmas fa árnyékában álltok, amely az én tanításom, arra vagytok hivatottak, hogy 

gondját viseljétek, hogy ápoljátok, és hogy ágai napról napra terjedjenek, hogy menedéket nyújtsanak az 

útitársnak, aki fáradtan közeledik, hogy árnyékukat befogadja. 

Ha azt akarjátok, hogy ennek a fának a gyümölcsei, amely az én Isteni Igém, megszaporodjanak, akkor 

fel kell készülnötök. Akkor látni fogjátok, hogy ágai szétterjednek, hogy a tömegek eljönnek és 

táplálkoznak a gyümölcséből. 

22 Átvitt értelemben beszélek hozzátok, hogy megértsétek és megérthessétek tanításaimat. Isteni 

fényem arra fog inspirálni benneteket, hogy beszéljetek embertársaitokhoz, és tanúságot tegyetek nekik 

Szentlélekként való megnyilvánulásomról. Dolgozzatok a legnagyobb odaadással, és készüljetek fel egyre 

inkább a spiritualizálódásra. 

23 Azért jöttök a Mesterhez, hogy hallgassatok és tanuljatok. De később továbbadjátok majd az 

általam adott utasításokat. Mert a szívek továbbra is kemény sziklák, a lelkek pedig továbbra is sötétségbe 

burkolóznak, ezért szükséges a láncokat széttörni és felszabadítani őket ─ szükséges a "halottakat" 

feltámasztani és megtéríteni azokat, akik vétkeztek. 

24 Ez a ti küldetésetek, szeretett emberek. Ne érezd magad gyengének, és ne mondd 1950 után, hogy 

vége a munkádnak. Ne vágyjatok pihenésre, mert még sok munkátok van, hogy fényem megvilágítsa az 

egész emberiséget. 

25 Jelenlétem azért volt közöttetek, hogy amikor az emberi értelem által halljátok Szavamat, 

felkészüljetek küldetésetek teljesítésére ─ hogy amikor az emberiség a ti közvetítésetek révén ismét 

megkapja tanításaimat, elérje a spiritualizálódást. 

26 Ti vagytok az Én kis tanítványaim, akiknek minden nap újabb leckét adok, újabb lapot az élet 

könyvéből, amelyet a látók mindig megnéznek, amikor az igaz életről beszélek nektek. 

27 Engedtem, hogy "aranytollaim" leírják az Igémet, amelyet ebben a Harmadik Korszakban adtam 

nektek, amelyből a Harmadik Testamentum készül, amely később az emberek kezébe kerül. Holnap az új 

nemzedékek tanulmányozni fogják, és tudni fogják, hogyan tartsák be az erkölcsét, tudni fogják, hogyan 

lelkesítsék magukat, és érezni fogják, hogy az Atya velük van. Őrangyalokra és tanácsadókra bízom őket, 

akik ott lesznek az igazukért és az emberiség védelméért. 
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28 Szeretett emberek, ti vagytok azok a tanítványok, akiket megnyilvánulásom kezdetétől fogva 

felkészítettem, hogy amikor Szavam színpada befejeződik, érezhessetek Engem a lelketekben. 

29 Az 1950-es év elérte a csúcspontját. Ez az az év, amelyet akaratom úgy jelölt meg, mint az utolsó 

év, amikor e hanghordozók elméjén és ajkán keresztül hirdetem. Ez az az év, amelyet ezerszer említ az 

Igém, hogy egyetlen gyülekezet se tagadhassa meg megnyilvánulásom utolsó napját. 

30 Az Ige, amely annyi balzsamot öntött sebeidre, hamarosan nem hallatszik többé. A hang, amely 

eddig lelki felüdülést és vigaszt jelentett számodra, hamarosan megszűnik. De egy pillanatra sem szabad 

elégedetlenséget mutatnod, inkább alázatosan el kell ismerned, hogy ha az volt az akaratom, hogy egy 

időre elküldjem neked ezt a fényt, akkor ennek is az én akaratom szerint lesz vége. 

31 Ne mondjátok, hogy rövidnek tűnik az az idő, amelyben szavakkal ismertettem meg magamat 

veletek, mert nem szabad semmilyen tökéletlenséget tulajdonítanotok Nekem a döntéseimben. Azt hiszed, 

hogy nem tudtam, hogy amikor eljön az 1950-es év, te felkészületlen leszel? Nem, tanítványok, én 

mindent tudtam. Mindazonáltal az volt az akaratom, hogy ezt az évet az utolsónak jelöljem ki, és ezt a 

szándékot tökéletesnek kell tekintenetek. 

32 Abban a Második Korszakban én is előre bejelentettem távozásomat apostolaimnak, bár tudtam, 

hogy még gyengék. A bizonyíték az volt, hogy egyikük kételkedett az Istenségemben, és csalódást érzett 

anyagi elvárásaiban. Amikor rájött, hogy az általam ígért kincsek nem e világból valók, úgy döntött, hogy 

átad Engem a Tanításom ellenségeinek, elvakítva a pénztől, amellyel a szolgálatát jutalmaznák. 

33 Tudd meg, hogy nem volt-e sötétség abban a szívben is, amely pénzben szabott árat a Mestere 

életéért. 

34 Később, amikor az a tömeg letartóztatott, hogy megjelenjek a papok és az uralkodók előtt, láttam, 

hogy a többi tanítványomat zűrzavar és megdöbbenés fogta el, akik félelemmel telve elmenekültek és 

elrejtőztek. Amikor Pétert felfedezték, hogy egyike volt azoknak, akik elkísértek Engem, megtagadott 

Engem, és megesküdött, hogy soha nem látott Engem. 

35 Mindezek azt bizonyították, hogy a tanítványok távozásom idején még nem voltak érettek. 

36 Ennek az volt az oka, hogy az a három év, amíg a prédikációm ideje tartott, azért volt kitűzve, 

hogy egy isteni üzenetet adjak át az emberiségnek, de nem azért, mert a tanítványok ugyanebben az 

időszakban érnék el a legnagyobb emelkedettséget és tökéletességet. 

37 Ez a három év arra szolgált, hogy felkészüljek a távozásom utáni küzdelemre. 

38 Áldozatom beteljesedett, de mivel tudtam, hogy ezeknek a szíveknek nagyobb szükségük van 

Rám, mint valaha, mert kétségek, szenvedések, zavarodottság és félelmek vihara támadt bennük, azonnal 

odamentem hozzájuk, hogy újabb bizonyítékot adjak nekik végtelen irgalmasságomról. Az Igém e 

gyermekei iránt érzett szeretetemben és könyörületemben emberszámba vettem Magamat azáltal, hogy 

felvettem annak a testnek a formáját vagy hasonlatosságát, amellyel a világban rendelkeztem, és láthatóvá 

és hallhatóvá tettem Magamat, és szavaimmal újra felébresztettem a hitet azokban a levert lelkekben. Ez 

egy új lecke volt, egy új módja annak, hogy közöljem Engem azokkal, akik elkísértek Engem a földön; és 

ők megerősödtek, inspirálódtak, átalakultak a hit és az igazságom ismerete által. 

39 E bizonyítékok ellenére, amelyeknek mindannyian tanúi voltak, volt egy, aki makacsul tagadta 

azokat a megerősítéseket és bizonyítékokat, amelyeket tanítványaimnak szellemileg adtam, és ezért 

szükséges volt megengedni neki, hogy fizikai érzékszervével is megérintse szellemi Jelenlétemet, hogy 

higgyen. 

40 De nem csak a hozzám közelebb álló tanítványok között merült fel ez a kétség ─ nem, a követők 

tömegében is, a helységekben, a városokban és a falvakban, azok között, akik bizonyítékokat kaptak 

hatalmamról, és e művek miatt követtek Engem, zűrzavar támadt, aggodalmas kérdezősködés, 

megdöbbenés; nem tudták megmagyarázni, miért végződött minden így. 

41 Mindenki iránt együttérzéssel viseltettem, és ezért nekik, valamint legközelebbi tanítványaimnak is 

bizonyítékot adtam arra, hogy nem távolodtam el tőlük, még akkor sem, ha már nem segítettem nekik földi 

emberi lényként. Minden otthonban, minden családban és minden nemzetben megmutattam magam a 

Bennem hívő szíveknek azáltal, hogy szellemi jelenlétemet sokféle módon kézzelfoghatóvá tettem 

számukra. Ekkor kezdődött annak a keresztény népnek a küzdelme, amelynek el kellett veszítenie 

Mesterét a földön, hogy felemelkedjen és hirdesse az igazságot, amelyet Ő kinyilatkoztatott nekik. 

Mindannyian ismeritek a nagyszerű munkáikat. 
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42 Nektek is el kell veszítenetek ezt az igehirdetést, hogy képesek legyetek elindulni, hogy tanúságot 

tegyetek az Igémről. Mielőtt azonban elindulnátok, lélekről lélekre megismertetem magam népemmel, 

hogy eloszlassam kételyeiket, kijavítsam tévedéseiket és megszabadítsam őket a zűrzavartól. Mert még 

egyszer mondom nektek, hogy még ti sem lesztek felkészülve arra, amikor véget vetek az Igémnek. Ezért 

lesznek árulók ─ lesznek, akik megtagadnak Engem, és akik szellemtől szellemig kételkednek 

hirdetéseimben. De én inspirálni foglak benneteket, és új bizonyítékokat adok nektek az igazságomról, 

hogy ti is szeretettel, hittel és lelkiséggel telve emelkedjetek fel a rátok váró harcra. 

43 Halljátok meg a hangomat, emberek, azért száll le, hogy bátorsággal és bátorsággal töltsön el 

benneteket a csatára, amelyet hamarosan fel kell vennetek. Az út vár rád, küldetésed ideje közeledik, és 

erősnek kell lenned. 

44 Az Én Igém, amely már be van nyomva a lelketekbe, lesz az útmutatótok. Ez lépésről lépésre 

elvezet majd a boldog célhoz, amelyet kijelöltem nektek, hogy örökké a fényben lakhassatok. 

45 Mindazok, akik hallottak Engem és megtanulták az isteni tanítást, az Én Szavam nagykövetei 

lesznek az ösvényen. Szíve egy utazó csomag lesz, tele áldásokkal, amelyek kiáradnak majd az 

egészségre, békére és vigaszra szoruló embertársaira. 

46 Tanítványaim nagy távolságokat fognak megtenni útközben városok és népek felé, ahol ─ anélkül, 

hogy tudnának róla ─ sok szív várja őket. Ha egyszer elindultok a missziós utatokon, nem kell majd 

senkitől sem megkérdeznetek, hogy jó úton jártok-e, vagy eltévedtetek-e, mert a Lélek megvilágosít majd 

benneteket, és az Én Igém eligazít benneteket mindenben, amit tennetek kell. 

47 Az irgalmasságot, amellyel embertársaitokkal bántok, Én csodákkal és olyan cselekedetekkel 

jutalmazom, amelyek még a legkeményebb és leghidegebb szívet is meghatják. 

48 Most már képesek lesztek megmagyarázni magatoknak, hogy miért voltatok már régóta a tisztulás 

tárgyai. Mert feltétlenül szükséges, hogy azok, akik a tisztaságról fognak beszélni, tisztaságot hordozzanak 

a szívükben, és hogy azok, akik békét és harmóniát akarnak hozni az otthonokba, békét hordozzanak 

magukban. 

49 Szavam bátorsággal tölt el benneteket, mert most itt az ideje, hogy a spiritualizáció hírnökeiként és 

apostolaiként jelenjetek meg a földön. Az emberiséget a háború, az éhínség és az erkölcsi romlottság 

terrorral tölti el. 

50 Nem szabad bátorság nélkülöznöd, amikor szembenézel a fájdalommal, a nyomorúsággal és a 

halállal. Mert akkor a bennetek lévő fény felragyog és megvilágítja embertársaitok életét. 

51 Boldog lesz ez a nép, mert bennük fognak beteljesedni az elmúlt idők próféciái, amelyekben azt 

mondták, hogy a földön meg fog jelenni Isten népe, és áldottak azok, akik képesek felismerni és 

befogadni, mert egyesülni fognak népemmel. 

52 Semmi sem lehetetlen az Én hatalmam számára. Ezért egyik pontból a másikba viszlek, vezetlek, 

és eljuttatlak oda, ahol szükség van a jelenlétedre. Mert e nép minden gyermekében vigasztalást küldök a 

szenvedőknek ─ azoknak, akik már régóta várják az igazságosság és a béke eljövetelét a földön. 

53 Amikor az én népem eléri a nemzeteket és közeledik embertársaihoz, meglepődve fogja 

tapasztalni, hogy az emberek között van egy bizonyos felkészültség vagy készség arra, hogy megértsék ezt 

a tanítást. Ez annak a természetes fejlődésnek köszönhető, amelyet minden teremtmény elért, és 

Szellememnek az emberiség feletti szüntelen rezgésének. 

54 A mai, spiritualitás és szeretet nélküli emberekből előhozom azokat a nemzedékeket, amelyeket 

Szavam oly gyakran megjövendölt. De először ezeken a népeken fogok dolgozni, akik ma félreértik, 

háborúznak és elpusztítják egymást. 

Akkor, amikor ítéletem végrehajtása már mindenen végigvonult, és a gyomokat gyökerestől kiirtották, 

egy új emberiség kezd majd kialakulni, amely már nem hordozza "vérében" a viszály, a gyűlölet vagy az 

irigység magvait, mert szüleinek "vére" megtisztította magát a fájdalom és a bűnbánat olvasztótégelyében. 

Fogadom őket, és azt mondom nekik: "Kérjetek, kérjetek, és megadatik nektek", ahogyan azt a 

Második Korszakban mondtam nektek. De ma hozzáteszem: tudd, hogyan kell kérdezni. 

55 Milyen kevesen voltak, akik igazán tudták, hogyan kell kérdezni. Még ti is, akik gyakran halljátok 

ezt a szót, nem tudjátok, hogyan és mit kérjetek. De Én, a hozzátok való irgalmasságomban, mindig előre 

megyek és többet adok nektek, mint amire szükségetek van, még akkor is, ha nem mindig az, amit 

kértetek. Mert egyedül én tudom, mi a leghasznosabb mindenkinek. 
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56 Te a jelenre kérsz, én a jövőre adok neked. Ti az anyagi javulásotokra gondoltok, én a lelki 

tökéletességetekre. Nemcsak azt mondom nektek, hogy a lélek fontosabb, mint a test, hanem azt is, hogy a 

testnek mindig a második helyen kell állnia. Mindaz, ami nem a lélekhez tartozik, az nektek is megadatik. 

57 Mindent megadok neked. És mit kérek cserébe? Csak azt, hogy teljesítsétek küldetéseteket, 

felhasználva azt, amit én adtam nektek, szeretettel és megértéssel, hogy ez több mint elég ahhoz, hogy 

elérjétek a célt, amit el kell érnetek. 

58 Pontosan úgy beszélek hozzátok, mint egy apa, nem mint bíró, még ha a szavam igazságot is 

hordoz. Most ugyanis a gondolataitokkal kell dolgoznotok, és arra kell törekednetek, hogy erkölcsileg és 

szellemileg fejlesszétek magatokat. 

59 A munkátok ma kezdődött, ne várjatok holnapig, hogy elkezdjétek a napi munkát, mert lehet, hogy 

már túl késő lesz, hiszen mindenkinek csak rövid idő adatik a földön, amit a lélek javára fordíthat. 

60 Azért hívlak titeket "a fény gyermekeinek", mert tanításom ismerete az élet egészének megértését 

adja nektek. Ezért senki se várjon földi létének utolsó órájáig ─ üres kézzel, a halál álmában vagy egy új 

lehetőségben bízva. Mert semmi sem változtathatja meg az igazságosságomat. 

61 Ha képesek vagytok megérteni a tanításomat, az sok elégedettséget, sok lehetőséget ad majd 

nektek a felfelé fejlődésre. Tanulj meg imádkozni, mielőtt bármilyen döntést hozol, mert az ima a 

tökéletes módja annak, hogy kérd Atyádat, hiszen benne vágysz világosságra és erőre, hogy megállj az élet 

harcában. 

62 Amikor imádkoztok, hamarosan eljön a megvilágosodás az értelmetekbe, amely lehetővé teszi, 

hogy világosan megkülönböztessétek a jót a rossztól, a tanácsosat attól, amit nem szabad tennetek, és ez 

lesz a legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak, hogy tudtátok, hogyan kell belsőleg felkészülni arra, hogy 

meghalljátok a Lélek hangját. 

63 Tanításom eléri az ember szívét ebben a Harmadik Korszakban, hogy megtanítsa neki az Istennel 

való tökéletes közösség és a lelkiismerettel való belső közösség elérésének útját, ami annak bizonyítéka, 

hogy a lelked a fejlődés és a felhatalmazás olyan fokát érte el, amilyet korábban soha, és ami képessé teszi 

arra, hogy megértse a Szentlélek új kinyilatkoztatásait. 

64 Az út ki van kövezve, és az ajtó nyitva áll mindenki előtt, aki hozzám akar jönni. 

65 Az út keskeny, ezt már régóta tudjátok. Senki előtt sem ismeretlen, hogy törvényem és tanításom a 

legtisztább és legelhajthatatlanabb, hogy senki se gondolhasson arra, hogy kénye-kedve vagy akarata 

szerint megváltoztassa azokat. 

66 A széles út és a szélesre tárt kapu minden, csak nem az, ami a lelkedet a fénybe, a békébe és a 

halhatatlanságba vezeti. A széles út a kicsapongás, az engedetlenség, a gőg és az anyagiasság útja, amelyet 

az emberek többsége követ, hogy megpróbáljon kibújni a lelki felelősség és a lelkiismeret belső ítélete 

alól. 

67 Ez az út nem lehet végtelen, mert nem igaz és nem tökéletes. Ezért, mivel ez az út, mint minden 

emberi dolog, korlátozott, az ember egy napon eléri a végét, ahol megáll, hogy rémülten hajoljon meg a 

mélység előtt, amely az út végét jelenti. Akkor káosz fog kitörni azok szívében, akik már régen letértek az 

igaz útról. 

68 Egyesekben lesz bűnbánat, amelyben elegendő világosságot találnak ahhoz, hogy megmentsék 

magukat, másokban megdöbbenés lesz egy olyan vég miatt, amelyet igazságtalannak és logikátlannak 

tartanak, megint mások pedig káromolni és lázadni fognak Isten ellen. De bizony mondom nektek, ez lesz 

a fénybe való visszatérés kezdete. 

69 Megáldalak benneteket, a harmadik korszak tanítványai, akik tudjátok, hogyan kell átlépni e világ 

küszöbeit, hogy Lelkem vágyakozásában eljöjjetek. Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok nap mint 

nap, hogy gyűljetek össze, hogy megismerjétek és átgondoljátok az Igét. Mert ez az utolsó alkalom, hogy 

ebben a formában kapjátok meg. 

70 Meghívlak benneteket, hogy lépjetek be a titkos kincseskamrába, a bölcsességbe, amit a munkám 

tartalmaz, hogy erősnek érezhessétek magatokat a küzdelemben, amin keresztülmentek ─ ebben a 

csatában, amit vívtok. 

71 A választott nép, amelynek az a feladata, hogy világosságot gyújtson a világban, szétszóródik a 

nemzetek között, és megkapja a hívást, hogy éljen az én hangomra figyelve. Néhányan hallani fogják 

szavamat a hanghordozóimon keresztül, mások pedig szellemi útmutatást fognak kapni. De mindannyian 
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tanúi lesztek az erre az időre meghirdetett próféciák eljövetelének. Ugyanazon az úton fogom vezetni 

lépteiteket, és egy napon találkoztok és felismeritek egymást. 

72 Korszakokon keresztül éltetek, évszázadokon át laktátok a Földet, és ezekben az időkben 

fejlődtetek, és végre képesek vagytok arra, hogy spirituális kommunikációt kezdjetek Mesteretekkel és a 

Szellemi Világgal. 

73 Nagy küldetést bízok rátok, és megértést várok tőletek. Minden cselekedetedet a törvényre 

alapozd, amely hajlíthatatlan és szigorú. Így felkészülve, Istenfélelemmel, de bizonyossággal menjetek az 

utatokra. Érezd a félelmet a törvényszegéstől, a nem lelkiismeretes munkavégzéstől. De bízzatok is, mert 

én vagyok a vezető és a támasz mindannyiótok útjában. 

74 Ti csak a jelenben osztoztok, de én tudom, mit fogtok átélni holnap, és ismerem az akadályokat, 

amelyekkel találkozni fogtok. Azt mondom nektek, hogy ha van hitetek, képesek lesztek szembenézni a 

legnagyobb veszélyekkel, képesek lesztek belevetni magatokat a legveszélyesebb vállalkozásokba is, 

mindig biztosak lesztek az én védelmemben. 

75 Türelemmel viseljétek a megpróbáltatásaitokat, és ha nem tudjátok felfogni a megpróbáltatásaitok 

értelmét, imádkozzatok, és én kinyilatkoztatom nektek az értelmüket, hogy belsőleg megerősítsétek őket. 

76 Még nem tökéletesedtetek, még nem vagytok "igazak", ezért újabb próbatételekkel találkoztok, 

amelyek kisimítják a szíveteket és tökéletesítik a lelketeket. 

77 Izrael nagy vándorlásának kezdetétől fogva harcias volt, és amikor az út viszontagságai miatt 

elgyengült, az én hangom bátorította, és azt mondta neki: "Erős karom a te karodban van". És amikor 

imádkozott, figyelt és engedelmeskedett parancsaimnak, akkor élvezte kegyelmemet és kiváltságaimat. 

78 Most a megjövendölt időket éltek, és nem szabad kételkednetek. Most a könyv utolsó fejezeteiben 

van megnyitva, hogy áhítattal olvassátok és értelmezzétek a könyv értelmét. Ezek azok a nehéz idők, 

amelyekről előre beszéltem nektek. De a nehézségek ellenére szeretném, ha örömmel és bizalommal 

tekintenétek a jövőbe. Mert fájdalmad nem tart tovább, mint ameddig a szeretet és az igazságosság 

törvénye által meghatározott határok tartanak. 

79 Imádkozzatok, hogy tele legyetek békével és jóakarattal. Gondolkodjatok el, hogy biztosak 

lehessetek abban, hogy milyen helyet foglaltok el lelkileg. A legnagyobb emelkedettség elérésének nincs 

meghatározott ideje. Ha van hited, nagy lépéseket tehetsz ezen az úton. 

80 Megnyilvánulásom az embereken keresztül 1950-ben ér véget. De a szellem korszaka folytatódni 

fog, és ezután az év után eljön a szellemi ajándékok kibontakozása, és ezáltal sok lélek megtérése. 

81 A fáról leszakadt ágak újra belekapaszkodnak majd a fába, mindannyian csatlakoztok majd 

hozzám. 

82 Vigyázz a kinyilatkoztatásaimra, hogy tanításom tiszta és érintetlen maradjon. Az embernek elege 

van az imádat korlátozott formáiból, és az egészet keresi. Isteni útmutatást követel, amely megmenti őt ma 

emberi állapotában és holnap szellemi állapotában. 

83 Bárki, aki magasztos vágyakkal vagy törekvésekkel emelkedik fel, támogatni fogom, és 

megmutatom neki a legrövidebb utat, hogy elérjen Hozzám. 

84 Teljesítsd a törvényt, még akkor is, ha fel kell áldoznod a szívedet, vagy meg kell változtatnod a 

világban létező szokásokat. Nem lesznek templomaitok, sem imahelyeitek, nem korlátozhatjátok a 

tanításomat, sem a munkaterületeteket. Otthonod az egész világ lesz, családod az emberiség, egyházad 

pedig az én Isteni Szellemem. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 334  
1 Emberek, ébredjetek fel, és vegyétek észre, hogy egy új korban éltek. 

2 Meditálj és imádkozz, hogy a szellemi inspiráció elkezdjen ragyogni az elmédben. 

3 Figyeljetek meg mindenféle emberi nyomorúságot, fájdalmat, szükséget, és hagyjátok, hogy 

szívetek egyre együttérzőbbé váljon a fájdalom láttán, amely mindenütt körülvesz benneteket. 

4 Ha lényed legbelsőbb részében érzed a jótettre való nagylelkű és nemes késztetést, akkor hagyd, 

hogy ez az ösztönzés átvegye az irányítást és megnyilvánuljon. A lélek az, amely közli az üzenetét, mert a 

testét hajlandónak és készségesnek találta. 

5 Értsétek meg, hogy amikor elindultok, hogy elvetitek tanításom magvait, annak abból a szeretetből 

kell fakadnia, amely lényetek legérzékenyebb részéből születik. De ne próbáljatok többé jót tenni vagy 

cselekedeteket végezni az érdemeidért, ha azok a büntetéstől való félelemből fakadnak, ha nem teszitek 

meg őket. Ebben nincs semmi érdemleges. Ne mondd többet nekem, még a lelkednek sem, hogy nem bírja 

elviselni az apróságokat. 

Amikor a lelked leveti emberi burokát és visszavonul saját legbelsőbb lényébe a Szellemi Élet 

szentélyében, hogy megvizsgálja múltját és termését, sok olyan műve, amely itt a világban tökéletesnek és 

méltónak tűnt arra, hogy az Úr elé kerüljön és jutalomra méltónak, az önvizsgálat pillanataiban 

szegényesnek fog tűnni. A lélek meg fogja érteni, hogy sok tett értelme, amely a világban jónak tűnt 

számára, csak a hiúság, a hamis szeretet, a nem szívből jövő szeretet kifejezése volt. 

6 Mit gondolsz, ki adta a léleknek a tökéletes bíró megvilágítását, hogy megítélje önmagát? A Lélek, 

aki az igazságosságnak abban az órájában olyan benyomást fog tenni rátok, hogy soha nem látott 

tisztasággal fog ragyogni ─ és Ő lesz az, aki mindenkinek meg fogja mondani, mi volt a jó, az igaz, a 

helyes, az igaz, amit a földön tett, és mi volt a rossz, a helytelen és a tisztátalan, amit útja során vetett. 

7 A szentély, amelyről az imént beszéltem nektek, a Lélek szentélye ─ az a templom, amelyet senki 

sem gyalázhat meg, az a templom, amelyben Isten lakik, és amelyből az Ő hangja felhangzik, és a 

világosság felragyog. 

8 A világban soha nem álltatok készen arra, hogy belépjetek ebbe a belső szentélybe, mert emberi 

személyiségetek mindig is azzal foglalkozott, hogyan és mivel kerüljétek el a minden emberben 

megszólaló bölcs hangot. Azt mondom neked: Amikor a lélek megszabadul a takarójától, végül megáll e 

szentély küszöbe előtt, és összegyűlik, hogy belépjen oda, és letérdeljen a lélek oltára elé, hogy 

meghallgassa önmagát, hogy megvizsgálja cselekedeteit abban a fényben, amely a lelkiismeret, hogy 

meghallja, amint Isten, mint Atya, mint Mester és mint Bíró beszél bensőjében. 

9 Egy halandó sem tudja elképzelni azt a pillanatot teljes ünnepélyességében, amelyet 

mindannyiótoknak át kell élnetek, hogy felismerjétek, mi az a jó, ami bennetek van, hogy megőrizzétek, és 

azt is, amit el kell utasítanotok magatoktól, mert nem szabad többé a lelketekben tartanotok. 

10 Amikor aztán a lélek úgy érzi, hogy szembesül a lelkiismeretével, és ez az igazság tisztaságával 

hozza magát a tudatába, akkor ez a lény túl gyengének érzi magát ahhoz, hogy önmagára hallgasson, azt 

kívánja, bárcsak sohasem létezett volna; mert egy pillanat alatt egész élete elmúlik a tudata mellett ─ amit 

hátrahagyott, amit birtokolt, ami az övé volt, és amiről most végre számot kell adnia. 

11 Tanítványok, emberek, készüljetek fel arra a pillanatra még ebben az életben, nehogy azt a 

templomot bírósággá változtassátok, amikor a lelketek megjelenik a szellem templomának küszöbe előtt; 

mert a lélek fájdalma akkor olyan nagy lesz, hogy nem lesz hozzá fogható fizikai fájdalom. 

12 Figyeljetek és imádkozzatok, meditáljatok, kövessétek tanításaimat, és soha ne hagyjátok 

magatokat becsapni a hiúságotok által, amely el akarja hitetni veletek, hogy igazmondással, irgalommal 

vagy szeretettel dolgoztok, amikor valójában egyik erény sincs jelen. 

13 Soha ne emlékezz a szívedben a munkákra, amelyeket végzel, és elégedj meg az első dologgal, 

amit teszel, hogy folyamatosan emelkedj felfelé az utadon. 

14 Szeretném, ha elgondolkodnátok mindazon, amit ebben az utasításban mondtam nektek, hogy 

megértsétek, hogyan történik az ítélkezésetek a szellemi világban. Ezért el kell távolítanod a képzeletedből 

azt a képet, amelyben egy olyan bíróságot képzelsz el, amelynek elnöke Isten egy öregember alakjában áll, 

aki a jó gyermekeket a jobbján engedi el, hogy élvezhessék a mennyországot, a gonoszokat pedig a balján, 

hogy örök büntetésre ítélje őket. 
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15 Most van itt az ideje, hogy a fény elérje lelketek és elmétek legmagasabb birodalmait, hogy az 

igazság felragyogjon minden emberben, és felkészülhessen arra, hogy méltóképpen lépjen be a Szellemi 

Életbe. 

16 Rámutattok, hogy a harc, amelyet embertársaitok szívében vívtok, látszólag hasztalan ─ hogy a 

spiritualizációról beszéltek nekik, és megpróbáljátok eltávolítani szívükből a fanatizmust és a 

bálványimádó kultikus cselekedeteket, és hogy röviddel azután, hogy oktattátok őket, ismét letérdelnek 

bálványaik előtt. 

17 Megsebzett és elszáradt szívvel jöttök, de dédelgetitek a reményt, hogy az Igémben új érveket és új 

fegyvereket adok nektek, hogy tovább harcolhassatok. 

18 Azt mondom nektek, szeretett tanítványok, akikben látom az égő vágyat, hogy a világosság 

felragyogjon minden embertársatokban: Türelemmel kell felvérteznetek magatokat, hogy várhassátok a 

megvilágosodás vágyott pillanatát azok számára, akikért oly sokat imádkoztok és kértek. 

19 Ők is azt hiszik, hogy tévedésben vagytok, mert látnak titeket nyíltan imádkozni, és mert hallanak 

titeket olyan tanításokról és kinyilatkoztatásokról beszélni, amelyek nincsenek könyvekben leírva. 

20 Ők is imádkoznak értetek és beszélnek hozzám, kérve Engem, hogy ne tévedjetek el. 

21 Kérdezem tőletek, tanítványok: "Mit gondoltok, melyikre hallgatok jobban ─ rátok vagy rájuk?" 

Sokan közületek azt mondják Nekem a szívetekben: "Igyunk ránk, Mester, ahogy az imádkozás útján 

egyre jobban közeledünk az igazihoz". 

22 Ezért mondom nektek, tanítványok, hogy egyeseket és másokat egyformán meghallgatok, mert 

mindannyian egyenlőek vagytok előttem, mert egyeseket ugyanúgy szeretek, mint másokat, és mert 

mindenkiben látom a félelmet, hogy valaki letérhet az útról. 

23 Ez a csata, emberek, a meghirdetett csata, a nagy csata, amely még a legszeretőbb és 

legegységesebb családok otthonában, sőt kebelében is kitörne. 

24 Ki fog nyerni ebben a csatában? Senki. Az igazság, a fény, a szeretet és az igazságosság győzelme 

lesz. Mindannyiótokat legyőznek ezek az isteni erők. De éppen ez a látszólagos vereség lesz a 

győzelmetek. 

25 Ezért a Mester nagy szeretettel tanít benneteket, hogy felkészüljetek a távozásom utáni időre. De 

ahogyan én irgalmamat adtam nektek, úgy fogjátok vezetni az embereket a szeretet cselekedeteivel. 

26 Sugárzásom leszállt elmétekre, hogy felkészítse lelketeket, és szétosztottam kegyelmi 

ajándékaimat közöttetek, hogy méltóvá tegyétek magatokat arra, hogy Velem legyetek Királyságomban. 

27 A kísértés is harcol közöttetek, hogy letérítsen benneteket az utamról. Én azonban, mint a Jó 

Pásztor, kiválasztottalak titeket minden út közül, és anélkül, hogy megkövetelném, hogy az önfeláldozásig 

menjetek, várom a javításotokat, hogy teljes mértékben befogadjátok kegyelmemet, és jó tanítványokká 

váljatok, akik holnap elviszik tanításomat az emberiségnek. 

28 Feltámasztottalak, mert halottak voltatok a kegyelem életének. Megbocsátottam nektek és 

felkészítettelek benneteket, hogy holnap beszélhessetek az emberiséghez, amely felemelkedett és 

megtagadja Istenét. Én vagyok a tudatlan idegen, aki minden szív ajtaján kopogtatok, mert szeretném, ha 

éreznétek a szeretetemet. 

29 Az emberiség nem ismer fel Engem, és tagadja jelenlétemet ebben az időben. De felismertetem 

velük, hogy igazságosságomat szeretettel és irgalommal nyilvánítom ki, hogy nem azért jövök ostorral, 

hogy fájdalmat okozzak nekik ─ hogy csak a kegyelem életére akarom felemelni őket, és megtisztítani 

őket a kristálytiszta vízzel, amely az Én Igém, az Én Igazságom. 

30 A világ nem tanulta meg tanításomat, és táplálta bálványimádását és fanatizmusát. Ezért most átéli 

a nagy olvasztótégelyt, és issza a szenvedés poharát; mert materializmusa eltávolította tőlem. 

31 Nagy csata vár rád, Izrael, mert tanúságot fogsz tenni az igazságomról, el fogod távolítani az 

emberiség sötétségét, és megmutatod neki az én világosságomat. 

32 Azok, akik magukat emberek pásztorainak nevezik, nem érezték jelenlétemet, még mindig várnak 

Rám. Mégis úgy látom, hogy más tanítást adnak, mint amit a Mester az emberiségre bízott, amely az 

igazság útjára vezetne benneteket, mivel az egymás szeretetére tanít benneteket. 

33 Nem az az akaratom, hogy a világ olyan világnézeteket tápláljon, amelyek eltérnek a szeretetről 

szóló tanításomtól. Mert ez árt a léleknek, és ezzel megtagadsz Engem. Nem voltatok képesek megérteni 
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tanításomat, elutasítjátok az örök élet kenyerét, és az emberiség zsinagógáikban, anyagi templomaikban 

keres Engem, amelyeket saját kezük alkotott az értelmük szerint. De mikor fog az emberiség megérteni 

Engem és meghallani hívásomat? 

34 1950 után megkezdődik a világnézetek nagy küzdelme, és ti, Izrael népe, az én istenségemben 

bízva fogtok elindulni. Nem tudhatod, hogy melyikük fog elutasítani téged. De van-e olyan emberi 

törvény, amely büntethetné a jótetteidet és a cselekedeteidet, amelyeket az utadon véghezviszel? Nem, 

mert ti vagytok azok, akiknek az a feladatuk, hogy megszüntessétek az emberek fájdalmát, hogy 

elhozzátok nekik az én békémet, és hogy kivirágoztassátok a szeretetet az emberi szívekben. 

35 Tanítványok: Az az elv, amelyet a Második Korszakban tanítottam nektek: szeressétek egymást, 

életetek minden cselekedetére alkalmazható. Vannak, akik azt mondják Nekem: "Mester, hogyan 

szerethetném felebarátomat, hiszen jelentéktelen lény vagyok, akinek az élete fizikai munkával telik?". 

Ezeknek az én gyermek tanítványaimnak azt mondom: Még ebben a látszólag jelentéktelen fizikai 

munkában is szerethetitek felebarátotokat, ha a munkátokat azzal a vággyal végzitek, hogy 

embertársaitokat szolgáljátok. 

36 Képzeljétek el, milyen szép lenne az életetek, ha mindenki azzal a gondolattal dolgozna, hogy jót 

tegyen, és egyesítené kis erőfeszítéseit másokéval. Bizony, mondom nektek, nem lenne többé 

nyomorúság. De az igazság az, hogy mindenki magának dolgozik, magára gondol, és legfeljebb a 

sajátjára. 

37 Mindannyiótoknak tudnia kell, hogy senki sem lehet elég önmagának, és hogy szüksége van a 

többiekre. Mindannyian tudnotok kell, hogy mélyen köt benneteket egy egyetemes küldetés, amelyet 

egységesen kell teljesítenetek ─ de nem földi kötelezettségek, hanem az érzelmek, az inspiráció és az 

eszmék, egyszóval: az egymás iránti szeretet által. A gyümölcs akkor mindenki javát szolgálja majd. 

38 Azt mondom nektek, emberek, hogy ne csak magatokért dolgozzatok, hanem igyekezzetek 

megkülönböztetés nélkül világosságot terjeszteni mindazoknak, akik keresnek benneteket. Bizony 

mondom nektek, aki többet ad embertársainak, az többet fog kapni tőlem, mert az életére alkalmazza az én 

útmutatásaimat. 

39 Elegendő tudást adok nektek ahhoz, hogy a szeretet üzenetét, amelyet ebben az időben küldtem 

nektek, közölni tudjátok. 

40 Az a Krisztus, aki egy másik időben eljött, hogy a szeretet tanítását hozza el az embereknek, az a 

Szellem, aki most szól hozzátok, és az értelem kiválasztott szervein keresztül teszi magát ismertté, hogy 

ezt az üzenetet közvetítse a világnak. Ez a szó ─ formáját tekintve szerény, kifejezésében egyszerű ─ 

észhez fogja téríteni ezt az emberiséget, amely távol áll a spiritualizációtól. 

41 A világ minden népéhez és minden vallási közösségéhez szólok, hogy emlékeztessem őket 

törvényem legfőbb parancsolatára ─ arra, amit tanítványaimnak a velük együtt elköltött Utolsó Vacsorán 

ismertettem. 

42 Jelenleg az emberiség az előkészítő szakaszban van. Az én igazságosságom munkálkodik benne, 

anélkül, hogy az emberek már észrevennék. Mert büszkeségükben, gőgös materializmusukban életük 

minden, számukra elkerülhetetlen eseményét a véletlennek tulajdonítják. De hamarosan hívásom eléri a 

szívüket, és akkor bűnbánóan közelednek majd hozzám, és kérni fogják, hogy bocsássam meg 

büszkeségüket és hibáikat. 

43 Ez lesz a kereszt órája az ember lelke számára, amikor nagy csalódásai után rövid időre 

megtapasztalja a teljes ürességet, amikor rádöbben önérzetének hamisságára, hatalmának elkorcsosulására, 

ideológiáinak tévedésére. De ez a zűrzavaros állapot nem fog sokáig tartani, mert akkor megjelennek a 

küldötteim, és terjeszteni fogják az új üzenetemet. 

44 Ismét, ahogyan a múlt időkben, amikor Tanításom hírnökei elindultak keletről, és elhozták Igém 

ismeretét nyugatra, úgy a világ ebben az időben ismét látni fogja, hogy hírnökeim elhozzák ezen üzenet 

fényét a nemzetekhez és az otthonokba. 

45 Vajon furcsának fogják-e találni az emberek, hogy a fény most nyugatról keletre tart? Nem fogják 

tehát felismerni az üzenetet, amelyet hírnökeim az én nevemben hoznak nekik? 

46 Bizony mondom nektek, az egyetlen fény, amit keleten láttok felemelkedni, az, ami világotokat 

megvilágítja, a Királycsillag fénye. Mert a lelket megvilágító isteni fény belőlem ered, és a világegyetem 

minden helyén és pontján ott van. 
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47 Igaz, hogy a múltban gyakran beszéltem hozzátok kultikus formákon és szimbólumokon keresztül. 

De most eljött az idő, amikor közvetlenül fogjátok látni az igazságot, anélkül, hogy kultikus formákat vagy 

szimbólumokat kellene közétek állítani. 

48 A Mester fogadja azt a tanítványt, aki ebben a Harmadik Korszakban kész tanulni, hogy megértse 

Isteni Utasításomat. A könyv kinyílt előtted, és lapjai megvilágítják a lelkedet, hogy tudd, hogy a munka, 

amelyet a kezedre bíztam, nagy és magasztos ─ hogy tanításom a legmagasabb bölcsességet tartalmazza, 

hogy elérhesd Országomat. Ez az az út, amelyet ismét megmutattam nektek, hogy haladhassatok rajta, 

magatok mögött hagyva az igazságtalanságot, amellyel hozzám jöttetek. 

49 Én készítettem elő a lelketeket az Én világosságom, az Én igazságom által, hogy olyanok legyetek, 

mint a Mesteretek, hogy ne tévedjetek többé más utakra, hogy a szívetekben legyen engedelmesség 

parancsolataim iránt. De figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne veszítsétek el a felkészülést, amelyet a 

lelketeknek adtam. Ebben az időben egy új nap fényét mutatom meg a világnak, hogy az emberek 

felkészüljenek, meghallják szavamat, és lelki szemeikkel meglássák jelenlétemet. 

50 Izrael népe, a ti küldetésetek nagyon nehéz. De az én szavam behatolt lényetek legbelsőbb részébe, 

és megvilágosított benneteket, elvette szemetekről a vakságot, és megmutatta nektek országom dicsőségét. 

51 Szavam átalakított benneteket, mert már nem vagytok ugyanazok, mint korábban ─ mert most már 

fogékonyak vagytok jelenlétemre, felismertetek Engem, és tudjátok, hogyan kell szárnyalni, hogy lélektől 

lélekig keressetek Engem. 

Mégis látom, hogy nem követtétek teljes mértékben tanításaimat, hogy megbotlottatok, és hogy egy 

rövid időre ismét a régiek vagytok, mert nem tisztítottátok meg teljesen a szíveteket a felesleges és 

szükségtelen dolgoktól ─ attól, ami a világ romlottságát táplálja. A gyomok még mindig a benned virágzó 

aranyló búza mellett nőnek. 

Eljött az idő, amikor a gyomok, amelyek az idők során a szívekben kicsíráztak és kivirágoztak, 

gyökerestől ki lesznek gyomlálva. Kötegekbe fogják kötni, és a tűzbe dobják, hogy elpusztítsák. Akkor a ti 

szívetek lesz a tiszta mező, a termékeny és előkészített talaj, ahol az én Igém meghozza gyümölcsét. 

52 Szeretett tanítványok, sok mindenben fel kell készülnötök, mert a spiritualizáció felé tett lépéseitek 

lassúak voltak, és az idő rövid lett számotokra. Mert ebben az időben már közvetlen kapcsolatban kell 

lennetek Isteni Szellememmel, hogy teljesíthessétek küldetéseteket. 

53 Szellemetek tudta, hogyan uralkodjon rövid ideig a test felett, és aztán igazi tanítványaimként 

teljesíteni tudtátok parancsaimat, hogy kiálljatok az emberiségért, amelynek a ti közvetítésetekkel kell 

részesülnie irgalmamban és könyörületességemben. 

54 Engedjétek, hogy Lelkem teljesen bennetek lakozzon, hogy megmutathassátok az emberiségnek 

munkámat, mint mentőcsónakot, mint világítótornyot, mint új mennyországot a megtestesült és nem 

megtestesült lelkek számára. 

55 Azt akarom, hogy mindannyian felkészüljetek és Szentlelkem fényével öltözzetek fel, azt akarom, 

hogy megtaláljátok bennetek az Isteni Művem iránti felelősségérzetet, valamint az Istenségem és 

embertársaitok iránti szeretetet. Mert azt akarom, hogy megújuljatok irántuk érzett szeretetből, és 

tanítsátok magatokat arra, hogy közvetlenül kapcsolódjatok az Én Lelkemhez ─ mert a lelketeknek az 

általatok elért felkészültség szerint kell felhasználnom. Akkor a világ ébredése teljes lesz, és a te 

közvetítésed által érezni fog Engem. Mert ez az Én akaratom. 

56 A jónak a gonosz ellen, a fénynek a sötétség ellen vívott nagy csatájának idejét éltek, és most 

készüljetek fel arra, hogy megvédjétek az ügyemet. Vegyetek engem példaképeteknek, mert én a seregeim 

előtt járok, és ti is a seregek részei vagytok. Nézzétek, hogyan oszlatja el fényem a sötétséget, és hogyan 

távolítja el Igém a bűnt. Ha jó katonák akartok lenni, legyetek engedelmesek és hozzátok az igazság 

fényét, hogy Isten igaz szolgáiként tanúságot tehessetek arról, amit a lelkeknek adok ebben az időben az 

üdvösségükért. 

57 Nem akarom, hogy közöttetek, kiválasztott emberek között, különböző gondolkodásmódokat, sem 

különböző akaratnyilvánításokat lássak, azt akarom, hogy egyesüljetek és egy és ugyanazon inspirációt 

adjátok tovább Tőlem, amelyet az Én Szavam vezérel, amely mindannyiótokkal egy. 

58 Azoknak közületek, akik aludtak, és hagyták kialudni szentélyük lámpását, és megfosztották 

magukat kegyelmemtől, hívást küldök, és azt mondom nekik: Kelj fel, járj gyorsan, és gyere hozzám, aki 



U 334 

167 

Atyaként és nem bíróként vár rád. De valóban azt mondom nektek, nem szabad többé megállnotok az 

utatokon, mert akkor a felelősségetek Velem szemben holnap nagyon nagy lenne. 

59 Felébresztettem az intuíciótokat, és ezen ajándék révén Szellemem szólt a szellemetekhez, és 

parancsokat adtam nektek, hogy kövessétek őket. 

60 Engedem, hogy bizonyossággal járjatok, hogy teljesíthessétek akaratomat. Mert minden, amit az 

én akaratom szerint teszel, a lelked fejlődését fogja szolgálni. Hatalmat és békémet adom nektek, hogy ez 

legyen a köztetek való jelenlétem bizonysága. Nem akarom, hogy bármi megzavarja a békét, amit adok 

neked. Készüljetek fel, és folytassátok a munkát rajta keresztül. De ha szenvedni fogsz az ügyért, amelyet 

hűséges kezedre bíztam, azt mondom neked: Örüljetek, mert nagy jutalmat adok a lelketeknek. 

61 Tudjátok, hogy ahogy vannak lelkek, akiket jóvátételként újra inkarnálódni küldenek, hogy a 

földön lakjanak és igazságosan arassák le annak gyümölcsét, amit korábban vetettek, úgy vannak mások, 

akik nem reinkarnálódnak, hanem láthatatlanul a földön tartózkodnak, amíg el nem érik a spiritualizációt 

vagy emelkedettséget, ami eltávolítja őket mindattól, ami már nem megfelelő számukra. 

62 Minden jóvátétel nehéz, keserű és szomorú. Tanításom azonban megtanít benneteket arra, hogyan 

kímélhetitek meg a lelketeket, hogy ahelyett, hogy a földi szenvedés után békét találna, megtisztulási és 

jóvátételi próbatétel elé nézzen. 

63 Tanuljátok meg itt az én igémben, hogy csak a megfelelő mértékben szeressétek azt, ami a 

világhoz tartozik, hogy amikor eljön az óra, hogy mindent magatok mögött hagyjatok, ne legyen olyan 

teher a lelketeken, amely megfosztja azt a szabadságától. 

64 Szeretett emberek, jöjjetek a Fényhez. Én vagyok az út, amely odavezet, én vagyok az igazság és 

az élet. 

65 Lehetetlen, hogy valaki elpusztuljon, aki élete cselekedeteiben a lelkiismeretére hallgat. 

66 Amikor a lelki életről beszélek nektek, azt akarjátok, hogy részletesen leírjam nektek, hogy 

megértsétek. De amikor rájöttök, hogy bár sokat beszéltem róla, mégis nagyon keveset tudtatok megérteni, 

fájdalommal kérdezitek: "Mester, mi lesz az a létezés, amit a tanításaid és kinyilatkoztatásaid ellenére sem 

vagyunk képesek megérteni? 

67 Azt mondom nektek, tanítványok: Ne aggódjatok, mert nem az a fontos, hogy tudjátok, milyen az 

az otthon, hanem az, hogy higgyetek abban, hogy el kell oda jutnotok, és ezért a lehető legjobban 

készüljetek fel, hogy ingadozás és tétovázás nélkül elérjétek azt a célt. 

68 Már megtanultátok tőlem, hogy a lélek felfelé ívelő fejlődését a szeretet által éri el, mert aki szeret, 

az lényének minden adottságát és képességét kibontakoztatja. Ne csak az értelem kibontakoztatásán 

keresztül igyekezzetek a fény magas csúcsára jutni, hanem mindig keressétek a helyes utat az értelem és az 

érzelmek összehangolására, hogy egy tanítás tanulmányozásával egyidejűleg a tanítást is érvényre 

juttassátok. 

69 Az igazság útja olyan világos, hogy senki sem veszhet el, aki rajta jár. 

70 Nem jártok egyedül, mert bátorításom és világosságom mindannyiótokkal van. De arra az esetre, 

ha ez kevésnek tűnne nektek, minden emberi teremtmény mellé egy szellemi fénylényt helyeztem, hogy 

vigyázza lépteiteket, hogy érzékeltessen veletek némi veszélyt, hogy társatok legyen magányotokban és 

bototok az élet útján. Ők azok az entitások, akiket ti őrangyaloknak vagy védelmezőknek neveztek. 

71 Soha ne mutassatok hálátlanságot irántuk, és ne legyetek süketek az ösztönzéseikre, mert az erőtök 

nem lesz elég ahhoz, hogy az élet minden próbáját kiálljátok. Szükségetek van azokra, akik nálatok 

fejlettebbek, és akik tudnak valamit a jövőtökről, mert én felfedtem nekik. 

72 Ezeknek a lényeknek a küzdelme nagyon nehéz mindaddig, amíg nem éritek el a spiritualizálódást, 

mert a ti részetekről nagyon keveset tesztek hozzá ahhoz, hogy támogassátok őket nehéz küldetésükben. 

73 Amikor a spiritualitásotok lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek és érzékeljétek azoknak a 

testvéreiteknek a jelenlétét, akik láthatatlanul, mindenféle magamutogatás nélkül dolgoznak a ti 

jólétetekért és fejlődésetekért, akkor megbánjátok majd, hogy arra kényszerítettétek őket, hogy annyit 

szenvedjenek a ti bűneitekért. De amikor ez a felismerés felbukkan benned, az csak azért van, mert már 

világossággá vált az elmédben. Akkor felébred az együttérzés, a hála és a megértés irántuk. 

74 Milyen nagy boldogság lesz a védelmezőidben, amikor látják, hogy erőfeszítéseiket te támogatod, 

és hogy inspirációjuk összhangban van a te emelkedettségeddel! 

75 Annyi testvéretek és barátotok van a "Spirituális Völgyben", akiket nem is ismertek. 
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76 Holnap, amikor a szellemi élet ismerete már elterjedt az egész világon, az emberiség fel fogja 

ismerni a mellettetek lévő lények fontosságát, és az emberek áldani fogják Gondviselésemet. 

77 Ki látta a csatákat, amelyeket a Fény e légiói vívnak a zavaros lények inváziói ellen, amelyek 

folyamatosan fenyegetnek benneteket? Nincs olyan emberi tekintet, amely felfedezte volna ezt a csatát, 

amelyet mindketten szüntelenül vívnak egymás ellen, anélkül, hogy ti észrevettétek volna. 

78 A tudatlanságotok mindannak a létezéséről, ami anélkül történik, hogy tudnátok róla, volt az egyik 

oka annak, hogy ebben az időben elrendeltem, hogy a szellemi világ az általam erre a feladatra kijelölt 

agyakon keresztül kommunikáljon veletek. Így ezeknek a lényeknek lehetőségük nyílt arra, hogy 

eljöjjenek hozzátok, hogy tanúságot tegyenek létezésükről, és szeretetükkel, irgalmukkal, alázatukkal és 

türelmükkel bebizonyítsák nektek, hogy azért élnek, hogy menedéket nyújtsanak nektek. 

79 Imádkozzatok, emberek, és egyesüljetek velük imátokban. Bízzon a védelmükben. Ők a ragyogó 

fény lényei, akik képesek arra, hogy teljesítsék a nehéz küldetést mellettetek, vezetve és segítve benneteket 

az egész úton, amíg el nem éritek Engem. 

Az én békém legyen veletek! 



U 335 

169 

Utasítás 335  
Az én békém legyen veletek! 

1 Ma Lelkem ismét leszáll a szellemi Izraelre. Megnyilvánulok nektek, szeretett emberek, az 

Egyetemes Sugár segítségével, és Atyaként és Mesterként, Barátként és Bíróként is szólok hozzátok. Én 

mindenben jelen vagyok, és meghallgatom imáitokat a legbensőségesebb kérésetekre is. 

2 Örülök, amikor látom, hogy a megtestesült lelkek egyre inkább felfedezik az Atyjukkal és Urukkal 

való igazi közösséget, maguk mögött hagyják a régi rítusokat, az imádat különböző formáit, hogy Engem 

keressenek, hogy Engem imádjanak, és szilárdan haladjanak a spirituális úton. Ti, alázatos közösségek 

vagytok azok, akik ebben az időben megkapjátok ezeket a megnyilvánulásokat, és velük együtt az én 

nagyszerű leckéimet. 

3 Nagyszámú lelket egyesítettem, akik a kiválasztott néphez tartoznak ─ nem faj szerint. 

Tudjátok, hogy nem olyan fajoknak szólok, amelyekhez ti tartoztok vagy tartoztatok a múltban. A 

szellemi Izraelhez fordulok, akire küldetést bíztam, mert a föld többi népe közül ők az elsőszülöttek, 

akikre rábíztam korábbi testamentumaimat. 

4 Ti, akik a kegyelem és a kinyilatkoztatások gondviselői vagytok, azt a küldetést kaptátok, hogy 

világosságot hozzatok minden embernek, hogy a világosság jelzőfényei legyetek azok számára, akik 

tudatlanságban vagy közömbösen járják a világot. Te, aki prófétám, tanúm, küldöttem és bizalmasom 

voltál, még egyszer elhívtalak, hogy folytasd küldetésedet, és hogy a küldetés teljesítésében elérd lelked 

tökéletességét. 

5 Hűségetek és szeretetetek ellenére szemrehányás nélkül mondom nektek: még nem követtétek 

korábbi tanításaimat. Ti birtokoltátok a fényt, a békét és az áldásokat, amelyeket testvérnemzetek számára 

adtam nektek, de nem osztottátok meg ezeket az ajándékokat velük. 

Gondoljatok bele: Ahhoz, hogy méltóvá váljatok e küldetés befogadására, átéltétek a lélek és a test 

nagy küzdelmeit, a gondolatok konfliktusait és e világ harcait, hogy megszerezzétek a szükséges 

acélosságot, elszántságot és tapasztalatot. De ha azt mondtam nektek, hogy nem teljesítettétek a 

parancsaimat, akkor sem tagadom meg az elmúlt időkben végzett munkáitok érdemeit. Ezek az érdemek 

tesznek benneteket méltóvá arra a kegyelemre, hogy Engem magatok között tudhattok ezen a szellemi 

megnyilvánuláson. 

6 Tanításom jelentésében megtaláljátok Istenetek jelenlétét. Ez a szó ugyanaz, mint amit a próféták 

hallottak, ugyanaz a fény, mint ami Mózest arra inspirálta, hogy egyesítse a választott népet, és felkészítse 

őket az Úrral való egyesülésre. 

Felfedezem köztetek az egykori izraelitákat, akik az első korszakban előrementek a pusztában tett 

útjukon: Júda bátor és vitéz gyermekeit; ─ a hűséges levitákat, akik vigyáztak Jehova imádására; Zebulon 

fáradhatatlan gyermekeit, akiknek az volt a feladatuk, hogy élelemmel lássák el az emberek karavánját; és 

hasonlóképpen mindazokat, akik hűségük, szeretetük és bizalmuk nagyszerű bizonyítékait adták nekem. 

7 Tekintetem szeretettel tekint azokra is, akik a Messiást várták a második korszakban ─ a 

mártírokra, akiket a hóhér kardja nem tudott megfosztani hitüktől, hogy emberré lettem, hogy megváltsam 

az emberi nemet. Ebben a népben itt vannak tanítványaim és tanúim minden korszakból, és az Urukkal 

való tökéletes közösség ezen időszaka után, amikor tanításaim befejeződnek ezen az általam választott 

módon, Lelkem bőségesen leszáll majd minden gyermekemre, és mindegyikőtök érezni fogja, hogy 

kibontakoznak adottságai és képességei ─ embertársai és saját magatok ámulatára. 

8 Ajándékotok erős és erőteljes lelketekből fog fakadni ─ nem díszként, ami hiúságra adna okot, 

hanem erényekként és példaként, amelyeket gondolataitokban, szavaitokban és szeretetetek 

cselekedeteiben fogtok megmutatni az embereknek, és ezek mind a legnagyobb alázatról és szelídségről 

fognak tanúskodni. 

A prófétálás ajándéka nagy mértékben fog virágozni közöttetek. A tudósok kérdezgetni fognak 

benneteket a jövőről, rohanni fognak a gyülekezetekbe, hogy meghallgassák a tanúságtételeiteket, és 

szembenézzenek a súlyos próbákkal, és megoldják a konfliktusaikat, amelyek eléjük kerülnek. 

9 Jelenleg a kibontakozásotok még mindig csekély, még mindig kételkedtek az adottságaitokban, és 

ha közvetlenül tanúi vagytok bármilyen csodának, amire megengedem, hogy elgondolkodjatok, azt más 
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oknak tulajdonítjátok. De eljön majd az idő, amikor eggyé válsz Velem, és akkor a bizalmad teljes lesz. 

Meg fogjátok érteni ajándékaitokat és tulajdonságaitokat, és ezeken keresztül tanúskodni fogtok rólam. 

10 Bizony mondom nektek, én vagyok az, aki próféciát adok nektek. Soha nem az embertől 

származott, ő csak egy csatorna volt. A próféciák Tőlem származnak, és én megadom nektek a 

lehetőséget, hogy egy bizonyos határig értelmezzétek őket. De azokat, amelyek nagyobb bölcsességet 

tartalmaznak, egyedül én magyarázom el nektek. Valahányszor megpróbáltad őket megfejteni anélkül, 

hogy felkészültél volna, téves értelmezésnek estél áldozatul. 

11 Bejelentettem nektek azokat az eseményeket, amelyeket ma láttok bekövetkezni. Most a nagy 

beteljesedés ideje van. Ezek azok az események, amelyek megadták az értelmezését mindazoknak a 

bejelentéseknek, amelyeket az Első és a Második Időkben adtam nektek prófétáimon keresztül. De az 

emberek már akkor is beszéltek, némelyikük helyesen, némelyikük helytelenül. 

A próféciákat, amelyeket az emberi vizsgálódás felfogása szerint megadtam, helyesen értették meg. De 

azokat, amelyek értelmezése, értelmezése és beteljesítése egyedül Rám hárult, az események és 

megpróbáltatások által tisztáztam. 

12 Most van az emberiség számára a döntő idő ─ egy olyan idő, amikor az ember felébred a 

különböző próbákon keresztül, amelyek szeretetemről beszélnek nektek. Szeretném, ha a lelked tiszta 

lenne, és a szád méltó arra, hogy tanításomat ismertesse. Ezért alázatossággal ruházlak fel benneteket, 

hogy egyszerűek legyetek, bár olyan adottságaitok vannak, amelyek csodálatot váltanak ki azokból, akik 

ismernek benneteket. 

13 Engedd, hogy a prófécia áthassa a lelkedet és az anyagodat, még ha nem is érted. A te 

kötelességed, hogy ezt tudatosítsd. Mások lesznek azok, akik jobban meg fogják érteni, aminek tanúi 

vagytok. De ha sem az egyik, sem a másik nem képes átlátni próféciáim valódi értelmét, akkor 

segítségetekre sietek és elmondom nektek: "Ha a prófécia, amit adtam nektek, nagyon nagy és bölcs volt, 

az azért van, mert a kinyilatkoztatás, amit az emberiségnek adni akarok, nagyon nagy, hogy az tovább 

emelkedjen és magasabb síkokat lakjon be, amíg el nem éri célját. Megadtam ezt a látomást 

kiválasztottamnak, és megadom neked az értelmezését." 

14 Gondolod, hogy Joel, az első korszak egyik nagy prófétája megértette, amit a tömegeknek 

hirdetett? Emlékezzetek, mit mondott: "És lesznek napok, amikor gyermekeitek prófétálnak, és ifjaitok 

látomásokat látnak, és öregeiteknek kinyilatkoztató álmaik lesznek. Csodák lesznek az égen és nagy jelek 

a földön. A nap feketévé, a hold pedig vérré változik. Füst és pára fog felszállni a földről, és akkor nagyon 

közel lesz az Úr nagy napja." 

15 A próféta nem értette annak a következményeit, amit mondott, de őszintén tette. Ő volt az Én 

csatornám és hanghordozóm, lelke tiszta volt, szája méltó, és a prófécia olyan volt, mint a kristálytiszta 

víz, amely a forrásból ered, és nem szennyezett a patakmedrében. 

Így ez az üzenet eljutott az emberek szívéhez, és tiszta maradt. Egyesek egyféleképpen, mások 

másképp értelmezték. De igazat mondok nektek, hogy a megjövendölt nagy nap eljövetele nagyon közel 

van, és az események már most megerősítik a próféta szavait. 

16 Nyisd ki a szemed és készítsd fel a lelkedet, hogy megismerd az eseményeket, és látni fogod, hogy 

az azokban az időkben már bejelentett jelek világosan megjelennek, és maguk a tények mutatják meg 

neked azoknak a szavaknak a magyarázatát és bekövetkeztét. Ez az az értelmezés, amelyet próféciáimnak 

adtam. 

17 Így készítelek fel titeket, szeretett tanítványok, nehéz küldetésetek teljesítésére, hogy ajkatok 

csakis igazságot mondjon, hogy utatok megnyíljon. De ha beszélsz és tanúságot teszel az igazságról, és 

nem hisznek neked, nem értenek meg és nem szeretnek, akkor terhelj meg Engem az üggyel, és ne sírj. 

Mindig menj előre, és soha ne maradj csendben. Szád magabiztosan, bátran beszéljen, és mindig tegye a 

dolgát. Legyen egész lényed készen arra, hogy békét árasszon ─ nemcsak szavaiddal, hanem 

gondolataiddal és spirituális üzeneteiddel is. 

18 Ápoljátok a békét, szeressétek és terjesszétek mindenfelé, mert az emberiségnek mekkora szüksége 

van rá! Ne hagyjátok magatokat megzavarni az élet változó szerencséje miatt, hogy mindig erősek 

maradjatok, és készek legyetek arra, hogy odaadjátok, amitek van. Az a béke, amely minden lélek 

öröksége, ezekben az időkben elmenekült, és átadta helyét a háborúnak, amely nemzeteket mártíroztat, 

intézményeket pusztít el és lelkeket tesz tönkre. Ennek oka az, hogy a gonoszság megszállta az emberi 
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szívet. A gyűlölet, a mértéktelen becsvágy, a féktelen kapzsiság terjed és pusztítást végez. De milyen rövid 

lesz az uralmuk. Örömötökre és megnyugtatásotokra bejelentem nektek, hogy a felszabadulásotok már 

közel van, hogy sokan dolgoznak ezért a célért, akik vágynak arra, hogy a testvériség, a tisztaság és az 

egészség légkörében lélegezhessenek. 

19 Mit fogtok tenni, tanítványaim, ebben a nagy csatában, amely már elkezdődött? Mik a terveid? 

Lényed mélyén látom a hatalmas vágyat, hogy harcolj, hogy megismertesd tanításaimat, mert tudod, hogy 

ezek a legjobb útmutatók az emberiség számára. Harcoljatok a békétekért, erkölcsi és szellemi 

törekvéseitekért. Aztán, amikor erősnek érzed magad a jóságban, vidd magaddal mindenhová, mert 

gyümölcsöző harmatként fog leereszkedni embertársaid szívébe. 

20 Imádkozzatok, és imátok legyen balzsam a körülöttetek lévőknek és a távollévőknek ─ azoknak, 

akik a ti világotokban élnek, és azoknak is, akiknek azon túl is szükségük van a vigasztalásra. 

21 Most egy ösztönzőt adok népemnek, mégpedig a következőt: mindazok a lelkek, akik a háború 

szomorú csatáiban elveszítik testüket, a "Szellemi Völgybe" vonzódnak, és ott maradnak, várva imátokra, 

hogy fényt és tudást nyerjenek. 

Abban az órában, amikor az emberek buzgó és szívből jövő imádságban egyesülnek, e lények a 

dicséret szellemi énekével lepik meg őket. Hallani fogják a hangodat, amely arra hívja őket, hogy 

menjenek előre, és egy pillanatig sem zavarja őket. A fény tiszta lesz, és attól az órától kezdve elindulnak, 

hogy harcoljanak a felemelkedésükért. 

22 Az emberiségre az 1950-es év után nagyon nagy megpróbáltatások várnak. Nagyon keserű 

kelyheket kell majd kiürítenie, és nagyon kemény ütéseket kell elszenvednie. De mindez azért fog 

történni, hogy felébredjen álmából ─ most, hogy a lelke alszik a tökéletességét és valódi küldetését 

illetően. 

Mindezeket a próbákat, amelyeket az emberek ebben az időben kaphatnak, ők idézik fel, hogy észhez 

térjenek és elgondolkodjanak a feladataikon. A lelkek ugyanis hosszú időn keresztül a földről a "szellemi 

völgybe", majd onnan ismét a földre vándoroltak anélkül, hogy reinkarnációjukat igénybe vették volna. 

    De ez a kegyelem, a szeretet és az igazságosság eme bizonyítéka, amelyet azzal adok nekik, hogy új 

életet adok nekik ezen a világon, nem azért van, hogy elpazarolják. Nem csak azért engedem meg, hogy 

visszatérjetek a földre, hogy a gyümölcséből táplálkozzatok, hanem azért, hogy harcolhassatok a 

felemelkedésetekért, és elvehessétek az általam megígért királyságot. 

23 Első alkalommal szelíden hívlak, hogy segítsek felkészülni a csatára. De ha nem érted ezt a hangot, 

akkor szigorúan hívlak, és újra megérintelek. Ha azonban nem követitek, akkor az igazságszolgáltatás 

teljes erejével felráz benneteket, hogy kinyissátok a szemeteket, és meglássátok az új nap fényét. 

24 Figyelmeztetlek benneteket, hogy ne érintsen meg benneteket, amikor azt látjátok, hogy új háborúk 

törnek ki, hogy napról napra emberek sokasága hal meg a szemetek előtt különböző balesetekben. Ha nem 

érted a szívedet megrázó megpróbáltatások okát, emlékezz arra, hogy minden lélek azért jött a földre, 

hogy visszaadja magának azt, amit korábban megtagadott magától, és hogy vannak olyan emberek, akik 

annyira elszédültek, hogy csak egy ilyen megpróbáltatás rázza fel őket. 

25 Mennyire szeretlek, és nem akarok neked fájdalmat! Azok a teremtmények, akik nem találtak 

vigaszt és balzsamot a földön, megkapják tőlem abban a pillanatban, amikor a szellemi völgybe érkeznek, 

hogy elvezessem őket a magas túlvilágra. Azért adom nekik, mert Én vagyok a Pásztor, aki 

elválaszthatatlan a gyermekeimtől. Minden fájdalmuk visszhangzik Bennem, az értelmetlen háborúkban 

kiontott vér az én üres kezembe folyik, az emberiség minden könnye nedvesíti az arcomat. Még a 

legrejtettebb és legtitkosabb lény is nagyon közel áll hozzám. Mindannyiótokra egyformán szeretettel 

tekintek. Azokat a teremtményeket, akikre ellenszenvvel tekintetek, kiragadom a nyomorúságukból, és 

úgy dolgozom rajtuk, hogy belőlük a megújulás, a bűnbánat és a szeretet kristálytiszta vizei áradjanak. 

26 Sokféleképpen szólok hozzátok, mert fel kell készülnötök arra, hogy úgy beszéljetek, ahogy eddig 

még nem tettétek. Örülsz, amikor hallod tanításaimat, és minden nap közelebb érzed magad hozzám. 

Rájöttök, hogy boldogság ott lenni, hogy Atyátok szeressen benneteket ─ hogy elégedettség számotokra, 

hogy átéltétek a nagy próbákat, amelyeket Én rendeltem nektek, mert minden egyes ilyen próba egy-egy 

szakasz, amely közelebb visz hozzám. 
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27 Sok gyermekemet hívtam el, hogy különböző feladatokat adjak nekik, különböző feladatokat 

ebben a munkában, és ezeket nektek adtam, a fejlődéseteknek és a tehetségeteknek megfelelően. 

Mindannyiukból együttesen megalakítottam népemet, új apostolságomat. 

Egyeseket vezetői tisztséggel bíztam meg, és hogy feladatuk ne legyen nehéz és fáradságos, 

gyülekezetekre osztottam az embereket. 

Másokra bíztam a hanghordozó ajándékát, hogy ők közvetíthessék az emberi szóvá vált sugallataimat e 

tömegeknek, akik azért gyűlnek össze, hogy befogadják ezt a csodát. 

Egyeseknek a tisztánlátás kiváltságát adtam, hogy prófétákká tegyem őket, és közvetítésükkel 

hirdessem meg, hogy mi fog történni. 

Az "oszlopok" feladatát azok kapták, akiknek az a feladatuk, hogy támogassák az embereket 

zarándoklatuk során, és segítsék az egyházi vezetőket, segítve a kereszt terhének hordozását a hallgatók 

sokaságával együtt. 

28. Másokat megajándékoztak a közvetítés ajándékával, és ezeket a szellemi világ eszközeivé képezték 

ki, hogy közvetítsék üzeneteiket, Munkám magyarázatát, valamint a gyógyító balzsam, a betegek 

vigasztalásának birtokosaivá, hogy egészséges szellemi kisugárzásaik révén együttesen irgalmat 

árasszanak a rászorulóknak. 

"Aranytollnak" neveztem el azt, aki beleírja a könyvbe, amelyet rátok hagyok, a jelen idejű 

kinyilatkoztatásaimat, tanításaimat és próféciáimat. 

     Az "alapkő" tisztségét azoknak adtam, akiknek a szilárdság, a stabilitás és az erő példaképei kell, hogy 

legyenek az emberek között. Szavuknak, tanácsuknak és példájuknak az emberek között változatlannak 

kell lennie, akárcsak a sziklának. 

De most, hogy megnyilvánulásomnak ez az időszaka a végéhez közeledik, minden hivatalhoz fordulok, 

és mindazokhoz, akiket arra választottak ki, hogy ilyen nagyszerű feladatokat kapjanak, felhívást intézek, 

hogy alaposan vizsgálják meg magukat, és ismerjék fel munkájuk eredményét. Az elmélkedés eme 

órájában mindenki mellett állok. 

29 Ne aggódj, nem hibáztam, amikor téged választottalak. Ismerlek, és tudom, hogy mire vagy képes. 

Tudtam, hogy kik azok, akik örömmel szentelik magukat a Törvény beteljesítésének, és kik azok, akik 

gyengülni fognak az út során. Én vagyok a ti Atyátok, és mindenkinek lehetőséget adtam, hogy 

munkámban dolgozzon, mindenkinek ugyanazt az ételt ajánlottam fel, hogy mindannyian ugyanúgy 

érezzétek magatokat szeretve, ugyanolyan joggal, hogy tanítványaim lehessetek és ugyanazt az örökséget 

birtokoljátok. 

30 Tudtam, hogy néhányan teljesíteni fogják az utasításaimat, és nagyon hamar követni fogják a 

szavaimat. Mások időt szánnának arra, hogy felfedezzék hibáikat és kijavítsák hibáikat. De ajándékaim 

lappangva maradnak a lelkükben, várva az ébredésüket. Mert mindannyiótoknak el kell jönnie hozzám, a 

megértés mindannyiótokban ott lesz. Tökéletesek lesztek, és velem lesztek a jobb kezemnél. 

De ahhoz, hogy elérjetek Hozzám, szükséges, hogy hajlandóak legyetek teljesíteni törvényemet, és 

alázattal és önátadással járjátok az utat. 

Figyeljetek és imádkozzatok ezekben a néhány napban, amikor még mindig ebben a formában vagyok 

nálatok, és hagyjátok, hogy szíveteket megmozgassa az Én Szavam, hogy az engedelmesség, az egység és 

a szeretet iránti vágy fakadjon lényetekből. 

31 Hamarosan elindulnak a hírnökök, és leveleket visznek magukkal. Az ő mércéjük az én Igém és az 

általatok kapott üzeneteim lesznek. Felkészítelek benneteket arra, hogy a béke és a jóakarat küldetéseire 

induljatok. Mert felkészülten akarok találkozni veletek ezen az ünnepélyes napon, amikor az utolsó 

szavaimat kell mondanom nektek. 

32 Már most bejelentem nektek, hogy az utolsó tanításom nem fog tovább tartani, mint amit most 

adok nektek. Ugyanolyan rövid lesz, mint mindazok, amelyeket eddig adtam nektek. Mert az én nagy 

utolsó leckém az elmúlt három év leckéiből áll, ez az a könyv, amelyet Lelkem szeretetének tüzével írtam 

a lelketekben, amelyben összefoglaltam mindazt, amit 1866 óta kinyilatkoztattam nektek. Ebben 

beszéltem nektek a kezdetről, sőt arról is, ami a teremtés kezdete előtt volt ─ az ember fejlődéséről a 

legkorábbi időktől napjainkig. Ebben a Könyvben beszéltem nektek az összes leckémről, amelyet az 

elmúlt nagy korszakok során adtam nektek, és a megpróbáltatásaitokról. Ebben a könyvben egyesítettem 
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az összes elmúlt korszak és a jövő kinyilatkoztatásait értelmezés és beteljesedés nélkül. Ebben 

megtaláljátok a lelketek felkészítését is a fejlődés útjára most a földön és utána a szellemi völgyben. 

33 Ez az utolsó tanításom az 1950-es év utolsó napján ér véget, de nem ez lesz az utolsó 

kommunikációm veletek. Mert megtanítottalak titeket arra, hogy mindenkor imádkozzatok és lelki 

közösségben legyetek Velem. Ti emberek és minden lény, aki az élet különböző világaiban él, 

hozzáférhettek az Én szellememhez, és én a tiétekben lakom. 

Ne érezzétek magatokat távol tőlem, ne érezzétek ürességet vagy csendet, amikor ennek a szónak vége. 

Hallgassátok továbbra is Atyátok harmonikus és állandó koncertjét, örüljetek jelenlétemnek, hogy 

elmélkedhessetek és tanulmányozhassátok Munkámat. 

34 Szükséges, hogy egyesítsétek minden erőtöket és szellemi tudásotokat, mielőtt elindultok e tanítás 

terjesztésére. Akkor, amikor az Igém köré gyűltök, imádkoztok és elmélkedtek, érezni fogjátok 

Jelenlétemet. A gyermekek meg fognak mozdulni, a látnokok szintén érzékelni fogják a jelenlétemet 

megelőző jeleket, és finom módokon fogok megnyilvánulni. Mindenki, aki összejön, érezni fog Engem, és 

ezek az összejövetelek ünnepélyesek lesznek. Lesz egy olyan spirituális légkör, amely békét és bizalmat 

ad a jövőre nézve. 

A "szellemvilág" az agyatok használata nélkül is el fog jönni hozzátok, és bárhová is hívjátok, feláll, 

hogy segítsen nektek a megpróbáltatásaitokban, és továbbra is kegyelmét és védelmét árassza erre a 

világra. Figyelni fog, hogy ne legyen zűrzavar az elmétekben, se rossz értelmezés vagy rossz döntés. 

Amikor a felkészülésnek ez az időszaka véget ér, ne feledkezzenek meg a találkozókról. Mert bár 

tudjátok, hogy mindannyiótoknak külön-külön nyilvánulok meg, azt akarom, hogy egységben, imádkozva 

és a spirituális gyakorlatotokban elmerülve találjátok magatokat. 

35 Emlékezzetek arra a pünkösdre, amelyet apostolaim távozásom után ünnepeltek. Lelkük 

figyelmesen várta megnyilvánulásomat, és amikor egy gondolatban egyesültek, Lelkem leszállt és a 

szájukba adta a szót, és egész lényük megvilágosodott, így képesek voltak kommunikálni a különböző 

nyelvű és hitű emberekkel. 

36 Ezért akarom, hogy ezek az összejövetelek mindig köztetek legyenek, ó tanítványok. Amikor csak 

tudtok, gyűljetek össze, tegyétek az Én nevemben, és jelen leszek, és feltárom nektek titkos kincstáram 

tartalmát. 

Rád bízom életed minden pillanatát és napját, hogy egy-egy pillanatot szentelj belőlük az 

odaadásodnak. De még egyszer megszentelem a hetedik napot, hogy azon közösséget vállalhassatok 

Velem, a többi nap pedig arra szolgáljon, hogy szeressétek egymást, és végrehajtsátok mindazt, amit jól 

megértettetek a tanításomból. 

De az összejöveteleitekhez nem lesz szükség különleges gyülekezeti termekre, ugyanolyan lesz 

számomra az otthonotok, az egyszerű hálószobátok, egy völgyi rét vagy egy hegy, egy folyó partja vagy a 

sivatag. 

37 Azt tanácsolom nektek, hogy ne hirdessétek az emberek között, hogy az én tanítványaim vagytok, 

hogy ne a szátok mondja ezt, hanem a cselekedeteitek beszéljenek. Ne mondjátok, hogy lélekben izraeliták 

vagytok. A világ akkor fogja felismerni a Szellemi Izraelt, ha egységesen teljesíti küldetését, hogy fényt 

gyújtson a lelkekben, békét hozzon a szívekbe, hogy úgy legyen, ahogyan Jákobnak mondtam álmaiban, 

kinyilatkoztatásaiban: "Olyan nagy, olyan számos utódot adok neked, mint a föld pora, mint az ég 

csillagai, mint a tenger homokja, és utódaidban a föld nemzetei áldottak lesznek.". 

38 A föld népei még nem lettek megáldva Izraelben, mert ez mutatja be Nekem a megosztottságukat, 

ahogyan az a II. korszakban történt. Egyesek az anyagnak élnek, mások a szellemnek ─ egyesek egy 

országot teremtenek, mások egy másikat. Látom, hogy egyesek a világért és annak aranyáért élnek, mások 

pedig Engem keresnek, és boldogok a szegénységükben. De ha egyszer egyesítettem ezeket az embereket, 

a békéért és az isteni kinyilatkoztatásokért felelős lelkek e nagy légióját, akkor ez a földgolyó, sőt még a 

menny is meg fog rendülni. Mert egyesülésük olyan erőt, olyan befolyást gyakorol majd a világra, hogy 

nem lesz senki, aki ezt ne érezné. Küldetésed ismert lesz, és üzeneted, amelyet már most rád bízok, 

egyesíteni fogja azt a végrendeletet, amelyet az emberiségre hagytam három időben. 

39 Gondoskodj róla, hogy a lelked olyan legyen, mint egy edény, amely megőrzi mindazt, amit rád 

bíztam. Mert az út, amelyen most járni fogtok, köves szakaszokkal, tövisekkel és tüskékkel tarkított. De 

vannak olyan szakaszok is, ahol fák és virágok teszik kellemesebbé a sétát. Így vándorolva, az 
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egyesülésetek napja, a megváltásotok és az örök béke napja meglep titeket, amikor küldetésetek végére 

értetek. 

40 Imádkozzatok most azokért, akik messze vannak, és azokért, akik körülöttetek vannak, hagyjátok, 

hogy szívetek túlcsorduljon. Gyógyítsd meg a betegeket, adj tanácsot azoknak, akiknek szükségük van rá, 

légy mindenféle vigasz és balzsam a szenvedő emberiség körében. Ha elhaladsz egy idegen mellett, akihez 

nem tudsz egy szót sem szólni, de érzed, hogy meghatódik a szíved, és a lelked imádkozik érte, és a 

testvéred szenvedését a szívemre helyezed, megadom neki, amire szüksége van, mert a fájdalmát a 

szívemre helyezted. 

41 Ismerjétek meg magatokat, fedezzétek fel az általam nektek adott ajándékokat, és ismerjétek fel, 

hogy spirituális tudásotok sok szívet könnyített meg, és emelte meg őket erkölcsi és spirituális szintjükön. 

42 Legyen meg minden intuíciód és szereteted, amire szükséged van a küldetésedhez. 

43 Néhányan közületek azt mondjátok Nekem imáitokban: "Mester, miért mondjam el Neked a 

bánataimat, miért mutassam meg Neked az életemet, vagy miért engedjem, hogy osztozz a terveimben, 

hiszen Te mindent tudsz? Miért vallom meg neked vétkeimet, hiszen te látod őket, hiszen benned vagyok? 

Add meg nekem, ami a Te akaratod, és én megelégszem." 

44 Ezen ima után elragadtatásban maradtatok, és csak azért adtatok hálát, amit megadtam nektek 

azzal, hogy megadtam nektek az Igémet. Ebben van a lelki táplálék és áldás az emberi életed számára. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 336 
1 Nagy gyengédséggel szállok le hozzátok, hogy lelketek megismerje Törvényemet. Ebben az 

időben hatalmas távlatokat mutattam nektek, hogy a fény, a tökéletesség és az igazság útján járhassatok. 

2 Nem akarom, hogy holnap úgy álljatok az emberek elé, hogy nem ismeritek a tanításomat, és egy 

hamis utat követtek, amelyet soha nem mutattam meg nektek. Mert felkészülten hagylak arra, hogy 

megmutassátok az igazság útját azoknak, akik nem hallották a tanításomat, és nem fogjátok felkeresni a 

vakokat és a tudatlanokat, hogy tanítást kapjatok tőlük. Mert nem lesz mit tanítaniuk nektek. 

3 Alázatosnak kell lennetek, és tanúságot kell tennetek arról, hogy ajándékotokon keresztül 

megnyilvánulok az emberiségnek, hogy az emberek segítségül hívhassák nevemet, és elhiggyék, hogy 

jelenlétem közöttetek van ebben a Harmadik Korszakban. Ne adj okot arra, hogy társaid azt mondják 

neked, hogy rossz Mestered volt, hogy tudatlan vagy, hogy nincsenek erényeid, és hogy nem vagy erős. 

Nem, Izrael, nem akarom, hogy ez a fájdalom a lelkemben legyen, és nem akarom, hogy az emberiség 

szemrehányást tegyen neked a felkészültséged hiánya miatt távozásom után. Azt akarom, hogy azok, akik 

még nem hallottak Engem, meghatódjanak az Emberi Értelmen keresztül történő megnyilvánulásomra 

való emlékezésedtől, és táplálják lelküket az Aranytollam által leírt tanításaimmal. 

4 Azt akarom, hogy tanácsoddal térítsd meg a bűnöst, és bátorító szavaiddal erősítsd meg azt, aki 

levert és kétségbeesett. Az ember nem csak kenyérrel él, de az irgalom, amelyet az emberiség számára 

hagyok nektek, lelki jellegű. Olyanok fognak hozzátok jönni, akik bár anyagi gazdagsággal rendelkeznek, 

de nincs lelki békéjük és egészségük. Nekik is át kell adnod, amit rád bíztam. 

5 Tegyetek bizonyságot arról, hogy nem tévedtek, amikor engem követtek. Mert miután a 

hanghordozókon keresztül történő igehirdetésem véget ér, továbbra is hűséges katonái lesztek ennek az 

isteni ügynek ─ ennek a tanításnak, amelynek nincs hibája, és amelyet nem szégyellhetitek terjeszteni az 

emberiség körében. Tetteitekkel tanúságot tesztek az én igazságomról. Nem akarom, hogy ezt a tanítást 

csak az Igén keresztül ismertessétek meg a világgal. 

6 Törvényemet a lelketekben hagyom megírva, hogy rámutathassatok rá embertársaitoknak, hogy az 

emberiséget ez vezérelje, és ne botladozzon többé az útján. 

7 Ez idő alatt az emberek hallottak Engem, befogadták tanításomat ─ az igazságot, amelyet 

világosan kinyilatkoztattam nektek. Akkor sokat gondolkodtak azon, hogyan oktassák az emberiséget erre 

a tudásra, amelyet kezdetben ők maguk sem értettek. 

8 Készülj fel, Izrael, nehogy meglepjenek a társaid. Nem akarom, hogy a bolondok előtt tudatlannak 

mutassátok magatokat. Nem, népem, meggyőződéssel teli szavakkal és magatokba vetett bizalommal kell 

beszélnetek, meg kell magyaráznotok tanításaimat és a kinyilatkoztatásokat, amelyeket ebben az időben 

adtam nektek, valamint azok okát. Arra vagytok hivatottak, hogy oktassátok azt, aki tudatlan, és 

megmutassátok neki a felfelé vezető fejlődés útját. 

9 Az új nemzedékeknek Engem kell keresniük. Mert fejlett lelkeket fogok küldeni a földre, és ezek 

nem hallgatnak majd a világ ostoba szavaira zsenge gyermekkoruktól kezdve, mert lelkük megérteti velük, 

hogy azok a tanítások nem kielégítőek, és akkor hozzátok fordulnak, népem, hogy teljes tisztaságban 

megmutassátok nekik szellemi munkámat. 

10 Valahányszor felemelkedsz az imádságban, emlékezni fogsz a szavaimra. Így nem érhet 

meglepetés az utadon, és képes leszel arra, hogy mindenkinek, akinek szüksége van rá és kéri, átadd az 

utasításaimat. 

11 Én vagyok a ti Atyátok, aki folyamatosan szól hozzátok, hogy megértsetek Engem, hogy az emberi 

értelem által történő kihirdetésem után békémmel telve érezzétek magatokat, és lelkesedéssel, 

engedelmességgel és lendülettel induljatok küldetésetek teljesítésére. 

12 Nem akarom, hogy az emberiség fájdalma észrevétlen maradjon számotokra. Azt akarom, hogy 

érezzétek át a nyomorúságukat ─ a csapásokat, a dögvészeket és minden szenvedést, és imádkozzatok 

szeretettel, hogy elnyerjék kegyelmemet. 

13 Minden sértést, amit az emberek veled tesznek, nem veled, hanem Velem fogják tenni, és így saját 

kezükkel okoznak fájdalmat a lelküknek. Nektek azonban türelemmel kell fogadnotok a megvetetteket, 

mert eljön az idő, amikor mindenki meg fog győződni az igazságomról, és tudni fogjátok, hogy nem 

tévedtetek. 
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14 Sokan azt fogják mondani: "Ha Isten közöttünk van ─ miért nem parancsolja meg, hogy a 

háborúknak vége legyen?". De tudni fogod, hogyan válaszolj embertársaidnak, és elmondod nekik, hogy 

az isteni ítélet idején az Atya megengedi a büszkéknek, hogy elpusztítsák egymást. De azután határt 

szabok a küzdelemnek, hogy békét kaphassanak Tőlem. 

15 A rátok bízott Ige világosság az utatokon, hogy a káosz közepette is megőrizhessétek lelki 

békéteket. Emlékezz, Izrael, hogy minden szavam megelégített téged. Azonban ne csak megszokásból 

hallgassátok ezt az utasítást, hanem valóban kövessétek, amit a Mestertől tanultok. 

16 Ismerd fel, Izrael, hogy Lelkemnek mennyire harcolnia kell a bűn és a hitetlenség ellen. Amikor 

látom, hogy gyermekeim megértettek Engem, Lelkem örömmel telik meg, megáldalak benneteket, és 

engedelmességetek eljut az Atyához, mint a virágok illata. 

17 Nem akarom, hogy holnap keservesen sírj, Izrael, és az ég felé fordított arccal azt mondd Nekem: 

"A szekták és az egyházak magukhoz vonzották a nagy tömegeket, akiknek oly sok szeretettel adtad a 

világosságot." Nem akarom, hogy holnap keservesen sírj. 

Igen, gyermekeim, de a búzát a parlagfűvel együtt fogják továbbadni. Ezek olyan szívek, amelyeket 

nem változtatott meg a te igéd. De bizony mondom nektek, hamis szavakkal akarják szétszórni a juhnyáj 

juhait. De Én vagyok a hatalom, és el fogom érni, hogy a tömegek teljes tisztasággal tudják, hogy az Én 

munkám olyan tiszta, mint a hópehely. 

18 Ne lepődjetek meg, népem. Éljetek mindig éberen és legyetek hűséges őrök. Ne féljetek azoktól a 

szavaktól, amelyeket a saját testvéreitek mondanak nektek, hogy meggyőzzenek arról, hogy tévedésben 

vagytok. 

Álljatok szilárdan, mert nagy jutalmat fogok adni azoknak a "katonáknak", akik hűségesek az 

Ügyemhez ─ azoknak, akik szembenéznek a világnézetek, hitvallások és vallások zűrzavarának e nehéz 

időszakával. 

Minden embertársadat ugyanúgy becsüld meg, ahogyan az én Munkámat becsülöd, és mutass rá az 

utasításra, amelyet ismét meghagyok neked. Ha az emberek gúnyolódnak rajtatok, tegyék csak, mert 

Szentlelkem fénye eléri őket, és akkor bűnbánat lesz a szívükben. 

19 Legyetek állhatatosak és éljetek éberen, mert nehéz idők várnak rátok. Ilyenkor az emberek 

eljönnek a munkámhoz, és megpróbálják kideríteni. De valóban, mondom nektek, átsegítelek titeket, ez az 

Én akaratom. Mert amikor rövid időre sötétségbe burkolóztok, ragyogó fényként jelenek meg, hogy 

megvilágosítsalak benneteket és megmentselek benneteket az éhes farkas torkától, és hogy megmutassam 

nektek a fény és az igazság útját. 

20 Én, a Mesteretek, megismertetem veletek mindazt a dicsőséget, amely körülvesz benneteket, és 

azokat is, amelyeket rejtve hordoztok magatokban, anélkül, hogy a spiritualitásotok hiánya miatt 

érzékelnétek. 

21 Azt akarom, hogy megismerjétek mindazt az erőt, amellyel felruháztalak benneteket, hogy jót 

cselekedhessetek és megmásszátok a hegyet, mindig az igazságom botjára támaszkodva. 

22 Az élet mindig is szomorú volt az ember számára, mert mindig is figyelmen kívül hagyta a benne 

rejlő ajándékok nagy részét. Hogyan használhatta volna fel őket, hiszen nem tudott a létezésükről? 

Gyakran találtam embereket levertnek és szomorúnak, mert úgy gondolták, hogy képtelenek 

megszabadulni attól az igától, amely az életet jelenti számukra ebben az időben. És ezért kellemesen 

megleptelek benneteket a hangommal, amely hív benneteket, az Igémmel, amely hitet, életbátorságot, 

örömöt és reményt ébreszt bennetek. 

23 Csak a hit teheti erőssé a lelket, és ezért tanításommal egyesekben meggyújtom a hitet, másokban 

pedig felélesztem azt. Mert a jövőben erős, példamutató, engedelmes és törvénytisztelő népet kell majd 

képviselnetek. De ereje az Én törvényembe vetett hitéből fog fakadni. 

24 Nem akarok több könnyet látni a szemedben, nem akarom látni, hogy az életed nehéz terhét 

viseled szellemi eszmények nélkül, helyette tele gondokkal és fizikai szenvedéssel. 

25 Érezzétek magatokat Atyátok szeretett gyermekeinek. Tanuld meg kérni Tőlem, amire szükséged 

van a jólétedhez. Emlékezzetek arra, hogy én vagyok az Isteni Vigasztaló, hogy a megpróbáltatásaitokban 

ne hagyjátok, hogy a félelem legyőzzön benneteket. Tudd, hogy a fájdalom csak arra való, hogy 

megacélozza a szívedet, nem pedig arra, hogy meggyengítse. Meg kell tisztulnia, de nem kell 

megkeserednie. 
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26 Már a földön érd el azt a boldogságot, amely betölti lelkedet, és amely megadja első gyümölcseit 

ezen a világon, hogy csüggedés nélkül folytathasd az élet útját. 

27 Spiritualizáljátok magatokat tanításaim ihletésében, hogy Engem teljesen megnyilvánulhassak 

lényetekben. 

28 Akkor nem adtam neked a testemet? Értsd meg tehát, hogy birtokában vagy. Hadd nyilvánuljak 

meg a közvetítésed által, mintha a saját testemben tenném. Akkor valóban spiritualizáltátok magatokat, és 

Atyátok akaratát fogjátok cselekedni. 

29 Nyisd ki szíved ajtaját, és engedj be, hogy szenvedéseidben megvigasztalódj. Én, a lények és 

világok Ura, egy koldus alázatával jövök hozzátok, és egyetlen kérésem, könyörgő kérésem az, hogy 

szeressétek egymást. Mert megértésetek és megkülönböztetésetek révén szeretni és imádni fogtok Engem. 

30 Minden gyermek az Én Lelkem része, ezért amit a felebarátoddal teszel, azt teszed Velem is. Nem 

gyászolod mások szenvedését, ahogyan a sajátodat is? Miért érzitek magatokat idegennek, hiszen ugyanaz 

a szellem és ugyanaz a test vagytok? Ti vagytok az Én művem, amelyet kezdetben azért teremtettem, hogy 

fejlődhessen és tökéletesedhessen az idők során. 

31 Ma, a nagy megpróbáltatások korában csak a hitetek fog győzedelmeskedni, és a buzgó ima, amely 

egy hatalmas kulcs, amely kinyitja az ajtókat és megismerteti veletek az utatokat, segíteni fog benneteket. 

32 Nagyon nagy lesz a munkátok, hogy a szellemben való megnyilvánulásom örömhírét elvigyétek 

embertársaitoknak, mert a mostani kor emberisége kevésbé hiszékeny és kevésbé jámbor. Kétségeikkel és 

felkészületlenségükkel fognak téged szembesíteni, és neked kitartóan küzdened kell. De ne essetek 

kétségbe, amikor ezekkel az akadályokkal találkoztok, teljesítsétek küldetéseteket ebben az időszakban, és 

megelégedéssel fogjátok látni, hogyan világosodik meg ez a világ a testvériség és a béke által, amelyre oly 

régóta vágytak és kértek azok, akik mindig is bíztak a Fény győzelmében a sötétség felett. 

33 Azon a napon, amely már közel van, a földön élők képesek lesznek értékelni a szeretetet, mint 

ennek az életnek az okát, és mindazokat a szépségeket és tökéletességeket, amelyeket a szeretet művei 

minden időben megvalósítottak. Akkor tudni fogjátok, hogy miért jöttem ebbe a Korszakba, és mi lesz az 

erőfeszítéseitek eredménye ─ míg mások a "Szellemi Völgyben" lesznek, és onnan kimondhatatlan 

örömmel fogják látni, hogy megsokszorozódnak azok a magok, amelyeket elvetettek ebben a világban. 

34 Legyetek érzékenyek minden tőlem érkező sugallatra, legyetek engedelmesek és egyszerűek. 

Engedjétek, hogy megismerjenek Engem az ajándékaitokon keresztül, engedjétek, hogy elérjem 

embertársaitokat az ajándékaitokon keresztül. Ajkatok beszélje vigasztaló szavaimat a szenvedők füle 

hallatára, és fejezze ki bölcsességemet azok előtt, akiknek világosságra van szükségük. Kezeitek 

szolgáljanak Nekem, hogy simogassanak, és szemeitek, hogy irgalommal, gyengédséggel vagy 

együttérzéssel nézzenek. 

35 Teljesen be kell töltenetek magatokat Velem, hogy képesek legyetek elvégezni azokat a 

cselekedeteket, amelyekre tanítottalak benneteket. Akkor tudni fogjátok, hogy Krisztus minden lélekbe 

beleönti az Ő igazságát, és csak arra vár, hogy a lelkek felemelkedjenek, hogy kinyilatkoztassa szeretetét. 

36 Ha tanításom olyan furcsának tűnik számodra, hogy azt hiszed, még soha nem hallottál ilyen 

szavakat, pedig ismersz engem, akkor azt mondom neked, hogy csodálkozásod annak az eredménye, hogy 

nem fedezted fel annak lényegét, amit a múltban kinyilatkoztattam neked. Ezért ez a tanítás furcsának 

vagy újnak tűnhet számotokra, holott valójában ez a fény mindig is jelen volt az életetekben. 

37 Ma az elméd úgy fog hánykolódni, mint egy törékeny csónak a viharban. De nem fog felborulni, 

egy csodálatos erő megvédi. Minden villámlás a remény szikrája lesz a mély éjszakában, és amikor a vihar 

végre véget ér, és az új nap a béke üzeneteként érkezik, szíved legbelsőbb részéből egy hittel, szeretettel és 

hálával teli ima fog felcsendülni. Úgy fogod érezni, hogy a lelked megerősödve került ki a 

megpróbáltatásból, és egyfajta megvilágosodást fogsz tapasztalni, amelyet korábban nem ismertél, és 

amely lehetővé teszi számodra, hogy tisztán lásd azt, ami eddig sötétség és rejtély volt számodra. 

38 Csak akkor küldelek titeket a világba, hogy terjesszétek az üzenetemet, ha belsőleg átalakultatok. 

Mert csak ha a tanítványokban valódi szellemiség van, akkor tudják majd, hogyan adják tovább, ahogyan 

tőlem kapták. 

39 Azt is mondom nektek, hogy mielőtt elküldenélek titeket, hogy megosszátok ezt az örömhírt, 

meggyógyítom a sebeiteket és megfürdetlek benneteket a vigasztalás balzsamjában, amelyet én 

árasztottam erre az emberiségre. 
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40 Jöjjetek ma, hogy meghallgassátok ezt az Igét ─ jöjjetek a tudástól és irgalomtól túlcsorduló 

Forráshoz, hogy valóban elkezdhessetek megismerni Engem, mert ti nem ismertek Engem. 

41 Minden alkalommal, amikor ajkaid vagy gondolataid azt mondják Nekem: "Uram, könyörülj 

rajtam, könyörülj fájdalmamon ─ Uram, ne tagadd meg tőlem a megbocsátásodat", bizonyítod 

tudatlanságodat, zavarodottságodat és azt, hogy milyen kevéssé ismersz Engem. 

42 Mondd, hogy könyörüljek a fájdalmadon? Kérjetek engem, hogy könyörüljek gyermekeimnek? 

Könyörögjetek, hogy bocsássam meg bűneiteket ─ Én, aki szeretet, kegyelem, irgalom, megbocsátás és 

könyörület vagyok? 

43 Jó, hogy igyekeztek meghatni azokat, akiknek kemény a szívük a földön, és hogy könnyekkel és 

könyörgésekkel igyekeztek könyörületet ébreszteni azokban, akikben nyoma sincs a felebarátjuk iránti 

könyörületnek; de ne használjátok ezeket a mondatokat vagy gondolatokat arra, hogy meghatjátok Őt, aki 

szeretetből teremtett benneteket, hogy örökké szeressen benneteket. 

44 Most már érted, miért mondtam neked, hogy nagyon keveset tudsz rólam? Olykor, amikor a pohár 

nagyon keserű a szádban, vagy egy fájdalmas próbatétel eléri azt a határt, amit erőd elviselni képes, 

segítségül hívod Nevemet, és azt mondod Nekem: "Uram, vedd el tőlem ezt a büntetést, ne engedd, hogy 

többé szenvedjek.". 

     Ó, ti emberek, akik sötétségetekben nem veszitek észre, hogy nem Én akarlak titeket a fájdalomban 

tartani, hanem ti magatok vagytok azok, akik szenvedést okoztok, akik keserűséggel töltitek meg a 

poharatokat, és aztán Engem vádoltok. 

45 Jöjjetek el ehhez a fényforráshoz, hogy lelketek és értelmetek megvilágosodjon, és akkor kezdjetek 

el megismerni Engem, mint Atyát, mint Mestert és mint Bírót. Mert Én, mint fáradhatatlan Mester, veled 

voltam, Izrael, anélkül, hogy elnéztem volna engedetlenségedet és a megértésed hiányát, az elmélkedés és 

a Törvényem tanulmányozásának hiányát. Isteni Szavam által ráébresztelek benneteket hibáitokra, 

gyengeségetekre és tudatlanságotokra. Időt adtam nektek, hogy munkához lássatok a földeken, amelyeket 

örökségként rátok bíztam. 

46 Ez az a küldetés, amelyet a Mester mindenkor a tanítványra bízott, hogy közbenjárjon az emberek 

szenvedésével és keserűségével szemben. 

47 Szavam mindig a lélek felkészültsége és emelkedettsége szerint szólt hozzátok. De úgy szállok le a 

bűn és a sötétség világába, hogy közben nem veszélyeztetem Isteni Fényemet. Azért jöttem hozzátok, 

hogy megújuljatok. De amikor Isteni Szavammal számon kértelek benneteket, akkor szenvedtek, mert 

éreztétek, hogy Szavam megérintette szíveteket, hogy felébressze lelketeket. 

Az Ige, amit a tested hallott, nem tetszett neki, mert materializmusod megakadályoz abban, hogy 

felismerd az Isteni szándékot, a lényeget és az inspiráló erőt minden Igében, amit adtam neked. Ezért azt 

mondom nektek: Dematerializálódjatok, és engedjétek meg lelketeknek, hogy megtörje láncait és 

felemelkedjen Hozzám, hogy meghallhassa Isteni Szavamat, és anyagi lényetek része a lelketeken 

keresztül megértse, amit a Mester átad nektek. 

48 Az az akaratom, hogy ti legyetek az izraelita nép, amely a szeretet és az isteni béke magvait 

hordozza szívetekben. A világ irgalmasságot és könyörületet vár a ti Istenetek részéről, és ahogyan a 

múltban, úgy most is azt várja, hogy meglássa Jézus igazi tanítványait. 

49 Az emberek olyan küzdelmet várnak tőletek, mint a második korszak tanítványai. De néha 

elvesztettétek a bátorságotokat, és amikor halljátok, hogy embertársaitok káromolnak és rágalmaznak 

benneteket, csalóknak neveznek benneteket, úgy viselkedtek, mint Péter, és megtagadtok Engem az úton, 

megtagadjátok a kegyelmet, amellyel felkészítettelek benneteket, és elveszítitek azt azzal, hogy 

visszazuhantok materializmusotokba. 

50 Meg kell győznöd a hitetleneket, fel kell emelned az elesetteket, és vigasztaló és szeretetteljes 

szavakat kell adnod a szenvedőknek. 

51 Az emberek szabad akaratukban egyesülésre szólítanak fel, hogy béke uralkodjék a földön. 

Harmóniára törekszenek, és meg akarják mutatni a világnak, hogy fény van bennük, hogy meg vannak 

ajándékozva a béke megteremtésének erejével. 

De ezek a csalók ki akarják ragadni a kezetekből a felbecsülhetetlen értékű ékszert és az Új Szövetség 

frigyládáját, amelyet rátok bíztam, és újra a fáraó szolgáivá akarnak tenni benneteket, a sötétség 
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rabszolgáivá ─ azoké, akik a megértés hiánya miatt a gonoszság láncait rángatják, önzésük önhitt 

önzésének láncait. 

52 Nemcsak a Második Korszak apostolai küldetésének beteljesüléséről és Mózes küldetésének 

beteljesüléséről beszéltem nektek. Nem, Izrael, a názáreti Jézus küldetésének beteljesedéséről beszéltem 

neked. A legtökéletesebb példát adta neked. 

53 Adtam nektek valamit Jézusnak ebből a hatalmából, hogy hozzá hasonlóan ti is elindulhassatok, 

hogy szenvedő embertársaitok segítségére siessetek. 

54 Nem adtam az embereknek más törvényeket, sem más tanítást, sem más utakat. Maguk az emberek 

voltak azok, akik kikövezték azokat az utakat, amelyeken az emberiség ma jár. De jó úton jársz, és élvezed 

szeretetemet és fényemet. 

55 De ti, emberek, azt akarjátok, hogy a kövek tanúskodjanak jelenlétemről? Nem, Izrael, mert ez 

fájdalmat és keserűséget okozna lelkednek és testednek. 

56 Nem az az akaratom, választott népem, hogy elpusztuljatok, és hogy az emberiség ne ismerjen el 

benneteket tanítványaimnak, a jövő tanítóinak. Ezért a Mester azt mondja nektek: Tanulmányozzátok és 

kutassátok, hogy megértsétek isteni célomat, hogy a világ megismerje és eljusson az élet fájához. 

57 Szeretett népem, rövid az az idő, amelyben hallani fogjátok isteni szavamat egy hanghordozón 

keresztül. De népem számából egyetlen lélek sem lehet túl kevés vagy túl sok. Száznegyvennégyezer 

embernek kell összegyűlnie Jelenlétem előtt 1950 végén, hogy megkapjátok a végső utasításokat, amelyek 

alapján vezetni kell benneteket nehéz küldetésetek teljesítéséhez, hogy elinduljatok a nemzetekhez, hogy 

fényt, irgalmat és igazságot hozzatok. Így, kiválasztottaim küldetésének teljesítésével a világ élvezheti 

Isteni Lelkem békéjét. Ezért a fáradhatatlan Mester egy újabb szótagot ad nektek a tanításából, hogy 

tanulmányozhassátok, értelmezzétek és kövessétek. 

58 Megnyilvánulásomat a fény, a béke és az irántatok érzett szeretet jellemzi. Megmutatom nektek az 

utat, amelyen meg kell újulnotok. Arra utasítalak, hogy járjatok rajta, hogy érezzétek, hogy szeretetem 

megerősít benneteket. Ez lesz az az erő, amely szilárdan járni fog benneteket, amely igazi tanítványokká 

fog átalakítani benneteket, akik hűséges tanúságot tesznek jelenlétemről az emberiségnek. 

59 Szabaddá teszlek benneteket, hogy ne legyetek többé a bűn rabszolgái. Azért adom nektek a fényt, 

hogy megismerjétek az igazságot, és szentélyt építsetek a szívetekben, ahol fáklyaként mutatjátok be 

nekem a hiteteket, hogy a lelketek felemelkedhessen hozzám, és közösségben lehessen velem. 

60 Nem akarom, hogy többé azt mondd Nekem: "Uram, miért vagy távol tőlem, miért nem hallasz 

meg, miért érzem magam egyedül az élet útján?". 

Szeretett emberek: Én soha nem távolodom el gyermekeimtől, ti vagytok azok, akik eltávolodnak 

Tőlem, mert nincs hitetek, és ti magatok is elutasítottatok Engem, és bezártátok szívetek ajtaját Előlem. 

61 A világ tévesen ítél meg téged, és fájdalmat okozott neked. De amikor Atyádhoz kiáltottál, 

irgalmasságból a legjobb "ruhákat" adtam neked, mert nagy az irgalmasságom, és nem hagytalak elveszni. 

Mert én vagyok az üdvösség kikötője számotokra és az emberiség számára. 

62 Mennyei asztalom legjobb ételeivel tápláltalak benneteket, és megmostam a lábatokat, hogy úgy 

járhassatok az utatokon, mint a Mesteretek. 

63 Szívetekben hagyom megírt szavamat, hogy a fény gyermekei lehessetek, akik tanúságot tesznek a 

köztetek való jelenlétemről ─ hogy az emberiség botja lehessetek, és megmutassam nektek a 

mentőcsónakot ─ hogy fényem beragyogja a sötétséget, és megtanítsátok a világot szárnyalni és szellemtől 

szellemig közösségben lenni Istenségemmel. 

     Ezért készítelek fel benneteket, emberek, hogy a harmadik korszak szolgái legyetek, akik az élet 

kenyerét és a kristálytiszta vizet adják a tömegeknek. 

A gyermekek elpusztulnak a romlottság, a fogalmak összezavarodása és az anyagiasság idején. A világ 

úgy megy a maga útján, mint a vak ember, azok, akik halottak a kegyelmi élet számára, az emberiség az, 

amely elpusztul, és a szenvedés újabb poharát adja Nekem, hogy megigyam. Mutasd meg nekik az új nap 

fényét, engedd, hogy érezzék jelenlétemet, és mondd meg nekik, hogy az Atya tárt karokkal várja őket. 

64 Rövidek már azok a pillanatok, amikor egy hanghordozón keresztül halljátok majd szavamat. De 

isteni szavamnak olyan kell lennie, mint egy könyvnek, amelyet az emberiség előtt kinyitottak. 

Meg kell mutatnod a szívedbe, a lelkedbe írva, mint fényt, amely megvilágosít, mint fáklyát, amely az 

emberiséget vezeti. Mert ez az, amelyik a tőletek kapott gyümölcsöt kívánja, különböző módokon fog 
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eljutni hozzá, és nektek kell azt átadnotok neki, hogy a kegyelem élete legyen benne. Ez az élet fájának 

gyümölcse, és aki ebből táplálkozik, nem vész el, mert örök élet lesz benne. És nektek, akik ezen a 

gyümölcsön táplálkoztatok, engednetek kell, hogy a lelketek felemelkedjen és felemelkedjen ─ minden 

láncát megtörve. 

65 Töltsétek meg szíveteket békével és jóakarattal. Legyetek a világosság lelkei, akik szabad 

lelkekként mutatkoznak meg a világnak, akik tudták, hogyan építsék az igaz Egyházat az Uruk számára. 

66 Szeretném látni, hogy életet adtok a "halottaknak" és fényt a "vakoknak" azáltal, hogy elviszitek az 

üzenetemet azok fülébe, akik nem akarnak meghallani Engem, és megtérítitek a szíveket a hitre. Ez az az 

arany mag, amelyet a kezedben fogsz bemutatni Atyádnak. Ezért felemellek téged, és átadom neked a 

tanításomat, amely mérhetetlen értékű kincs a lelked számára. Mert éreztettem veletek békémet az 

Igémben, és inspiráltalak benneteket vele, hogy ezen az úton járhassatok, amelyet Szentlelkem fénye 

áraszt el. 

67 Nem néztem a hibáitokat, most már csak Atyaként vagyok nektek, hogy átadjam nektek az Igémet, 

hogy azt követve megújuljatok, és lássátok, hogy betelik a kegyelmem. Azt akarom, hogy lelkileg 

felöltözve lássak benneteket, akiket egyformán megvilágosít Szentlelkem fénye, hogy ─ szeretet, hit és 

jóakarat által egyesülve ─ ti legyetek az az erős Izrael, aki megismerteti Munkámat a világgal, hogy 

bennetek lássák követeimet, hírnökeimet ─ azokat a lelkeket, akik valóban felkészültek arra, hogy 

vezessék az embereket. 

68 Tanításaimat nap mint nap megkapjátok. Én vagyok a Mester, aki folyamatosan oktat benneteket, 

hogy a jövőben, ha egyszer szellemivé tettétek magatokat, lelki dicséretet énekeljetek. 

69 Azért adom nektek az erőmet, hogy követni tudjátok isteni nyomomat. Megvilágosítom elméteket, 

hogy világosan megértsétek Atyátokat, hogy helyesen értelmezzétek Igémet, és hogy az igazság, amelyet 

az emberek különböző módon keresnek, megnyilatkozzon bennetek. 

70 Nektek, szeretett emberek, el kell vinnetek ezt az üzenetet az emberiségnek, hogy az igazság 

fényében megértse az Atya törvényét. Mert látom, hogy nagy tévedéseikben belekeverednek az Én 

magasrendű tanácsaimba, és igyekeznek behatolni az Én titkos kincstáraimba, bár erre nincsenek 

felkészülve, és még nem is értettek meg Engem. 

71 Tanításom lesz az a tiszta tükör, amelyben az emberiségnek önmagára kell néznie, hogy alázattal 

és szelídséggel engedje, hogy Szavam megtérítse és felkészítse arra, hogy szeressen Engem, hogy 

megújuljon, és hogy az emberek szeressék egymást. 

72 Azért adtam nektek békém zsinórmértékét, hogy azt a világ számára érzékelhetővé tegyétek. De a 

béke, amelyet rátok bíztam, az az én Lelkem békéje, amely lelketekre lelkesít, amely szeretetemből 

születik, és amely által az emberiség tudatára ébred Jelenlétemnek. Ezt a békét adtam nektek, hogy teljes 

mértékben érezhessétek az utatokon, amelyet azért köveztem ki, hogy ne tapasztaljatok fájdalmat. Mert ezt 

ti teremtettétek magatoknak. 

De a lelked nagy ajándékokkal és erővel rendelkezik, hogy győzedelmeskedhess a szenvedés felett, 

amely megtisztít és megtisztít téged. Mert bizony mondom nektek, nem a fájdalom önmagában fog 

közelebb vinni hozzám, hanem a törvényemnek való engedelmesség, a jócselekedetek. 

73 Boldogságot fogtok érezni tanításaim gyakorlásában, és így fogtok felemelkedni a hegyre. Értsd 

meg, hogy nehéz küldetést kell teljesítened. Mesteretekhez hasonlóan nektek is az engedelmesség nyomát 

kell hagynotok az emberiség körében, az alázat példáját, hogy az olyan legyen, mint egy fénylő ösvény, és 

az eljövendő nemzedékek követhessék példátokat. Kikövezett utat kell hagynotok számukra, hogy elérjék 

a spiritualitást. Ti lesztek az igazság vetői, hogy a világ többé ne zuhanjon a szakadékba ─ az 

ellenségeskedésekbe, amelyeket az idők során táplált. 

74 Készüljetek, népem, mert a világ éhezik arra, hogy megértse az igazságomat. Hozzatok neki 

vigasztalást, mert nagy a megtisztulás. De azt is mondom nektek, hogy nagy az a kegyelem, amelyet 

kincstáramban tartok számotokra. De mielőtt megkapnád, méltóvá kell válnod arra, hogy kiérdemeld. 

Amint eléritek küldetésetek beteljesülését, rá fogtok jönni, hogy lényetek legbensőbb részében megvan. 

75 Bizony mondom nektek, nem vagytok többé szűkölködők, sem gyengék, sem vakok. Mert az én 

fényem megvilágított benneteket, hogy tanúságot tegyetek jelenlétemről ebben az időben. Az az akaratom, 

hogy azok, akik utánatok jönnek, találjanak egy csendes, békés helyet, amelynek árnyékában 
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megpihenhetnek. Fogadjátok be őket, vezessétek őket a kegyelem forrásához anélkül, hogy 

tudatlanságukat vagy gonoszságukat néznétek. 

Ha leprával jönnek, gyógyítsd meg őket, mert nálad van a gyógyító balzsam, és ha gyilkos jön hozzád, 

takard be lelki palástoddal, és vedd rá, hogy bánja meg bűneit, hogy keresse a vizet, amely megtisztítja őt a 

foltjától, amely megváltja őt. Amikor ezek a szellemileg rászorulók az ajtótokhoz jönnek, mert az én 

igémre és világosságomra vágynak, semmit sem tagadhattok meg tőlük. Legyetek embertársaitok szolgái, 

mert erre készítettelek fel benneteket, hogy kegyelmemet adjátok. 

76 Tehát bárhová mentek, mindenhol jólét lesz. Az emberek fel fognak ismerni Engem, érezni fogják 

jelenlétemet, és hitet fognak érezni a szívükben. Így a világ képes lesz elfordulni a bálványimádástól. 

Az embereknek lelkileg kell Engem keresniük, szeretniük kell egymást, és egymás szeretetéből kell 

táplálniuk a békét és a jóakaratot. De ti vagytok azok, akik elhozzátok ezt a tanítást, olyanok lesztek, mint 

egy fénysugár a sötétségükben. 

77 A harc közel van. Tudni fogjátok, hogy ez a fény harca a sötétség ellen. Akkor az én ügyem 

katonáivá váltok, fel fogjátok tűzni a jelvényeteket, felemelitek az én szavam kardját, és tanúi lesztek 

annak, hogy Uratok seregei harcolnak e világ sötétsége ellen. 

78 Ez az az idő, amikor megvilágosítok minden lelket, amikor felszabadítom a világot az évszázadok 

óta tartó rabságból. De szükséges, hogy éreztessem magam ebben a gonoszsággal, ellenségeskedéssel és 

rosszindulattal teli világban, amelyben virágoznak a háborúk, amelyben a bűn meghozta minden 

gyümölcsét. Szükséges, hogy megtisztuljon, mint az arany a tégelyben, hogy a kegyelmi életre 

emelkedjen, és az embernek örök élet legyen a lelkében. 

79 De az Atya azt mondja nektek: Nem pusztítom el a teremtés legdrágább dolgát, ami a lélek. Nem, 

szeretett gyermekeim, én csak megtisztítom a világot a romlottságtól, hogy egy új emberiség jöjjön létre, 

amelyben a tömegek érezni fognak Engem, és beteljesítik Törvényemet. Az emberek szeretni fogják 

egymást, enni fogják az élet fájának gyümölcsét, oltani fogják lelkük szomját a kegyelem kimeríthetetlen 

forrásában, és Szentlelkem megvilágosítja őket, mint a királyi csillag. Akkor látni fogjátok, hogy az 

emberiség dicsérni és áldani fog Engem. 

80 Szeretett Izrael, ti vagytok a kiválasztottak és a felkészültek, hogy folytassátok a harcot és a 

munkát, hogy ez a világ meglássa az Új Napot. 

81 Emberek, ti vagytok a kezdetek, mert ti vagytok az elsők, akik példát mutatnak. Mutassátok be a 

Munkámat úgy, ahogyan azt rátok bíztam. Legyetek igazi spiritualisták, akik a Szentlélek ajándékait teljes 

dicsőségben hordozzák. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 337  
1 Üdvözlöm a szelíd és alázatos szívűeket, akik nem sértődtek meg e helyek szerénységén, ahol 

megismertetem magamat, mert csak arra gondoltak, hogy lelküknek örömet szerezzenek azzal, hogy 

hallják Szavamat. 

2 Bizony mondom nektek, e szívek felkészítésének rövid pillanataiért küldöm Fényemet és Békémet 

erre a háborgó tengerre, amelyben az emberiség elpusztul szenvedélyei és háborúi közepette. 

3 Hogyan ne éreznék az Én Lelkem is örömöt, amikor látom ezeket a tömegeket, akik Engem 

keresnek a hanghordozón keresztül hallott üzenet értelmében? Már nem kérnek formaságokat vagy 

szertartásokat, csak a Lélek kenyerével akarnak táplálkozni. 

4 Egyetek és lakjatok jól, lelkek, agyak és szívek, hogy megerősödve és táplálva érezzétek 

magatokat az örökkévalóságig, amikor már nem halljátok ezt a hangot. 

5 A Mesteretek hangja, amelyet a hanghordozók humanizáltak, véget ér. De kinyilatkoztatásaim és 

tanításaim könyve, mint a kiolthatatlan fényességű világítótorony, örökké a lelked előtt marad. 

6 Ez az Ige, amely békével árasztotta el lelketeket, amely végtelen örömöt hozott e nép szívébe és 

elméjébe, amely a "halottakat" is hitre keltette, és megvilágította mindazok útját, akik hallották, ─ még ha 

nem is halljátok többé választottjaim ajkáról, kitörölhetetlen és felejthetetlen marad számotokra. 

7 Boldogok azok, akik tudják, hogyan kell ezt a kenyeret és ezt a bort a legtisztább és legtisztább 

lényükben tartani, mert mindig lesz valami, ami vigaszt nyújt, ami irgalmat vet, és ami világosságot gyújt 

az útjukon. 

8 Boldogok, akik ma hittek, mert holnap elhiszik, amit hallottak és láttak. A földön maradtok, hogy 

embertársaitok lelki ébredéséért és békéjéért dolgozzatok, és én addig tartalak benneteket, amíg el nem 

viszlek benneteket az Ígéret Földjére. 

9 Mivel a memóriátok túl gyenge ahhoz, hogy megőrizze a tanítások bőségét, amelyeket 

kinyilatkoztattam nektek, egy általam ihletett anyagi könyvet hagyok rátok, amely tartalmazza mindazt a 

lényeget, amit ebben az időben tanítottam ennek a népnek. Így könnyebb lesz a napi munkátok, mert 

tanításaim mindig bátorítani fognak benneteket ─ mert nem fog fennállni a veszélye annak, hogy idővel 

elfelejtitek, amit egyszer hallottatok. Tévedésbe, hamisításba vagy titkolózásba esnél. 

10 Szavam továbbra is világítótorony és csillag lesz e nép számára, és a szellemi diadal azoké lesz, 

akik hűségesek és kitartóak a végsőkig ─ azoké, akik nem riadnak vissza a sivatag éhségétől és 

szomjúságától ─ azoké, akik lépésről lépésre felkapaszkodnak saját Golgotájukra, tekintetüket mindig a 

Végtelenre szegezve, amely a fény, az örökkévalóság és az igazi boldogság ígérete. 

11 Minél inkább felemeled a lelkedet, annál kevésbé fog nyomasztani a kereszt. És ha egyszer már 

nem ebben a formában szólok hozzátok, szellemben közeledem majd hozzátok, és azt mondom nektek: 

Nyissátok ki a könyveteket és tanuljatok, hogy hamarosan bátor tanítványok legyetek, akikre ennek a 

munkának szüksége van ahhoz, hogy a földön is ismertté váljon. Fel fogjátok nyitni a könyveteket, és az 

válaszolni fog nektek, megszabadít benneteket a kétségektől, és feltárja előttetek azt, amit magatoknak 

próbáltatok megmagyarázni. 

12 Valóban, azt mondom nektek, hogy eljön a nap, amikor már nem lesz szükségetek anyagi könyvre, 

hogy minden alkalommal emlékeztessen benneteket az Igémre, mert akkor kimeríthetetlen ihletáramként 

fog áradni ajkatokról. De ahhoz, hogy ez a nap eljöjjön, és hogy elérjétek az emelkedettség és bölcsesség e 

fokát, sokat kell tanulnotok és gyakorolnotok az írásbeli útmutatásban, amíg el nem éritek az érettséget és 

az alapvető tudást, amely lehetővé teszi számotokra, hogy szellemtől szellemig fogadjátok az isteni 

sugallatot. 

13 A Mesternek tetszeni fog, ha békét lát a szívetekben. Nektek, tanítványaimnak, mindig fel kell 

frissítenetek magatokat az én szavammal, és amikor szellemileg felemelkedtek, érezni fogjátok 

megnyilvánulásomat a lelketekben, és megkapjátok ihletésemet. 

14 Ti vagytok az én választott népem, és alázatosnak és nagylelkűnek kell lennetek. Járjatok a 

világosság útján, hogy ne botoljatok meg és ne bukjatok el. Mert én vagyok az, aki előttetek megy. 

Aki időnként alszik, ébredéskor látni fogja, hogy testvérei és nővérek a fény útján haladtak előre, míg ő 

apatikus volt. De annak a szolgának is napról napra adom az Igét, aki nem dolgozott, aki hagyta, hogy a 

sötétség becsapja, és hagyta, hogy a gyomnövények kihajtanak a szívében. 
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15 Távolodjatok el, szeretett tanítványok, korábbi utatokról, mert azokban csak a fájdalom támadott 

meg benneteket. Ezért találtalak titeket meztelenül és éhesen, béke és vigasz nélkül a világ számára, 

sorsotok ismerete nélkül, és anélkül, hogy éreznétek Atyám melegét. De most új lehetőséget adtam nektek, 

és időt adtam arra, hogy felfrissítsétek magatokat az Igémmel, hogy abban megtaláljátok lelketek 

üdvösségét ─ azt a lelket, amely mindig is a test szenvedélyeinek rabszolgája volt. 

16 Abban az időben vagytok, amikor a világ a korrupció legmagasabb fokát táplálja, amikor a 

hatalomvágy virágzik, és azok aljassága uralkodik, akik nem hallgatnak az értelem és a lelkiismeret 

hangjára. Ti azonban, akik a fény ezen az ösvényén vagytok, fogadjátok el szavamat, hogy megértsétek a 

sorsotokat, hogy fejlődhessetek és felkészüljetek a szeretet által, amit mindig is tanítottam nektek. 

17 Nagyon szeretsz Engem, és tudod, hogyan kell használni az időt. Lelkesítettétek magatokat, 

legyőztétek a testeteket, és arra ösztönöztétek magatokat, hogy embertársaitok fejlődéséért dolgozzatok. 

De sokan vannak olyanok is, akik nem értettek meg Engem, nem hallgatnak az értelemre, és nem érzik 

teljesen a békémet, és nem akarnak lelki nagyságot a lényükben. 

18 Szeretetemmel bátorítalak benneteket, hogy ne érezzétek magatokat gyengének, hogy az én erőmet 

kapva megerősödjetek elhatározásotokban, hogy teljesítsétek parancsaimat, és képesek legyetek 

szembeszállni azokkal a problémákkal és szerencsétlenségekkel, amelyeket maguk az emberek okoznak 

nektek. 

19 Ne féljetek az emberektől, figyeljetek és imádkozzatok, hogy a sötétség ne lepjen meg benneteket, 

és ne fosszon meg benneteket attól a kegyelemtől, amellyel felkészítettelek benneteket. Hírnökeim lesztek 

a föld különböző régióiban. 

Munkám felismerése a ti spirituális ébredésetek volt. Nem vagytok többé bálványimádók és 

fanatikusok. Már tudod, mi a sorsod és a spirituális küldetésed. De aki ezen az úton akar járni, az szeresse 

embertársait, és cselekedeteiben a lelkiismeret legyen az útmutató. Akkor minden világosság lesz, és nem 

lesz sötétség a szívében. Öröm és elégedettség lesz benne, és ez arra fogja késztetni a lelkét, hogy még 

inkább felemelkedjen Hozzám. 

20 Mindenki, aki ezen az úton jár, mindig az én Fény Szellemi Világom védelme alatt fog állni, és 

támogatni fog a küldetése teljesítésében. 

21 Legyetek elégedettek azokkal a nagyszerű előnyökkel, amelyeket az Atya adományozott nektek 

mindazzal kapcsolatban, ami a földi emberi élethez tartozik. Ne kérj olyat, ami romlásba döntheti a 

lelkedet és a testedet. Többet tudok adni nektek, mint amennyit kérhettek tőlem. De én vagyok az, aki 

tudom, mi hiányzik nektek valójában az élet útján. Megmondtam nektek: Ha tudjátok, hogyan kell 

betölteni törvényemet, akkor meg fogtok látni Engem teljes dicsőségemben. 

22 A Fény Lényei most felszámolják a sötétséget közöttetek. Ők lesznek a védelmezőitek, akik arra 

fognak törekedni, hogy tiszták legyetek és lemondjatok minden anyagiasodásra való hajlamról, hogy 

megpillanthassátok a spirituális szépséget és megkapjátok az emberiségnek szóló békeüzeneteket. Illés 

hasonlóképpen megtisztítja és előkészíti választottjaimat, hogy közvetítésükön keresztül 

kinyilváníthassam magam. 

23 Használjátok ki a hátralévő rövid időt, hogy a Hanghordozón keresztül halljátok az Igémet, hogy 

megvilágosodottak maradjatok, és tudjátok, hogyan fogadjatok ihletet. Mert a ti szellemeteken keresztül 

továbbra is szólni fogok a nagy tömegekhez. Az én szellemi világom is mindig veletek lesz. 

Legyetek engedelmesek, és menjetek előre bátran és szilárd elhatározással, anélkül, hogy 

méricskélnétek a távolságokat. Munkádat fokozatosan kell elkezdened, és akkor látni fogod, hogy a világ 

fokozatosan elveszíti a büntetéstől való félelmet és minden emberi hajlamot. Így egyre inkább el fogja 

fogadni a vallomását. 

24 Már ismeritek a küldetéseteket és azt, hogyan kell felkészülni. Mindössze arra van szükséged, 

hogy tudd, hogyan kommunikálj az Istenségemmel szellemtől szellemig ─ már nem egy hanghordozó 

elméjén keresztül. 

25 Akkor azok, akik nem ismertek fel Engem, nem lesznek többé zavarban. Bizalmat és hitet fognak 

érezni, és megtapasztalják, hogy a szellem képes befogadni és megérteni szellemi megnyilvánulásomat. 

26 Azok a találkozóhelyek, amelyek menedéket adtak nektek, továbbra is találkozóhelyek lesznek 

számotokra. Én azonban azt mondom nektek, hogy az igazi Egyház, amely az örökkévalóságban mindig 



U 337 

184 

nyitva lesz, a Szentlélek Egyháza. Minden nemzedék el fog jönni hozzá, és benne életet és fényt, békét és 

boldogságot kapnak tőlem. 

27 1950 után elkezdtek dolgozni azon, hogy elhozzátok a Jó Hírt az emberiségnek, ahogyan én 

tanítottam nektek. Ezért tanítalak benneteket, hogy felhalmozzátok az igaz fényt, amelyet majd elhoztok a 

világnak. 

Nektek, mint kiválasztott népnek, tiszteletben kell tartanotok a különböző szektákhoz és vallási 

közösségekhez tartozó embertársaitok eszméit, és erőfeszítéseitek révén egy akaratban kell egyesítenetek 

őket. 

Eljön az idő, amikor Munkám kivirágzik a különböző nemzetekben ─ azokon a mezőkön, amelyek 

eddig meddők voltak, hogy mindenki megismerje Igém igazi lényegét, amelyet kristálytiszta vízként 

ontottam ki ebben az időben. 

28 Holnap egy nép lesztek, egy eszmével, mint egy forrás, amelyhez mindenki jön, hogy igyon 

kristálytiszta vizéből. Legyetek éberek, hogy az emberiség egy és ugyanazon gyümölcsöt élvezhesse ─ azt 

a gyümölcsöt, amely a szívnek és a léleknek esszenciát és édességet ad. 

29 Tanításom úgy készít fel benneteket, hogy mindenki, aki magába szívja annak értelmét, 

megtanuljon úgy viszonyulni a felebarátjához, hogy mindenkivel különleges bánásmódban részesüljön ─ 

legyen az gyermek, fiatal vagy felnőtt, férfi vagy nő. 

30 Amikor az embertársaitokkal való különleges bánásmódról beszélek nektek, szeretném, ha 

megértenétek, hogy a lélekkel való bánásmódról beszélek. Mert szükséges, hogy minden alkalommal, 

amikor kapcsolatba lépsz a szomszédoddal, nagyon is tudatában legyél annak, hogy amikor elmész 

hozzájuk, a lelkükkel lépsz kapcsolatba. 

31 Akkor tudni fogjátok, hogyan fedezzetek fel a gyermekben egy olyan lelket, amely küzdelmet 

kezd, amely tiszta szívvel és szűz elmével kezd életet. Amikor a szívetek ezeket a gondolatokat végzi, 

gyengédséget és szeretetet fog érezni e lelkek iránt. 

32 Amikor egy fiatal előtt állsz, láthatod az energiájában, a nagy elvárásaiban és a nagyra törő 

céljaiban egy olyan lélek jelenlétét, amely a földi küzdelmének csúcsán van ─ az életnek abban a 

szakaszában, amelyben a lélek szüntelenül küzd a test szenvedélyei és a veszélyek ellen, amelyek minden 

sarkon leselkednek rá. 

33 Legyen megértésetek a fiatalok iránt, segítsétek őket és figyeljetek rájuk, hogy tovább tudjanak 

lépni az élet nehéz útján. 

34 Tiszteld és szeresd az érett embereket és az időseket. Olyan lelket fedezhetsz fel bennük, amely 

már átlépte az élet hegyének csúcsát. Amit a földnek adnia kellett nekik, legyen az kevés vagy sok, azt 

már megkapták. Már nem várnak tőle többet. Minden reményüket a lelkükre váró jövőbe vetik. De minden 

ember közül ők azok, akiknek a legtöbbet kell adniuk, mert ők már learatták mindannak az aratását, amit 

létezésük során vetettek. Náluk nem a lelküknek van szüksége a gondoskodásra ─ hanem az élet 

küzdelmétől kimerült, fáradt testüknek. Légy figyelmes, gyengéd és tisztelettudó velük szemben, mert 

szükségük van rá, és megérdemlik. Annyi keserűség és fárasztó küzdelem után egy csepp méz nagyon 

jólesik ezeknek a szíveknek. 

35 Azt szeretném, szeretett emberek, hogy így tekintsetek az emberekre: spirituálisan, hogy minden 

egyes embertársatoknak megadjátok az értéket, amely megilleti őket, és azt a helyet, amelyet 

megérdemelnek. Ha elfelejtitek lényetek magját, és továbbra is csak fizikai lényekként kezelitek 

magatokat, megtagadjátok magatoktól azt az igazi értéket, ami minden emberi lényben jelen van, ami a 

lélek. 

36 Most, hogy engedem, hogy hangom hallható legyen a szavaim közvetítőin keresztül, üdvözlöm a 

hallgatók sokaságát, akik itt vannak, hogy meghallgassanak engem. Üdvözlöm a hívőt éppúgy, mint a 

hitetlent, a jóhiszemű embert éppúgy, mint a kutatót, a spiritualizációban megtisztult embert éppúgy, mint 

azt, aki a materializmus nehéz terhét hordozza. 

37 Megáldalak benneteket, szeretett emberek, mert a mai napig megmutattátok Nekem a hitet és a 

vágyat, hogy közelebb kerüljetek lelketek tökéletességéhez. Izrael küldetése, hogy imádkozzon és tanítson 

a világért. Nőttetek és szaporodtatok, és tanítványokból fokozatosan tanítványokká váltok, hogy később 

felkeressétek azokat, akiknek rövid időn belül el kell fogadniuk az Igém örökségét. 
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38 A mód, ahogyan ebben az időben kinyilatkoztattam magam, különbözik a Második Időtől, de a 

célom ugyanaz: Hogy megmentse az emberiséget, hogy kivonja abból az örvényből, amellyel útja során 

találkozott, és amelyből nem tudott szabadulni. 

A kísértés teljes erejével elszabadult, és az ember elesett, mint egy kisgyermek, és nagy szenvedést élt 

át. Mély zavarában kiönti szenvedésének poharát, és Hozzám kiált, és az Atya vele van. 

Az élesztőgombák még mindig a pohárban maradtak, de én segítek nektek elviselni azokat a 

fájdalmakat, amelyek engedetlenségetek következményei. Boldogok vagytok, akik hallotok Engem, mert 

erősek lesztek! De mi lesz a többiekkel, amikor a nagy szenvedés eléri őket? Összeomlik-e a lelkük a hit 

hiánya miatt? Izrael imája kell, hogy támogassa őket. 

39 Azt akarom, hogy tisztának, bűnbánónak és szeretetemtől ihletettnek lássalak. Amíg a világban 

kerestétek az üdvösséget, addig gyengék voltatok. Amikor rám emelted a tekinteted és kértél Engem, erőt 

kaptál. Mivel tudod, hol van a vigasz ─ miért nem kerestél mindig Engem? Miért nem a szeretetre 

törekszenek, hogy megszüntessék a gyűlöletet, és így véget vessenek a háborúknak? 

Továbbra is beszélek a világhoz, de csak Izrael hall engem és vállalja a felelősséget szavaimért. 

Ráhagyom a terheket, de a lelki kegyelmeket is. 

40 Belétek helyeztem igazságomat és lényegemet, hogy megismertessétek szavamat. Nem akarok 

bennetek fanatizmust, tudatlanságot vagy képmutatást látni. Azt akarom, hogy népem szabad legyen 

törvényeim keretein belül, mint egy erős és őszinte család, amely tudja, hogyan kell szeretni és odanyúlni 

a rászorulókhoz, amely megérti a sorscsapásokat, amelyeken az emberiség jelenleg keresztülmegy, és 

amelyekért imádkozik. Felkészítelek benneteket, hogy soha ne mondjátok: "Atyám, hiányzik a világosság, 

a tudás és az erő, hogy harcoljunk a hamis és a sötétség ellen". 

41 Kértem tőled egy kis hitet, hogy a te közvetítéseddel csodákat tehessek. Megadtam nektek az 

általam adott hatalom bizonyítékait. Meggyógyítottad a beteg embert, mert szeretetedbe burkoltad őt. Egy 

szó tőled, aki megtért egy bűnös. Meghatottad a szívét, és a fény, amely áthatotta, elgondolkodtatta, és 

felismerve bűneit, megbánta bűneit, és te megmentetted őt. 

Vigasztaljatok és adjatok békét, mondtam nektek, és az otthonokon keresztül vezető utatokon békét 

hoztatok, és ebből nemcsak az e világot lakó lények részesültek, hanem azok a szellemi lények is, 

testvéreitek és nővéreitek, köszönjétek meg nekem a fényt, amelyet Izrael népe terjesztett az egész 

világegyetemben. 

42 Még nagyobb kegyelmi ajándékokat fogtok kapni, ha lélekben és igazságban szeretitek egymást, és 

ha egyesültetek a béke és a jóakarat törvényeim teljesítésében. Ha egyszer ilyen módon felkészültök, 

akkor az igaz szellemi törvények belőletek fognak kisugározni. Olyan vezetők fognak megjelenni 

közöttetek, akik megváltoztatják a nemzetek irányát. De amikor ezt a küldetést valamelyikőtöknek adom, 

fogadjátok el alázatosan, érezve a nagy felelősséget, amelyet rátok ruházok, emlékezzetek Mózesre, 

amikor biztonságban vezette a választott népet, mondásaira, bölcsességgel és igazságossággal teli elveire, 

és vegyétek őt példaképeteknek. 

43 Nagyszerű küldetéseket terveztem számotokra a jövőre nézve, a felkészültségetek függvényében. 

A ti befolyásotok meghatározó lesz a világ folyása szempontjából. Az egyenlőséget fogjátok hirdetni, 

tiszteletben fogjátok tartani a küldetést, amelyet gyermekeimnek adtam, mert ők kivétel nélkül 

rendelkeznek mindazokkal az erényekkel és szent jogokkal, amelyeket én adtam nektek. 

44 Ahhoz, hogy győzelmet arathassatok, össze kell fognotok, együtt kell éreznetek az emberiséggel. 

Bocsáss meg neki, ahogy én is megbocsátottam neki. Látni fogjátok számtalan hibájukat, erkölcsi és 

mentális betegségeiket, degeneráltságukat. Neked azonban csak a fényt kell továbbadnod. A ti feladatotok 

az, hogy adjatok, magyarázzátok meg tanításomat és mutassatok jó példát. A többit bízzátok rám. A nagy 

ügyeket, amelyekkel embertársaitokkal találkoztok, hozzátok elém, és én az én akaratom szerint fogok 

dönteni bennük. 

1950 után ne alkossatok elméleteket, sem tudományokat a tanításomon belül, ne alkossatok dogmákat 

vagy rítusokat, maradjatok meg csak a hitben. Viseld a jelet a lelkedben, és gyakorold az általam tanított 

erényeket. Gyűjtsetek erőt a küzdelemhez, mert az emberiség vár rátok. Néhányan közületek a nemzetetek 

határain túlra, mások a közeli tartományokba mennek. Mások közületek visszatérnek oda, ahol először 

látták a fényt ebben a világban. Szétszórok benneteket; azonban imádkozzatok és készüljetek fel, hogy 

megismerjétek akaratomat és tudjátok, hogyan engedelmeskedjetek neki. 
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45 Menjetek ki az én nevemben. Készüljetek fel, mielőtt beszéltek. Amikor munkába állsz, 

tanulmányozd a nehéz küldetésedet. Én leszek az előfutárod. Amikor arra kérnek benneteket, hogy 

tegyetek tanúságot a Harmadik Időben való eljövetelemről, beszéljetek arról, amit láttatok és hallottatok. 

Akkorra már tanulmányozni és vizsgálni fogjátok az Igémet, és amit addig nem tudtatok megérteni, azt 

meg fogjátok érteni. 

46 Elküldelek benneteket, hogy építsetek embertársaitok szívében. A munkádnak kéz és láb kell, hogy 

legyen, hogy méltó legyen Hozzám. 

47 Bírálni és vizsgálni fognak. De ha az emberek a szolgálat eszményét látják benned, akkor 

meghajolnak előtted és szeretni fognak. Az emberek meg fognak lepődni az átalakulásodon és a 

spiritualizációdon, és példaként fognak tekinteni rád. Az általad adott utasításoknak tanúja leszek a 

Felsőbbrendű Túlvilágon. 

48 Nagyszerű lelkeket fogok küldeni a Földre, hogy folytassák a munkát, és nagyszerű spirituális 

küldetéseket kaptok majd érdemeitek szerint. Az emberiség sokat vétkezett, és a rossz mag mélyen 

gyökeret vert a szívében. Ezért a megtisztulás munkája hosszú és tartós lesz. 

Azok a lelkek, akiknek a helyes utat kell megmutatniuk, már kiküldetésben vannak ─ ti vagytok azok, 

akik Izrael népét alkotjátok, akiket olyan szellemi szintre helyeztem, ahonnan felemelhetitek az 

emberiséget. 

49 Ne érezd magad felsőbbrendűnek másoknál. Szavam és ajándékaim mindenkinek szólnak, hogy ti 

is ugyanúgy megértsetek Engem. 

50 A Harmadik Korszak 1866-ban kezdődött, és nem tudjátok, hány évig vagy évszázadig fog tartani 

ez a Korszak. Mivel a Második Korszak csak körülbelül 2000 év után ért véget, nem tudjátok, hogy a 

jelenlegi Korszak meddig tarthat. Csak bízzatok, szeretett emberek, abban, hogy az Atya megismerteti 

magát veletek, és nagyon közel lesz hozzátok, és hogy napról napra jobban és jobban át fogtok változni. 

Amikor megálltok a küzdelemben, én sarkallni foglak benneteket, hogy előrehaladhassatok. Ez egy 

kemény, kitartó küzdelem, amely megkezdődött és folytatódni fog. Ez az én restaurációs munkám. 

51 Életet adtam nektek, azért küldtelek titeket erre a világra, hogy egy nehéz küldetést teljesítsetek. 

Teljesítsétek parancsaimat, szeressetek Engem mindennél jobban, amit teremtettetek, és szolgáljátok 

embertársaitokat, hogy magasabb szinten élhessetek, és minden nap közelebb kerüljetek Hozzám. 

52 Mindannyian Velem fogtok lakni, ha megtisztultatok és teljesítettétek a feladatotokat. Éljetek 

szellemileg a földön, és engedelmeskedjetek a szellemi és földi törvényeknek, hogy megtapasztalhassátok 

minden ígéretem beteljesülését. 

53 Hagyjátok gyermekeiteknek ezt az örökséget: az én Igémet. Megadtam nektek a teremtés, a 

családalapítás erejét. Otthont adtam nektek, és azt mondtam nektek: töltsétek meg szeretettel, melegséggel 

és jó példákkal. Ha igazságot akartok látni gyermekeitekben, teljesítsétek törvényeimet. Ezt várják tőletek, 

de ha most nem értik meg a tanácsotokat és a példátokat, akkor eljön majd az idő, családapák, amikor meg 

fogják adni nektek az értelmet, tisztelni és megáldani benneteket. 

54 Tanuljatok ma tőlem, mert én kivétel nélkül mindenkit megszólítok, mindannyian a gyermekeim 

vagytok, és mindannyian egyenlő jogokkal rendelkeztek ahhoz, hogy szeressetek, áldottak legyetek, 

megbocsássatok és megváltsalak benneteket. 

55 Itt van az én szavam, amelyből fényszikrák áradnak, amelyek eloszlatják a sötétséget minden, az 

igazságtól elzárt elméből. 

56 Nézzétek meg, hogy ennek az Igének az ereje hogyan nyitja meg szívetek ajtaját, hogy szeretet és 

alázat, lelkiség és hit lépjen be beléjük, és egyúttal örökre eltünteti a gőgöt, a tudatlanságot és a bűnt, 

amelyek sokáig lakoztak bennük. 

57 Bizony mondom nektek: Mindenki, aki hallott Engem ─ akár hisz az Igémben, akár nem ─, most 

már a fény szikráját hordozza a lelkében, és a lelkiismeret számára olyan ajtó nyílt meg a szívében, amely 

soha többé nem zárul be. 

58 Szavamnak harcolnia kell az emberiségben uralkodó szellemi tudatlanság ellen. Míg azok, akik 

tudnak visszatérésemről, úgy vélik, hogy jelenlétem a testbe szálló Szellemem által fog megtörténni, mint 

a Második Korszakban, addig azok, akik semmit sem tudnak visszatérésemről és ígéreteimről, 

csodálkoznak a szellemben és az emberi elmén keresztül történő jelenlétemen, és állandóan azon 

tűnődnek, hogy miért vagyok ismét az emberek között, bár ők semmit sem tudtak erről. 
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59 Ennek az az oka, hogy az emberiség megelégedett a rítusaival, a hagyományaival és a külső 

kultuszokkal, és elfelejtette tanulmányozni a törvényt, a próféciákat és a tanításokat, amelyeket a múlt 

időkben hagytam az emberiség számára. 

60 Hogyan is ne lepődhettél volna meg, amikor most hallasz Engem, hiszen nem voltál éber, ahogyan 

utasítottalak? Hogyan is ne lepődhettél volna meg az Én Igém jelenlétén, hiszen soha nem érdekelt a 

próféciáim és a jelek megismerése, amelyek az Én visszatérésemet hirdették? 

61 Ezeknek az embereknek, akiket nem érdekel az igazság megismerése, olyan, mintha semmit sem 

tettem volna, és semmit sem mondtam volna a Második Korszakban. Olyan, mintha nem is jöttem volna, 

és nem is léteztem volna. Ezért volt szükség arra, hogy Szavam a múltbeli eseményekről beszéljen ebben 

az időben, hogy a jelenlegi eseményeket az Első és a Második Idő próféciáihoz, ígéreteihez és tanításaihoz 

kapcsolhassátok. 

62 Ha mindannyian tanulmányoztátok volna az Igét, amit akkoriban hoztam nektek, mindannyian 

számítottatok volna Rám, mindannyian megértettétek volna, hogy visszatérésemnek a szellemben kell 

megtörténnie, és senki sem lepődött volna meg megnyilvánulásomon. De ti az elme sötétségével jöttetek, a 

tudatlanság kötésével, amely megakadályozta, hogy meglássátok az igazság fényét ─ fanatizmussal és 

ostobasággal teli szívvel. Hogyan lehetett volna lehetséges, hogy mindannyian, amint meghallottatok 

Engem, azt mondtátok volna: "Ő a Mester?". Szükséges volt, hogy újra és újra és újra halljatok Engem, 

hogy minden egyes leckével elmétek egy új fényszikrát kapjon, amely közelebb visz benneteket a 

megértéshez. 

63 Így, anélkül, hogy bárkivel is konzultálnotok kellett volna, vagy könyvekhez kellett volna 

folyamodnotok, oldalról oldalra megismertétek a múlt idők kinyilatkoztatásainak igazságát, amelyeken 

keresztül megértettétek spirituális megnyilvánulásom okát ebben az időben. 

64 Szívetek egyre nyugodtabbá vált, és szellemetek egyre jobban megerősödött hitében, amikor 

meglátta azokat a szilárd alapfalakat, amelyekre ez a tanítás épül, amelyet Spiritualizmusnak neveztem el, 

és amely az a tanítás, amely örök kinyilatkoztatásokról beszél nektek. 

65 Tanítványok, értsétek meg tehát, hogy amikor lélekben szóltam hozzátok az emberi hang 

közvetítésével, az azért volt, hogy amikor már nem ezen az eszközön keresztül beszélek hozzátok, akkor 

továbbra is lélekben keressetek Engem, és elérjétek a valódi közösséget az Istenségemmel. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 338  
1 Én vagyok az út és a fény, amely vezet benneteket. Én vagyok a személyzet, amely támogat téged, 

és megkímél téged az utadon való bukásoktól. Én vagyok a jelzőfény, amely megvilágítja utadat, 

megerősítem lelkedet Isteni Lelkem békéjével, és lecsendesítem életed viharait, hogy egész legyél, hogy 

lelked ne maradjon el. 

2 Szavamban megkapjátok az erőt, a meleget és a táplálékot, amelyre lelketeknek szüksége van 

ahhoz, hogy felemelkedjetek és harcoljatok, ahogy a Mester tanította. 

3 Szavam évszázadokon keresztül próbakövként szolgált, szolgál és fog szolgálni a lélek 

tisztaságának és tökéletességének eléréséhez. A lelketek a fejlődés különböző szakaszain ment keresztül, 

de még nem érte el a tökéletességet a küldetése teljesítésében végzett munkájában. 

4 Eljöttem a Harmadik Korszakban, és az emberi elmén keresztül ismertettem meg magam azzal a 

céllal, hogy még egyszer megmutassam nektek az utat, és felkészítselek benneteket a Harmadik Korszak 

tanítványaiként. A legegyszerűbb módon szóltam hozzátok, hogy megértsétek az Igémet. Allegóriákban és 

példázatokban beszéltem hozzátok. De minden egyes tanításomban hagytam, hogy annak értelme 

behatoljon a lelketekbe, és kifejeztem nektek azt a vágyat, amit a Mester érez, hogy mindegyikőtökben 

igazi tanítványt ismerjen fel. 

5 Mikor jön el az idő, amikor a lelked megérti azt a tökéletes szeretetet, amelyet az Atya mindig is 

mutatott neked? Ebben az időben a Mesteretek nagy küzdelmet folytat az emberiségben, hogy megmentse 

minden teremtményét, minden lelkét. Felébresztem a lelkedet, ahogy a természet ébred a reggel első 

sugaraira. 

6 Bár a szavam egyszerű ─ ha tanulmányozod, felfedezed a nagyságot a lényegében, és értékelni 

fogod minden egyes szavam értékét. 

      Vegyétek észre, hogy egy olyan iskolában vagytok, ahol tanítványoknak, tanítványoknak és 

mestereknek tekintelek benneteket. Attól függően, hogy lelketek milyen szintre jutott, azt kapjátok az én 

szavamból, ami számotokra megfelelő. A tanítvány egyszerűen elfogadja a szavamat, és magáévá teszi. A 

tanítvány a tanításomból azt a részt veszi át, ami neki megfelel, és ettől erénnyel telik meg. Aki mesterként 

felkészült, az befogadja szavamat, kifürkészi, gyönyörködik benne, érzi lelkében a vágyat a beteljesedésre, 

tanításaim terjesztésére, az erények gyakorlására és tehetségeinek fejlesztésére. 

7 Át akarjátok adni az Igét a felebarátotoknak, de rájöttetek, hogy sok embertársatok nem készült fel 

rá. Kopogtattál a szíveken, de az ajtókat zárva találtad, és nem fogadták be a szavaidat, és érezted a sebet 

embertársaid tiszteletlenségétől. Ez azonban az önök érdekében történt. Mert bizony mondom nektek, így 

fogjátok megérteni, mit érez a Mesteretek, amikor kopogtat az ember szívén, és felkészületlenül találja a 

szentélyt. De minden gyermekem iránt nagy a szeretetem. 

8 Ezért mondom nektek: Ne lankadjatok a küzdelemben, maradjatok állhatatosak, mert én 

mellettetek állok; és ha egy alkalommal zárva találjátok az ajtókat, holnap a szívek megnyílnak és 

befogadják az Igémet. 

9 Az emberiség ostoba és makacsul megmarad a bűnében. Én azonban szeretetemben, minden 

teremtményem iránti megbocsátásomban, akik a földön és a túlvilágon élnek ─ szeretem a szellemedet, 

mert az az Én Lelkem része. De a testeteknek azt adom, ami szükséges ahhoz, hogy a lélek támasza 

legyen. 

10 A béke és a nyugalom, amelyet a földön élveztek, áldás és kegyelem, amelyet Atyátoktól kaptok. 

Mégis panaszkodtok belülről, és azt mondjátok Nekem: "Uram, a külsőm szegényes és rongyos." De 

bizony mondom nektek, azt hiszitek, hogy emiatt távol vagyok tőletek? Azt hiszed, hogy Isten jelenléte 

nincs veled, mert a ruhád szakadt? 

11 Az irántad való érdeklődésem a lelkedre vonatkozik, és ha odaadóan és a szegénységeddel 

összhangban élsz ebben a világban, akkor a lelked által kinyilvánított erény nagy lesz. Emlékezzetek arra, 

hogy a Mesteretek megtanított benneteket az alázatra és azokra az érdemekre, amelyeket a lélek ezen 

erény révén szerezhet. Ajkadon csak áldás és dicsőítő ének szóljon Istenedhez. Mert bizony mondom 

nektek, szeretett tanítványok, a jutalom nem a földön van, hanem a túlvilágon. Itt a földön nem adok 

nektek boldogságot, itt nem a Paradicsom van, itt kegyes jutalmat készítettem választottjaimnak. 
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12 Boldogok vagytok, akik békével és önátadással szenvedtek, mert szilárd lépéseket fogtok tenni az 

úton. A Mester arra tanított benneteket, hogy ne törekedjetek e világ gazdagságára, ne vágyjatok e világ 

mulandó kincseire. Ha egy szerény kunyhóban élsz, de a szellemed tudja, hogyan kell kibontakoztatni az 

általam adott ajándékokat, akkor boldogabbnak fogod érezni magad, mint a földi király vagy hatalmasság 

a legfényűzőbb lakhelyen. 

13 Egy példázatban szóltam hozzátok, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy ezen a bolygón 

Atyátokkal összhangban éljetek, hogy képesek legyetek betartani a parancsolatait. Mert sorsod meg van 

írva az én szeretetemben. 

14 Ez az élet azért szolgált téged, hogy lelked az önátadáson és a Tőlem kapott fényen keresztül 

emelkedjen. 

15 A fejlődés különböző szakaszain mentél keresztül. Már az elsőben elkezdtetek felkészülni nehéz 

küldetésetek teljesítésére. A másodikban nagyobb fejlődést, nagyobb tisztaságot találtál a lelkedben. A 

harmadikban nagyobb fejlődést értetek el, jobban megértettétek szavaimat és jobban betartottátok azokat. 

Így eljutottatok a negyedik szakaszba, és még inkább éreztétek Istenetek kegyelmét, szellemem 

közeledését a tiétekhez. És ebben a nagy örömben lelked eljutott az ötödik szakaszba, amelyben még 

nagyobb kibontakozást kellett elérned küldetésed teljesítésében. Küzdöttetek, és így eljutottatok a hatodik 

szakaszba, az új beteljesedéshez, a megújult fejlődéshez és az Isten által nektek ajándékozott erények 

további kibontakozásához. És így eljutsz a hetedik szakaszba, amelyben meglátod az Atya országát, 

amelyben a szellemed közvetlenül megtapasztalja az Atya dicsőségét, és amelyben az Urad jobbján leszel. 

16 Szavam leszáll, hogy lelketeknek ihletet adjon, mert azt akarom, hogy felkészülésetek miatt holnap 

is felfrissüljetek Isteni Lelkem jelenlétével. Mert amikor felkészültök, nem fogjátok magatokat árvának 

érezni, nem fogjátok érezni Szavam hiányát, mert szellemetek képes lesz kommunikálni Istenségemmel. 

Ezért azt akarom, hogy időben készüljetek fel, gyakoroljátok az imát és legyen spiritualizáció a 

szívetekben, hogy holnap ne legyetek zavarban és ne gyakoroljatok csalást. Azt akarom, hogy tudjátok, 

hogyan emelhetitek fel hozzám a lelketeket, hogy megkapjátok az inspirációmat. Mert azon vagyok, hogy 

mindannyiótokat az Én "lábzsámolyommá" alakítsam át. 

17 A "talapzat" az az alap, amelyen Urad fénye és ereje nyugszik. Akkor holnap, gyermekeim, ti 

lesztek majd az igazi "talapzatok", az Igém igazi hanghordozói. Tehetségetek kibontakoztatásával 

felkészülve, teljes tisztaságban fogjátok továbbadni Igémet. Nem akarom, hogy tudatlanságot lássak 

népem, Izrael körében, miután véget ért számotokra az emberi értelem által történő hirdetésemnek ez az 

értékes időszaka. 

18 Ki tagadja meg közületek 1950 után ezt az Isteni Ügyet? Ha így cselekszetek, az tudatlanságból 

fog történni, és ez az a tudatlanság, amit most eltávolítok tőletek. Mert aki megvilágosodott, az nem fog 

meghátrálni, ő állhatatos marad és halad előre az ösvényen. De aki nem értett meg Engem, az nem fogja 

felismerni, hogy ez a felkészületlenségének, a hit és a spiritualizáció hiányának gyümölcse volt, és emiatt 

vissza fog térni a bálványimádáshoz és a fanatizmushoz. 

19 Ha tökéletlenséget láttok ezen az ösvényen, ne tulajdonítsátok azt az én Istenségemnek, én 

tökéletes vagyok. Írjátok a szomszédotoknak, aki nem tudta, hogyan készüljön fel arra, hogy olyan 

tökéletességgel vezessen benneteket, amilyen tökéletességgel én tanítottalak benneteket. 

20 Azt mondtam nektek: Az én Lelkem számára nincsenek nemzetiségek, nincsenek kasztok, sem 

családi nemek, nincsenek fajok és színek. Mindannyian a gyermekeim vagytok, és mindannyiótoknak 

kitártam a karjaimat, és mindannyiótokat befogadtam. Fogadtam azt, aki bűnbánóan és bűnbánóan a 

lábamhoz lépett ─ a romlott szívet, amely még mindig vérnyomokat hordoz a kezén, és megóvtam őt a 

földi igazságosságtól. Miért? Mert ő az én gyermekem. És ha a legkegyetlenebb bűnös volt is a földön, ha 

gyilkolt is, megbocsátottam neki, és azt mondtam neki: "Ne vétkezz többé". Én vagyok a megbocsátás, de 

azt akarom, hogy ez a megbocsátás örökre a ti üdvösségetek legyen. 

21 Azt akarom, hogy hagyjátok el a gonoszság útjaitokat, hogy mindenki megértse szavamat és 

megbánja hibáit, hogy bűnbánó bűnösök legyetek előttem, hogy megvalljátok Isteneteknek. Mert 

csendben meghallgatlak titeket, és nem hozom nyilvánosságra bűneiteket. Nem foglak elárulni benneteket, 

gyermekeim, a leghűségesebb barátotokként fogok tanácsot adni nektek. 

Ne egyétek a tiltott gyümölcsöket a földön, ne élvezzétek azt, ami nem a tiétek, ne tegyetek olyan 

cselekedeteket, amelyek gyalázatot hoznak rátok az életben. Legyetek férfiak vagy nők, akik minden 
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tisztességben és igazságban élnek, ahogyan én tanítottalak titeket. Ha bármilyen gyengeség miatt vétkeztél, 

most bánd meg vétkedet. Engedd, hogy kegyelmem megtisztítson téged. De azt akarom, hogy a 

bűnbánatotok tiszta szívből fakadjon. 

22 Javítsátok ki magatokat, újítsátok meg magatokat, mert a Mester azt mondta nektek ebben az 

időben: a bűnösöket használom, de nem az engedetlen bűnösöket, hanem a bűnbánó bűnösöket. És ha 

megbántad ─ mit kaptál? Béke, lelki nyugalom, lelki egyensúly, a hála érzése és Istened erényei. 

23 Melyik emberi lény képes megadni nektek egy pillanatnyi lelki békét, ahogyan én adom nektek 

minden pillanatban? Melyik emberi lény ad neked olyan tanácsot, mint én? Ismerd fel, hogy senki a földön 

nem képes olyan megbízhatóan és olyan jól előkészíteni az utadat, mint én teszem ezt veled. És mégis, 

mégis el akarsz mozdulni erről az útról, hogy új kalandokat élj át. 

24 Férfiak és nők, akik elszenvedtétek családtagjaitok halálát, akik meghaltak ─ azokét, akik veletek 

éltek, akik lelki békét adtak nektek és szeretettel töltötték meg szíveteket: Nem értetek egyet azzal, hogy 

az én akaratom beteljesedett a szeretteitekben? 

Ti, anyák, megéreztétek gyermekeitek elvesztését, ti, gyerekek, árván maradtatok az életben, 

elvesztettétek a legkedvesebb embereitek jelenlétét, akik a szüleitek voltak. A feleségek látták elmúlni 

hűséges társaikat. Elvettem őket az életükből, elhívtam őket a túlvilágra. De beleavatkozol a magas 

tanácsokba? Nem, mert fel kell ismernetek, hogy csak ideiglenesen vagytok ebben a világban, hogy csak 

azért távolítottam el őket, mert új életet tartogatok számukra. 

De most a szívetek megegyezett, és ha sírtok szeretteitek távolléte miatt, az földi természetetek 

gyengesége miatt van. Lelked azonban, amely megértette legszentebb Akaratomat, örömöt érzett. 

25 Az Atya azt mondja nektek: Kövessétek minden egyes parancsomat szeretettel, jóváhagyással és 

békével. Mert egy napon, nem túl messze, a ti lelketek is belép a túlvilágra, és meglátja azokat a lelkeket, 

akik előttetek haltak meg. Még mindig ezen a bolygón éltek, de őszintén mondom nektek: ugyanaz a sors 

vár rátok. Legyen azonban erőd, világosságod és békéd ebben az életben, hogy továbbra is igazságosan 

élhess ebben a világban. Amikor elhívlak, a szemed megnyílik erre az új életre, és új útra lépsz. 

26 Boldog az, aki felkészült, mert megmenekül a megtisztulástól, és új életet lát az úton. 

27 Távolodjatok el a világtól, emeljétek fel szemeteket Rám, és frissítsétek fel magatokat 

jelenlétemmel. Hagyjátok, hogy Szavam a szívetekbe vésődjön, hogy erősek legyetek, és ne engedjétek, 

hogy a kísértés megfosszon titeket attól, amit oly sok szeretettel bíztam rátok. Teljesítsétek a törvényt, 

hogy igazi spiritualisták lehessetek. Mert mindvégig aludtatok, és én felébresztettelek benneteket. Ha 

megvan bennetek az elhatározás, hogy Velem legyetek, nem fogjátok érezni az adósságaitok terhét. 

28 Azért jövök ebben az időben, hogy munkásaim küldetésének beteljesülését fogadjam, és hogy 

lelkükben hagyjam szeretetemet és a béke, a lelki boldogság csókját. Azt akarom, hogy tükör legyetek 

mások számára ─ azok számára, akik tagadják jelenlétemet közöttetek, akik nem hisznek 

megnyilvánulásomban az emberi megértés képességén keresztül. 

29 Szellemi világom megvéd téged és a személyzet az életedben. Amikor azonban sötétségbe kerülsz, 

megmutatják Nekem a könnyeiket, mert elfelejtetted, hogy ők azok, akik őriznek téged. 

De én Atyaként jövök, hogy tanácsot adjak nektek ─ Mesterként, hogy tanítsalak benneteket, és 

Istenként, hogy áldásomat és kegyelmemet adjam nektek. Látom a tanítványokat abban a reményben, hogy 

elérnek Engem. De azt mondom nektek, hogy mindenkinek, aki Velem akar lenni, engedelmesnek kell 

lennie. 

30 Azért oktattalak benneteket, hogy megértsétek és spiritualizáljátok magatokat. 

31 Az emberi elmén keresztül történő megnyilvánulásom a végéhez közeledik. De ha megértitek 

tanításaimat, akkor egységesnek fogjátok érezni magatokat gondolatban és akaratban, és szeretni fogjátok 

egymást. 

32 Már csak néhány reggeli áhítat van hátra, amelyben az emberi értelemmel halljátok az Én Igémet, 

és szükséges, hogy megértsetek Engem, hogy ennek az Igének a jelentését a szívetek mélyén magatokkal 

vigyétek. Eljöttem hozzátok, holnap lelkileg kell felemelkednetek, hogy elérjetek Engem. 

33 Az emberi értelmen keresztül történő megnyilvánulásom végeztével az általam adott tanítás 

visszhangozni fog lényetekben. Melankóliát fogtok érezni e megnyilvánulás hiánya miatt, és akkor sírni 

fogtok a fel nem használt idő miatt, amikor nem használtátok fel azt, amit tanításomban adtam nektek. 
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34 Azért hívtalak benneteket ebben az időben, szeretett népem, hogy felkészüljetek. De ha elutasítod 

ezt a lehetőséget, megengedem, hogy a saját utadon haladj tovább, én pedig gyengéden és alázatosan 

követem lépteidet, és ha elesel, kegyesen és szeretettel újra felemellek, és hosszú vándorlásod után újra 

magamhoz vonzalak. 

35 Magasabb szintre emeltelek benneteket, mint amin az emberiség jelenleg áll. Fejlődést adtam a 

lelkednek, hogy a Mesteredhez hasonlóan te is lehajolhass az emberiség felé, hogy felemelhesd, ahogyan 

én is tettem veled. Nem szabad úgy nézni a szemölcsöt embertársaink szemében, hogy előbb ne nézzük 

meg a bennünk lévő gerendát. Értsétek meg ezeket a szavakat, emberek, mert az emberiség még nem 

értette meg őket. 

36 Ti fogjátok megalakítani az egyházamat. Ez a tiszta lelkek egyesülése lesz, a jóakaratú lelkeké, 

akik szeretik Istenüket és szolgálják Őt. Ők lesznek a világosság lelkei, akikben már semmi gonosz nincs, 

mert a sötétségnek nem lesz helye ezekben a lelkekben, hiszen tiszták lesznek, mint a hópelyhek. 

37 Megmondtam nektek: részei lesztek seregemnek, akik keményen fognak harcolni azért, hogy 

megszabadítsák az emberiséget a sötétségtől, és engedelmességetek révén eléritek a tökéletesség szintjét. 

Sok jó cselekedetre leszel képes, ha szelíd vagy, alázatos és tele vagy az Atyádba vetett hittel. Mert 

értelmeteken keresztül fogom magamat megismertetni, mert nagy ajándékokat adtam nektek, és fényként, 

kegyelemként és bölcsességként öntöttem belétek magamat. 

38 Gazdaggá tettelek benneteket, hogy ebből a vagyonból adhassatok a rászorulóknak. Mert nem 

szabad egoistáknak lennetek, akik mindent csak maguknak akarnak. Ha ugyanis így cselekednétek, 

megfosztanátok magatokat az én kegyelmemtől. 

39 A próféciák be fognak teljesedni, és akkor, amikor az emberiség zűrzavarában, sötétségében lesz, 

ti megmutatjátok neki a fényt, és megnyilvánítjátok magatokban jelenlétemet. 

40 Értsetek meg Engem, emberek, világosan beszélek hozzátok, szeretettel fogadlak benneteket. 

Jöjjetek, hogy oltsátok szomjatok, én vagyok az élő víz forrása. Pihenjetek Velem, aki a Béke vagyok, és 

frissítsétek fel magatokat Velem, aki a Tökéletes Bölcsesség vagyok. 

41 Gondoljatok arra, emberiség, hogy a fájdalomnak veletek kell lennie, hogy érezhessetek engem. 

De ne hibáztassátok az Uratokat ezekért az eseményekért, hibáztassátok magatokat. Amikor eljött 

hozzátok a szenvedés, azt mondtátok Nekem: "Uram, miért büntetsz minket?" Ti azonban nem ismeritek 

fel cselekedeteitek gyümölcsét, hogy azt mondjátok Nekem: "Uram, vétkeztünk, bocsáss meg nekünk!". 

42 Amint az emberiség tudja, hogyan vezesse magát az Én utamon, megmentette magát, és mindenki 

szeretni fogja Istenét és Urát, és szeretni fogja egymást. Ezért mondom nektek: Tartsd meg tanításomat a 

szívedben, legyen bölcsességem a lelkedben, és add tovább az emberiségnek minden módon, ahogyan én 

adtam neked. Segítsetek neki felemelkedni, emeljétek fel azzal az erővel, amelyet lelketekre bíztam. 

43 Szandált adok nektek a lábatokra, hogy jó lábakon álljatok, és ezért minden ösvényen járjatok, és 

hozzátok a világosságomat. Tőlem megbízásból fogtok járni, mert szövetséget kötöttem veletek, hogy 

teljesítsétek ezt az áldott küldetést. Aztán, amikor eljöttök hozzám, megmutatjátok nekem az aratásotokat. 

44 Ismét gyönyörködni fogok a lelketekben és bemutatom nektek a tanítást, amit meg kell tanulnotok, 

mert gyakorolnotok kell azt, amit én, mint Mester, tanítottam nektek. 

45 Megmutatod Nekem engedelmességedet és azt a buzgalmat, amellyel szívedben követsz Engem, és 

ez megérteti veled Isteni Szavamat. Az az akaratom, hogy felkészüljetek arra, hogy Szavam igazi hírnökei 

legyetek, hogy az emberek felébredjenek és érezzék Engem a szívük mélyén ─ hogy felismerjék és 

járjanak az úton, és harmóniában legyenek Velem. 

46 Különböző megpróbáltatásokat éltél át, és nem voltál gyenge bennük, mert az én erőm benned 

maradt. Én, mint Atya, bátorítalak benneteket szavammal, és rámutatok arra a pillanatra, amikor rátok 

bízom az irgalmasságot, amelyre az emberiségnek szüksége van. Tőlem megbízásból fogtok kimenni, és 

elhozzátok az Élet Kenyerét és Szentlelkem Fényét embertársaitoknak, hogy megszabadulhassanak a 

sötétségtől. 

47 Hasznát veszem azoknak a lelkeknek, akiket megtisztítottam és megtisztítottam ─ azoknak, 

akiknek világosságot adtam, hogy szellemi szemük felismerje Jelenlétemet ebben a Harmadik Korszakban 

─ nektek, akiket felkészítettem Igémmel, hogy továbbadhassátok Jelenlétem tanúságát szívetekben. 
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48 Szükségben, minden jó nélkül érkeztetek Jelenlétemhez. De én felkészítettem a lelketek, 

felöltöztettem Szentlelkem fényével, és szétosztottam közöttetek kegyelmi ajándékaimat, hogy elmenjetek 

a rászorulókhoz, és megosszátok velük a rátok bízott gazdagságot. 

49 Ezért alaposan előkészítettelek és megtisztítottalak benneteket, hogy hasznomat vegyem bennetek 

─ azokban, akik elfordultak a gonosztól és a hamisságtól ─ azokban a lelkekben, amelyekbe, amikor 

hallották az Igémet, behatolt az Én fényem, megvilágosította őket, és felismertette velük, hogy hol van az 

igaz Isten. Ezért fordultatok el attól a zűrzavartól, amelyet a világ hozott hamis tanításaival, amelyekkel az 

emberiség Engem keres, mert nem ismerte fel, hogy Istene nem a műveinek materializmusában 

nyilatkozik meg. 

50 Emeljétek fel a lelketeket, és kommunikáljatok Velem lélektől lélekig. De ahhoz, hogy elérjétek 

ezt a közösséget, szükséges, hogy Isteni Törvényemet a szívetekbe véssétek, hogy e lelkesítés révén 

közösségben lehessetek Velem. Azt mondom neked: Amikor már nem az emberi értelemmel beszélek 

hozzátok, nem távolítom el magam a lelketekből, hanem bennetek fogok lakni, mert ez szükséges ahhoz, 

hogy közvetítésetek révén megismertessem magam az emberiséggel. 

51 Az volt az akaratom, hogy ti legyetek az elsők, akik leülhettek ehhez az asztalhoz. Legszentebb 

akaratom az volt, hogy összegyűljetek és körém gyűljetek, hogy átadjam nektek az örökségeteket, és 

rászorulókból gazdagokká tegyelek benneteket, akik birtokában vagytok Igém kincsének. 

Ily módon lelki szemetek meglátta egy új nap fényét, mert ti vagytok a harmadik korszak tanítványai, 

akiket azért készítettem fel, hogy később tanúságot tegyetek Jelenlétemről az emberiségnek ─ hogy teljes 

igazsággal és bölcsességgel beszéljetek Törvényemről ─ hogy hirdessétek szeretetem evangéliumát, és 

műveitek által érzékelhetővé tegyétek Jelenlétemet az emberek számára, hogy bűnbánat költözzön a 

szívükbe a múltbeli vétkeik és hibáik miatt, hogy elhagyják hamis isteneiket és megtalálják az igaz Istent, 

és a te közvetítésed által vigaszt és reményt kapjanak az eljövendő időkre, amikor beteljesednek a 

próféciáim. 

52 Útközben a sötétség felemelkedik, hogy átölelje az embereket. De te nem, mert te hordozod a 

fényemet az elmédben és a szívedben. Nem ölelhet át többé a világ sötétsége, amely elsötétíti az elmét, és 

megvakítja az embereket, és nem hallják meg lelkiismeretük hangját. De ezt a csatát rád bízom, mert 

kezedbe helyeztem a fény kardját, amely megvilágítja a sötét barlangokat. 

53 Látni fogjátok, hogy az emberek korlátoltságukban továbbra is leborulnak a hamis istenek előtt. De 

Igém fénye be fog hatolni szívük legbelsőbb részébe, és érezni fogják Lelkem jelenlétét. 

54 A tömegek elindulnak és megtisztulnak, hogy a te közvetítéseddel megkaphassák az üzenetemet. 

Mert az Atya a lelkek üdvösségére vágyva jön, és szükséges, hogy előzetesen megtisztuljanak és 

megtisztítsák magukat, hogy kegyelmemet befogadhassák. Néhányan ellenállni fognak, mert tele vannak 

hatalomvágytól, mert urakká tették magukat a tömegek között, és a lelkük elsötétült és összezavarodott. 

55 Hallani fogjátok, hogy embertársaitok tagadni fogják a ti közvetítésetek által hozott üzeneteim 

igazságtartalmát, és azt fogják mondani, hogy ti vagytok a rossz emberek ─ tökéletlen emberi lények, akik 

nem tudják magukban hordozni Jelenlétemet, lényük legbelsőbb részében. Mert azokhoz tartoznak, akik 

Engem e világ másik királyaként akarnak megtapasztalni. 

56 A Második Korszakban alázattal telve uralkodtam, hogy elvigyem Tanításomat az emberekhez, de 

ők nem hittek az "Atya Egyszülött Fiának" eljövetelében. Hasonlóképpen, ebben az időben embertársaitok 

tagadni fogják, hogy ti az Én hírnökeim vagytok, az Én kiválasztottjaim, akiket kegyelmi ajándékaimmal 

ruháztam fel, hogy minden világosságban megismertessétek Munkámat. Mert meglátnak majd alázatosan, 

és megtudják, hogy a tévelygő néphez tartoztál, hogy te is szennyben és bűnben éltél. Te azonban beszélni 

fogsz nekik szeretetemről, és meghívod őket, hogy fogadjanak be Engem a szívükbe, hogy ők is 

megtalálják az üdvösség kikötőjét. 

57 Így fogjátok bejárni a földeket, és akkor, amikor hosszan beszéltetek, amikor fáradhatatlanul 

feltártátok szeretetemet és irgalmamat az emberiségnek, amikor megmutattátok az igaz imádatot, amit 

Istenüknek kellene felajánlaniuk, akkor ez az emberiség látni fogja, hogy ítéletem elszabadul, és az 

emberiség nagy tisztulása megkezdődik, amíg tiszta és hangosabb nem lesz, mint az arany a tégelyben. 

Bűnüknek tűzzel lesz vége, és a hatalmasok tudni fogják, hogy hatalmam nagyobb az övéknél, és hogy 

igazságosságom minden törvény felett áll. Az ellenségeskedésük megszűnik és megszűnik. Mert az én 

szeretetem lesz a tűz, amely megtisztítja az emberek szívét. Akkor a nagy tömegek érezni fogják 



U 338 

193 

jelenlétemet, és ez akkor fog megtörténni, Izrael, amikor a munkád, a fáradozásod virágzásnak indul. A 

földek termékenyek lesznek, és magvaim százszorosára szaporodnak. 

58 Küzdelmetek azután is folytatódik, hogy elhagytátok a testeteket. Lelked továbbra is hordozni 

fogja Szentlelkem életét, a kegyelem életét, az örök életet, és angyalaimhoz hasonlóan fogsz dolgozni, 

hogy az eljövendő nemzedékek jóakaratú emberek legyenek, akik szeretik egymást, táplálják békémet és 

cselekedeteikkel dicsőítik Istenüket. 

59 Ma az emberiség káoszban van, mély álmot alszik. Nem érzett Engem, nem hallott Engem, és csak 

kevesen vannak, akik ébren vannak és érzik Uruk jelenlétét. De az emberek végül is meg fogják érteni, 

hogy most van itt az ideje, hogy spiritualizálják magukat, hogy elérjék a hegy tetejét. Mert el fogják kapni 

a Szentlélek világosságát, hogy megszabaduljanak a sötétségtől. 

60 Zűrzavaruk ideje most ér véget, e világ királyságai meg fognak remegni, és látni fogják, hogy 

alapjaik hamisak, és ily módon az én Akaratom érezhetővé válik. De a ti feladatotok, hogy felkészítsétek a 

világot, mert az én akaratom az, hogy férfiak, nők és gyermekek hallják az örömhírt. Azoknak, akik sírtak 

és vigasztalást vártak ─ add meg nekik, mutasd meg nekik az igazságot szíved mélyén. 

61 Áldom a fájdalmat, amit értem elszenvedtél, mert mindaz, amit értem szenvedsz, örökké méltóvá 

tesz téged. 

62 Erőt adok lelkednek, és a fény fegyvereit hagyom kezedben, hogy leküzdhesd a buktatókat, 

amelyeket a kísértés akadályként állít fel. Így fogtok tovább haladni az ország felé, amelyet megígértem 

nektek. 

Az én békém legyen veletek! 
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