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A harmadik testamentum  

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

és kínai 

Eddig a következő nyelveken volt elérhető: Német, angol, spanyol, olasz, francia, olasz  
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A német eredetiből angolul: IV., V., VI., VIII., IX., XI., XII. kötet - a másik 5 kötet már angolul is 

elérhető volt. 

További fordítások következnek.  

 

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

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

formátumban ingyenesen letölthető az internetről.  

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

tanúságtételével kapcsolatban kell megtörténnie. Ezért a honlapomról ingyenesen letölthető PDF 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Békés Krisztus a Földön 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

Tartalom 
Book Service for Life ........................................................................................................................................... 2 

Utasítás 339 ...................................................................................................................................................... 10 

Utasítás 340 ...................................................................................................................................................... 17 

Utasítás 341 ...................................................................................................................................................... 23 

Utasítás 342 ...................................................................................................................................................... 29 

Utasítás 343 ...................................................................................................................................................... 35 

Utasítás 344 ...................................................................................................................................................... 41 

Utasítás 345 ...................................................................................................................................................... 47 

Utasítás 346 ...................................................................................................................................................... 58 

Utasítás 347 ...................................................................................................................................................... 64 

Utasítás 348 ...................................................................................................................................................... 70 

Utasítás 349 ...................................................................................................................................................... 76 

Utasítás 350 ...................................................................................................................................................... 82 

Utasítás 351 ...................................................................................................................................................... 88 

Utasítás 352 ...................................................................................................................................................... 95 

Utasítás 353 .................................................................................................................................................... 101 

Utasítás 354 .................................................................................................................................................... 107 

Utasítás 355 .................................................................................................................................................... 113 

Utasítás 356 .................................................................................................................................................... 120 

Utasítás 357 .................................................................................................................................................... 129 

Utasítás 358 .................................................................................................................................................... 134 

Utasítás 359 .................................................................................................................................................... 140 

Utasítás 360 .................................................................................................................................................... 147 

Utasítás 361 .................................................................................................................................................... 154 

Utasítás 362 .................................................................................................................................................... 160 

Utasítás 363 .................................................................................................................................................... 166 

Utasítás 364 .................................................................................................................................................... 172 

Utasítás 365 .................................................................................................................................................... 177 

Utasítás 366 .................................................................................................................................................... 183 

Tartalmi információk ...................................................................................................................................... 196 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 ...................... 202 



 

 

 

 

Irodalom és weboldalak. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 



 

6 

Előszó 
Örömmel és hálával mutatjuk be az "Igaz élet könyve" sorozat XII. kötetének befejező kötetét. 

Spanyolból németre Traugott Göltenboth fordította ─ a többi kötethez hasonlóan ─ gondosan és 

érzékenyen. Mint mindig, most is azt javasoljuk, hogy csak kisebb részeket olvassunk el belső gyűjtéssel, 

és minden esetben elmélkedjünk az olvasottakon, hogy Krisztus szavainak lelki értelme teljes mértékben 

feltárulhasson. 

A Teremtő Lélek minden időben különböző módon szólt teremtményeihez. Az első korszakban az 

Atya közvetlen formában, a lelkiismereten keresztül ismertette meg magát gyermekeivel, és a hírnökök, 

vezetők és próféták száján keresztül is szólt. Az Úr szolgáinak jóslatai és kinyilatkoztatásai az emberi 

szellem felemelkedő fejlődését és a Mester eljövetelét hirdették. 

Jézus palesztinai születésével kezdődött a második korszak, amikor az "Ige" az Isteni Gyermekben 

testet öltött, hogy az emberekhez szóljon: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet". Az emberek között 

töltött 33 éves élete során Jézus Krisztus tanúságot tett isteni eredetéről, és amikor tanítványait 

felkészítette távozására, azt mondta, hogy visszatér, de nem testben, hanem felhőben, a szellemi 

jelképében, angyalainak seregeitől körülvéve. 

A mexikói megnyilvánulásokat bölcsen készítette elő Isten keze. Először is, 1866-ban, Illés próféta 

szelleme kinyilatkoztatta magát Roque Rojas elméjén keresztül, mondván: "Én vagyok Illés próféta, a 

Tábor-hegyi átlényegülés prófétája. Megnyitotta az egybegyűlteknek, hogy a harmadik korszak, a 

Szentlélek kora kezdődik. Néhány évvel később, miután a közösség növekedett, és Krisztus eszközöket 

készített, 1884-ben jelentette ki magát először választott eszköze, Damiana Oviedo ─ és ezt követően 

minden vasárnap egyre több, végül több száz találkozóhelyen Mexikó-szerte ─ emberi elméjén keresztül. 

Isten akaratának megfelelően a mexikói megnyilvánulások az 1950-es év végéig tartottak. A 

kinyilatkoztatás idejének körülbelül utolsó 20 évében, amely 1930 körül kezdődött, az Úr tanításainak 

nagy részét gyorsírással rögzítették. A bőséges tanítások, tanítások, próféciák, kinyilatkoztatások stb. 

számos különböző találkozóhelyen zajlottak, amelyek az egész országban kialakultak. Egy kis csoport, 

akik korábban "hanghordozóként" szolgáltak, az Isteni Szellem egyértelmű utasítására 12 kötetet állítottak 

össze a 366 hirdetett tanításból. Megadták nekik a 

Cím: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Német: "Buch des Wahren Lebens" (Az igaz élet könyve) 

E tanítások mindegyike az isteni tanítások harmonikus egységét képviseli; a mexikói hallgatósághoz 

intézett beszéd idején azonban - amint azt többször is hangsúlyozták - az egész emberiségnek szóló 

örökséget jelentenek ma és a jövő nemzedékek számára. 

Nem az isteni szó betűje, hanem mély, belső jelentése emeli az embert, és táplálék és balzsam az éhes 

léleknek. Ugyanakkor iránymutatásul szolgál a mindennapi életben tanúsított viselkedéséhez. 

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

lévő számok az utasítás és a versek számozására utalnak. 

Az Élet Nagy Könyve ─ a Harmadik Testamentum 

Szavam lejegyezve marad minden időkre, ebből fogjátok összeállítani a harmadik korszak könyvét, a 

harmadik testamentumot, az Atya utolsó üzenetét; mert mindhárom korszakban Istennek megvoltak az 

"aranytollai", hogy bölcsességét az emberiségre hagyja. 

Mózes volt az első "aranytoll", amelyet az Atya használt, hogy kitörölhetetlen betűkkel írja fel az Első 

Korszak eseményeit egy tekercsre. Mózes volt Jehova "aranytolla". A második korszak apostolai és 

követői között Jézusnak négy "tolla" volt, és ezek Máté, Márk, Lukács és János voltak. Ezek voltak az 

Isteni Mester "aranytollai". De amikor eljött az idő, hogy az Első Testamentumot a szeretet, a tudás és a 

szellemi fejlődés kötelékei egyesítsék a Második Testamentummal, egyetlen könyvvé vált. 

Most, a Harmadik Korszakban, amikor újból megkapjátok az Igémet, "aranytollakat" is kijelöltem, 

hogy írásban megmaradjon. Amikor eljön az idő, egyetlen könyvet fogtok összeállítani, és ez a könyv, a 
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harmadik korszak könyve, amikor eljön az idő, egyesülni fog a második korszak és az első korszak 

könyvével is, és akkor a három korszak kinyilatkoztatásaiból, próféciáiból és szavaiból létrejön az Élet 

Nagy Könyve minden lélek épülésére. Akkor tudni fogjátok, hogy minden ─ az elsőtől az utolsóig ─ 

beteljesedett igazságban és szellemben, hogy minden prófécia a történelem előre jelzett folyamata volt, 

amelyet az Atya kinyilatkoztatott az emberiségnek. Mert egyedül Isten képes arra, hogy leírja azokat az 

eseményeket, amelyek bekövetkeznek. Amikor a próféták szóltak, nem ők tették, hanem Isten az ő 

közvetítésükkel. 

Nos, szeretett gyermekeim: ki tulajdonít jelentőséget annak a könyvnek, amelyet most kezdtek 

összeállítani? Igazság szerint ─ senki! De eljön majd az idő, amikor az emberiség, tele vágyakozással, tele 

kíváncsisággal, el fogja kérni a könyvedet, és akkor felébred, felfedezi a szavamat, és megvitatja azt. 

Ebben az eszmei összecsapásban pártok fognak felbukkanni ─ tudósok, teológusok és filozófusok. A 

nemzeteknek el fogják vinni Szavad és a Bölcsesség Könyvének bizonyságtételét, és mindenki az én 

Tanításomról fog beszélni. Ez lesz az új csata kezdete, a szavak, gondolatok és ideológiák háborúja; de 

végül, amikor mindenki igazában és lélekben megismeri, hogy az Élet Nagy Könyvét az Úr írta, 

testvérként fogják egymást átölelni és szeretni, ahogyan az én akaratom. 

Szükség van arra, hogy a három könyv egyet alkosson, hogy ez az Ige megvilágítsa az egész világot. 

Akkor az emberiség követni fogja ezt a fényt, és Babilon átka megszűnik, mert minden ember el fogja 

olvasni az Igaz Élet Nagy Könyvét, mindenki ugyanazt a tanítást fogja követni, és szeretni fogja egymást 

lélekben és igazságban, mint Isten gyermekei. (358, 58-66) 

Krisztus tanításának hatása a szellemre 

Az én világosságom az egész világon elterjedve azt eredményezte, hogy igazságomat minden 

tanításban keresik. Ez az oka annak, hogy az emberek különböző hiedelmek szerint viselkednek. Ez a 

megjövendölt dolgok beteljesedése. Ki képviseli közülük az igazságot? Ki rejti az éhes farkast 

báránybőrbe? Ki biztosítja tiszta ruhákkal abszolút belső őszinteségét? 

A spiritualizmust kell segítségül hívnotok, hogy felfedezzétek az igazságomat; mert az emberiség 

annyi hitvallásra és világnézetre szakadt szét, amennyi az emberi gondolkodás fejlődésének megfelelt. Így 

egyre több és több szekta és felekezet alakult ki, és nagyon nehéz lesz megítélni az egyes szekták 

igazságtartalmát. 

Tanításom megvilágítja az emberek gondolatait és eszméit, és apránként mindenki meg fogja érteni az 

alapokat, hogy tökéletesítse műveit, és tökéletesebb és magasabb irányba terelje azokat. (363, 4-8) 

Jézus csodái 

Megadtam nektek a teremtményei gyógyulását Jézuson keresztül, sokak csodálkozására. 

A hitetlenek, akik hallották Jézust a hatalmáról beszélni, és akik tudtak a csodáiról, a legnehezebb 

bizonyítékokat követelték, hogy egy pillanatra is elbizonytalanítsák, és bebizonyítsák, hogy nem 

tévedhetetlen. De a megszállottaknak ez a felszabadítása, az a tény, hogy visszavittem őket a normális 

emberi lények állapotába, csupán azzal, hogy megérintettem őket, vagy rájuk néztem, vagy egy 

parancsszót intéztem hozzájuk, hogy azok a szellemek elhagyják az elméjüket, és mindketten 

megszabadulnak a súlyos tehertől, összezavarta azokat. 

E hatalommal szemben a farizeusok, a tudósok, az írástudók és a vámszedők különböző reakciókat 

mutattak. Egyesek elismerték Jézus tekintélyét, mások ismeretlen hatásoknak tulajdonították hatalmát, 

megint mások nem tudtak róla semmit sem mondani. A meggyógyult betegek pedig áldották a nevét. 

Volt, akit egyetlen szellem szállt meg, másokat hét, mint Magdalai Máriát, és volt, akit olyan sok, hogy 

ők maguk is azt mondták, hogy egy légió. 

     A Mester egész életében egyik szellemi megnyilvánulás követte a másikat. Néhányat a tizenkét 

tanítvány, másokat az emberek ─ a szabadban és az otthonokban ─ láttak. Ez a csodák, a "csodák" ideje 

volt. 

Férfiak és nők jeleket és hívásokat kaptak a túlvilágról. Az ősök és a gyermekek szintén tanúi voltak e 

jelenéseknek, és a Megváltó kereszthalálát megelőző napokban a Mennyei Fény behatolt az emberek 

szívébe; a Szellemi Völgy lényei az emberek szívét hívták; és azon a napon, amikor a Mester emberként 

kilehelte az utolsó leheletét, és fénye behatolt minden barlangba és minden zugba, az anyagi és szellemi 
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otthonokba, vágyakozva a lények után, akik már régóta várták Őt ─ materializált, zavarodott és beteg 

lények, akik letértek az ösvényről, a bűntudat láncaival megkötözve, a vétek terhét cipelve, és más lelkek, 

akik halottnak hitték magukat és testükhöz voltak kötve ─ mind felébredtek mély álmukból és életre 

keltek. (339, 21- 

22) 

A testi és lelki szenvedés gyógyulása 

Szellemről szellemre fogok szólni hozzátok, és végigvezetlek benneteket az úton. 

De azt akarom, hogy mielőtt tanítóként jönnétek az emberekhez, orvosként jöjjetek, és akkor, amikor 

már enyhítettétek a fájdalmukat, ihatnak az Igém tiszta vizének forrásából. Először a sebet, a fekélyt vagy 

a betegséget keresd, és gyógyítsd meg a szenvedésüket, majd fordulj a lelkükhöz. 

Menjetek embertársaitokhoz, ahogy Jézus tette a második korszakban, és hozzátok a gyógyító 

balzsamot a szavaim előtt. De mi a balzsam, ó tanítványok? A források vizét áldják meg és teszik 

orvossággá a betegek számára? Nem, emberek. Az a balzsam, amelyről beszélek, a szívedben van. Értékes 

esszenciaként helyeztem oda, és csak a szeretet képes megnyitni, hogy megállíthatatlanul kiáradjon. 

Ha ki akarod önteni bármelyik betegre, nem a te kezed fog meggyógyítani, hanem a szeretettel, 

irgalommal és vigasztalással áradó Lélek. Ahová a gondolataidat helyezed, ott fog megtörténni a csoda. 

A természet lényeit és elemeit sokféleképpen befolyásolhatod, hogy mindenkinek vigaszt nyújts. De 

azt is mondom nektek: Ne féljetek a betegségtől, legyetek türelmesek és irgalmasak mindenkivel. 

Ami a megszállottakat és az emberi elméjükben összezavarodottakat illeti, ti is gyógyíthattok, mert 

rendelkeztek ezzel a képességgel, és azt azoknak a lényeknek a szolgálatába kell állítanotok, akik 

kétségbeesésben és feledésbe merültek. Szabadítsd fel őket, és fedd fel ezt a hatalmat a hitetlenek előtt. E 

nép egyik nagy küldetése, hogy világosságot hozzon oda, ahol sötétség van, hogy megtörjön minden 

kötöttséget és minden igazságtalanságot, és hogy ez a világ megismerje Urát, és az igazság teljes 

ismeretében szemlélje önmagát, belső lényét. (339, 39-41) 

Menny és pokol 

Ne reszkessetek e kinyilatkoztatásoktól; ellenkezőleg, örüljetek annak a gondolatnak, hogy ez az Ige 

megsemmisíti az örök büntetésről alkotott elképzeléseteket, és minden olyan értelmezést, amelyet a 

múltban az örök tűzről kaptatok. 

A "tűz" a fájdalom, az önvád és a bűnbánat szimbóluma, amely megkínozza a lelket, és megtisztítja, 

ahogy az aranyat megtisztítják a tégelyben. Ebben a fájdalomban van az én Akaratom, és az én 

Akaratomban van az irántad érzett szeretetem. 

Ha igaz lenne, hogy a tűz az, ami eltörli az emberi bűnöket, akkor azoknak a testét, akik vétkeztek, itt a 

földi életben, az életben kellene a tűzbe dobni, mert holtan már nem éreznék azt. A testek ugyanis soha 

nem emelkednek fel a Szellemi Térbe ─ ellenkezőleg, miután befejezték feladatukat, a föld belsejébe 

süllyednek, ahol beleolvadnak abba a Természetbe, amelyből az életet vették. 

De ha azt hiszed, hogy amit te "örök tűznek" nevezel, az nem a testre, hanem a lélekre vonatkozik, ez 

egy másik súlyos tévedés, mert a Szellemi Királyságban nincsenek anyagi elemek, és a tűznek sincs 

semmilyen hatása a lélekre. Ami anyagból születik, az anyag, ami szellemből születik, az szellem. 

Az én szavam nem azért jön le, hogy megtámadjon bármilyen hitet. Ha valaki ezt gondolja, az nagyon 

téved. Az Én Igém megmagyarázza mindannak a tartalmát, amit nem helyesen értelmeztek, és ami ezért 

tévedéseket hozott létre, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődtek az emberiség körében. 

Milyen értéke lenne a törvényemnek és a tanításomnak, ha nem lennének képesek megmenteni a 

lelkeket a tévedéstől és a bűntől? És mi értelme lett volna az én emberi jelenlétemnek a világban, ha sokan 

lennének, akiknek örökre el kellene pusztulniuk, egy vég nélküli engesztelésben? (352, 44-48) 

Isten gondviselése és segítsége 

Soha nem éltél elhagyatottan. Kezdettől fogva, amikor életre keltél, szeretetem pajzsa alatt álltál. 

Ti, emberi szülők, akik gyengéden szeretitek gyermekeiteket: képesek lennétek-e sorsukra hagyni őket, 

amikor alig születtek bele ebbe az életbe, amikor a legnagyobb szükségük van gondoskodásotokra, 

odaadásotokra, szeretetetekre? 
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Láttam, hogy még akkor is aggódtál gyermekeidért, amikor már felnőttek; még azokért is, akik 

vétkeztek, akik megbántottak téged, a legnagyobb szeretettel törődtél. 

De ha így reagálsz gyermekeid szükségleteire ─ milyen lesz Mennyei Atyád szeretete, aki már akkor 

szeretett téged, amikor még nem is léteztél? 

Mindig is a segítségetekre siettem; és ebben az időben, amikor nagyobb szellemi fejlődéssel 

találkozunk, megtanítottalak benneteket arra, hogyan küzdjetek a nem jótékony erők semmissé tételéért, és 

hogyan növeljétek a jó rezgésszámát. (345, 40-42) 

A tökéletes ima fontos szempontjai 

Birkózzatok, birkózzatok a lélek tökéletességéért. Megmutattam nektek az utat, hogy elérjétek ezt a 

célt. Az imát bíztam rátok, mint minden anyagi fegyvernél jobb "fegyvert", hogy megvédjen benneteket az 

árulással szemben az élet útján. De a legjobb fegyvert akkor kapjátok, ha teljesítitek törvényemet. 

Miből áll az imádság? Az ima kérés, közbenjárás, imádás és lelki elmélkedés. Minden része szükséges, 

és egyik a másikból következik. Mert bizony mondom nektek: A könyörgés abból áll, hogy az ember arra 

kér Engem, hogy teljesítsem be vágyait, elégítsem ki vágyait ─ azt, amit a legfontosabbnak és 

legmegváltóbbnak tart az életében. És bizony mondom nektek, gyermekeim, az Atya meghallgatja a 

kérést, és mindenkinek megadja azt, amire a legnagyobb szüksége van, amikor az a javára válik. De 

óvakodjatok attól, hogy olyasmit kérjetek, ami ellentétes a lelketek üdvösségével. Mert azok, akik csak 

anyagi javakat, testi örömöket és múlandó hatalmat kérnek, azt kérik, hogy a lelküket láncra verjék. 

Az ima második fajtája, a közbenjárás, a felebarátotok iránti szeretetből fakad, abból a szeretetből, 

amelyet Mesterként tanítottam nektek, amikor e világra jöttem. Imádkozzatok a közeli és távoli 

testvéreitekért, azokért, akik a háború következményeit szenvedik el a különböző nemzetekben, akik 

elviselik e világ mulandó uralkodóinak zsarnokságát. 

Készüljetek fel, gyermekeim, imádkozzatok embertársaitokért, de még ebben a közbenjárásban is 

tudnotok kell, hogyan kell kérni, mert ami fontos, az a lélek. Ha egy testvér, a szüleitek vagy a 

gyermekeitek betegek, imádkozzatok értük, de ne ragaszkodjatok ahhoz, hogy ebben az életben 

maradjanak, ha a léleknek nem erre van szüksége. Inkább azt kérjétek, hogy ez a lélek szabaduljon fel, 

hogy szenvedésében megtisztuljon, hogy a fájdalom elősegítse a lélek felfelé irányuló fejlődését. 

Az ima harmadik fajtája, az Isteni Lélek imádata, imádatot jelent mindazért, ami tökéletes; mert az ima 

e fajtáján keresztül egyesülhetsz a tökéletességgel, azzal a szeretettel, amely az egész világegyetemet 

átöleli. Az imádatban megtalálhatjátok a tökéletesség állapotát, amelyet mindannyiótoknak el kell érnie, és 

az imádat tovább vezet benneteket a lelki szemlélődéshez, amely az imádattal együtt az Isteni Lélekkel, az 

Örök Élet Forrásával való egyesüléshez vezet ─ a Forráshoz, amely napról napra erőt ad nektek, hogy 

elérjétek az Atya Országát. 

Így kell imádkoznotok: könyörgéssel kezdjétek és lelki elmélkedéssel fejezzétek be. Ez erőt ad nektek. 

(358, 10-16)  
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Utasítás 339  
Az én békém legyen veletek! 

1 Felkészült lélekkel, alázattal és szelídséggel telve jössz hozzám, hogy kopogtass annak ajtaján, aki 

szeretet és örök megbocsátás az Ő gyermekei számára. És türelmetlenül vársz egy szót, amely enyhíti 

fájdalmadat, amely választ ad panaszaidra, vagy amely fényt gyújt sötétségedben, hogy boldognak érezd 

magad. 

2 Úgy látom, hogy különböző utakon közeledtek, és mindegyikőtök más-más sorsot teljesít be. De 

mindannyian ugyanarra a célra törekszetek, és arra, hogy eggyé váljatok Velem, hogy közel érezzétek 

magatokat a tökéletességhez. És örömmel fogadjátok szavamat, amely egyszerre simogat és javít 

benneteket. A valódi értelmében értelmezitek, és elkezdtek Engem őszintén szeretni. Többé már nem 

féltek semmitől sem Tőlem, mint máskor, mert ma már tudjátok, hogy Én tökéletes szeretet és 

igazságosság vagyok, hogy nem büntetlek benneteket, és hogy ti magatok vagytok azok, akiktől félnetek 

kell, mert gyengék vagytok és súlyos hibákat követtek el, amelyekért később könnyeket ontotok, és 

amelyeket nagyon magas áron kell jóvátennetek. De ez a tapasztalat arra késztet, hogy éberen élj, hogy 

elkerüld azokat a tévedéseket, amelyek a lelket zavarják és szenvedést okoznak. 

3 Aki ezt megértette, az jó úton jár. Még nem végzitek a legmagasabb tökéletességű cselekedeteket, 

de már úton vagytok afelé, hogy megtegyétek, mert az én tanítványaim vagytok. A fény eloszlatta 

kételyeiteket, a lélek ereje legyőzte a gyengeséget, és a bizalom arra késztet benneteket, hogy igaz 

szeretettel szenteljétek magatokat sorsotok beteljesülésének. 

4 Most észrevétlenül lépsz a spirituális útra, az egyszerűség és tisztaság életére, amit kértem tőled, és 

elégedettnek érzed magad ebben az új életben. Már nem kérdezitek magatokat, hogy miért jöttem vissza 

hozzátok, vagy hogy az én szavam új utat mutat-e nektek. Ma már tudjátok, hogy amit a Második 

Korszakban mondtam nektek, nem volt minden, amit tanítanom kellett volna nektek, hogy a lecke nem 

fejeződött be, és hogy a kegyelem idejét tartottam meg számotokra, amelyben újra kellett kezdenem 

tanításaimat, hogy megmutassam nektek a szellemi élethez vezető utat, a Velem való igaz párbeszédet, és 

a magyarázatot azokra a szavaimra, amelyeket abban az időben adtam, amikor köztetek laktam, és 

amelyeket még nem értettetek meg. 

5 Gondolkodjatok el, és végül megértitek, hogy sem az Első, sem a Második Korszakban nem 

voltatok képesek felfogni, érezni és elhinni egy ilyen nagy leckét. De az Atya, aki az idő és az 

örökkévalóság Ura, a legnagyobb türelemmel és bölcsességgel, minden sietség nélkül kézen fogva vezetett 

benneteket az élet útján, és ma egy új korszakba léptetek. 

6 Most van a Szentlélek ideje, amely hamarosan eléri a csúcspontját ─ a nagy kinyilatkoztatások és 

az igazságosság ideje, amikor sok titok fátyla felemelkedik, hogy csupa fény és világosság legyen! 

7 Megnyitottam a szemeteket, hogy túlléphessetek azon, amit eddig ismertetek, és beléphessetek az 

Én kincstáramba; mert Én, az Atya, nem vagyok titok gyermekeim előtt. Azt akarom, hogy tökéletes és 

teljes módon ismerj és szeress, ahogyan én szeretlek téged. Engem még nem szerettek és imádtak úgy, 

ahogyan kellene, és nem tudjátok, milyen örömöt adnátok Lelkemnek a Törvény megértésének és 

tiszteletének egy pillanatával. 

8 Amióta a Földre jöttetek, azóta az intellektusotok felfogóképességén belül voltak a 

megnyilvánulásaim, de amikor megtettétek az első lépéseket a fejlődés útján, a ti 

A megértés még nagyon kicsi, ahogyan a gyermek is kicsi, amikor megszületik. Korlátoznom kellett 

Magamat, hogy láthassatok és hallhassatok, hogy megértsetek Engem. 

9 Az első időkben nem fedtem fel magamat teljesen, mert az értelmetek összezavarodott volna, és 

egész lényetek összetörve érezte volna magát. Ezért hosszú korszakok során felkészítettelek és az ösvény 

kezdetére helyeztelek benneteket, hogy lépésről lépésre bejárjátok azt, és így elérkezzetek a jelenlegi 

időszakba, amelyben jobban megérthetitek és szerethetitek Atyátokat. 

10 Minden időkben küldtem hírnököket ebbe a világba, akik a lélek túléléséről, halhatatlanságáról és 

arról a magasabb életről beszéltek, amelyet akkor ér el, amikor tökéletessé válik. 

A legkorábbi napoktól kezdve, amikor az ember a földet lakta és az ártatlanság jellemzői voltak 

körülötte, mint a nagyobb bűnösség napjaiban, és most a materializmus és a hamis tudományok napjaiban, 
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szellemi küldötteim tanúbizonyságot tettek arról, hogy milyen magas fokon él az a lélek, amelyik tudta, 

hogyan tartsa magát állandó közösségben az Urával. 

11 Az első idők hírnökei azonban nem voltak képesek elmagyarázni az emberiségnek, hogy a lélek 

milyen nagy időszakokat él át, és milyen életet él a túlvilágon. A pátriárkák, akik tudták, hogyan tartsák 

fenn magukat az erényben, a Teremtőjük iránti szeretetben, elégedetten vezették családjukat, törzsüket 

vagy népüket az igazságosság és az igazságosság útján. De bár rendelkeztek a szellemi, egyetemes Istenük 

létezésének ismeretével ─ a lélek számára a túlvilági, magasabb rendű élet intuitív ismeretével ─ minden 

fényük és erényük ellenére sem tudták feltárni a lélek fejlődésének útját és a nagy megpróbáltatások okát. 

12 A próféták nagy igazságtartalommal szóltak, és szinte mindig a zűrzavar és a tévelygés idején 

jöttek a földre. Figyelmeztették a nemzeteket, bűnbánatra és megtérésre szólították fel őket, és nagy 

igazságszolgáltatást jelentettek be, ha nem térnek a jó útra. Más alkalmakkor áldást jósoltak az isteni 

törvény betartásáért és betartatásáért. 

Amit azonban ezek a próféták mondtak, az a jóság, az igazságosság és a kölcsönös tisztelet 

gyakorlására való buzdítás volt. Nem fedték fel a lélek életét, sorsát és fejlődését. Még Mózes sem beszélt 

nektek a szellemi életről, akit én választottam képviselőmnek, és akinek közvetítésével adtam a törvényt 

minden időkre. 

13 Az Atya törvénye bölcsességet és igazságosságot tartalmaz. Arra tanítja az emberiséget, hogy 

békében éljenek, szeressék és tiszteljék egymást, és bizonyítsák, hogy az én szememben méltóak az 

emberi létre. De Mózes nem mutatta meg az emberiségnek, hogy mi van a testi halál küszöbén túl, sem 

azt, hogy mi az engedetlen lelkek visszatérése, sem azt, hogy mi a jutalma a bölcseknek és az 

életfeladatukban szorgalmasaknak. 

14 Később Dávid lelki ajándékokkal és ihletettséggel telve uralkodott, és a magasztos pillanatokban, 

elragadtatásában himnuszokat és lelki énekeket hallott, amelyekből megalkotta a zsoltárokat. Velük együtt 

meghívta Izrael népét, hogy imádkozzanak és szívük legjavát adják át Uruknak. De Dávid minden 

szeretete és ihletése ellenére sem tudta feltárni az embereknek a lelkek csodálatos létezését, fejlődését és 

célját. 

15 És Salamon, aki őt követte az uralkodásban, és szintén megmutatta a bölcsesség és a hatalom nagy 

ajándékait, amelyekkel megajándékozták, amelyekért szerették és csodálták, és amelynek tanácsaira, 

ítéleteire és mondásaira ma is emlékeznek ─ ha népe hozzá fordult volna, és megkérdezte volna tőle: 

"Uram, milyen a lelki élet? Mi van a halálon túl? Mi a lélek?" ─ Salamon minden bölcsessége ellenére 

sem tudott volna válaszolni. 

16 De bizony mondom nektek, Mózes a hit és az engedelmesség iránti buzgalmával, a próféták a 

figyelmeztetéseikkel, a pátriárkák a példájukkal, a tanácsadók, a tudósok és a bírák egészséges 

tanácsaikkal és jó ítéleteikkel hagyták rátok a példájukat, hogy ─ őt követve ─ biztonságban tegyétek meg 

első lépéseiteket e földről a Magasságbeli Ígéret Földjére vezető úton. El kell kezdenetek a jót gyakorolni 

ebben a világban, igazságosnak kell lennetek egymás között, hogy igazságosságot találjatok a földön. Itt 

találtad meg a mezőn végzett munkád gyümölcsét vagy termését. Ez az otthon az akkori ember számára a 

szellem örök életének tükörképe, képmása volt. 

17 Később a Messiás emberré válva eljött, hogy új időt nyisson, és új leckét adjon az emberiségnek, 

amelyben nagy kinyilatkoztatásokat kellett tennie neki, mondván: "Ti a világosság gyermekei vagytok, és 

én tanítványaimmá alakítalak titeket. Bizony mondom nektek: Mindazt, amit láttok engem tenni, ti is 

megtehetitek az Atya nevében." 

És valóban, a Messiás, akiben a Lelkem megnyilvánult, elhozta a kulcsot, hogy kinyissa a Második 

Kor kapuit, és az erőt, hogy feltörje a pecséteket, amelyek lezárták az Élet, a Bölcsesség, az Igazságosság 

és az Örökkévalóság Könyvét. 

18 Érkezése előtt megengedtem, hogy az emberi világot meglátogassa a szellemi világ. A Mester 

nyomában ott voltak a fény és a nagy emelkedettség szellemei és a kis emelkedettségűek is. Ekkor az 

egyik és a másik is jelen volt. Az előbbiek alázatos, odaadással teli szolgáknak mutatkoztak. Köztük volt 

az is, aki bejelentette Máriának, hogy magas rendeltetése, hogy az Atya "Igéjét" a legtisztább méhében 

fogadja. Egy másik meglátogatta a betlehemi pásztorokat, hogy átadja nekik a Szentföldre születés hírét, 

egy másik hírnök pedig figyelmeztette a Szent Családot az őket fenyegető veszélyre, és vezette és 

védelmezte őket Egyiptomba menekülésük során. 
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19 Sok megnyilvánulást láttak ebben az időben, ami sokak örömére és hitére szolgált. Mások 

azonban, akik ellenségesek és hitetlenek voltak a Szellemi Élet iránt, kételkedtek és tagadták ezt az 

igazságot. Szellemi Seregeimet azonban, akik nyüzsögtek, vonzotta a fény, amelyet a Mester sugárzott. 

20 Az isteni mű szolgálatában álló fénylények és mások, akik lázadóak és tudatlanok voltak, 

mindenütt éreztették magukat, és az emberiség körében megjelentek a megszállottak, akiket a tudomány 

nem tudott felszabadítani, és akiket az emberek kiűztek. Sem a törvény tanítói, sem a tudósok nem voltak 

képesek helyreállítani az egészséget ezekben a beteg emberekben. 

21 Mégis mindezt azért szántam nektek, hogy megtanítsalak benneteket, és hogy a szeretet 

bizonyítékait adjam nektek. Megadtam nektek a teremtményei gyógyulását Jézuson keresztül, sokak 

csodálkozására. 

A hitetlenek, akik hallották Jézust a hatalmáról beszélni, és akik tudtak a csodáiról, a legnehezebb 

bizonyítékokat követelték, hogy egy pillanatra is elbizonytalanítsák, és bebizonyítsák, hogy nem 

tévedhetetlen. De a megszállottaknak ez a felszabadítása, az a tény, hogy visszavittem őket a normális 

emberi lények állapotába, csupán azzal, hogy megérintettem őket, vagy rájuk néztem, vagy egy 

parancsszót intéztem hozzájuk, hogy azok a szellemek elhagyják az elméjüket, és mindketten 

megszabadulnak a súlyos tehertől, összezavarta azokat. 

E hatalommal szemben a farizeusok, a tudósok, az írástudók és a vámszedők különböző reakciókat 

mutattak. Egyesek elismerték Jézus tekintélyét, mások ismeretlen hatásoknak tulajdonították hatalmát, 

megint mások nem tudtak róla semmit sem mondani. A meggyógyult betegek pedig áldották a nevét. 

Volt, akit egyetlen szellem szállt meg, másokat hét, mint Magdalai Máriát, és volt, akit olyan sok, hogy 

ők maguk is azt mondták, hogy egy légió. 

22 A Mester egész életében egyik szellemi megnyilvánulás követte a másikat. Néhányat a tizenkét 

tanítvány, másokat az emberek ─ a szabadban és az otthonokban ─ láttak. Ez a csodák, a "csodák" ideje 

volt. 

Férfiak és nők jeleket és hívásokat kaptak a túlvilágról. Az ősök és a gyermekek szintén tanúi voltak e 

jelenéseknek, és a Megváltó kereszthalálát megelőző napokban a Mennyei Fény behatolt az emberek 

szívébe; a Szellemi Völgy lényei az emberek szívét hívták; és azon a napon, amikor a Mester emberként 

kilehelte az utolsó leheletét, és fénye behatolt minden barlangba és minden zugba, az anyagi és szellemi 

otthonokba, vágyakozva a lények után, akik már régóta várták Őt ─ materializált, zavarodott és beteg 

lények, akik letértek az ösvényről, a bűntudat láncaival megkötözve, a vétek terhét cipelve, és más lelkek, 

akik halottnak hitték magukat és testükhöz voltak kötve ─ mind felébredtek mély álmukból és életre 

keltek. 

De mielőtt elhagyták volna ezt a földet, tanúságot tettek feltámadásukról és létezésükről azoknak, akik 

a szeretteik voltak. Mindezek által a világ megtapasztalta ezeket a megnyilvánulásokat azon a gyászos és 

fájdalmas éjszakán. 

Az emberek szíve megremegett, és a gyermekek sírtak azok láttán, akik már régóta halottak voltak, és 

akik ezen a napon csak egy pillanatra tértek vissza, hogy tanúságot tegyenek arról a Mesterről, aki azért 

jött le a földre, hogy szétszórja a szeretet magját, és aki egyúttal megművelte a szellemi mezőket, 

amelyeket végtelen számú lélek lakott, akik szintén az ő gyermekei voltak, és akiket meggyógyított és 

megszabadított tudatlanságuktól. 

23 E tények ismerete nemzedékről nemzedékre szállt, és az apostolok a világ útjain jártak, felnyitották 

az alvó emberiség szemét, megmutatták az utat, amely a magasabb élethez vezet, betörtek a Magas 

Túlvilágra, és elmagyarázták Mesterük tanítását. Megszabadították a megszállottakat is, meggyógyították 

a betegeket nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Bátorították és együttérzéssel tekintettek mindazokra, akik 

ezen a világon élnek, mind azokra, akik egy távoli világban élnek. Érezték az egyik fájdalmát éppúgy, 

mint a másikét, mert nincs idegen és távoli fájdalom annak, aki szeret. Aki felkészül, az képes érzékelni a 

panaszokat, a kéréseket vagy a szükséget, bárhol is legyenek azok. És ezek a tanítványok másokat is 

tanítottak, hogy kövessék őket a földi küldetésük teljesítésében. 

24 Azért engedtem meg ezeket a megnyilvánulásokat, hogy a világ elgondolkodjon és felismerje, 

hogy a lélek nem hal meg, hogy az élete örökkévaló, és hogy minden tanyán, ahol lakik, kijelölt útja van, 

feladatokat kapott, és feladatot kell teljesítenie. 
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25 Még a keresztre feszítés után is visszatértem, hogy tanúságot tegyek igazságomról és legyőzzem az 

emberiség hitetlenségét. És még a tanítványaim között is meg kellett mutatkoznom, hogy bebizonyítsam, 

hogy Én vagyok az Élet, és az Én Életem minden teremtett dologban benne van. Elértem, hogy követőim 

meglássanak Engem, és hogy ujjaik megérintsenek Engem, hogy megszabadítsam őket a kínjaiktól. Mert 

miután elvégeztem a Golgotai Munkámat, kétségbeestek, és szükség volt arra, hogy Jelenlétem vigasztalja 

és bátorítsa őket. De nem ez volt ennek az eseménynek a teljes értelme, ez volt az újbóli eljövetelem 

előérzete, egy mély jelentőségű lecke, amelyet akkor adtam nektek, amikor szellemben megjelentem 

azoknak a szeretett tanítványoknak az ámulatára és örömére. Aztán rájöttek, hogy eljön majd az idő, 

amikor el fogok jönni ─ spirituális módon ─, hogy mindent megmagyarázzak, és új üzenetet hozzak 

nektek. 

26 Ezt mondtam nektek abban az időben: "Amit elmondtam nektek, nem minden, amit tanítanom kell 

nektek. Ahhoz, hogy mindent megtudjatok, előbb el kell mennem, és el kell küldenem hozzátok az Igazság 

Lelkét, hogy megmagyarázza mindazt, amit mondtam és tettem. Ígérem neked a Vigasztalót a 

megpróbáltatások idején." De ez a Vigasztaló, ez a Magyarázó Én magam vagyok, aki visszatérek, hogy 

megvilágosítsalak benneteket, és segítsek megérteni a múltbeli tanításokat és ezt az újat, amit most hozok 

nektek. 

27 Én vagyok az, aki megnyitottam a Harmadik Korszakot, hogy alapos tanulmányozással 

megismerjétek minden megnyilvánulásom okát, és ismerjétek kinyilatkoztatásaimat. 

28 a Második Korszakban ─ azokban az években, amikor ezen a világon éltem, természetfeletti 

események, történések és teremtmények vettek körül, és mindez annak az időszaknak a fontosságáról 

szólt, a nagyon szeretett emberiségnek az idők kezdete óta tett ígéreteim megvalósulásáról. És ma, amikor 

újabb leckét hozok nektek, és megismertetem veletek a Szellemi Életet, képességeket és ajándékokat adok 

nektek, hogy a lelkek orvosai lehessetek, és így fáradhatatlan vetők, az igazi bölcsesség tanítói lehessetek. 

És erre a küldetésre elsősorban "Izrael népét" választottam ki, hogy ők legyenek azok, akik a többi népet 

tanítják. 

29 A mai emberiség, bármennyire is nagy számban van jelen a ti szemetekben, nagyon kicsi az őt 

körülvevő szellemi lények világához képest. Micsoda erővel törnek be ezek a légiói az emberek útjaira; 

mégsem érzékelik, nem érzik és nem hallják azt a világot, amely körülveszi őket. 

30 Felkészítelek titeket, tanítványaim, hogy minden lélekben ti legyetek 

fényt, hogy igaz barátai, testvérei, tanácsadói és orvosai lehessetek egymásnak, és az intuíciótok meg fogja 

mondani nektek, hogy ki van körülöttetek, és mi az ő szükséglete, küldetése vagy jóvátétele. Nektek 

azonban, akik ezzel a nagyszerű munkával vagytok elfoglalva, tisztelnetek és szeretnetek kell azt a sorsot, 

amelyet minden egyes lénynek kijelöltem, és nem szabad olyan tudományokba bocsátkoznotok, amelyek 

lealacsonyítanak benneteket arról a magas helyről, ahová Irgalmasságom helyezett benneteket. 

31 Már nem vagytok tudatlanok. Ma szilárdan jársz, mert már régen elkezdted a munkádat. A 

pátriárkák és a próféták, majd Mózes napjaitól kezdve, amelyekben bölcsen vezettek és tanácsokat adtak 

nektek, minden cselekedetetek, imátok és szavatok le van írva, és visszahat a lelketekre. Ők voltak a 

kezdet, amelyek méltóvá tettek benneteket arra, hogy megkapjátok első nagy kinyilatkoztatásaimat, és arra 

is, hogy tanúi legyetek megérkezésemnek. 

32 Hirdetéseim ebben az időben nem lesznek terméketlenek, és azok számára, akik hallottak Engem 

és felhasználták tanításaimat, a jóízű gyümölcsök kincse lesz. Amikor abbahagyom, hogy embereken 

keresztül tegyem magamat ismertté, hátrahagyom tanúimat, tanítványaimat, akik folytatják a munkát, és 

azután ennek a népnek a kebeléből új vetők nemzedékeit fogom előhozni, akik ezt a magot szaporítani 

fogják. 

33 Meghívlak benneteket, hogy térjetek vissza a pátriárkák boldog napjaihoz. Képzeld el egy 

pillanatra, hogy olyan erényes és egyszerű életet élsz, amelyben béke, jólét és életöröm uralkodik. 

Képzeljétek el azokat a boldog időket, amikor a férfi tudta, hogyan tartsa magát egészségesen és erősen 

testben és lélekben a hite és erénye által, és tudta, hogyan képviseljen Engem igazságban, életerőben és 

erőben ─ azokat az időket, amikor a nő is tele volt erényekkel, gyengédséggel, erkölcsi erővel, szépséggel 

lelkében és testében, méh és bölcső volt, a jóság forrása és a jámborság példája gyermekei, férje és apja 

számára. 
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34 Emlékezzünk azokra az időkre, amikor egyesek tető alá hoztak másokat, amikor létezett 

vendégszeretet és irgalom, szeretet és törődés. Amint újra átélitek az ilyen napokat, és átveszitek a vágyat, 

hogy szeressétek és szolgáljátok felebarátotokat, hogy előmozdítsátok népetek békéjét, szívetek és 

otthonotok békéjét, meghívok más népeket, hogy osztozzanak ebben az örömben. Itt, a társaságodban 

testvériségre és barátságra, a szívedben őszinteségre találnak. A te tetőd alatt becsületet és erkölcsöt, az 

asztalodon áldásos ajándékokat, a szavaidban pedig világosságot és igazságot találnak. És miután a békére 

vágyó népek meglátogattak benneteket, és osztoztak szellemi eszményetekben, hosszú vagy rövid útjukon 

visszatérnek országaikba, nyomot hagyva maguk után, példát mutatva a szellemiség és az igazságosság 

terén. Felmerül bennük a vágy, hogy olyanok legyenek, mint ti, mert felfedezték bennetek a béke, az 

egészség, az életöröm titkát, amelyet törvényeim teljesítésében és a spiritualizációban találtatok meg, ami 

az egyszerűség, az emelkedettség és az igazmondás minden cselekedetben. 

35 Látjátok ezt az emberiséget, amint bizonytalanságában és fájdalmában hánykolódik és forgolódik? 

Érzitek a homály, az előérzet köpenyét, amely beborítja a bolygótokat? A Mester azt mondja nektek: "Az a 

világ, amely nem ismeri az én visszatérésemet, és nem él az én Igém által inspirálva ─ milyen távol érzi 

magát a szellemi élettől! De még lakói megvilágosodásához is elég lesz egyetlen bizonyíték, egyetlen 

hívás, hogy megbánják és felismerjék, hogy lelkük egyetlen feladata a földön az, hogy tökéletesítsék 

magukat az általam küldött próbákon keresztül. 

36 Sokan meg fogják érteni ezt a nagy igazságot, mielőtt elhagynák testüket a földön, és átlépnék 

annak a "völgynek" a küszöbét, amely mindenkire vár. Az emberiség csak egy lépésre van ettől a 

felismeréstől. A fátylak felszakadnak, és mindenki szeme megnyílik, hogy szembenézzen a rejtett tudással, 

és ezt a világot, amelyet oly nagynak tartotok ─ hatalmas kontinenseivel, tengerével, hatalmas 

sivatagjaival, hosszú útjaival, számotokra elérhetetlen népeivel, érthetetlen fajokkal ─ egy tanítás, egy szó, 

egy kinyilatkoztatás fogja meghódítani. De ez nem hagy nyomot a vérnek, a halálnak vagy a fájdalomnak. 

37 Az embert egy olyan szó fogja megvilágosítani, amely felemészti a tüzeket. De ez a tűz a szereteté 

lesz, és a nyom, amit az útjában hagy, az életé, az egészségé, a vigasztalásé és a békéé lesz. Ez a Tanítás az 

Én Törvényem, az Én Igém és az Én Örökkévaló Művem, amelyet még egyszer felajánlok 

gyermekeimnek, és az erővel fog kitörni mindenki szívéből, mert minden lélekbe bele van írva, és pecsétje 

kitörölhetetlen. 

38 Mi lesz ennek a munkának a kezdete, és hogyan jut el ez a tudás az emberekhez? Mindent 

tökéletesen előkészítettem: Ennek nagy részét átveszem az Én feladatomnak. Nektek és szellemi 

seregeimnek azonban megengedem, hogy részt vegyetek ebben a munkában, valamint hírnökeimnek, 

akikre végtelen számú küldetést bíztam, hogy a fény légióiként indulhassatok el, hogy elhozzátok ezt a 

kinyilatkoztatást és magyarázatot a szellemi megnyilvánulásokról, amelyek valósággá váltak a múlt 

időkben és a jelen korszakban, amelyben nagyon kevesen sejtették a nagyságrendjüket. De ez a fény 

társadalmi osztály- vagy faji különbségtétel nélkül mindenkit elér. Mert ne tartsátok vissza magatokat a 

hitetlenek ítéletétől vagy büntetésétől való félelem miatt. 

39 Utasítani foglak benneteket, hogy mikor kezdjetek munkához, mert ez olyan nagy és világos jelek 

ideje lesz, hogy meg fogjátok hallani a szellemvilág hívását és e világ hívását, amely eseményeivel jelzi 

majd, hogy eljött a harcotok órája. Szellemről szellemre fogok beszélni hozzátok, és végigvezetlek 

benneteket az úton. 

De azt akarom, hogy mielőtt tanítóként jönnétek az emberekhez, orvosként jöjjetek, és akkor, amikor 

már enyhítettétek a fájdalmukat, ihatnak az Igém tiszta vizének forrásából. Először a sebet, a fekélyt vagy 

a betegséget keresd, és gyógyítsd meg a szenvedésüket, majd fordulj a lelkükhöz. 

40 Menjetek embertársaitokhoz, ahogy Jézus tette a második korszakban, és hozzátok a gyógyító 

balzsamot a szavaim előtt. De mi a balzsam, ó tanítványok? A források vizét áldják meg és teszik 

orvossággá a betegek számára? Nem, emberek. Az a balzsam, amelyről beszélek, a szívedben van. Értékes 

esszenciaként helyeztem oda, és csak a szeretet képes megnyitni, hogy megállíthatatlanul kiáradjon. 

Ha ki akarod önteni bármelyik betegre, nem a te kezed fog meggyógyítani, hanem a szeretettel, 

irgalommal és vigasztalással áradó Lélek. Ahová a gondolataidat helyezed, ott fog megtörténni a csoda. 

41 A természet lényeit és elemeit sokféleképpen befolyásolhatod, hogy mindenkinek vigaszt nyújts. 

De azt is mondom nektek: Ne féljetek a betegségtől, legyetek türelmesek és irgalmasak mindenkivel. 
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Ami a megszállottakat és az emberi elméjükben összezavarodottakat illeti, ti is gyógyíthattok, mert 

rendelkeztek ezzel a képességgel, és azt azoknak a lényeknek a szolgálatába kell állítanotok, akik 

kétségbeesésben és feledésbe merültek. Szabadítsd fel őket, és fedd fel ezt a hatalmat a hitetlenek előtt. E 

nép egyik nagy küldetése, hogy fényt vigyen oda, ahol sötétség van, hogy megtörjön minden kötöttséget és 

igazságtalanságot, és hogy ez a világ megismerje az Urat, és az igazság teljes ismeretében szemlélje 

önmagát, belső lényét. 

42 Segítsd szeretettel azokat, akik abban a tévhitben, hogy még mindig ehhez a világhoz tartoznak, 

zavartan és zavarodottan élnek a lelkükben, hogy megtalálják a kiutat nagy tévedésükből. Ne 

alkalmazzatok erőszakot, hanem töltsétek meg szíveteket gyengédséggel és együttérzéssel, hogy minden 

lénnyel helyesen bánjatok. 

43 Nem hoztatok-e fényt és vigaszt ezeknek a zavarodott lényeknek? Igen, mondja neked a Mester. 

Amióta átadtam nektek ezt a tudást, megvilágítottátok ezeknek a teremtményeknek az útját. De milyen 

nagy kell, hogy legyen a hitetek és az imátok, hogy megtérítsétek ezeket a lelkeket. 

44 A csata, amelyben a sötét erők le lesznek győzve, már kitört egyik világból a másikba. A nagy 

csata zajlik a világegyetemben, és szükséges, hogy az ember meggyőződjön erről, hogy felvehesse a 

fegyvert. 

Amíg a világ készülődik és közeledik a végső próbatételhez, amelynek el kell hoznia a fényt, addig 

imádkoznotok kell, figyelnetek kell és gyógyító balzsamot kell vinnetek mindazoknak, akiknek szükségük 

van rá. Menjetek hozzájuk imáitokban, és adjatok nekik védelmet a ti szellemi köpenyetek alatt. Mert 

ahogy szeretetben kiárasztjátok lényeteket, én az egész világegyetemet körül fogom venni Lelkemmel. 

45 Imádkozzatok, emberek, egy pillanatra se keseredjetek el távozásom közeledtével. Erősödjetek 

meg az én igémben, és kérjétek a nemzetek békéjét. 

46 A jövőben ne akarja tudni, hogy ki volt korábban, és ki lesz holnap. Gondoljatok csak arra, hogy 

már voltatok ott, hogy most is ott vagytok, és hogy újra ott lesztek, és hogy el fogtok érni Hozzám azon az 

úton, amelyet kijelöltem nektek ─ hogy ti vagytok Izrael Lelke, a kiválasztott nép, amely magas 

feladatokat lát el Munkámban. Tegyetek erőfeszítéseket, hogy elérjétek a földi békét és a túlvilági 

boldogságot. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 340  
1 Szeretettel és irgalommal emlékeztetlek benneteket a szavakra, amelyeket a Második Korszakban 

adtam nektek, amikor arra tanítottalak benneteket, hogy szeressétek egymást, és hagyjátok szeretetem 

tiszta nyomait az utatokon. 

2 Megtanítottalak titeket arra, hogy jobban szeressétek Istenteket, mint bármi mást, amit 

teremtettetek. De ebben a Harmadik Korszakban újra a lelketekhez fordulok, hogy szeretetemet, fényemet 

és kegyelmemet adjam neki. 

3 Ne távolodjatok el keblemtől, mert nem tudjátok, mit hoz a jövő, és nem akarom, hogy gyenge 

legyetek abban az időben. Ti vagytok a Kiválasztott Nép, akik elindultok, hogy megmutassátok a világnak 

a biztonságos utat, és szótagról szótagra átadjátok neki az általam rátok bízott útmutatást. De az Én 

Munkám nem egy másik vallás ─ az emberek voltak azok, akik az intelligenciájuknak megfelelően 

vallásokat teremtettek. Az Én Munkám egy Tanítás, egy Törvény, amelyet az idők kezdete óta hoztam 

nektek. 

4 Napjainkban az emberiség kiüríti a szenvedés poharát, és azt mondja: "Ez Isten büntetése". De az 

Atya azt mondja nektek: "Én szeretet vagyok, és nem büntetlek titeket. Ti magatok vagytok azok, akik 

megtisztulást hoztak." 

Ez idő alatt tanítást adok nektek, és azt az Igén keresztül kapjátok, az intuíció, a látás és a 

kinyilatkoztatás ajándékán keresztül. Megerősítem a lelkedet, hogy ne lepje meg a kísértés, amely mindig 

le akar téged téríteni a fény útjáról. 

5 Hallom azokat, akik a szívük mélyén azt mondják nekem: "Tégy minket méltóvá arra, hogy a Te 

apostolságod részei legyünk." De mondom nektek, hogy 1950 után új tanítványokat és szolgáimat fogom 

megformálni, akik intuíció és ihlet által kapják meg üzeneteimet, hogy beszélhessenek az emberiséghez. 

6 Azt kérdezitek magatoktól, hogy mit jelent a "mennyei létra hét lépcsőfoka", és a Mesteretek 

biztosan megmondja nektek: a hetes szám a spiritualitást jelenti, azt a spiritualitást, amit Izrael kiválasztott 

népemben akarok látni. 

Minden erényetekkel és fejlett képességetekkel együtt kell hozzám jönnötök. Evolúciótok hetedik 

lépcsőfokán vagy szakaszában megérkeztek hozzám, és látni fogjátok, hogy a Mennyország megnyitja 

kapuit, hogy fogadjon benneteket. 

Egy pillanatra sem hagylak el benneteket, és ha a fájdalom a szívetekben van, az nem azért van, mert 

elhagytalak benneteket, mert szeretetem végtelen. Ennek oka az, hogy az Atya megengedte, hogy a 

fájdalom elérjen hozzátok, hogy felébredjetek és ébren legyetek. 

7 Ti, szeretett emberek, az emberiség képviseletében vagytok Velem. Ti Izrael törzseinek részét 

képezitek, a 144 000 megjelölt, az Én kiválasztott népemet. De némelyikőtök szellemben van, mások 

pedig anyagban. 

8 El kell vinnetek a béke és a vigasztalás eme üzenetét a föld minden pontjára, mert az emberiségnek 

nagy szüksége van rá. Megtöltöttem utazási csomagodat a szeretet ajándékaimmal, és kardot adtam a 

kezedbe, hogy eltávolíthasd a sötétséget, amely meg akar állítani az utadon. 

9 Ebben a Harmadik Korszakban megterítettem nektek az asztalt, és szellemi táplálékot adtam a 

lelketeknek. Mert a Szentlélek az, aki megvilágosít benneteket, hogy elérjétek a szellemiséget. 

10 Illés volt az előfutára ennek a Harmadik Időnek. Ő egyesített benneteket a szeretetem akadályában, 

és segít, hogy ezen az úton haladjatok tovább, hogy megtanuljatok megbocsátani és szeretni egymást. 

Mindenki, aki követi tanításaimat, eléri a fényt és az elme békéjét, és öröm árad szét lényében. 

11 Szeretetemben megadtam nektek az akarat szabadságát, hogy saját akaratotok által jöhessetek 

hozzám. De mivel nem voltál képes felemelkedni, eljöttem hozzád, hogy isteni szeretetem gyengédségével 

megtanítsalak az útra. 

12 Az igazi spiritualistát nem a szavai, hanem a jó példái alapján ismerik meg. Hogy segítsek nektek a 

felemelkedésetekben, ragyogó sugaram eljön világotokba, hogy megvilágosítsa és felemelje lelketek. 

13 Az embereknek szükségük van a szeretetemre, a szavamra, amelynek el kell jutnia a szívük 

legmélyére. A Mester fáradhatatlanul küzd azért, hogy lelketek napról napra megvilágosodottabbá váljon, 

hogy a tudatlanságtól megszabadulva magasabb régiókba emelkedhessen. 
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14 Országom kapui nyitva vannak, és az Atya "Igéje" végtelen szeretettel jön hozzátok, hogy ismét 

megmutassa nektek az utat. 

15 Ismét eljöttem az emberiséghez, de ők nem éreztek Engem, mert spirituálisan jelentem meg, és 

nagy az anyagiasságuk. Mivel a lelketek az Én Isteni Lelkemből eredt, miért nem éreztek Engem az 

emberek?..: Mert a lelküket az anyagiassághoz, az alacsonyabb szenvedélyekhez kötötték. De itt van az 

Isten Báránya, aki világosságként jön hozzátok, hogy megvilágosítson benneteket és elhozza nektek az 

igazságot. 

16 Az Én Igém a lelketek tápláléka, a kristályvíz, amelyben megtisztul, hogy megkapja Istentől, ami 

jár neki. Ne a földi kincsek után törekedjetek, hanem az örök kincsek után, hogy megismerjétek a 

dicsőséget, amely körülvesz benneteket. 

17 A nehéz pillanatokban, amikor szomorúnak és levertnek érzed magad, emelkedj fel az imában, 

hogy irgalmat kapj Atyádtól. 

18 Népem, csüggedtek vagytok, mert hiányzik belőletek a hit és a bizalom. De őszintén mondom 

nektek, ha nincs hitetek, elveszítitek a szíveteket, és a lelketek gyenge, szomorú és levert lesz. Azt akarom, 

hogy tegyétek hiteteket és bizalmatokat Atyátokba, hogy megkapjatok mindent, amire szükségetek van. 

Szeress, hogy boldog légy, légy jó és igénytelen, szenvedj türelemmel és bocsásd meg felebarátod 

sértéseit. 

19 Azért hívtalak el téged, hogy újra befogadhasd tanításaimat, és hogy engedd, hogy a szívedben 

lakozzam, és megtedd az akaratomat ─ hogy a te közvetítésed által kinyilatkoztassam magam a jó 

cselekedetek által. 

20 A Második Korszakban Én, Krisztus, a Názáreti Jézus ajkán keresztül nyilatkoztam ki Magamat, 

és amikor az emberek emberként életnek neveztek Engem, ez a fényüzenet továbbra is megvilágította 

világotokat, és így lesz ez minden időkre. 

21 Felfogjátok minden egyes szavamat, akkor képesek lesztek elérni az igazság fényét, és lelketek 

egyre nagyobb lesz, és felemelkedik szellemi fényem tökéletes létráján. 

22 Fényem mindig is az emberekkel volt, és hírnökeimen keresztül nyilatkozott meg. A második 

korszak apostolai ─ a Szentlélek fényétől megvilágosodva ─ elvetették tanításom szellemi magvát. 

A Harmadik Korszakban végtelen szeretettel tanítalak benneteket, az emberi értelmet is felhasználva, 

hogy ha egyszer úgy érzitek, hogy tele vagytok ezzel a fénnyel és kegyelemmel, akkor a fény és kegyelem 

e sugarait elhozzátok az emberiségnek. 

Ahogyan én tanítalak titeket, úgy tanítsatok ─ ahogyan tőlem kapjátok, úgy vigyétek az Igémet 

embertársaitoknak végtelen szeretettel. Ne mutassatok rá felebarátotok vétkeire, mert nem azért jöttem, 

hogy eláruljam a ti vétkeiteket. Járjatok az én utamon, és rózsát vessenek, még akkor is, ha töviseket kell 

aratniuk. Ha a tövisek megsebzik a szívedet, én meggyógyítom a sebeidet. Gyógyító balzsamot, vigaszt és 

lelki erőt adok nektek. 

23 Népem: A világban nyomorúság van; de bizony mondom nektek, nem lesz örökké. Mert azért 

jöttem, hogy eltávolítsam a világ sötétségét, és meghagyjam szellemi fényét, hogy ez a nagy nyomorúság 

örökre megszűnjön, hogy az emberiség boldognak érezze magát, ahogyan az az Én akaratom. Azonban ne 

hibáztassátok az Atyát a szenvedéseitekért, sem a háborúitokért, mert nem ez volt az Én akaratom. 

24 Békét, egységet, testvériséget és jóakaratot ajánlottam nektek, és megtanítottalak benneteket arra, 

hogyan szeressétek egymást. Nem akarok harcosokat a világotokba, és nem akarom, hogy a fájdalom 

kerítsen hatalmába benneteket. Az emberek akarták így, mert nem tudták, hogyan kell szeretni és 

megbocsátani egymásnak. Én, az Atya, megbocsátottam nektek, mert mivel nagy volt a bűnötök, nagyon 

nagy volt a nyomorúságotok is. Fájdalmadért megbocsátottam neked, mert mindenki, aki szenved és sír, 

megérdemli Mennyei Atyád könyörületét és irgalmát, és ebben az időben felszárítom könnyeidet. 

25 Szeressetek és bocsássatok meg, hogy elérjétek országomat, és a fény ruháját viseljétek a 

lelketeken. A Mesteretek megmutatja nektek az utat, hogy megmenthessétek magatokat. De ahogyan én is 

kinyújtom felétek a kezemet, nektek is ki kell nyújtanotok azt embertársaitok felé, és gyengéden vezetni 

őket az ösvényen, és megmutatni nekik szereteteteket és jóakaratotokat. 

26 Mi volt az oka fájdalmatoknak, népem? A hibáid. Tövisekké váltak, amelyek megsebezték a 

szíveteket. De a szerelmem begyógyítja a sebeidet. 
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27 Azt mondom nektek: Ne adjatok okot arra, hogy megérdemeljétek a fájdalmat. Jöjjetek az utamba 

az erények fehér köntösében, hogy beléphessetek a mennyek országába. 

28 A világító lények szellemi seregének részei lesztek, mert én adtam nektek a Szentlélek fényét, 

hogy úgy ragyogjatok, mint a csillagok az égboltozaton. 

29 Újra mondom nektek: Én vagyok az Igazság, az Út, a Világosság és az Élet. Jöjjetek hozzám, mert 

arra hívlak benneteket, hogy használjátok Isteni Lelkem e magasrendű tulajdonságait. 

30 Ebben az időben széles horizontokat mutatok szellemeteknek, hogy megszabadulhassatok a 

materializációtól, és elgondolkodhassatok mindazon a jó dolgokon, amit az emberiségért tehetnétek. 

31 Készséggel és engedelmességgel teljesítsétek parancsaimat, és irányítsátok testeteket, hogy a lélek 

és a test kölcsönhatásában teljesítsétek akaratomat. 

32 Megkapjátok szeretetemet és lelki jótéteményeimet. Nektek, akiknek békességem van, 

imádkoznotok kell a káoszban lévő nemzetekért. 

33 Érezhetővé teszem magam az emberek kemény szívében ─ azokban, akik háborúkat akarnak 

szítani ─, hogy rájöjjenek, hogy az Én Akaratom erősebb, mint az ő háborús szándékaik. Ha ezeknek az 

embereknek a szíve kemény marad, és nem engedi, hogy akaratom megváltoztassa, igazságosságom az 

egész világon éreztetni fogja hatását. 

34 Imádkozzatok az emberiségért, szeretett népem, harcoljatok és dolgozzatok, hogy közbenjárásotok 

által megkapják kegyelmemet. Mert ez a küldetésetek és a jóvátétel, amit a lelketeknek ebben az időben 

kell teljesítenie, hogy érdemeket szerezhessetek. 

35 Ne aludj, Izrael, haladj előre a Szentlélek fényével nehéz küldetésed teljesítésében. Ebben az 

időben az ifjúság elindul, és mint Káin, a testvérek egymást fosztják meg az élettől. 

36 Kelj fel és hozd el a világnak a világosságomat és a balzsamot a nagy szenvedéseire. Harcolj a 

fény kardjával, és mentsd meg a világot a bűntől. Imádságoddal távolítsd el az embereket megtévesztő 

rossz befolyásokat. Azt akarom, hogy a világ felismerjen benneteket az én Istenségem hírnökeiként, és 

hogy ebben az időben, amelyben mindannyiótokat megítéllek, ti legyetek az én szolgáim, akikbe a világ 

sötét ármánykodásainak eltiprásához szükséges fényt és erőt helyeztem. 

37 Védjétek meg gyermekeiteket a bálványimádástól ebben az időszakban. A különböző vallási 

közösségekben sokan kérdeznek Engem: "Uram, azt mondtad, hogy vissza fogsz térni. Miért nem 

nyilatkoztatod ki magad nekünk?" Az emberek azok, akik nem értettek meg Engem, mert Én jelenleg 

Szavamat teljesítem és akaratomat teszem választottjaim között, hogy ők legyenek azok a hírnökök, akik 

felébresztik az emberiséget és tanúságot tesznek Jelenlétemről ebben az időben. 

38 Izrael: Ebben a harmadik korszakban nagy tömegek várnak rátok. Olyanok legyetek, mint a béke 

és a fény szivárványa, amikor elhozzátok nekik az örömhírt. 

39 Szükséges, hogy beszéljetek azokkal, akik elrejtik szavamat, és akik elferdítik tanításaimat. 

Beszéljetek hozzájuk teljes tisztasággal, én segítek nektek, hogy megvédhessétek előttük az 

álláspontotokat. Mert az emberek az okai annak, hogy holnap hibát találnak a munkámban, és hogy a 

törvényemet meghamisítják, mert olyasmit adtak hozzá a munkámhoz, ami nem tartozik hozzá. 

40 Az emberiség meggyőződésből fogja elfogadni a tanításomat, de az igazi szolgáim nem fognak az 

emberek előtt urakként viselkedni. Holnap bátran el kell indulnotok, hogy teljesítsétek küldetéseteket 

közeli és távoli helyeken, hogy a világ önmagába lépjen és beteljesítse akaratomat. De mennyi 

megpróbáltatás vár rád, Izrael! Hány gyermekem fog felkelni, mint az éhes farkasok, mert téged akarnak 

elpusztítani! És ha nem vagytok felkészülve, nagy fájdalmat fogtok érezni, bár ez nem az én akaratom. 

Készüljetek fel, és kövessétek minden egyes utasításomat, hogy a boldogság uralkodjon köztetek és az 

emberiségben. 

41 Hagyod, hogy az életed elmenjen melletted, és azt mondod Nekem, hogy bocsásd meg a vétkeidet, 

ahogyan megbocsátasz embertársaidnak is. De valóban mondom nektek, csak az ajkak ismételgetik azokat 

a bemagolt mondatokat, de nem a szívetek az, ami valódi és igaz gyümölcsét kínálja fel Nekem a 

cselekedeteknek. 

42 Időnként, amikor valamilyen megpróbáltatás nehezedik rátok, és azt tévesen isteni büntetésnek 

tulajdonítjátok, azt mondjátok Nekem: "Uram, mivel megbocsátottam a testvéremnek, miért nem 

bocsátasz meg nekem?". Ahelyett, hogy azt mondanánk: "Atyám, bocsáss meg nekem, amikor talán nem 

azzal az őszinteséggel és őszinteséggel bocsátottam meg a testvéremnek, ahogyan Te tanítottál minket". 
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43 Ha megtanulnál rövid ideig naponta meditálni, és ha a meditációd a szellemi életre vonatkozna, 

akkor végtelen magyarázatokat fedeznél fel, és olyan kinyilatkoztatásokat kapnál, amelyeket más módon 

nem kaphatnál meg. 

44 A lelked már elég fényt birtokol ahhoz, hogy kérdezzen Engem, és hogy megkapja a válaszomat. 

Az ember lelke már elérte a fejlődés nagyszerű magasságát. Figyeld meg szerény háttérrel rendelkező 

embertársaidat, akik tudásuk hiánya ellenére meglepnek téged mélyreható megfigyeléseikkel és azzal a 

világos módszerrel, ahogyan megmagyarázzák maguknak azt, ami sokak számára megmagyarázhatatlan. 

Ezt könyvekből vagy iskolákból tanulják? Nem, de megérzésből vagy szükségből felfedezték a meditáció 

ajándékát, amely a spirituális ima része. Elvonultságukban, a hatásoktól és előítéletektől védve, 

felfedezték az örökkévalóval, a szellemi, az igazival való közösség útját; és egyesek több, mások 

kevesebb, de mindazok, akik az élet valódi lényegéről elmélkedtek, szellemi fényt kaptak elméjükben. 

45 Az ember a szellemén keresztül fogja felfedezni az igazságot, mindenki érezni fogja jelenlétemet; 

mert már megmondtam nektek annak idején, hogy minden szem meglát Engem, amikor eljön az idő. 

46 Ez az idő, amelyben éltek, pontosan az az idő, amelyet az Én Szavam és az elmúlt idők prófétái 

hirdettek, amikor minden ember a szellemének érzékelései és képességei révén fog Engem látni. 

47 Nem szükséges, hogy korlátozott módon, emberi formában lássanak Engem, hogy azt mondhassák, 

hogy láttak Engem, hanem elég, ha a szellemük érez Engem, és az értelmük felfog engem, hogy igazat 

mondhassanak, hogy láttak Engem. 

48 A szeretet, a hit és az értelem végtelenül messzebbre lát, mint a szemed. Ezért mondom nektek, 

hogy nem szükséges, hogy jelenlétemet emberi formára vagy valamilyen szimbolikus alakra korlátozzam, 

hogy láthassatok Engem. 

49 Hányan azok közül, akik láttak Engem vagy velem mozogtak abban a Második Korszakban, még 

azt sem tudták, hogy ki vagyok. Másrészt, hányan, akik még azt sem tudták, mikor születtem emberként, 

láttak Engem lélekben, felismertek Engem a fényemről és örültek a jelenlétemben a hitük miatt. 

50 Nyissátok ki minden szemeteket, és bizonyítsátok be hitetekkel, hogy a világosság gyermekei 

vagytok. 

51 Mindannyian láthattok Engem, de ehhez elengedhetetlen, hogy jóakaratotok és hitetek legyen. 

52 Az ország kapui, az a szellemi otthon, ahová el kell jutnod, hogy mindent megismerj, nyitva állnak 

lelked várakozására. 

53 Tegyétek meg a lehető legtöbbet ebben az életben, hogy legyen elég erőtök a fénybe való 

felemelkedéshez, amikor lelketek felszabadulása megtörténik. De legyetek nagyok a szeretetben és a 

megbocsátásban, az irgalomban és a fényben, hogy amikor eljön az óra, hogy elhagyjátok a testet, 

könnyedén megszabaduljatok földi terheitektől, és akkor szabadon, botlás nélkül haladhassatok a 

felemelkedés útján a béke otthonába. 

54 Azért, hogy segítselek benneteket a fejlődésben, az Én Igém ismét leszáll az emberekhez, hogy 

megmutassa nekik az üdvösség útját. Szeretettel kézen fogom a jóakaratú embereket, hogy a fény felé 

vezessem őket, és megmutassam nekik az út minden egyes lépésénél az eddig soha nem felfedezett 

szépségeket. 

55 Amikor a szépségről beszélek nektek, nem a természetre gondolok, mert arra felébresztettétek és 

kibontakoztattátok érzékeiteket. A lelki élet szépségeiről beszélek, amelyeket ti nem ismertek. Mert mivel 

hidegek vagy közömbösek voltatok irántuk, megelégedtetek az emberi elme által alkotott képekkel vagy 

alakokkal. 

56 Átadom nektek a kulcsokat, hogy kinyissátok az örök boldogságotok ajtaját. Ezek a kulcsok a 

szeretet, amelyből az irgalom, a megbocsátás, a megértés, az alázat és a béke fakad, amelyekkel végig kell 

mennetek az életen. 

57 Milyen nagy a szellem boldogsága, amikor uralkodik az anyag felett, és élvezi a Szentlélek fényét! 

58 Az élet megpróbáltatásai miatt rövid időre elveszítjük a hitünket. De bízzatok Bennem, bátorítalak 

benneteket, hogy teljesítsétek küldetéseteket, és napról napra tovább erősítem hiteteket. 

59 Azért készítettelek fel, hogy közvetítéseddel az emberiség megtisztulása megtörténhessen ─ hogy 

világosságomat elvihesd a nagy problémákkal küzdő nemzeteknek. Az emberiség zokog és szabadságot 

keres, hogy a spiritualizáció útjára léphessen. 
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60 Minden nap várom új tanítványaim érkezését, hogy rájuk bízhassam Munkámat, és az alázat 

példájává és az emberiség tiszta tükrévé tegyem őket. Dicsekvés nélkül induljanak el, hogy ők az én 

kiválasztottjaim, és harcoljanak és dolgozzanak a hit hirdetőiként, hogy világosságomat elvigyék a 

világnak. 

61 Nagy a tömegek száma, akik ebben az időben meghallgatnak Engem, de kevesen vannak azok, 

akik szívüket Isteniségem szentélyeként készítették elő. 

62 Rövid az idő, hogy megnyilvánuljak közöttetek, és ezért azt akarom, hogy felkészültnek lássalak 

benneteket. Mondom nektek, gyermekeim, Királyságom kapui ugyanúgy várnak rátok, mint amikor az 

első korszakban Mózessel együtt átkeltetek a sivatagon, hogy elérjétek Kánaán földjét. Olyan vagy, mint a 

Tékozló Fiú, hogy visszatérsz Atyám kebléhez, újra érzed simogatásomat, és megkapod tanításaimat, és 

amikor meztelenül jöttél hozzám, szellemi köpenyemmel takartalak be, hogy ne érezd magad szégyennek. 

Új napot mutattam nektek, és asztalom ételét adtam nektek. Mert láttam bukásotokat, és mint Atya, 

átéreztem fájdalmatok. De ebben az időben vigaszt hoztam nektek, Igémet, mint az örök élet kenyerét, 

békémet és örömömet az életetekbe, hogy Atyátok karjaiban érezhessétek magatokat. 

63 A szellemi világ is boldogságot érzett, amikor látta, hogy ismét Velem vagy. Azért csatlakozott 

hozzátok, hogy a folyosómon dolgozzatok, hogy fogadjátok a rászorulókat és a betegeket, hogy 

eloszlassátok a sötétséget és balzsamot adjatok a lelkileg betegeknek. 

64 Amikor eltávolodtok Tőlem, annál közelebbről vigyázok rátok, hogy ne zuhanjatok a szakadékba, 

mert szeretetem határtalan. Téged mentettelek ki a háborgó hullámokból, hogy megmutassam neked az 

üdvösség kikötőjét. Én vezetlek benneteket az úton, és szellemi világom megvéd benneteket, és segít, 

hogy felemelkedjetek Hozzám. 

65 Szolgáim száma megsokszorozódott, de csak kevesen lesznek engedelmesek, miután az emberi 

elmén keresztül történő megnyilvánulásom véget ér. De azt mondom nektek, hogy akkor szellemileg is 

meg fogjátok kapni a megnyilvánulásomat. Miután oldalról oldalra megkaptátok tanításaimat, most az a 

feladatotok, hogy elmenjetek, és felhívjátok az emberiséget. 

66 Lelketekben hordozzátok a Szentlélek ajándékait és az én szeretetemet, hogy felismerhetővé 

váljatok a spiritualista trinitárius-mariánus népként. 

67 A Szentlélek megvilágosít majd benneteket, az Utasítások Könyve nyitva marad, és szótagról 

szótagra meg fogjátok érteni mindazt, amit a Mesteretek adott nektek ebben az időben. Ez lesz a Harmadik 

Testamentum, amely eléri az emberiséget ─ az Ige, amelyet ebben a Harmadik Időben az emberi elmén 

keresztül hoztam el nektek. 

68 Amikor Szentlelkem fénye teljesen megvilágosít benneteket, őszintén és szeretettel felkészültök 

majd, hogy szavam értelmét átvegyétek, és táplálékként és balzsamként elhozzátok az emberiségnek. 

69 Ennek az emberiségnek a sóhajai és zokogásai elérnek Hozzám. De kérdezem: Ki sebesített meg 

téged? Hallgattok, és ezért mondom nektek, hogy a ti hibáitok gyötörtek benneteket. Mert az emberek 

tüskés tövisekkel szórták be az útjukat, anélkül, hogy meg akarták volna érteni, hogy később ezeken kell 

majd végigmenniük. 

70 Néha úgy gondolod, hogy igazságtalanság, hogy azok hibáinak következményeit kell 

elszenvedned, akik réges-régen jártak a földön. De ki mondhatja közületek, hogy nem tartozott azok közé, 

akik tövissel vetették be az utat? 

Sokan mosolyogni fognak ezen a tanításon, de nem a lelkük fogja kigúnyolni ─ hanem a szívük. Az 

ember mindig is szkeptikus és hitetlen volt, amikor a szellemi dolgokról volt szó. De Nekem elég lesz, ha 

az Én Igém ismert lesz számukra, hogy iróniájuk és hitetlenségük ellenére, valami bennük azt súgja majd 

nekik, hogy ez az Ige tartalmazhat olyan magot, amelyet ostobaságuk miatt nem tudnak felismerni. 

71 Ki az, aki a tanításaim ismeretében még mindig megpróbál elmenekülni az isteni 

igazságszolgáltatás elől? Nincs. 

72 Hány ember, miután bűnös életet élt, egész életében szenvedés és fájdalom nélkül látta magát, és 

amikor eljött az utolsó órája a világban, azt hitte, hogy nevetségessé tette az isteni igazságosságot, vagy 

legalábbis megmenekült tőle. 

Aztán, amikor a "lelki völgyben" vannak, ezek a lények ─ ahelyett, hogy a földön a nekik mondott 

örök kínt találták volna ─ meglepődve látták magukat a fény és a béke szellőjébe burkolózva, amely 

alkalmas az elmélkedésre és a lelkiismeretvizsgálatra. Kinek kellett elmondania nekik azokban a 
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pillanatokban, hogy újra végig kell járniuk azt az utat, amelyet a földön bejártak? Ekkor a lélek érzi a bölcs 

és kérlelhetetlen igazságosság súlyát magán. De ez materializálódott, és semmit sem ért az 

örökkévalóságból, sem a lélek tökéletességéből. Lázad, mert igazságtalannak tartja mindazt, ami 

szükségszerűen igazságos és szeretetteljes. 

73 Ha már mindannyian rendelkeznétek ezzel a tudással, másképp viselnétek a gondjaitokat és 

szenvedéseiteket. Szenvedéseidben nem lenne kétségbeesés, hanem éppen ellenkezőleg, belsőleg 

megelégedéssel töltene el a lelked megtisztítására szolgáló jóvátétel teljesítése, és ahelyett, hogy 

káromkodnál és lázadnál ─ ezáltal még hosszabbá és szomorúbbá téve ezt a jóvátételt ─ napról napra azon 

igyekeznél, hogy könnyíts a terheken, abban a reményben, hogy lelkedet megszabadíthatod a foltoktól. 

74 Ebben a Harmadik Időben, amely az ítéletidő, amelyben a lelki jóvátételnek el kell érnie a 

tetőpontját, hogy aztán utat nyisson egy új korszaknak, hallatom hangomat a világban, hogy felébresszem 

az embereket álmukból, és megmutassam nekik az utat, hogy a szenvedés poharát az örök élet boros 

poharává változtassák. 

75 Kinyilatkoztattam nektek az eljárást, hogy lerövidítsem a nyomorúság napjait, hogy 

megszabadítsalak benneteket a tövisektől, amelyekkel megsebeztétek magatokat, és elmondtam nektek, 

hogy nem akarom, hogy továbbra is megsebezzétek magatokat ezen az úton. Azzal küzdök a hibáitok 

ellen, hogy világosságot adok az elméteknek, hogy megértse a szenvedések okait, és tudja, hogyan kerülje 

el azokat. Így nem fogod többé a sorsot vagy embertársaidat hibáztatni mindazért, ami veled történik. Mert 

a gondolat, hogy ti magatok vagytok érte felelősek, nem fogja arra késztetni, hogy megvárjátok, amíg a 

szerencsétlenségetek megszűnik, hanem azonnal elindultok, és minden erőfeszítéseteket és akaraterőtöket 

arra fordítjátok, hogy megszabaduljatok a szenvedés, a bűn és a tudatlanság igájától. 

76 A világosság az egész földön elterjedt, senki, aki hallja ezt az igét, nem mondhatja, hogy zavarba 

hozta. Mielőtt ez a tanítás eljut a föld népeihez, szellemi jelenlétem felébreszti őket, és várni fogják a jó 

üzenet eljövetelét. 

Üzenetem azért jön, hogy megáldjon benneteket, hogy megvigasztaljon benneteket, hogy segítsen 

megszabadulni az anyagiasságtól, és egy jobb, az igazsághoz közelebb álló élet felé emelkedni. 

77 Tehát, tanítványok: Ha egy vagy több alkalommal vissza kell térnetek a világba, tegyétek ezt azért, 

hogy learathassátok a korábban általatok gondozott ízletes gyümölcsöket, hogy lelketek megtapasztalhassa 

azt az elégedettséget, hogy előttetek áll a lehetőség, hogy befejezzetek egy megkezdett munkát. 

78 Ne hagyjátok el ezt a bolygót anélkül, hogy előbb befejeznétek a szellemetekre bízott munkát. 

79 Milyen fájdalmas annak, akinek vissza kell térnie, hogy a hátrahagyott munkát alig kezdte el, és 

azt most új feladatokkal, felelősséggel és munkával egyesülve kell látnia! 

80 Azért jöttem, hogy segítsek nektek jóvátenni a hibáitokat, hogy felfedjem előttetek a titkot, hogy 

egy nap alatt pótoljatok egy elveszett évet, és egy év alatt egy rosszul kihasznált évszázadot, és így képessé 

tegyelek benneteket az örökkévalóságra. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 341 
1 Ha egyszer megértették volna a szeretetről szóló üzenetemet, az emberiség békében élne. De az 

ember inkább önmagát akarja kielégíteni, és elfelejtette törvényemet. 

2 Emberek: A Munkám terjesztésére tett erőfeszítéseid során ne csak a saját fejlődésedért dolgozz, 

hanem terjeszd ezt a fényt kivétel nélkül mindenkinek. 

Azok, akik szellemileg továbbra is ragaszkodnak az évszázadok óta átörökített, megszokott eszmékhez, 

és ezért nem szabadultak meg a fanatizmusuktól, nem fogják meglátni a fényemet, mint ti. 

Szellemed elfogadta ezt az isteni kinyilatkoztatást ─ de mi a kötelességed az emberiséggel szemben? 

Hogy elérhetővé tegyétek számukra azt a tudást, amelyet azáltal szereztetek, hogy tetteitekkel tanúságot 

tettetek az igazságról. 

3 Arra választottalak ki, hogy a szeretet üzenetét, amelyet neked adtam, megismertessem veled. 

Kinyilatkoztattam nektek, hogy bennetek és rajtatok kívül vagyok. De azt kérdezitek tőlem: "Uram, 

hogyan érhetjük el a tökéletességet, hogy eljussunk Hozzád?". És válaszul azt mondom nektek, hogy a 

saját érdeketek révén egyre magasabbra és magasabbra fogtok emelkedni, amíg el nem éritek Engem. 

Ezért mindig azt tanácsolom nektek, hogy spiritualizáljátok magatokat, szárnyaljatok és használjátok 

adottságaitokat. 

4 Nincs többé szükségetek az imádat vagy a rítusok különleges formáira, sem olyan képekre, 

amelyeknek sem életük, sem erejük nincs. Istened "képére és hasonlatosságára" teremtett téged, mert van 

lelked, erőd és ajándékod, hogy jót cselekedj. Küldetésetek teljesítése során inspiráljon benneteket a 

teremtés, amely életet hordoz, és amely kinyilatkoztatja Uratok hatalmát és erejét. 

Nézzétek az égboltot, figyeljétek meg a környezeteteket, hogy minden teljesíti a feladatát. Nézzétek 

meg, hogyan élteti a Királycsillag ezt a természetet, és milyen harmónia van az életelemek és a földből 

csírázó csíra között. Minden teljes harmóniában tárja fel Isten nagyságát. 

5 Krisztus a maga tökéletességében uralta az anyagot, és ezért tette meg azt a csodát, hogy látást 

adott a vakoknak és járóképessé tette a sántákat. A szellem volt az, amely a testen keresztül mutatkozott 

meg. Még fejlődnöd kell, hogy a szellemed uralni tudja a testedet, és azon keresztül megnyilvánulhasson. 

6 Ismét szeretetként és irgalomként jövök hozzátok. De az én fényem mindenkire kiárad, mert a 

világnak szüksége van a szellemi orientációra. 

7 A jóakaratú emberek, akik intik az embereket, lemondva minden személyes haszonról és hiúságról 

─ azok, akik valóban tudják, hogy az emberek távol vannak szellemi Atyjuktól, és hogy szükség van arra, 

hogy önmagukba szálljanak, észhez térjenek és meghallgassák a Fény Igéjét, hogy spiritualizálják 

magukat ─ azok, akik embertársaik javáért dolgoznak, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz vagy 

tanításhoz tartoznak ─ ők fogják hirdetni az igazságot, és az igazság Isten. 

8 Tanításom egyetemes, és az emberi lélek fejlődésének arányában megvilágosít mindent, ami 

mellékes, és spiritualizálódást, fényt és irányt keres a tökéletesség felé. 

9 Szeresd Istent és felebarátodat, mert a világ megértése ezen alapul. 

10 Rád bíztam Munkámat, hogy a világ a te közvetítéseddel kapja meg Igémet. Mindenkihez 

egyformán menjetek, ne tegyetek különbséget faj vagy bőrszín között, mert mindenkinek ugyanarra a 

szellemi táplálékra van szüksége. Minden jó cselekedet, amit véghezviszel, örömmel tölti el a lelkedet. 

Érezni fogjátok békémet és nagyobb erőt fogtok érezni, hogy előrehaladjatok a spirituális egyesülésetek 

megvalósításában. 

11 Szeretettel várom a bárányok visszatérését, akik elhagyták az akadályt ─ azokét, akik most más 

utakon járnak. Ebben az időben a Mesteretek átkel a sivatagon, hogy megkeresse azokat, akik eltévedtek ─ 

azokat, akiket, bár kegyelmemet és szeretetemet rájuk bocsájtottam, most a nagy viharokba keveredve 

látom őket. 

12 Szeretett tanítványok, lelkek, akik tőlem jöttetek: Erőmmel és szeretetemmel készítettelek fel 

benneteket erre az időre, hogy ne ragadjon el benneteket a világot körülvevő zűrzavar. 

13 Hamarosan véget ér az emberi értelem általi megnyilvánulásom ideje, és utána elindultok, hogy 

tanúságot tegyetek az emberiség körében. Bevezettelek benneteket a mentőcsónakba, és a Harmadik 

Korszak katonáivá tettelek benneteket, akik harcba indulnak, hogy a világ megérezze Istene bizalmát, 

szeretetét. 
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14 Olyanok lesztek, mint egy tiszta tükör a világ számára. Látni fogjátok, hogy szavam beteljesedik 

az elsőtől az utolsóig. Mert ti vagytok az én szolgáim, akik alázattal és engedelmességgel teljesítik 

parancsaimat, és akik a szívükbe írt törvényt hordozzák. 

15 Mesterként alázatosságra tanítalak benneteket, hogy Velem példát mutatva elindulhassatok, és 

elmenjetek az összes tartományba. Mert az emberek éhesek és szomjasak az Én szavamra. 

16 Szükséges, szeretett emberek, hogy elinduljatok a föld különböző ösvényein. Mert lám, még a 

mexikói nemzetben is sokan nem ismerték a Munkámat. Ismerjétek fel, hogy a világban már most is 

vannak olyanok, akik azt állítják, hogy az én nevemben dolgoznak, noha ők azok, akiknek lelki szükségük 

van rá. 

Ti azonban, akiket Isteniségem gazdagon felruházott ─ mi a feladatotok? Hogy megismertessem 

tanításomat. Ne rejtőzzetek el a világ elől, és ne tagadjátok meg tőle a hiányzó kegyelmet. 

17 A szekták, az egyházak és a különböző tanítások az utatokba fognak állni, és le akarnak téríteni 

benneteket az útról azzal, hogy az igazság birtokosainak vallják magukat, és azt állítják magukról, hogy az 

én tanítványaim. Neked azonban el kell indulnod, hogy teljesítsd a parancsomat. Azért adom ezt a 

figyelmeztetést, hogy készen álljatok a harcra. Veletek leszek, és megismertetlek benneteket az 

emberekkel, mint békém közvetítőit, mint balzsamot, amely enyhíti fájdalmukat. 

18 Engedelmességeddel lépésről lépésre magasabbra fogsz emelkedni, amíg el nem éred a hegy 

csúcsát. Ott várom Izrael áldott népének tizenkét törzséből a megjelölteket. 

19 Az én útmutatásom ebben az időben a Harmadik Testamentum, amelyben megtaláljátok 

parancsaimat, és amelyet átvitt értelemben és világos formában is adtam nektek, hogy kivehessétek belőle 

azt, ami mindannyiótoknak rendeltetett. Kitörölhetetlen betűkkel véstem beléd, Izrael, az Igémet, és 

semmi sem fogja azt elveszíteni, és így képes leszel tanúságot tenni arról, amit tökéletes bölcsességemben 

mindenkor az emberiségre bíztam. 

20 Imádságon keresztül éritek el Engem, az Én Szellemi Világom támogatásával, amely megvéd 

benneteket. Ezt az utat már ismeritek, mert a leckékben, amelyeket a Harmadik Korszakban adtam nektek, 

kézen fogtalak benneteket, és megtanítottalak benneteket, hogyan érjetek el Engem az imán keresztül. 

21 Szavam fénye úgy áll előttetek, mint egy világítótorony, amely megvilágítja az életeteket. Többé 

nem fogtok tudni eltévedni, mert én előttetek vagyok. Azért siettetek ide a hívásomra, mert szerettek 

Engem, és mert megtaláltatok Engem, amint teljes dicsőségemben megnyilatkoztam. Azok, akik lelki 

látomásban látták Jelenlétemet, elragadtatással töltötték el, de ti mindannyian a szeretet és a hit szemével 

láttatok Engem. Mindannyian úgy élveztétek az Igémet, mint egy nektárt, mint egy finom ételt, és mint 

egy balzsamot, amely gyógyít is. 

22 Többé nem fogjátok tudni összetéveszteni az Igém gyümölcsét más gyümölcsökkel, mert most már 

ismeritek az ízét, és tudjátok, hogy minden tökéletességet tartalmaz. Jelenleg arra készítelek fel 

benneteket, hogy beszéljetek másokhoz, amikor eljön az ideje, amikor nagy lesz a felkészültségetek, és 

megszabadultok az anyagiasságotoktól. 

23 Minden lélekre kiárasztom Szavam, Szeretetem és Fényem lényegét, és mindenki, aki Engem 

keres, megtalál Engem. 

A földön létező összes vallásban, tanításban és hitvallásban találtam olyan magasztos embereket, akik a 

spiritualizációban keresnek Engem ─ olyan lelkeket, akik megszabadultak minden materializmustól, és 

templomot emeltek Nekem magukban. Intuitív módon kaptak tőlem, mert kinyilatkoztattam nekik ─ 

ahogy nektek is kinyilatkoztattam ─ mindazt, ami a Harmadik Korszakhoz tartozik. Ők is olvasták a 

Szentírásban, a Második Korszakban adott Igémben, az értelmezésekben és a beszélgetésekben, hogy ezzel 

kiárasztom közétek a világosságomat, és szeretettel fogadtam szellemük gyümölcseit. 

24 Nagy műveket készítenek, amikor látják, hogy az emberiség elveszett és zavart. Felemelkedtek, 

érdemeket szereztek, és azt mondták Nekem: "Bocsáss meg azoknak, akik tudatlanok. Megvan bennünk a 

Te világosságod, az ajándékok, az erő, hogy képesek legyünk teljesíteni parancsaidat." A Törvényre 

építenek, a múltban adott Igémre, és kutatják a próféciákat és az általam tanítványaimnak adott 

bejelentéseket, és azt mondják maguknak: "Most van itt az idő". Ezért keresnek Engem, és ezért vagyok 

velük, mert nem rejtettem el magam az emberek elől. Mindenki, aki Engem keres, Velem van. 

25 Én vagyok az Egyetemes Atya, szeretetem minden szívbe eljut. Eljöttem a föld minden népéhez. 

De ha ezt a mexikói nemzetet választottam ki, hogy Igém és kinyilatkoztatásaim teljes teljességükben 
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kiáradjanak rá, akkor azért, mert alázatosnak találtam, mert erényeket fedeztem fel lakóiban, és bennük 

testesítettem meg az "Izrael népe" lelkét. 

De nem mindenki tartozik ehhez a nemzetiséghez, nem mindenki megtestesült. A világon szétszórva 

még mindig vannak olyan lelkek, akik a kiválasztottak közé tartoznak. Megjelöltem őket, megnyitottam a 

szemüket, érzékennyé tettem a szívüket, és lélektől lélekig beszélnek Velem. 

26 Szavam és megnyilvánulásaim az emberi értelem segítségével jutottak el hozzátok, és 

ajándékaitokon keresztül láthattátok e munka kibontakozását a Harmadik Korszakban. Ezért, emberek, ti 

vagytok az én tanúim, akik teljes meggyőződéssel beszélnek arról, amit láttak és hallottak, akik minden 

szavamat kifürkészik, akik értelmezik törvényemet. A többiek ugyanis intuíciójuk és képzettségük ellenére 

sem rendelkeznek mindazzal a tudással, amivel ti rendelkeztek. Nagy az érdemük, mert nem hallottak 

Engem abban a formában, ahogyan ti hallottatok Engem. Mégis gondolatban egyesülnek veletek. 

Eljön majd a nap, amikor találkoztok az ösvényen, és felismeritek egymást. Szellemi tekintetetek 

felfedezi majd azokban, akik a lelket hordozzák ─ erejüket és erényüket, és abban a pillanatban kezet 

fogtok rázni, és tudni fogjátok, hogy az a vándor, aki keresztezte utatokat, szintén az én kiválasztottjaim 

közé tartozik. 

27 Nem mindenki fogja hallani a szavamat ebben a formában. Miért, Izrael népe? Nem tudjátok, nem 

tudjátok, hogy ez az egység hiánya miatt van-e, vagy az alacsony spiritualitásotok miatt. De egyesüljetek 

velük, mert ők, akárcsak ti, felelősek az emberiségért. 

28 Tegyétek a dolgotokat, imádkozzatok értük és vezessétek őket. Kiválasztottjaim között vannak 

azok is, akik Istenségem szolgálatára szentelték magukat, és olyan ruhát viselnek, mint a papok. A 

kiválasztottak között vannak a legszerényebbek, akik felismerhetetlenül élnek a tömegek között. Vannak 

olyanok is, akik a földi törvényeket és kormányokat képviselik. Egyedül én tudom a számukat, és 

felismerem őket. Ti, Izrael, a lelki felkészültségetekről fogjátok őket megismerni. 

     Mindannyian egy testet és egy akaratot fogtok alkotni a megpróbáltatás pillanatában, amikor meg kell 

követelnem Izrael népétől, hogy szétszóródjon, hogy mindenütt elvethessem magvaimat. Ebben a 

pillanatban ne érintsen meg. Néhányan közületek az intézmények kebelébe mennek, és ott teljesítik majd a 

szeretet, az irgalmasság és a tanítás küldetését. Mások a nagyvárosok lakosaihoz mennek. El fogsz menni 

e tudatlan emberek közé, és ott fogsz harcolni a körülötted lévők fanatizmusa és tudatlansága ellen. 

29 A küldetésetek teljesítésének ideje még nem érkezett el. Még nem jelöltem meg teljesen a 

számodat. Még mindig a tanítás idején vagytok, ti vagytok a tanítványaim és tanítványaim. De eljön majd 

az idő, amikor tanítók lesztek, amikor az emberek egy szót kérnek tőletek, és ez a szó, amely ajkatokról 

elhangzik, az igazság lesz, az én tiszta tanításom lesz. Úgy kell elmondanod, hogy semmit sem teszel 

hozzá. 

30 Én most felkészítelek benneteket. Én magam vállaltam ezt a nagy feladatot, hogy formáljam a 

szíveteket. Nem azért bíztam ezt az emberekre, mert önzést látok bennük. Én magam ápoltam a szíveteket, 

és az utatokon átélt megpróbáltatásokon keresztül megdolgoztattam őket. 

Amikor megbotlottál, azt mondtam neked: "Ez a próba nagy világosságot ad neked. És amikor 

elgondolkodtál, megértetted, hogy az a próba, amit az utadba helyeztem, szükséges volt ─ hogy ez a 

szíved egy olyan szakasza volt, amit ki kellett simítani. Felfogjátok, hogy az Én Munkám mennyire 

tökéletes? Hogyan használhatnátok tehát az én szavamat arra, hogy beszéljetek az emberekhez, ha nem 

lennétek megtisztulva, ha nem lenne bennetek nagy fény és nagy szellemiség? 

31 Egyedül én vezetlek benneteket, egyedül én ismerem mindannyiótok belsejét, és lelkierőtöknek 

megfelelően küldtem nektek a megpróbáltatásokat. Így tanítottalak benneteket, mert mindannyiótoknak a 

megfelelő időben kell elindulnia, mint az Istenségem apostola. Számtalan tanítást adtam nektek. Hányszor 

beszéltem neked a múlt időkről! 

Ebben a Harmadik Korszakban egyesítettem a három Testamentumot, és egy Könyvet alkottam velük. 

De ebben az 1950-es évben, amikor emberi közvetítéssel átadom nektek az utolsó oldalt, a Mester igazat 

mond nektek: Ezzel az oldallal a könyv nem zárul be. Továbbra is új és számtalan oldalt fogok írni nektek. 

Továbbra is ontom a fényt, hogy behatolhassatok az Igémbe, hogy tovább kutathassatok benne, és idővel 

nagyobb spiritualizációra fogtok jutni, mert nem fogtok megállni. 

32 1950-ben még nem értétek el a legnagyobb spiritualizációt, még csak a kezdeténél tartotok. De 

utána ki fogjátok fejleszteni ezt a képességet, amely mindannyiótokban lappang. 
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33 Készüljetek, Izrael népe! Mindig én vagyok a Mester. Nem távolítom el magam, ahogyan nem 

voltam távol azután sem, hogy emberként a világra jöttem. Távozásom után mindig jelen voltam. Ott 

voltam már minden korban és az emberek minden cselekedetében, mindig leírtam a műveiket, mindig 

megítéltem a létezésüket. Ki fog megakadályozni Engem ebben? Ki akadályozhat meg abban, hogy 

felemelkedjetek Hozzám és szeressetek Engem? Ki akadályozhat meg Engem abban, hogy szeresselek, 

megtartsalak, megvigasztaljalak, és megítéljem minden cselekedetedet? 

34 Ti, akik az emberiséget alkotjátok, azok vagytok, akik eltávolodnak Tőlem, akiket már nem tölt el 

az Istenségem iránti szeretet, akik belesüllyednek az anyagiasságba, akiket elragadnak a szenvedélyek, és 

elfelejtik lelki feladatukat. Az Atya azonban változatlan és kérlelhetetlen a törvényeiben és ítéleteiben. Én 

mindig ugyanaz vagyok. Ne gondoljátok, hogy Lelkem nagyobb szeretettel nyilatkozik ki egy bizonyos 

időben, mint egy másikban. Ugyanaz a Lélek vagyok, mint aki Mózesen és a prófétákon keresztül szólt ─ 

ugyanaz, mint aki a pátriárkákon és az apostolokon keresztül szólt, és ugyanaz, mint aki az összes hírvivőn 

keresztül szólt. 

35 Emlékezzetek az istenségemre, emberek. Legyetek olyanok, mint az Atya! Szeressetek Engem 

ugyanezzel a szeretettel! Ne váltsatok szeretetből hidegségre! Ne legyetek ma buzgók, holnap pedig 

hidegek! Azt akarom, hogy mindig szeretve, mindig hívő, mindig felemelő és spirituális, mindig felfelé 

vezető úton közeledjetek Hozzám. Mert ez a szellemetek célja. 

36 Miért mutatjátok ki Nekem egyik nap a szereteteteket és a hiteteket, és miért bizalmatlanok 

Bennem egy másik napon? Miért ilyen ingatag a szíved? Azt akarom, hogy olyan legyél, mint egy szilárd 

szikla, a hited mindig ugyanaz, a szereteted mindig növekszik. Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint a 

növények, amelyeket a földön termesztetek, hogy ne álljatok meg a kibontakozásban, hogy rövid időn 

belül elérjétek minden adottságotok teljességét és érettségét, hogy felismerhessetek Engem. 

37 Én vagyok az Irgalom, amely táplál benneteket, ti pedig készséges növények vagytok. Fogadjátok 

a harmatot, az életet, amit adok nektek, és használjátok azt szellemetek nagyságára. 

38 Ma a gyerekek hallanak Engem, és ugyanúgy beszélek hozzájuk, mint a felnőttekhez vagy az 

idősekhez. Miért nem beszélek a gyerekekhez más formában, hiszen kicsi az értelmük? Mert a lelkük 

ugyanolyan nagy, mint a tiéd, mert meg tudnak érteni Engem. Mert én nem a "testről" beszélek, hanem a 

szellemről. Ezért mondom nektek: Ne gondoljatok keveset a gyerekekről, és ne hagyjátok, hogy azt 

higgyék, nem értenek Engem. Hadd jöjjenek ide! A szellemük éhes. Ugyanúgy fogom őket oktatni, 

ahogyan én oktatom önöket. Ők a holnap nemzedékei, akiknek az építkezés, a spiritualizáció munkájában 

újabb követ kell az alapjaitokra helyezniük. 

39 Ezek az utolsó reggeli áhítatok, amelyeken ebben a formában halljátok az Igémet, de látom, hogy 

még mindig kevesen vannak azok, akik meghallgatnak Engem. Az emberek szíve megkeményedett, csak a 

pénzt és az élvezeteket szereti. 

     Engedte, hogy a lélek megzavarodjon és elpusztuljon az ellenségeskedések, szenvedélyek és 

nagyravágyó célok örvényében. 

40 Csak Izrael népe volt képes felébredni, és vigyázni az alvókra; vigyázzatok tehát mindig. A 

sziklákat gyümölcsöző növényekké változtatom, a megfelelő időben elvetem magvaimat. 

Ahogyan azt mondtam nektek: "Ne építsetek homokra", én is tudom, mikor kell vetni, mikor áll készen 

a szív a befogadásra, mikor jött el az idő. Nektek, mint az Én tanítványaimnak, úgy kell cselekednetek, 

ahogy a Mester cselekszik: Vessetek, amikor látjátok, hogy egy szív készen áll, amikor nyitott ─ éhes arra, 

hogy befogadja ennek a Munkának a fényét. Az intuíciója megmondja az időt. Nagy leckéket fogok 

feltárni nektek, és sok munkát fogtok elvégezni, az intuíciótól vezérelve. 

41 Miután az Én Szavam befejeződött ─ ki fog majd tanítani titeket a földön?..: Mindegyikőtök kap 

tőlem inspirációt, felszerelést. Tanuljatok meg tehát imádkozni és egyesülni Velem. E megnyilvánulás 

után még egy ideig folytatni fogjátok a gyülekezést. Gondolataid ereje azt fogja eredményezni, hogy az 

Élet és Fény Forrásától megkapod az összes inspirációt, amire szükséged van az utadhoz, az életutadhoz. 

Mindenkit inspirálni fogok, de lesznek néhányan, akik kiemelkednek majd közületek, mert nagyszerű 

intuícióval rendelkeznek, és ők lesznek azok, akik tanácsot adnak, akik úgy beszélnek, hogy nem nevezik 

magukat mestereknek, nem nevezik magukat az Én követőimnek. Készüljetek fel mindannyian, mert 

abban az időben próbára teszem a hiteteket, a fejlődéseteket, és látni akarom, hogy minden tanításomat 

használjátok, és hogy Szavam gyümölcsöző volt mindannyiótok szívében. 
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42 Nem akarom látni, hogy sírsz abban az időben, nem akarom látni, hogy meztelenséget, éhséget 

vagy elhagyatottságot érzel. Nem akarom látni, hogy úgy vándoroltok, mint egy sivatag, hanem mint egy 

család, tele élettel, energiával, szellemi képességekkel. Azt akarom, hogy szeressétek, értsétek és 

segítsétek egymást. 

43 Megtanítottalak benneteket a szeretetre, testvériséget kértem tőletek, megértettem veletek, hogy 

mindannyian ugyanazzal a szeretettel teremtettetek, hogy mindannyian belőlem jöttetek létre, és ezért 

mindannyian ugyanazokkal a tulajdonságokkal, ugyanazokkal a tökéletességekkel rendelkeztek. Minél 

nagyobbak az érdemeid, annál nagyobb lesz az inspiráció, és annál nagyobbak lesznek a tetteid. 

44 Ha nem biztos benne, hogy határozott lépést kell tennie, várjon. Gyűjtsd össze minden erődet, ítélj 

meg minden "gyümölcsöt", hogy előre tudj lépni a fejlődésedben. Megáldom minden jó elhatározásotokat. 

Úgy készítem fel a lelkedet, hogy teljes tisztasággal megértse a lelkiismeret útmutatásait. Mert nem fogtok 

közömbösek maradni, mint ezekben az időkben. 

45 Sok próbatétel áll majd előttetek. Sok ellenállással kell megküzdenetek. De ti már átmentetek az 

első próbákon, a szeretteitek már félreismertek benneteket az Ügyem érdekében. Mindent elvesztettél, és 

mégis odaadó maradtál. De Velem mindent visszaszereztél. Megadtam neked a lélek békéjét, amit 

szeretteid nem tudtak megadni neked. Nálam megtaláltad az elme és a lélek békéjét. Mitől félhetsz tehát, 

amikor a világ rád mutogat, amikor gúnyt űz belőled? 

46 Ne aggódjatok! Legyetek biztosak a hitetekben, legyetek szilárdak benne, hogy a megpróbáltatás 

pillanatában jelét adjátok az emberek előtt annak, hogy mi az én tanításom ─ hogy amit a szívetekre 

vettetek, az helyes, jó és értékes. 

Mindegyikőtök az én Munkám képviselője. Bárhol is vagy, a tetteidet meg fogják ítélni. Ezért legyetek 

figyelmesek tetteitekre, szavaitokra, hogy mindenütt tanítványaim lehessetek. 

47 Mindegyikőtök olyan, mint egy erős oszlop az életetek útjain. Vissza tudod adni a hitet annak, aki 

elvesztette azt. Megmentheted a zűrzavartól annak a lelkét, aki eltévedt. Bátorságot, békét és nyugalmat 

adhatsz azoknak, akiknek erre szükségük van. Emlékezzetek tehát, emberek, milyen nagy a felelősségetek. 

Ne feledjétek, hogy nem véletlenül hívtalak titeket, hanem amikor felfedeztétek Munkámat, nagy 

felelősséget vállaltatok Velem és az emberiséggel szemben. 

48 Nem azért jöttem, hogy felfrissítsem a hallásotokat vagy a szíveteket. Azért jöttem, hogy a 

szellemi kinyilatkoztatásokra oktassalak benneteket, és ha utána megteltek fénnyel, a ti feladatotok lesz a 

többiek oktatása. Amikor kiválasztott népnek neveztelek titeket, nem azért tettem, mert a többiek fölé 

akarlak helyezni titeket. Ez azért van, mert át akarom adni nektek a tanításaimat, hogy elmagyarázzam 

nektek az összes titkot, hogy teljes tisztasággal tudjatok beszélni a többiekhez, és megtanítsátok őket, hogy 

kövessenek Engem. Én azonban mindig a Mestered leszek. 

49 Valahányszor akadályokat, nehézségeket találtok embertársaitok megértésében ─ valahányszor 

újabb próbatételek lepik meg a lelketeket, azt fogom mondani nektek: "Békém legyen veletek", és erről az 

üdvözlésről felismertek Engem, és azt mondjátok magatokban: "A Mester velem van, most tőle fogom 

megkapni a sugallatát, mert minden felkészültségem ellenére hiányzik a fény ebben a próbatételben". 

Megadom neked a fényt, energiával töltöm meg a lelkedet, és azt fogom elérni, hogy a szavaid igazak 

legyenek, tele igazsággal, tele lényeggel. 

50 Úgy beszélek hozzátok, mint tanítványaimhoz. Nem akarok több "gyermektanítványt" látni 1950 

végén. Ezért beszéltem hozzátok olyan sokat, tanításaim hosszú ideig tartottak, hogy mindegyikőtök rövid 

időn belül taníthassa magát, és tanítványommá válhasson. 

51 Látom a hálát a szívetekben. Azt mondod Nekem: "Mester, az életem és a tetteim nem érdemlik 

meg, hogy Veled legyek és tanításodat kapjam." 

Ne beszéljetek így, engedjétek, hogy tanítványaimmá változtassalak benneteket, hadd szeresselek 

benneteket úgy, ahogy mindig is szerettelek. Engedjétek meg, hogy megnyilvánuljak közöttetek, és 

kinyilatkoztassam nektek, mennyire szeretlek benneteket, hogy ti is szeressétek egymást, hogy e tanítások 

emléke, amelyek a szeretet áramlatai, mindig belétek vésődjenek, és szívetek, ezzel a szeretettel telve, 

másoknak, embertársaitoknak szentelje magát. 

52 A szeretet, a jóindulat, a megbocsátás erényeivel inspiráltalak benneteket. Mennyire szükségesek 

ezek az erények ebben a korban, mert látom, hogy az emberiség már nem rendelkezik velük! Csak az 

önzés, a viszálykodás, a szeretetlenség virágzik, mindenütt kölcsönös rágalmakat hallok. Emlékezzetek 
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arra, amit mondtam nektek: Ne beszélj rosszat embertársaidról, még akkor sem, ha erre jogos okod van. 

Legyetek készen arra, hogy az ügyet Rám bízzátok. Nem neveztelek ki titeket bíráknak. Mindannyiótokat 

ugyanazokkal az ajándékokkal küldtem ki, hogy testvéreknek tekintsétek magatokat. 

53 A földön létező igazságosság mégsem mutat igaz cselekedeteket. Látom az irgalom hiányát, a 

megértés hiányát és a szívek keménységét. De ettől még mindenki megkapja az ő tökéletes ítéletét. 

Én engedtem meg ezeket a megpróbáltatásokat, és amíg az ember nem teljesíti törvényeimet, amíg 

elfordul a parancsolataik követésétől, addig lesz valaki a földön, aki meghajlítja a szívét, aki megszegi azt. 

Ha teljesítenétek a törvényt, nem lenne szükség bírákra a világban, nem lenne büntetés, nem lenne 

szükség kormányokra. Mindenki maga döntené el, hogy mit tesz, és mindenkit Én irányítanék. 

Mindannyian az Én törvényeim által inspiráltak lennétek, és cselekedeteitek mindig jótékonyak lennének, 

a spiritualizációra és a szeretetre törekedve. 

     De az emberiség mély szakadékokba zuhant: az erkölcstelenség, a bűn, a bűn eluralkodott az emberek 

szívében, és ez a következménye: Keserű poharakat kell innotok, megaláztatást kell szenvednetek azoktól 

az emberektől, akik, bár testvéreitek, hatalmat gyakorolnak a földön. 

De legyetek alázatosak, viseljétek el az ítéleteket türelemmel, ne feledjétek, hogy én vagyok a tökéletes 

bíró. 

54. Ma Lelkem fénye által készítelek fel benneteket, és imádságot és önvizsgálatot kérek tőletek 

életetekben, hogy megértsétek szavamat, és ne csak halljátok. Tanulmányozzátok, de ne csak 

tanulmányozzátok, hanem kövessétek is, hogy megértsétek az értékét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 342  
1 Tanítványok: Ismét hittel veszitek részt tanításom átadásában, mert tudjátok, hogy ezek az utolsó 

leckék, amelyeket adok nektek. A Szentlélek tanítja az ő nagyon szeretett gyermekeit. Ez az idők 

tetőpontja, az 1950-es év, amelyet Izrael népének úgy jelentettek be, mint az utolsó, amikor az én Igém 

ebben a formában lesz a kezükben. 

Siess és készítsd elő a szívedet, hogy megőrizd benne az egész értelmet ─ a lényeget, amelyet 

kegyelmemben kiárasztok. Készítsd fel a lelkedet, és kérj tőlem megértést, hogy megértsd minden egyes 

mondatomat. Elmélázol a mögötted lévő emberiségen, amely nem hallotta ezeket a kinyilatkoztatásokat, 

amely még mindig sötétségben él, és lelked mélyén sírva fakadsz. Szeretnéd megosztani ezeket a 

tanításokat embertársaiddal, de az Isteni Mester azt mondja neked: Tartsátok meg a reményt, de 

készüljetek fel előre, hogy el tudjátok vetni az első gabonát. 

2 Emberek, nem mindenki fog Engem ebben a formában hallani. Sokan vannak elhívottak és 

kevesen választottak. Bízzátok ezt az ügyet az Én kezemre, de én megítélem a munkátokat attól az 

időponttól kezdve, amikor meghallottátok az Igémet. Meg fogom ítélni az 1866-tól a mai napig jött és 

ment nemzedékeket, és mindenkinek a munkája teljesítménye szerint fogok adni. Nektek, emberek, csak 

annyit mondhatok: még mindig jóvátehetitek a hibáitokat, még mindig van lehetőségetek arra, hogy 

beteljesítsétek a küldetéseteket. Ha eddig ügyetlen volt az ajkatok, ha a szívetek olyan volt, mint a szikla, 

és nem hallotta meg a hívás hangját, reménykedjetek továbbra is. Jelenleg az egész emberiséget 

előkészítem, irányítom az elméjüket és megdolgozom a szívüket. Minden megpróbáltatás, amit átél, egy 

kívánt cél felé vezeti, ami a spiritualizáció. De előtte még tisztításon megy keresztül. 

3 Ahhoz, hogy elérjetek Engem, emberi lények, szükséges, hogy megtisztuljatok, hogy 

megtisztítsátok a lelketeket, hogy láthassatok és érezzetek Engem. Amikor elhívlak, ne rejtsd el arcodat, 

ne szégyelld múltadat, mert előtte megengedem, hogy megtisztítsd minden vétkedet, és méltóvá válj rá. 

4 Ezért ne aggódjatok, emberek, ha nem láttok nagy tömegeket összegyűlni körülöttem. Először is, 

készüljetek fel szeretteitekkel együtt. Mindenkit ki kell használnom, és ez a mag, amit elvetettem, meg fog 

szaporodni; kedvező idők jönnek majd a spiritualizációra. 

Ma csak akadályokkal találkozol ─ láncokkal, amelyek megakadályozzák, hogy előre haladj. De a lelki 

felszabadulás ideje mindenki számára eljön, és akkor a gondolkodásotok és beszédetek olyan lesz, mint 

egy folyam, amely elárasztja az emberiség mezőit. 

5 Ma felelősséget éreztek azért, hogy meghallgattatok Engem, hogy hittetek az Igémben, hogy 

minden tőlem származó utasítás kötelezettség számotokra, hogy Törvényem a szellemetekben nyugszik, és 

hogy ezerféleképpen magyaráztátok azt az emberi értelmi képességen keresztül. 

Látom a lépéseket, amelyeket holnap fogsz megtenni, és erre felkészítettelek, beszéltem hozzád, 

ösvényeket készítettem, hogy a lelked ne botladozzon a megpróbáltatásokban. Azért adtam nektek 

próféciákat, hogy ne álljatok meg, hanem keressétek a titkos kincstárban, amelyet a szívetekben 

teremtettem, a fényt, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy átmenjetek az út során érkező próbákon. 

6 Ki mondhatja közületek, hogy tudatlan vagy tanácstalan, bár Én adtam nektek a világosságot, bár 

Én tanítottalak benneteket, bár az Én Igém utat nyitott közöttetek, és Én táplálom a magot, amelyet a 

szívetekbe vetettem? 

Ne aggódjatok, Izrael népe, ha hisztek az ajándékokban, amelyeket adtam nektek. Menj előre, légy 

napról napra erősebb a hitben, hajthatatlanabb az akaratodban, hogy semmi és senki ne tudjon megállítani 

téged az utadon. 

Harcosokká képezlek titeket, mert harcolni fogtok a sötétség ellen, mert csatákat fogtok vívni a gonosz 

ellen. Mert megpuhítjátok a kemény szíveket és megtisztítjátok az önző tudományokban és tévhitekben 

megkeményedett emberek elméjét. 

7 Ezért kéri az Isteni Mester, hogy imádkozzatok és meditáljatok. Mindig is mondtam nektek: 

kutassátok fel szavamat és minden egyes megnyilvánulásomat, hogy tanítványaimmá válhassatok, és így 

dacolhassatok minden megpróbáltatással és szerencsétlenséggel, ami utatokba kerül. 

     De nagyon jól tudod, hogy nem vagy egyedül az életed útján. Veletek vannak a szellemi entitások, az 

Istenségem szolgái, az erényes teremtmények ─ azok, akik gyengeségetek láttán eljönnek hozzátok, hogy 
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segítsenek nektek, hogy szellemi ítéleteket adjanak nektek, amikor nincs ─ azok, akik megerősítik 

hiteteket, amikor gyengévé váltok. 

8 Engedélyeztem, hogy az emelkedett szellemek, az erényes szellemek, akik Velem laknak, ebben az 

időben beléphessenek ebbe a világba. Ezért, emberek, mivel mindenki segít benneteket, mivel a 

Mesteretek vezet benneteket, mivel az Én útmutatásom a ti bástyátok, miért kellene félnetek? Miért 

kellene a szívednek kétségbeesnie, hiszen felkészültél? 

9 Tanulmányozzátok magatokat szellemileg, vizsgáljátok meg elméteket és szíveteket, olvassatok a 

könyvben, amelyet elhívásotok idejétől kezdve adtam nektek, és gondoljátok végig, hány oldalt írtam a 

szívetekbe, hány próféciát bíztam rátok, hány bejelentést adott nektek Illés, és mennyi felszerelést adott 

nektek a szellemvilág. 

10 Sok év telt el azóta, hogy a Harmadik Korszakban kinyitottam ezt a könyvet, és sokan közületek 

már régóta hallották. Ezért, emberek ─ ha ezeket a leckéket a fejetekben tartottátok, eljön a nap, amikor 

kinyithatjátok a könyvet azon az oldalon, amelyre szükségetek lesz, és elolvashatjátok, amire szükségetek 

van. 

Ez a könyv, amely számtalan leckét tartalmaz, nem zárul be 1950-ben, hanem az örökkévalóságig 

nyitva marad, csak másképp, mint ahogyan ma van. 

11 Azért szóltam hozzátok az ember által, hogy megtanítsalak benneteket a Velem és a magas 

régiókban élő szellemi lényekkel való szellemi közösségre, hogy így mindig ebben a nagyszerű Könyvben 

olvashassatok. 

12 Amikor kifejlesztitek a Lelkemmel való közösség ajándékát, nem fogtok többé földi könyvekhez 

fordulni, mert ebben a könyvben mindent elolvashattok és megtapasztalhattok, amire szükségetek van. A 

jó tudása feltárul előttetek; a szeretet megoldja a nagy problémákat; a béke és az irgalom lesznek azok az 

értékes ajándékok, amelyek segíteni fognak benneteket, és olyan erősnek fogjátok érezni magatokat, mint 

még soha. Mert nagy tanítások magyarázatát fogjátok megkapni, képesek lesztek olvasni embertársaitok 

előtt ebben a belső könyvben, amelyet azért hagytam rátok, hogy világosságot adjak nektek. És közeledni 

fogtok hozzátok, Izrael népe, mert ti vagytok kinyilatkoztatásaim birtokosai. De ez a kiváltság nem csak a 

tiéd, ez az ajándék minden gyermekemé. Mindenki a spiritualizáció útját fogja követni, és a szellemtől a 

szellemig tartó párbeszédet fogja keresni. 

13 Ti lesztek e kinyilatkoztatások úttörői, ahogy mindig is azok voltatok, mert elküldtelek benneteket 

a Földre, és átadtam nektek a feladataimat, mondván nektek: Hozzátok el az emberiségnek a megváltásom 

üzenetét! Beszélj teljes meggyőződéseddel! Prédikáljatok és prófétáljatok, ahogyan az az Én akaratom! 

14 Még mindig a felkészülés időszakában vagytok, emberek, még nem mondhatjátok, hogy elértétek 

adottságaitok teljes kibontakozását. Megtettétek az első lépéseket e gyülekezetek intimitásában. De ezután, 

amikor bizonyítékokat követelnek tőletek, és Én megadom őket ─ ha ez az Én akaratom ─ a ti 

közbenjárásotokon keresztül, akkor adjatok kegyelmet. Míg korábban alázattal ruháztalak fel titeket, ne 

hagyjátok figyelmen kívül szavamat, ne vessenek meddő földre. Fejleszd intuíciódat, hogy a megfelelő 

órában az Én akaratomnak megfelelően beszélhess, hogy az általam megjelölt embercsoportot a Mestered 

asztalához vezesd. 

15 Ma az én akaratom által kijelölt földön laksz, ahol virágzott a béke, az alázat és a vendégszeretet. 

Ez a nemzet volt az otthonotok, és kebelében beteljesedett a szavam. Bejelentettem nektek a 

visszatérésemet, és megtartottam a szavamat. A munkámnak vége. 

Ha még nem teljesítetted a feladatodat, megadom neked a szükséges időt, hogy megtedd. De én, mint 

Atya, teljesítettem feladatomat közöttetek, és a ti fejlődéseteknek megfelelően szóltam hozzátok. 

Felkészüléseteknek megfelelően kiöntöttem Igémet, hogy megértsétek és megérthessétek. Nem érthetetlen 

kifejezésmóddal szóltam hozzátok, hanem egyszerű, mindenki számára érthető szavakkal, hogy 

megértsétek őket. Összegyűjtöttelek benneteket, felkészítettelek benneteket, és megismertettem veletek 

azokat az ajándékokat, amelyek már a szellemetekben voltak, csak megerősítettem őket, mert a testi 

természetetek nem ismerte őket. 

16 Ti, Izrael népének fiai, tudtátok, hogy mi van megírva kezdettől fogva. Tudtátok a sorsotokat, 

éreztétek a felelősségeteket, de a földi megtestesülésetek során szükség volt arra, hogy az én Igém emberré 

váljon, hogy megértsétek az akaratomat és a parancsaimat. Az emberiség segítségére siettetek azokban a 

pillanatokban, amikor az leborult, amikor kiürítette nagyon keserű poharát, amikor az engesztelés elérte a 
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maximumot. Betetted a lábad ebbe a nemzetbe, és én megmondtam neked: egész lényed arra készült, hogy 

balzsammá és kegyelemmé válj az emberek között. 

17 Legyetek aktívak, hogy felismerjenek benneteket, és tanúságot tegyenek arról, hogy az én 

küldötteim vagytok. Felkészítettelek erre. 

Néhányukban azonban még mindig látom a kétséget. De íme, a megpróbáltatások meg fogják adni 

nektek a szükséges fényt ─ a szeretet számtalan próbáját, amelyet előkészítek nektek. 

18 Készüljetek fel és mindig mélyüljetek el, ti, akik halljátok tanító szavamat. Ne nézzétek 

felületesen, hatoljatok bele a jelentésébe, hogy ezekben a pillanatokban a hozzám közeli szellemi 

régiókban maradhassatok, és láthassátok a Magas Túlvilági eseményeket. 

19 Egyszerű módon, hivalkodás nélkül ismertettem meg magam, hogy alázatra tanítsalak benneteket, 

és az az akaratom, hogy felismerjétek és megérezzétek a nagyságát ezekben az egyszerű 

megnyilvánulásokban. Azért adtam nektek a szellemi ajándékokat, hogy általuk láthassatok, hallhassatok 

és érezhessetek Engem egész lényetekben. Megérintettem szíved minden érzékeny húrját, és 

megsimogattalak szavammal. Egyetlen emberi szó sem adott nektek olyan felfrissülést, békét és 

boldogságot, mint amilyet ez az utasítás adott nektek, és erről az "ízről", erről az esszenciáról, amit belétek 

oltok, felismerhettek Engem. 

20 Az 1950-es év után szilárdabbak lesztek a hitetekben. A meggyőződésed erősebb lesz. Képesek 

lesztek tisztelettel és áhítattal emlékezni azokra az órákra, amikor az emberi elmén keresztül közvetített 

Egyetemes Sugárzásom az Igévé vált, hogy bátorítson, vezessen és vigasztaljon benneteket. A Második 

alkalommal is azt mondtam tanítványaimnak: "Az Emberfiának meg kell halnia, hogy higgyenek benne". 

Harmadszor mondom nektek: Miután Szavam az ember által befejeződött, több hitet fogok találni, és 

jobban fognak szeretni. 

21 Emlékeztek ez idő alatt a prédikálásom éveire ─ arra a három évre, amelyben felkészítettem a 

tanítványaimat, amelyben velük éltem. Látták minden művemet, és a felkészülésük során képesek voltak 

behatolni a szívembe, és látták a tisztaságot, az összes fenséget és bölcsességet, ami a Mesterben volt. 

Az akkori tetteimet nem a nyilvánosság kedvéért követtem el, földi járásom szerény volt; de aki 

felkészült volt, az sejtette jelenlétem nagyságát és azt a kort, amelyben élt. 

Kiválasztottam tehát tanítványaimat, akik közül néhányat a folyó partján találtam, és hívtam őket, 

mondván: "Kövessetek engem!". Amikor tekintetüket Rám szegezték, megértették, hogy ki az, aki 

hozzájuk szólt, és így egyenként kiválasztottam őket. 

22 Hűségesen követtek Engem ─ a lelkük, engedelmeskedtek parancsomnak, megértették 

szeretetemet, és megőrizték szívükben a rájuk bízott kincset. Nem akarták, hogy ez a gazdagság elvesszen, 

és távozásom után egy bizonyos idő elteltével leírták és megsokszorozták az Igémet, hogy ne tűnjön el az 

eljövendő nemzedékek elméjéből és szívéből, és azokéból sem, akik nem hallottak Engem. Azért írtak, 

mert Én ihlettem őket, hogy ezeket az írásokat ne lehessen meghamisítani. Az emberek mégis 

meghamisították, félreértelmezték őket. De az eredeti írások az Én igaz Igém voltak. 

23 Meghirdettem nektek a feladatokat, kiválasztottalak mindnyájatokat, és megjelöltelek titeket a 

homlokotokon az én jelemmel. Némelyikőtöknek azt mondtam: "Készüljetek fel, hogy prófétálni 

tudjatok", másoknak pedig azt: Másokat arra készítettem fel, hogy a tömegek számára megismertessék 

veletek a szellemi ihletet; másokat pedig arra, hogy az értelmükön keresztül közvetített egyetemes 

sugárzás megismertesse az Én szavamat. 

24 Mindnyájatokra értékes ajándékokat bíztam ─ a Lélek ajándékait, örök ajándékokat. Nemcsak 

ebben az időben, amit most élsz, vagy kiválasztottak, hanem már korábban is rendelkeztél ezzel a 

képességgel, és ezután az idő után is rendelkezni fogsz vele. De mondom nektek, hogy a kibontakozás 

attól függ, hogy milyen volt a felkészülésetek. Nem engedem, hogy a lelked mozdulatlanul álljon. 

Előkészítem az örökké felfelé vezető ösvényre, a létrára, amely hozzám vezet. Mert az én országomban 

mindannyiótok számára készítenek helyet, és az idő rövid. Sietned kell lépteiddel, hogy rövid időn belül 

elfoglalhasd a lelkednek szánt helyet. 

25 Vannak hierarchiák az én királyságomban? Nem tudod. Én csak annyit mondok nektek: 

igyekezzetek! Harcoljatok, hogy elérjétek minden képességetek kibontakozását, hogy rajtuk keresztül 

megértsetek Engem, hogy szerethessetek Engem és mindenkor teljesíthessétek feladatotokat. 
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26 Ma még a földet lakjátok, de holnap új utat kell készíteni számotokra. Abban a pillanatban, amikor 

a lélek eléri e világ küszöbét, számon fogom kérni és új életre vezetem. 

27 Jelenleg nem a sivatagban beszélek. Nagy tömegek hallják hangomat minden templomban, minden 

összejövetelen, amely előkészült. De Illés a ti vezetőitek, ő az, aki a próféciákat adja nektek, ő az, aki 

felkészít benneteket. Ő az előfutár. Érezd őt magad előtt, mindig körülötted. 

28 Amikor megpróbáltatás ér benneteket, hívjátok Illést, aki a Fény, aki előkészíti az utat. A 

megpróbáltatásnak abban a pillanatában Illés és én veletek leszünk. 

29 Most vannak Szavam utolsó időszakai, ezért így szólok hozzátok. Mert nem akarom, hogy 

megzavarodjatok, és nem akarom, hogy szétszóródjatok. 

30 Továbbra is összegyűltök és kiálltok egymás mellett. Mindenki nyilvánítsa ki az adottságait: Aki 

látó, annak fel kell készülnie az üzenet fogadására, ha az az Én akaratom ─ a bejelentés, a fény, amely 

vezetni fogja ezt a népet, és így mindenkinek önzés nélkül, mély alázattal, a lélek minden 

emelkedettségével kell dolgoznia adottságai szerint, tudva, hogy ezzel az Örökkévalóság Nagy Könyvébe 

ír ─ hogy minden egyes munkátokat gyermekeitek, követőitek fogják megítélni ─ tudva, hogy a munka, 

amelyet parancsoltam nektek, a Szentlélek munkája. 

31 Ezen a napon egyesítelek benneteket, egy családként hagylak itt benneteket. Figyelj! Készüljetek 

fel mindannyian, hogy imáitokkal segítsétek a nemzeteket, az uralkodókat, mindazokat, akik nagy 

felelősséget viselnek. Mert mindezen teremtmények akarata felett az Én Akaratom áll, az Én Törvényem a 

kérlelhetetlen igazságosság, és az Engesztelés Törvénye mellett a Szeretet Törvénye áll. 

32 Ugyanaz marad: mindenkinek, aki vétket követ el, tisztáznia kell a vétkét, vezekelnie kell érte. De 

az ő engesztelésében lesz vigasztalás a Szentlélek által. 

33 Én vagyok a Vigasztaló, én vagyok az Igazság megígért Lelke. A pátriárkák idejétől fogva ezt az 

időt hirdették, amikor a férfiak kiürítik a legkeserűbb poharat. Azóta azt mondták, hogy a Vigasztaló eljön 

hozzátok, hogy segítsen nektek a megpróbáltatás órájában. 

34 Így teljesítettem be szavamat, felkészítettelek titeket, Izrael népe. Tanítványaimként irgalommal, 

vigasztalással és szeretettel töltelek el benneteket. Ismerjétek meg ajándékaitokat, használjátok őket az 

úton, dolgozzatok gondolkodásotokon és imáitokon keresztül, hogy balzsam legyetek az emberiség között, 

hogy megállítsátok a gonosz előrenyomulását. 

35 Törvényem mindannyiótokban ott van, még a rendek, a lappangó ajándékok is; az érzékek és a 

képességek felkészültek, a lélek szemei nyitva vannak. A szellem befogadó, mert ez az Isteni Szikra, hogy 

megértsétek az órát, amelyben éltek, és imádkozzatok, közbenjárjatok és dolgozzatok irányításaim szerint. 

36 Megáldalak téged. Az emberiség minden panaszát meghallgatom, és minden egyes kérésüket 

meghallgatom. 

37 Ismét megerősítem nektek az ajándékokat, hogy az emberiség iránti szeretettel telve 

gyakorolhassátok őket. Borítsd be őket szereteteddel, a békével, amelyet én adok neked, és a 

világossággal, amelyet szavamban árasztok. Rád bízom őket, mint egy testvérre. 

38 Megáldom bennetek az egész emberiséget, ahogy meg van írva, és megmondom nekik, hogy 

várják a jó időket, amikor bőséget és békét adok nekik. 

39 Ma az idők csúcsán vagytok, és én csak azért erősítelek meg benneteket, hogy túléljétek a próbát. 

De mindannyiótokban jelen van az ígéret, hogy az engesztelés után béke lesz, áldás lesz mindenkivel, és 

egy új út kezdete, amelyen az emberiség a spiritualizáció felé fog haladni. 

40 Isteni Szellemem le fogja aratni a gyümölcsöt, amit a spirituális küldetésetek által termeltek. 

41 Ti vagytok a fáradhatatlan munkások, akik megműveltétek az arany magot, amelyet rátok bíztam 

ebben a Harmadik Korszakban, és ebből a jó magból mutattok Nekem valamit. Nézem, és lélekben látom, 

hogy néhányan közületek megértettek Engem, és az Én útmutatásom és bölcsességem által szeretett 

tanítványokká változnak, akik Tőlem megbízva mindenféle módon továbbadják az Örömhírt 

embertársaiknak. A többiek hasonlóképpen rámutatnak arra, hogy milyen erőfeszítéseket tettek a 

megpróbáltatásokon keresztül, amelyekben a lelkük képes volt győzedelmeskedni és legyőzni mindent, 

amivel az útjukon találkoztak. Mert hallottátok a hangomat, amely megrázott benneteket, és nem engedte, 

hogy újra elaludjatok az utatokon. 

42 Hívásomra sietve keltél fel, hogy meghallgasd parancsolatomat, amely az a törvény, amelyet a 

szívedbe nyomtam, és bűntudattal telve láttad, hogy az idők megleptek, és hogy eltitkoltad ezt a 
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felbecsülhetetlen értékű, oly nagy és magasztos munkát, amelyet a lelkedre bíztam. De bűnbánatod eljutott 

Hozzám, Bírói tekintetem felismerte, hogy lelked az elveszett idő miatt sírt, és az utolsó pillanatban 

bocsánatért, irgalomért és könyörületért esedezel. 

43 Így fogadom azokat, akik mély álmukból felébredtek, és megmutatják Nekem elhatározásukat, 

hogy teljesítik küldetésüket és engedelmeskednek, mert felismerik, hogy nehéz küldetést bíztam a 

szellemükre, és hogy a világnak szüksége van arra, hogy elinduljon, hogy a ti közvetítésetek révén 

üdvösséget nyerjen és megmeneküljön a romlásától, hogy felfrissüljön abban a fényben, amelyet ebben a 

Harmadik Korszakban láttatok. 

44 Felkészítettelek benneteket, és ismét a legnagyobb ajándékokkal ruháztalak fel benneteket. 

Fényem megvilágította szíveteket és elméteket, és lelkiismeretetekben érzitek a felelősséget, amely 

munkámban az Én munkámban van, hogy Isteniségem hírnökeiként elinduljatok, és megismertessétek az 

emberekkel a békét, amelyet különböző módokon kerestek, hogy életet adhassatok az Én nevemben 

azoknak a lelkeknek, akik évszázadok óta halottak voltak a kegyelmi élet számára. Erre hívtalak titeket, 

Izrael népe, és szavam a hanghordozókon keresztül úgy visszhangzott közöttetek, mint egy hangos 

harangszó. Mégsem értettetek meg Engem mindannyian. 

De azok, akik értelmezték Akaratomat, felemelték magukat Hozzám, hogy megkapják a feladatokat, 

amelyeket az életben kell végrehajtaniuk, hogy megismerjenek Engem és önmagukat, hogy 

megszabaduljanak a rabságtól, amelyet lelkük évszázadokon át szenvedett. 

45 Ti vagytok azok a lelkek, akiknek megvan bennetek a szabadság, amit csak az Én kegyelmem 

adhat meg nektek, és nem lesztek többé rabszolgák, és nem is fogtok elesni, ha teljesen felhajtjátok 

magatokat, és egyesítitek szellemeteket az enyémmel. 

46 Azt akarom, hogy érezzétek békémet és szeretetemet, és erősödjetek meg ebben a szeretetben, 

hogy lábatok többé ne álljon meg, hanem mindig haladjon előre, amíg el nem éritek a hegy csúcsát ─ hogy 

az emelkedettség és a szellemetek és az enyém között fennálló harmónia révén felismerjétek azt a sokakat, 

akiket az emberiségnek a ti közvetítésetek révén az Én kegyelmemből kell kapnia, és ti legyetek nagyszerű 

jótéteményeim, kinyilatkoztatásaim közvetítői, amelyeket Szentlélekként hoztam nektek. 

47 Az az akaratom, hogy katonákként, apostolokként, tanítványokként és munkásokként induljatok el, 

és szenteljétek magatokat gyermekeimnek, akik várják a felszabadulás pillanatát, akik hozzátok hasonlóan 

várják, hogy megtalálják az élet kenyerével megterített asztalt. 

Ez az emberiség csak megérezte a rossz idők keménységét, és a nehézségek beleivódtak a 

lelkivilágába. Most van az az idő, amikor a világ reszket, mert nagy a megtisztulás, a fájdalom ébresztgeti, 

és tudatára ébred, hogy az én Igém, amely meg van írva, most válik valóra. 

48 Ez az emberiség most ébred fel saját fájdalmai közepette, hogy meglássa az új nap fényét. De ti, 

szeretett népem, szavam beteljesedésében legyetek tanúim, és vigyétek a béke eme üzenetét mindenhová, 

és mutassátok meg újra mindenkinek az üdvösséghez vezető utat. 

49 Izrael: Nagy volt a harc, amelyet szellemed a sötétséggel vívott. Elindultatok, hogy a 

nyomdokaimba lépjetek, és megleptek benneteket a megpróbáltatások. Néhányan közületek megértettek 

Engem, és elismertétek egymást. Mert látták, hogy a munkámnak nincs hibája, hogy tiszta, mint a 

hópehely, és tele odaadással és szellemi vágyakozással elindultak, hogy az emberiség élvezze a 

munkámat. Mások, akik a tanításaimon lakmároznak, nem értették meg a szavam valódi jelentését. Nem 

értették meg a beteljesülést, amit minden egyes kiválasztottamtól elvárok. 

50 Azt akarom látni, hogy lelkileg egyesültök, azt akarom, hogy a szívetekben megtaláljátok az 

általam adott szeretet gyümölcsét, azt akarom látni, hogy a kezetek egyesült a jobb kezemmel. Közeledik 

az idő, amikor bizonyítékot kell adnotok jelenlétemről embertársaitok között, amikor tiszta szavakkal, 

világossággal és igazsággal telve kell beszélnetek hozzájuk, meg kell mutatnotok nekik szíveteket, mint 

Isteni Szellemem lakóhelyét, és tudatni kell velük, hogy ti vagytok a szellemi javak hozói, amelyek az én 

kincstáramból ömlöttek ki ebben az időben. 

51 Támadj fel, Izrael, mint a világosság gyermeke, aki legyőzte az utadban álló sötétséget. 

Mutassátok meg a világnak megújulásotokat, spiritualizálódásotokat, mert én erővel ruháztalak fel 

benneteket. Jó példáddal és imáddal ébreszd fel alvó embertársaidat, és beszélj hozzájuk úgy, ahogyan 

Isteni Lelkem teszi. Ne legyetek káromlók, és ne keményedjen meg a szívetek az én szeretetemmel és a 
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felebarátotok szeretetével szemben. Mert bennetek kiáradt az én kegyelmem és a Szentlélek ajándékai, 

hogy megsokasodjatok, mint a jó mag. 

52 Elfogadom azt az erőfeszítést, amit lelked ez idő alatt tett, hogy szolgámmá válj, és a napi munkád 

végén megadom neked a megérdemelt jutalmat: ez lesz a babérkoszorú a lelkeden. 

Megígértem nektek, hogy ha csak egy kis megértést és engedelmességet tudtok mutatni Nekem, 

veletek leszek, feldíszítelek benneteket, és megadom nektek, ami a fény gyermekeiként, e Harmadik 

Korszak kiválasztottjaiként ─ mint akiket Isteni Véremmel tisztítottam meg, hogy ti lehessetek azok, akik 

tanúságot tesznek Rólam. 

53 Megvizsgáltátok magatokat, és láttátok gyengeségeteket és tökéletlenségeteket. Pillanatokig nem 

volt hitetek, és a megpróbáltatások megleptek benneteket. De te megremegtél isteni tekintetemtől, amely 

lényed legtitkosabb részébe lát. 

Azt akarom, hogy érezzétek a gratulációt, amelyet Lelkem nyújt a tiétekhez, amiért törvényem, Isteni 

Küldetésem szerint dolgoztatok és fáradoztatok, és az erőfeszítéseitekért, a fájdalomért, amelyet azért 

szenvedtetek el, hogy kövessetek Engem a próbákkal való szembenézésben és azok legyőzésében, egy 

felbecsülhetetlen értékű ékszert bízok rátok: Az én bölcsességem. 

54 Szentlélekként árasztom belétek sugárzásaimat, de minden nap tegyetek újabb erőfeszítéseket, 

hogy szellemetek nagy emelkedettséget érjen el, és szívetek még jobban spiritualizálódjon. Mert az az 

akaratom, hogy te, Izrael, olyan legyél, mint egy tiszta tükör embertársaid számára, és cselekedeteiddel 

tanúságot tegyél rólam. Mutasd meg a léleknek az üdvösség gyümölcsét, add tovább békém üzenetét az 

emberek között. 

55 Azért egyesítettelek és gyűjtöttelek össze benneteket ebben az időben, hogy az apostol, a katona 

"ruháját" adjam nektek, hogy kegyelmemmel és világosságommal díszítsem fel a lelketeket. Miattad nem 

fogják széttépni, nem fogják kigúnyolni, nem fogják kigúnyolni a munkámat. Rátok hagyom ezt a 

felelősséget, hogy a tömegek a ti példátok nyomán emelkedjenek fel a kegyelmi életre, hogy az emberiség 

meghallja hívásomat, és eljöjjön hozzám, mert várom őket. 

56 Fénykardom jelenleg a sötétséggel harcol és győzi le azt. Előkészítem az utakat, hogy őszintén 

felemelkedhessetek és betölthessétek törvényemet Isteni Munkámon belül. Kegyelmem nagy részét rátok 

bíztam, hogy szívetek megrendüljön az emberiség fájdalmának és nyomorúságának láttán. Megmutattam 

nektek mindazt a fájdalmat, amit a világ ebben az időben elszenved, és a lelkek szorongását, hogy 

figyeljetek és imádkozzatok, hogy az igazságom hirdetése és az erény ápolása által munkálkodjatok a 

szívetekben. 

57 Nem akarom, hogy messze érezzétek Engem, mert azt mondtam nektek, hogy a spiritualizációtok 

révén mindannyian érezni fogtok Engem, közvetlenül fogtok érzékelni Engem. Lelked hallani fogja 

hangomat, és lelkileg látni fogod Jelenlétemet. Így fogom látni, hogy szellemetek egyesül az enyémmel az 

örökkévalóságig, mert ez az Én akaratom. 

58 Készülj fel, Izrael, hogy engedelmességgel és szeretettel szolgálhass Engem. Mert felkentelek 

titeket, hogy igaz tanítványok legyetek. 

59 Bennetek jelenleg a Szentlélek templomát építem, és előkészítem az Új Jeruzsálembe való 

megérkezéseteket. 

60 Add meg embertársaidnak, akik jóakarattal közelednek hozzád, hogy élvezzék bölcsességem 

gyümölcsét, add meg mindenkinek, aki kéri, add meg az elsőnek és az utolsónak. Tápláljátok őket 

békémmel, vigyázzatok rájuk, és osszátok szét az emberiség között, mint jelenlétem tanúságát közöttetek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 343 
1 Irgalomként és szeretetként nyilvánulok meg mindazoknak, akik keresnek Engem. Az emberek 

különböző utakon járnak, de Illés fáradhatatlanul egyengetik az utat, és fénylő világítótoronyként mutatja 

meg az üdvösség kikötőjét ebben az időben. 

2 Nektek, Izrael népe, el kell vinnetek Igémet az egész világba, a viharos tenger hullámaitól való 

félelem nélkül kell elindulnotok, nem törődve az emberiséget felkavaró viszálykodással. A szeretet 

fegyvereivel fogjátok megvédeni magatokat, amelyeket a lelketekre bíztam, és Törvényemmel el fogjátok 

távolítani a sötétség kötését. Ily módon az emberiség fel fog ismerni Engem, és hasonlóképpen szeretett 

népem részévé válik. 

3 Ne dicsekedjetek embertársaitokkal, legyetek alázatosak és mutassatok nekik jó példát. 

4 Az emberiség minden időben nem értékelte kegyelmemet, félreértékelte Őt, aki mindent teremtett, 

ami a világegyetemben létezik. A Mester feltárta nektek minden dolog okát, hogy a Törvényem 

teljesítésével harmóniában lehessetek a teremtéssel ─ az a Törvény, amely nem okoz nektek fájdalmat, 

hanem amely az örök békére vezeti a lelketeket. 

Az emberek különböző törvényeket hoztak létre, és különböző utakat mutattak szomszédaiknak. De 

rajtuk csak fájdalmat és zűrzavart tapasztaltak, és a nagy tömegek a szakadékba zuhantak. 

5 Határt szabok az emberi faj gonoszságának ─ azoknak, akik megosztják a nemzeteket. 

Összefognak, és abbahagyják az ártatlan életek elkaszálását. Nézzétek az özvegyeket, a gyermekeket, akik 

védtelenül és árván járják útjukat. Ez a panasz hozzám érkezik, ó, szeretett népem! 

6 Az emberek vakságukban káromolják Isteni Nevemet, amikor eluralkodik rajtuk a fájdalom. Vajon 

az én áldásaim, amelyeket tökéletes irgalmasságomból adtam nekik, szenvedésük okai? Nem, 

gyermekeim. Az ok a saját bűnükben rejlik. 

7 Minden fájdalmuk az engedetlenségük által szerzett gyümölcs. Nektek azonban a szeretethez, a 

harmóniához, a békéhez kell vezetnetek a népeket, amelyet ezúttal felajánlok nekik. 

8 Bejelentettem nektek, hogy hamis Krisztusok fognak megjelenni az emberek között, és köztetek is 

sokan megtévesztenek majd, és be fognak engedni a kísértésnek, és összezavarják az emberiséget. De 

minden léleknek meg kell majd jelennie ítélőszékem előtt, és akkor megkérdezem tőle, hogy mit tett a 

parancsom, az utasításaim szerint. Azt is meg fogom kérdezni a lelkektől, hogy miből áll az a szeretet és 

irgalom, amit a világnak hoztak. 

Fényem eloszlatja a sötétséget, hogy megmentse az emberiséget a bűneitől, és eltávolítsa a sötét kötést 

a szeméről. Így szeretetem segíteni fog nektek, hogy elutasítsátok a kísértést, hogy mindenki meglássa a 

világosság útját, amelyet kijelöltem nektek. 

9 Közeledik a csata, ó, szeretett Izrael! De a világnézetek zűrzavarában, amely az emberiség körében 

megjelenik majd, olyanok lesztek, mint a béke szivárványa, példát mutatva a spiritualitás és a szeretet 

terén, és széttörve a láncokat, amelyek az embereket az anyagiassághoz kötik. Alázatos szavakkal 

beszéljetek, és mutassátok meg a törvényt a lelketekben. Így a világ fel fog ismerni téged. 

10 Ha felkészültetek, akkor menjetek, és példátokkal tartsátok magasan a spiritualista trinitárius-

mariánus zászlót, hozzátok a hitet, a reményt és az irgalmat, átkelve tengereken, égboltokon, sivatagokon 

és völgyeken, hogy enyhítsétek az emberiség fájdalmát, és elhozzátok békémet azoknak, akik a szenvedés 

poharát megitták. 

11 A Harmadik Testamentumban adtam nektek a világosságot, a tanítást és a parancsaimat, amelyek 

az Első és a Második Testamentummal együtt a szeretet és az irgalom egyetlen tanítását alkotják, hogy az 

emberek szeressék egymást, hogy többé ne teremtsenek maguknak aranyborjút, és ne táplálják a 

fanatizmust és a bálványimádást, ami eltávolította őket az igaz úttól. 

12 Megmentem a lelkeket, hogy többé ne táplálják a felesleges és rossz dolgokat, amelyeket a kísértés 

elhitetett velük. Ez a te harcod, ó Izrael! Szeretetem a föld minden útján megnyilatkozik majd, és senki 

sem lesz képes elragadni tőled azt a kegyelmet, amelyet lelkedbe helyeztem. 

Én vagyok a ti Atyátok, aki leszállok, hogy megtanítsalak benneteket szeretettel beszélni, aki békéjével 

bátorít benneteket, aki kitörölhetetlen betűkkel nyomja be szavát szívetek legrejtettebb részébe. 



U 343 

36 

13 Szelídséggel telve jöttem, hogy példát vegyetek rólam. Különböző hanghordozókon keresztül 

beszélek a próféták által elmondottaknak megfelelően, és békét és vigaszt érzitek, amikor Velem vagytok. 

Ebben a Harmadik Korszakban nagy szellemi kincsekkel tértem vissza, hogy a szellemetekre bízzam. 

14 Mesterként egy újabb oldalt adok nektek tanításaim könyvéből. Szavamban vigaszt és kegyelmi 

életet adok nektek, hogy tovább haladhassatok azon az úton, amely lelkileg Hozzám vezet, ahol 

megtaláljátok az igazi boldogságot. 

15 Kevés azoknak a száma, akik felkészültek arra, hogy érezzék békémet és hallják hangomat lényük 

legbelsőbb részében, hogy e béke hírnökeivé váljanak. 

16 Ti vagytok az én népem, akiket a Bárány vérével jelöltek meg az első korszakban ─ azt, akit 

megszabadítottam a fáraó rabságából. 

17 Az idők folyamán a lelketek különböző földi testek révén fejlődött. Egyedül én tudom, milyen 

fájdalmat éltél át. De a megszerzett tapasztalatok révén egyre közelebb kerültetek az Atyához. 

18 A jelen időt a jóvátétel jellemzi, hogy holnap ne szenvedjetek a lelki völgyben. Azért jöttem, hogy 

megszabadítsam a lelkedet minden láncától, hogy felemelkedhessen Hozzám, és elérje az isteni otthont, 

ahol az Atya vár rád. 

19 Nagy az én szeretetem irántad. Nem akarom látni, hogy tovább szenvedsz és sírsz az utadon. 

Boldognak és örömtelinek akarlak látni benneteket, amint törvényemet gyakoroljátok a számotokra 

készített úton. Szellemi világom készen áll arra, hogy segítsen nektek nehéz küldetésetek teljesítésében. 

20 Az én Igém az isteni vigasztalás a lelketek számára. Mindig hordozzátok a szívetekben, hogy 

Velem lehessetek. Bocsássátok meg embertársaitoknak, ha lekicsinylik munkámat, ha széttépik a "ruhát", 

amellyel felékesítettelek benneteket. Hagyd ezt az ügyet rám. Mutass jó példát, mint a Mestered, és 

meglátod, hogy embertársaid nem fogják többé zavarni a nyugalmadat, és csak azért jönnek majd hozzád, 

hogy megkérdezzék, hogyan jutottál ilyen nagylelkűségre. 

21 Nem az én akaratom, hogy hozzászokjatok a fájdalomhoz. Ha megtisztított téged, az azért van, 

mert szükséged volt rá. Most, hogy tapasztalatot szereztél, keresd a békémet, és kövesd az utamat. 

Dolgozzatok fáradhatatlanul, hogy szavam eljusson az emberek közé. 

Ők azok az előkészített mezők, ahol ez a mag kivirágzik és gyümölcsöt terem. Mert ahol három olyan 

szívet találunk, amelyekben megvan az a kegyelem, amellyel a lelket ebben a Harmadik Korszakban 

felruháztam, oda leszállok, hogy melegségemet és simogatásomat adjam nekik. Ők azok a lelkek, akik 

Hozzám tartoznak, akiket Én hívtam ─ ők azok, akik a fanatizmust és a bálványimádást táplálták, és akiket 

Én választottam ki a különböző hitvallások és rítusok közül. 

22 Szeretett emberek: Mindig is hívtam a lelketeket, de ti nem tudtátok, hogyan uralkodjatok anyagi 

természeteteken, hogy teljesítsétek isteni parancsaimat. 

23 Nem mindenki érti, hogy a mennyei létra hét lépcsőfoka mit jelent a megtestesült lelkek számára. 

Jelzik azt a fejlődést, amelyet minden léleknek el kell érnie, mert olyan tisztán kell visszatérnetek Hozzám, 

ahogyan a Lelkemből jöttetek ki. De ti bemocskoltátok a lelketeket a különböző reinkarnációitokban, és 

nem engedelmeskedtetek parancsaimnak. Ezért, szeretett gyermekeim, azért jöttetek újra a világba, hogy 

jóvátegyétek. 

24 Hallottalak benneteket azokon a szellemi síkokon ─ tele bűntudattal, amiért nem teljesítettétek 

törvényemet. Azt mondtad nekem: "Atyám, Atyám, adj nekem egy földi testet, hogy azon keresztül 

teljesítsem parancsaidat." És én megadtam nektek ezt a lehetőséget, azért küldtelek titeket erre a világra, 

hogy egy új testben teljesíthessétek a feladatotokat. 

25 Vajon csak az a kisszámú ember hallja-e most az én szavamat, akit ti képviseletek? Valóban nem! 

A testetlen lelkek is megkapják ezt az üzenetet. 

26 Mindig is kinyilatkoztattam magamat nektek, ahogyan az az akaratom volt, hogy megismertessem 

veletek egyetlen törvényt, egyetlen parancsolatot egyetlen Istentől, aki megmentett benneteket az Ő Isteni 

Szeretetével. 

27 Törvényem a szeretet és az irgalom. Már az Első Korszakban átadták nektek Mózes által, hogy 

ugyanez irányítson benneteket. 

A Második Korszakban beszéltem tanítványaimnak a második kinyilatkoztatásomról, és megkérdezték 

Tőlem: "Milyen jelei lesznek eljövetelednek abban az időben?". De megmondtam nekik, hogy az emberek 
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elutasítják egymást, hogy nagy gyilkos háborúk lesznek, hogy harcolni fognak egymás ellen, hogy a 

gonoszság bőségesen elburjánzik. 

Ma elmondom nektek: A gyermekeket korán megfertőzi a gonoszság, nincs béke sem az otthonokban, 

sem a nemzetekben. A szülők nem adnak jó példát gyermekeiknek tiszteletből és erkölcsből. Mennyire 

szenved a lelkem ettől az egésztől! 

28 Azért volt veletek az Igém, hogy megmutassátok a világosságot szeretteiteknek, hogy ne hagyjátok 

őket sötétségben. Azért adtam nektek a világosságot, hogy megszüntessétek a vakságot és a tudatlanságot. 

29 Azért jöttem, hogy nagyságot adjak a lelketeknek ─ olyan nagyságot, amely törvényem 

beteljesítésén alapul, amely az én szeretetem. De be kell bizonyítanotok, hogy méltók vagytok erre a 

nagyságra, azáltal, hogy teljesítitek küldetéseteket a Mesteretek követésében. 

30 A hanghordozókon keresztül ismertettem meg magam, mert nem akarom, hogy éhesek és 

szomjasak legyetek, mert az Én Igém az örök élet kenyere. Ez a világosság és ez a tanítás, amit azért 

adtam nektek, hogy jó tanítványok lehessetek, akik a Második Korszakban élők mintájára járnak el. 

31 A hallgatók tömegei tévednek, és úgy veszik a hanghordozót, mintha az istenségem lenne. Nem, 

szeretett gyermekeim. Én vagyok e szó jelentésében, a fényben, amelyet a tökéletességből küldök nektek. 

32 Én vagyok a Szeretet Atya, és türelmesen várlak benneteket a hegy csúcsán, hogy onnan 

megmutassam nektek a létrát, amelyet a szellemetek képes volt megmászni. De azokat közületek, akik túl 

gyengék voltak, a különböző szekták és vallási közösségek képviselői fel fogják keresni. 

33 Nem mindegyikőtök lesz az Én igazi szolgám, nem mindegyikőtök lesz erős. Amikor eljön ez a 

próba, sokan megtagadnak majd Engem, mint a szeretett tanítvány, aki megtagadott Engem, noha a 

Mesterhez tartozott. 

34 Rövid az az idő, amelyben még megismertetem magam veletek a hanghordozókon keresztül. De 

távozásom előtt erővel és hatalommal töltelek fel benneteket, hogy a sötétség ne borítson be benneteket, és 

ne zuhanjatok a mélységbe. A Magas Túlvilágról elküldöm nektek bátorításomat és Szellemi Világom 

nagy seregeit, hogy segítsenek nektek. A szeretet fegyvereivel fogjátok megvédeni magatokat. 

35 Ezeket a fegyvereket adtam nektek, amelyekből a fény szikrái elérik a nagy tömegeket. Mindig 

megvédtelek benneteket, és nem szakadtam el tőletek. De ebben az időben már nem egy hanghordozón 

keresztül fogtok Engem hallani, és akkor lélektől lélekig kapjátok kinyilatkoztatásomat. 

36 Törvényemet nem ember diktálta, hanem tőlem származik. De a világ az Én tanításomból 

kiindulva különböző vallásokat, hitvallásokat és rítusokat hozott létre a maga felfogása szerint, hogy aztán 

azt mondja az emberiségnek: "Ez az igaz út". De én nem teremtettem vallásokat, hanem mindig 

megmutattam nektek a Törvényt. 

37 Hogy felejthetetlenné tegyem számotokra, Testemet és Véremet adtam értetek, és az isteni 

szeretetnek ez az áldozata örökké ezt fogja mondani nektek: "Szeressétek egymást". 

38 Izrael igaz népe a Lélek miatt van, és nekik bőségesen adtam Igémet, hogy ne tévedjenek el, és a 

fény és a szeretet kardjával védjék Munkámat. 

39 Nem a testetekhez szóltam, mert az a földbe süllyed, miután elvégezte feladatát. Ezért mondom 

nektek: Törekedj arra, hogy megőrizd a lelked ruháját, és díszítsd fel a felebarátodnak tett jó 

cselekedetekkel. 

40 Isteni szeretettel szeretlek. Ismét mondom nektek: bocsássatok meg embertársaitoknak, ahogy én is 

megbocsátom a hibáitokat. Nem árullak el benneteket, és nem ítéllek el benneteket. Szíved és lelked 

mélyén simogatlak. Ha rám bízod azoknak az ügyét, akik megbántanak téged, akkor a kellő időben 

mindegyikük cselekedetét meg fogom mérni tökéletes igazságosságom mérlegén. 

41 Csak szelídséget mutassatok és mosolyt az arcotokon, hogy példátok által azok, akik e világ 

sötétségét hordozzák, meghajoljanak ─ hogy ti legyetek azok, akik megmutatjátok nekik a mentőcsónakot, 

és megmentitek azokat a lelkeket, akik Hozzám tartoznak. 

42 Ne félj az emberiség gúnyolódásától; add át neki az én tanításomat, és mondd meg neki, hogy az 

én országom nem e világból való. Az Isten, aki ezt a világot teremtette, nem hallja őket, nem beszél 

hozzájuk, és nem is látják Őt úgy, ahogy a vallási közösségek hiszik. De én mindent hallok, mindent látok 

és mindent tudok. Tudom, hogy mit kérdez Tőlem minden szív, allegorikus módon. Ma azt mondom 

nektek, amit a Második Korszakban mondtam: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet." 
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43 Fordulj a beteg ember felé, és hagyd benne szeretetedet és irgalmadat, miközben lélektől lélekig 

felemelkedsz Hozzám. Vegyük példaként a második korszakra vonatkozó példáimat. Érzékenységet 

engedtem a szívetekbe, megadtam nektek a fényt és a gyógyítás ajándékát. Emeld fel a lelkedet, és én 

gyógyító balzsamot adok a betegeknek a te közvetítésed által. 

44 Nem vágyom a kőtemplomokra, a lelketekben és a szívetekben lévő templomot keresem, hogy ott 

lakjak, ha van bennetek szellemiség. 

45 1950 után összegyűltök imaházaimban, és felkészültök, hogy a spiritualizáció bennetek legyen. 

Többé már nem az emberi értelemmel fogjátok hallani az Igémet, hanem képesek lélekről lélekre fogtok 

velem beszélgetni, és énekeitek lelketek emelkedettségét fogják jelenteni. 

46 A megpróbáltatások súlyosak lesznek, és nem mindenki fog kitartani. Sokan közületek a 

szakadékba fognak zuhanni, és elveszítik a fényt, amelyet azért adtam nektek, hogy áthatoljatok a 

sötétségen. De azok közületek, akik kitartanak és állhatatosak maradnak, méltónak fognak bizonyulni 

Mennyországomra. Én megadom nektek az utasításokat, de rajtatok múlik, hogy tanulmányozzátok és 

felfogjátok-e azokat. 

47 Izrael: 66 év telt el, amelyben kegyelmet mutattam nektek kegyelemről kegyelemre. Azért adtam 

nektek az Én jótéteményeimet, hogy megismerhessetek Engem, mint Szeretetet, és hogy képesek legyetek 

betölteni Törvényemet. 

48 Beszéltem a lelketekhez, és előkészítettem, hogy Isteni "Igém" az emberi elmén keresztül 

nyilvánuljon meg ─ hogy amikor ennek a megnyilvánulásnak az utolsó pillanata elérkezik, ne mondjátok 

Nekem: "Semmit sem értettünk meg a tanításodból, még mindig gyermek tanítványok vagyunk, akik nem 

értették meg a ránk bízott küldetés felelősségét.". Ezért, szeretett emberek, soha nem hagytalak el 

benneteket, és fáradhatatlanul adtam nektek az Igémet, és egészen mostanáig Egyetemes Sugárzásom 

továbbra is leszáll hozzátok. 

49 Én vagyok a Tökéletesség, Én vagyok az Élet, Én vagyok a Szeretet, és nem az a Mesteretek 

akarata, hogy eltévedjetek az úton ─ hogy miután kihúztalak benneteket a bűn szennyéből, ismét a korábbi 

utakra tévedjetek, elveszítsétek kegyelmemet, és visszatérjetek a sötétségbe, hogy keveredjetek az 

emberiség ostobaságával és materializmusával. Nem, kedvesem 

Izrael, azért hívtalak titeket spiritualista, szentháromságos-magyar népnek, hogy bebizonyítsátok az 

embereknek a Tőlem kapott végtelen kegyelmet. 

50 Sok mindent megjövendöltem nektek, és azt mondtam nektek: Készülj fel, Izrael, mert eljönnek 

majd az idők, amikor a hamis Krisztusok közöttetek lesznek. Nyomorúságban lesztek, és füleitekhez eljut 

az emberek ékesszólása, és akkor, ha nem vagytok felkészülve, a kísértés hálójába estek. Ti magatok 

teszitek magatokat kitagadottá, és visszatartjátok kegyelmi ajándékaimat. A kenyeret, amit adtam nektek, 

el fogjátok dobni, és akkor valóban éhesnek, rászorultnak és rongyosnak fogjátok érezni magatokat, bár ez 

nem az én isteni akaratom. 

51 Ismerd fel tehát, Izrael, hogy Igémmel megmutattam neked az igaz utat, hogy törvényemet adtam 

neked, hogy megtedd akaratomat, hogy tanítványok lehessetek, akik jó példát mutatnak és hűségesen 

teljesítik küldetésüket. 

52 Nem kérek tőletek semmi lehetetlent. Minden, amit elvárok tőled, lehetséges. A kereszt, amelyet 

rátok helyeztem, nem fogja nyomni a vállatokat, és ha néha nehéznek érzitek, az azért van, mert nem 

értettétek meg Mestereteket, és nem tudtatok megszabadulni materializmusotoktól. 

53 Az első korszakban Mózes állt Izrael élén, hogy negyven éven át vezesse azt a sivatagon keresztül 

Kánaán földjére. De engedetlenségből, hitetlenségből és materializmusból egyesek káromolták, mások 

hitehagyottak lettek, és megint mások fellázadtak. Mózes azonban ebben a helyzetben bölcsen és 

türelemmel szólt hozzájuk, hogy ne szegjék meg a Magasságos akaratát, hanem alázatosak és 

engedelmesek legyenek az Atyának, aki ─ engedetlenségükre rá sem nézve ─ az égből manna hullott, és a 

sziklából víz fakadt. 

54 Azért hozom ezeket a példákat tudomásotokra, szeretett emberek, hogy a helyes úton járjatok, és 

ne keressétek a mellékutakat, mert akkor fájdalmat okoznátok magatoknak. Azért állítottalak benneteket 

az igaz útra, hogy küzdjetek és dolgozzatok, és méltóvá tegyétek magatokat irgalmamra és végtelen 

könyörületemre, hogy vándorlásotok végén megtaláljátok az Ígéret Földjét. 
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55 Eljön majd az idő, amikor azt fogjátok kérni Tőlem, hogy Isteni Szavam továbbra is nyilvánuljon 

meg a hanghordozók elméjén keresztül, és térdre fogtok esni az általam adott szimbólumok előtt, hogy 

kérjétek az Istenséget, szálljon le sugarakban, hogy beszéljen nektek a Törvényről, és adja meg nektek a 

szeretetet, hogy folytassátok az úton. De amikor ez megtörténik, emlékeznetek kell arra, hogy ugyanúgy, 

mint a Második Korszakban, miután Jézus távozásának ideje megteremtődött, nem halljátok többé 

hangomat ebben a formában, és attól a pillanattól kezdve felismeritek, hogy Jelenlétem veletek van, és 

hogy érzékszervi rabságotok révén hozzászoktatok Szavamhoz. 

56 A te ébredésed, Izrael, későn, nagyon későn fog bekövetkezni, és ez lesz az oka annak, hogy az én 

legszeretőbb Atyám Szíve mérhetetlenül szenved. 

57 Szeretett emberek, azt akarom, hogy gyönyörködjetek a lelketekben ─ azt akarom, hogy amikor 

megérkeztek hozzám, azt mondom nektek: "Szeretett gyermekeim, fogadjátok el a jutalmat. Szeretetem 

babérkoszorút helyez halántékotokra, és megnyitja előttetek Mennyországom kapuit, hogy szeretetemben 

élvezhessétek az Atyában lévő boldogságot." 

58 Az emberi akarat előlép, és azt állítja, hogy Isteni Igém nem fog megszűnni, hogy az emberi 

megértő képességen keresztül ismertté váljon, hogy Egyetemes Sugárságom még 1950 után is leszáll és a 

hanghordozókon keresztül ismertté válik egy ideig. 

Nagy hibát és súlyos vétket követtek el az e testekbe inkarnálódott lelkek, mert elfelejtették, hogy Én 

vagyok a Tökéletesség ─ elfelejtették, hogy Én vagyok a kérlelhetetlen Törvény ─ elfelejtették, hogy az 

Én Szavam a Királyé, és nem lehet visszavonni. Mert megmondtam nektek, hogy hamarabb szűnne meg a 

királyi csillag ragyogni, minthogy az én szavam ne teljesedne be a világegyetemben. 

De jeleztem nektek az emberi értelmen keresztül történő megnyilvánulásom végének idejét, és ez meg 

fog történni. De azt is megmondtam nektek, hogy nem hagylak el benneteket, hogy látni fogom a 

felkészüléseteket és meghallgatom a tanítványok imáját ─ azokét, akiknek az utolsó pillanatban kell 

megadnom az utolsó utasításokat, hogy útmutatást kapjanak és tudják, hogyan használják fel az életet, 

amelyet az utolsó pillanatig adtam nekik ezen a földön, hogy felkészítsék az új generációkat, hogy szeretet, 

megértés és irgalom által felkészülten hagyják el ezt a földet. Én fogom kikövezni az utakat, amelyeken 

szeretett népem járni fog. 

59 Bizony mondom nektek, 1950 után nem lesz többé ez a megnyilvánulás, és ha az ember nekilát, 

hogy ne engedelmeskedjen az Én Akaratomnak, és a Munkát a saját önkénye szerint alakítsa, hogy a 

világnak adja, akkor ezért felelnie kell majd Előttem. Felkészítettelek és megmondtam nektek, szeretett 

népem: az én akaratomnak engedelmeskedni fogtok, az én Igém mindenkor beteljesedik, és mondom 

nektek: eljön az idő, amikor már nem ebben a formában fogjátok hallani. Ezért halmozzátok fel Szavamat 

a szívetekben, és őrizzétek meg ezen igehirdetések értelmét. Mert holnap hiába fogjátok kérni az Atyát, 

mert Egyetemes Sugárzásom nem fog többé leszállni, hogy az emberi megértés képességén keresztül 

megnyilvánuljak. 

60 Készüljetek, engedelmeskedjetek, dolgozzatok és adjátok oda embertársaitoknak, amit én adtam 

nektek. Beszéljetek és adjátok át az Örömhírt, hogy mindenki felébredjen. De azok, akik materialista 

művet akarnak létrehozni, és hozzá akarják adni Törvényemhez, azt állítva, hogy a Mester továbbra is a 

hanghordozókon keresztül fogja magát megismertetni, ha erre törekszenek, ha nagy a vágyuk, csak hamis 

megnyilvánulásokat fognak hallani. 

61 Ma, mivel Szentlelkem világossága veletek van, Izrael népe ─ harcoljatok és dolgozzatok, mint a ti 

Mesteretek. 

62 Nagy az én bölcsességem, de a ti feladatotok az, hogy tanulmányozzátok és értelmezzétek az én 

szavamat. Kezdjetek el küzdeni és dolgozni, mert találkozni fogtok az utatokon azzal, aki vágyik az én 

világosságomra, az én tanításomra. Találkozni fogsz az elfajzottakkal, az alázatosokkal és a 

magasztosokkal is, és mindannyiukkal beszélned kell, és meg kell mutatnod nekik a munkámat. 

Közeledjetek a szívük ajtajához, és kopogtassatok egyszer, kétszer és harmadszor is. De ha zárva 

maradnak, akkor lépj tovább. Ha nemcsak hogy nem hallgatnak rád, de még gúnyolódnak is rajtad, légy 

türelmes, és menj a tömegekhez, akiknek bátorításra, vigasztalásra, balzsamra van szükségük a lelküknek. 

Közelítsd meg őket, és "kend" fel őket az én szavammal. 

63 Távolodjatok el mindentől, ami összezavarja elméteket, és szenteljétek magatokat az imádságnak, 

hogy lelketek kapcsolatba kerüljön Istenetekkel és Uratokkal, és legyetek példaképek vak 
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embertársaitoknak ─ mutassátok meg nekik a spiritualizációt. Elmétek megvilágosodik, hogy tudjátok, 

hogyan oktassátok a sokaságot az én igazságommal. 

Vannak szívek, amelyek vigasztalódnak szavaid hallatán; így fogod felébreszteni az egész emberiséget. 

Akkor nem lesz többé önzés, sem rosszindulat, sem keserűség, sem viszálykodás, és amikor Velem 

lesznek, azt fogom mondani nekik: Boldogok vagytok, akik azért jöttök a Mesterhez, hogy egy atomot 

vegyetek a fényemből a lelketek fejlődéséhez. 

64 Az emberek éhesek a szavamra. A rászorulók kopogtatnak az ajtómnál, akiket a ti gondjaitokra 

bíztam, hogy befogadjátok az új nemzedékeket. 

65 Meditáljatok naponta, és kommunikáljatok Velem szellemtől szellemig. Az utakat Illés készítette 

elő, ő világított meg benneteket, mint egy világítótorony. Ő nem csak az Én megnyilvánulásom előfutára 

volt ebben a Harmadik Korszakban ─ küldetése csak az örökkévalóságban ér véget. 

66 1950 után a sokaságból, akik hallottak Engem, néhányan továbbra is Velem maradnak, mások 

pedig elmennek a saját útjukra. Így lesz ez az Én kiválasztottjaimmal is: Néhányan sietve elindulnak majd, 

hogy egyesítsék azokat, akik a spiritualizációjukon keresztül haladnak előre, mások pedig ismét 

megmaradnak a materializmusukban. 

67 Igaz tanítványaim felkészülten indulnak el, és hűségesen teljesítik parancsaimat. Olyanok lesznek, 

mint Fiam, Loth ─ az, aki tudta, hogyan tartsa magát tisztán Szodomában és Gomorrában, amikor 

megkapta a parancsomat, hogy hagyja el azokat a földeket, amelyek megtisztulnak. Az én tanítványaim is 

túl fognak élni minden próbát. 

68 Mindig vésd be lelkedbe Ábrahám példáját: Amikor arra kértem, hogy áldozza fel a saját fiát, ő 

bízott Bennem, és megmutatta nekem nagy hitét és engedelmességét. De amikor fel akarta áldozni 

szeretett fiát, elküldtem hozzá angyalomat, hogy fékezze meg a kezét. Aztán a hitéért és 

engedelmességéért nagy ígéretet adtam neki, hogy az emberiség az ő közvetítésével jót fog kapni. Én 

azonban nem követeltem tőletek áldozati halált ─ csak azért emlékeztetlek benneteket Ábrahámra, hogy 

példát vegyetek róla a hitében és engedelmességében, és megígérem nektek, hogy elnyeritek az Örök 

Életet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 344  
1 Halljátok az Igét, amelyet naponta nyitott könyvként tettem elétek. Feltártam nektek a tartalmát, 

őszinteséget és fényt hoztam nektek. Átadtam nektek az Igém lényegét és szeretetemet, hogy átalakítsalak 

benneteket. 

2 Boldogok vagytok, akik feltámadtatok az Én Munkám kebelében. Rátok szegeztem szellemi 

tekintetemet, hogy ti legyetek azok, akik holnap tanúságot tesznek rólam az emberiségnek. 

3 Sokan jönnek majd különböző nemzetekből, hogy befogadjanak valamennyit abból az Igéből, amit 

hoztam nektek. A rászorulók és a hajótöröttek azok, akiknek megmutatom ezt a mentőcsónakot. 

Gondoljatok arra, hogy bűnösöket használtam fel arra, hogy más bűnösöket megváltsak. Ma ők azok a 

sziklák, amelyekből a kristályvíz fakad, ők azok a juhok, akik az én nyájamban vannak, ők az én választott 

népem törzsei. Használtam őket, és szolgálatomra szenteltem őket. Ők trinitárius-máriás spirituálisok, akik 

egy imában egyesülnek, hogy imádják az Atyát, és felajánlják neki szívük virágait. 

Beléjük helyeztem irgalmamat és világosságomat, hogy lelkük tökéletessé váljon. Ők a kiválasztottak, 

hogy befogadják és közvetítésükkel továbbítsák az emberiségnek. Ők az én katonáim, az én munkásaim, 

az én tanítványaim ebben a Harmadik Korszakban. Gondjaikra bíztam a kristálytiszta vizű forrást és a 

tiszta gyümölcsű fát. Ők azok, akiknek volt elég hitük ahhoz, hogy még egyszer átkeljenek a sivatagon. Ők 

azok, akik Illéshez hasonlóan elindulnak, hogy megidézzék a nagy tömegeket. 

4 Izrael kiválasztott népe: A Mester megbízást adott nektek, hogy tanúságot tegyetek rólam 

embertársaitoknak. Ti vagytok az erős Izrael, akit az emberiség fel fog ismerni, mert rátok árasztottam 

kegyelmemet és a Szentlélek fényét. 

5 Ne hagyd, hogy ez az idő kárba vesszen, Izrael. Szükséges, hogy a jövőben bőségesen 

részesüljetek tanításomban, hogy ne legyetek gyengék és szűkölködők. Megmondtam nektek, hogy 

távozásom után sem fogok elválni tőletek. De ezért ne bízzatok magatokban túlságosan, és ne hagyjátok, 

hogy szavam, amelyet jelenleg az emberi értelem által bízok rátok, figyelmen kívül maradjon. Azt akarom, 

hogy már most készüljetek fel, hogy amikor elküldelek benneteket az emberiséghez, intuitív módon 

fogadjátok az üzenetemet, és spirituálisan érezzétek a jelenlétemet. 

6 Mindenki, aki tudja, hogyan kell felkészülni, a szószólóm lesz. Amikor ez az 1950-es év véget ér, 

szemetek sok csodát fog látni, mert az emberiségnek nagy szüksége van rá. 

Készülj fel, Izrael, a harcra, de ennek az Isteni Ügynek a teljes ismeretében. Mert nektek kell majd 

tisztáznotok a világ tévedéseit, és el kell távolítanotok a megszállottságot és a zavarodottságot azoknak a 

hanghordozóknak az agyából, akik továbbra is azt fogják mondani, hogy Én még mindig az ő 

közvetítésükön keresztül teszem Magamat ismertté. De akkor nem lesz az Én világosságom az elmékben, 

és nem fogják a vigasztalás és bölcsesség szavait adni, ahogyan én adom nektek. 

7 Korlátozottak vagytok, és nem tudtok behatolni embertársaitok terveibe és gondolataiba. De az 

Atya az ő átható tekintetével mindent lát, ami holnap történni fog. 

8 Azt akarom, hogy igazi tanítványaim legyetek, hogy képesek legyetek megmutatni az igaz utat, 

hogy hírnökeim legyetek, hogy bemutassátok Munkámat az emberiségnek. A bennetek lévő fénnyel 

oszlassátok el a sötétséget, és mutassátok meg, hogy a fény gyermekei vagytok. 

9 Ne veszítsétek el a bátorságotokat az utatokon megjelenő megpróbáltatások láttán, és ne legyetek 

szégyenlősek azokkal szemben, akik közelednek hozzátok, mert ők lesznek a lelkileg rászorulók, akik jó 

cselekedetek nélkül találják magukat Isteniségem előtt. Alázatosoknak kell lennetek, akik készen állnak 

arra, hogy enyhítsétek a fájdalmat és felkészítsétek embertársaitok szívét anélkül, hogy dicsekednétek az 

általam mutatott kegyelemmel, ami a szeretet és a fény szavainak ajkatokról való elhangzását 

eredményezi. 

10 Nem akarok hazugságot látni benned, Izrael, mert egy napon ez kiderül, és akkor a világ azt fogja 

mondani: "Ezek a Mester tanítványai?". Ha ők hamis tanítványok, akkor a Mester is hamis volt, aki 

közöttük lakott, hogy hazugságokat adjon át nekik." 

11 Jó cselekedetekkel, megújulásotokkal és lelkesítésetekkel kell tanúságot tennetek az igazságomról. 

Nem akarom, hogy az emberiség holnap azt mondja Nekem: "Miért nem kegyelmeznek választottjaid, bár 

megkapták az Isteni Igét, nekünk, akik arra kértük őket, hogy érezzék a vigaszt szenvedéseinkben, és 

kapják meg a balzsamot, amely meggyógyítja betegségeinket?". 
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Mindezt azért vagytok hivatottak megtenni, hogy tápláljátok a hitet ezekben a szívekben, és hogy a 

világ felismerjen benneteket. 

12 Az Ön feladata, hogy a vándorok megérezzék a fa hűvösét, és kilábaljanak a fékevesztett pályáról. 

Én azonban lelkileg fogok beszélni hozzájuk, lelkiismeret-furdalást fogok okozni nekik, és beismerik 

vétkeiket Isteni Lelkem előtt. Akkor megértetem velük, hogy tárt karokkal fogadom őket, és hogy nem 

utasítom el őket, bár még mindig nagy bűnösök. Lelkileg hallani fogják a hangomat, amint azt mondom 

nekik: "Szeretett gyermekeim, nagy bánatot viseltem értetek, de most van itt az ideje, hogy megújuljatok, 

és engedjétek meg lelketeknek, hogy szabaddá váljon". Megbánják minden vétküket, és megszégyenülnek 

gonosz tetteik miatt. 

13 Ezért napról napra tanítalak téged, Izrael, hogy törvényem a szívedbe írva maradjon. A 

lelkiismereten keresztül fogok szólni hozzátok, és megmutatom nektek, hogy mi az a parancsolat a 

törvényemben, amelyet nem tartottatok be, és így lépésről lépésre megújult, bölcsességemmel teli néppé 

váltok. 

14 Ti magatok is megtapasztaljátok majd az átalakulásotokat, látni fogjátok, hogy kik voltatok 

korábban, és kik vagytok most, és akkor még a legmegkeményedettebb szívek is elfogadják majd a 

szavaitokat. Tanácsadóik lesztek, és szívetek tisztaságával jót tesztek nekik, és megmutatjátok nekik az 

igaz utat. 

15 Milyen útmutatást várhat az emberiség a vakvezetőktől? Csak tőletek fognak ilyet kapni, ti, akik a 

fény gyermekei vagytok, mert a ti közvetítésetek által fogom kinyilatkoztatni magamat. 

16 Eljön az idő, amikor az emberiség nagy megpróbáltatásai küszöbön állnak. Ti azonban, akik az én 

védelmem alatt álltok, olyanok lesztek, mint a madarak, akik nem dolgoznak, mégis táplálkoznak. Akkor 

az emberiség csodálkozni fog, hogy ilyen nagy csapások és nyomorúság közepette megőriztétek a 

bátorságotokat az élethez, és hogy a sötét erők nem ragadnak meg benneteket, mert engedelmeskedtetek 

Nekem. 

17 Ti vagytok azok, akiket arra rendeltek, hogy enyhítsétek az emberek fájdalmát, hogy megtanítsátok 

imádkozni az istenkáromlókat, akik hosszú ideig nem emelték fel lelküket imára. 

18 Ehhez azonban naponta jobban spiritualizálnotok kell magatokat, és meg kell szabadulnotok a 

materializációtól. Mert nem akarom, hogy túlságosan spirituális szelleműek legyetek, nem. A fanatizmus 

förtelmes az Én szememben, és ezt akarom megszüntetni közöttetek. A lelkiismeret megmondja neked, 

hogyan élj harmóniában mindennel. 

19 Rövid az idő, amikor ezt a szót hallani fogjátok. Ezért az az akaratom, hogy megismerjétek 

tanításaimat, hogy megértsétek őket, és felkészüljetek rájuk. 

20 Tanuljatok az Isteni Mestertől, aki megadja nektek az útmutatást, amely írásban megmarad, és 

amelyet holnap élvezni fogtok. Mert az idő már rövid, amelyben az emberi elmén keresztül halljátok a 

Mestereteket. 

21 Az Atya irgalma behatol a lelketekbe, bátorítja őket, és azt mondja nekik: Tanuljatok tanításomból, 

mert még mindig gyarló gyermekek vagytok, akik nem érzitek az én erőmet. Minden pillanatban beszélek 

hozzátok a lelkiismereteteken keresztül is, hogy rávegyelek benneteket küldetésetek megvalósítására. 

22 Jobb kezemben tartom a törvényt, bal kezemben pedig a mérleget. Ebben a megnyilvánulásban 

távozom tőletek. De ne aggódjatok, mert lelkileg táplálni foglak benneteket az Igémmel, és nem fogjátok 

magatokat árvának érezni. Magatokban fogtok hordozni Engem, mert többé nem fogom magamat az 

emberi értelem képességén keresztül megismertetni. De felkészítettem a lelkedet arra, hogy 

kommunikáljon Isteni Lelkemmel, és megkapod az utasításaimat, amikor csak akaratom úgy kívánja. 

23 Távozásom után megkezdődik a ti küzdelmetek. 

24 Rátok bízom törvényemet, hogy tanulmányozzátok, és ne szegjétek meg. Szerezzetek érdemeket 

Uratok felé, mert most van itt az ideje, hogy lelketekben valódi önátadással mondjátok Nekem: "Uram, 

valósítsd meg bennünk a Te akaratodat." 

25 Nagy szeretettel és türelemmel vontalak ki benneteket a mocsokból, a különböző világnézetekből, 

a bálványimádásból. Mert leborultatok a képek előtt, az aranyborjú előtt. Mennyi tudatlanság volt minden 

időkben! De én mindig fényként, irgalomként és szeretetként nyilatkoztam meg nektek, hogy ne vakon 

járjátok az utatokat. 
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26 Ebben a jelen időben ismét megmentettelek benneteket a különböző utaktól, amelyeket a lelketek 

bejárt, és amelyeken fájdalmat tapasztaltatok. Különböző inkarnációkat adtam nektek, hogy amikor a 

lelketek erre a bolygóra érkezik, fejlődni tudjon. De ez idő alatt mély letargiába süllyedtél. Nem találtam 

felkészült szívet, hogy emlékeztesselek benneteket a Második Korszak próféciáira. De az volt az 

Akaratom, hogy az emberi elmén keresztül ismertessem meg magam, hogy újra megtanítsalak benneteket 

egymást szeretni. 

27 Szeretetem és világosságom a kegyelem harmataként szállt le lelketekre, hogy holnap 

megmutathassátok a világnak törvényemet. Ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, nem lesz kéz, amely 

megbélyegezzen és fájdalmat okozzon nektek. 

28 Úgy fogtok elindulni, mint a második korszak apostolai. Tudták, hogyan kell felkészülniük, és 

megvárni a megfelelő időt, hogy elinduljanak és terjesszék tanításomat. Kiválasztom a különböző szekták 

és vallási közösségek közül azokat, akik Hozzám tartoznak. Fel fognak ismerni Engem, és tudni fogják, 

hogyan teljesítsék küldetésüket. 

29 El kell indulnotok, hogy elvigyétek tanításaimat az emberiségnek, hogy Mennyei Királyságom 

békéje elérje őket. Mert tekintetem látja a fájdalmukat, a pusztulásukat. 

30 Ezt ajánlottam nektek, szeretett népem, és látni fogjátok, hogy ígéretem beteljesedik. Lelketek 

lépésről lépésre emelkedik felfelé, amíg el nem éri a hegy csúcsát. 

31 Ne félj az emberek beszédétől, se az ítéleteiktől, félj Istened ítéletétől. Ne feledjétek, hogy azt 

mondtam nektek, hogy bíróként kérlelhetetlen vagyok. Ezért mindig Atyaként, Istenként kívánjatok 

Engem, hogy semmiben se szenvedjetek hiányt életetek útján. 

32 Azért jöttem, hogy a gonoszságot összefogjam, hogy a tűzbe vessem. Mert minden rossz magot ki 

fog vágni az én isteni sarlóm, amely ez az Ige, amely azért jön hozzátok, hogy kegyelmi életet adjon 

nektek. 

33 Mesterként mindig várok rátok, hogy tanítsalak benneteket, hogy vezesselek benneteket az 

ösvényen. Boldogok vagytok, akik eljöttök, hogy meghallgassátok az Igémet, mert később elindultok, 

hogy elvigyétek az örömhírt embertársaitoknak. Aki megértett Engem, és a gyakorlatba ülteti tanításaimat, 

az boldogságot fog kivívni a lelkének. 

34 Néhányan azt mondjátok Nekem: "Miért nem éreztünk Téged, Uram?" De én azt mondom nektek: 

Nem éreztétek-e, amikor jót cselekedtek, amikor irgalmasak vagytok embertársaitokhoz? Nem érzel 

elégedettséget, amikor teljesíted a küldetésedet? Mert ez az elégedettség olyan, mintha éreznétek Engem. 

Mert aki rosszat tesz, távolodik Tőlem, és akkor aligha érzi jelenlétemet. 

Minden jó cselekedetben, az irgalmasságban, amelyet tanúsítasz ─ nemcsak akkor, amikor megosztod 

a kenyeredet, hanem akkor is, amikor a szeretet és a vigasztalás szavaival bátorítod a lelkeket, vigasztalod 

a szíveket az élet szenvedéseiben. Hányan szorulnak egy kis szeretetre, hány elhagyott nő kiált bátorító 

szavakért, és nektek, az én kiválasztottjaimnak, el kell indulnotok, hogy szeretetet, bátorítást és 

megerősítést vigyetek mindenkinek, akinek szüksége van rá. 

35 A világ pusztul a degenerációban, a káoszban, a gonosz felé való őrült rohanásban. Azonban ezt a 

hajót rátok bíztam, hogy megmentsétek a hajótörötteket, azokat, akik nem hallották az Igét, de akiknek a 

lelke szükségét érzi annak, hogy befogadják. Ezért azt akarom, hogy ébresszétek fel őket, és tegyetek 

tanúságot az emberiségnek jelenlétemről ebben az időben. 

36 Tanúsítsátok, hogy ebben az időben az emberi értelem által ismertettem meg magam, és mondjátok 

meg a hitetleneknek, hogy ha a második korszakban emberré lettem, hogy az emberekkel éljek, miért ne 

tudnám ma is megismertetni magam a bűnösökön keresztül, akiket kegyelmemmel készítettem elő? 

37 Miért adtok nagyobb hitelt az emberek cselekedeteinek, és miért kételkedtek Istenetek és Uratok 

csodáiban és nagylelkűségében? 

38 Emlékezzetek Jézusként földi lépéseimre, emlékezzetek arra, hogy kora gyermekkoromban 

beszéltem a törvénytudókkal. Megtanítottalak imádkozni és alázatosnak lenni. Egy istállóban születtem és 

egy kereszten haltam meg. És mivel ezt a tanítást adtam nektek ─ miért ne hallanátok ebben a Harmadik 

Korszakban, amikor a világ a romlás csúcsán van, az Én szavamat, és miért ne mutatnám meg nektek azt 

az utat, amelyet a Második Korszakban tanítottam nektek? 

39 Az emberek gyűlöletet és rosszindulatot hordoznak, és a feleslegességre törekszenek, és a 

fanatizmus is ott van a szívükben. 
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40 Emberek, azt kérdezitek Tőlem: "Miért, Uram, miért szaporodtak meg az utunkba kerülő 

megpróbáltatások, mióta kegyelmeddel felkészítettél minket?". És én válaszolok neked: A Második 

Korszakban megtanítottalak titeket szenvedni és alázatosnak lenni. Emlékezzetek: a Vértrónushoz vezettek 

Engem, töviskoronát nyomtak halántékomra és nádszálat a kezembe, majd kigúnyoltak Engem. De szelíd 

és alázatos maradtam. Tudtam, hogy Véremet az emberiség megváltásának jelképeként kell kiontani. 

Mikor ismertél meg Engem, hogy elutasítottam ezeket a keserűségeket, ezeket az ízléstelenségeket, ezeket 

a megpróbáltatásokat? Soha. Mindannyiótok iránti szeretetből szenvedtem, és Véremet ontottam, hogy 

megmutassam nektek az üdvösséghez vezető utat. Ti azonban ebben a mostani időben nem fogjátok a 

véreteket ontani, csak jóakarattal felkészültök arra, hogy beszéljetek a világnak az én igazságomról. 

41 Kardot adtam nektek, és katonáimnak neveztelek benneteket. Ti az Én seregem részei vagytok, 

akiket az Én szavammal bátorítok, és azt mondom nektek: Harcoljatok és ne féljetek a világtól, mert Én 

vagyok a ti Atyátok, és megvédelek benneteket, megvilágosítalak benneteket, hogy ne váljatok az 

emberiség áldozatává. 

42 Szeretett emberek: Gyorsan rá fogtok jönni, hogy az Én Igém meg fog menteni benneteket. Szerető 

Atyátok voltam, hogy ne szenvedjetek és ne botladozzatok. 

43 Türelemmel telve továbbra is vezetlek benneteket, hogy holnap példát mutassatok 

embertársaitoknak. 

44 Távolodjatok el a világtól, hogy lelketek megkapja kegyelmemet, és ne veszítse el békémet és 

szeretetemet ─ hogy ne találkozzatok a tövisekkel, amelyeket a világ gonoszságával teremtett. Kihúztalak 

a szakadékból, és vezettelek, hogy a lelked lépésről lépésre közelebb kerüljön hozzám. 

45 A fényem soha nem távolodott el az emberektől, mindig közel vagyok a szívükhöz. Mert hogyan 

hagyhatnám félúton gyermekeimet? És hagyjam őket kegyelem nélkül ebben az időben, amikor hallom a 

fájdalom siránkozását? 

Eltávolítottam fájdalmadat, és az élet fája alatt pihentettelek meg, és tápláltalak annak gyümölcsével. 

Távozásom után nem fogtok éhezni és szomjazni, és a gyümölcsöt, a vizet és a kenyeret megosztjátok a 

szomjasokkal és az éhezőkkel, a rászorulókkal. 

46 Nézd meg a népeket a pusztulásukban, akiket súlyos viharok sújtanak. Ezért felkészítelek, hogy 

megvilágosodjatok, hogy felemelkedjetek, mint Mesteretek, és hogy közvetítésetek által 

megszabaduljanak általam lelkük levertségétől. Mert megismertetem velük az igazságot, megvilágosítom a 

lelküket és az elméjüket, és megszabadítom őket a világba bekerült zűrzavartól. 

47 Készüljetek fel, gyermekeim, hogy hatalmammal és világosságommal útmutatást adhassatok a föld 

népeinek, és éreztessétek velük békémet. 

48 Az áldott ártatlanságot megfertőzi a világ romlottsága, az ifjak lélegzetvisszafojtva követik annak 

útját, és a szüzek is elvesztették szerénységüket, tisztaságukat és szüzességüket. Mindezek az erények 

eltűntek a szívükből. Táplálták a világi szenvedélyeket, és csak az élvezetekre vágynak, amelyek a 

romlásba vezetik őket. 

Teljes tisztaságban beszélek hozzátok, hogy elindulhassatok és határozott lépést tehessetek lelketek 

fejlődésében.  

49 Azt akarom, hogy felemelkedjetek, és legyetek közösségben Istenetekkel, hogy 

kinyilváníthassátok azt a kegyelmet, amelyet művem tartalmaz. 

50 Szeretett emberek: Jelenleg lépésről lépésre emelkedtek felfelé, hogy elérjétek a hegy csúcsát. A 

Hatodik Gyertya fénye megvilágítja a világegyetemet, én pedig vezetem a lelkeket és felemelem őket, 

hogy elérjenek Hozzám. 

51 Rátok bíztam az időt, hogy ismét fogadjátok tanításaimat, hogy Szentlelkem fénye eloszlassa a 

sötétséget a lelketekből. A bűnösök értelmén keresztül adtam nektek bölcsességemet egyszerű szavakkal, 

amelyek azonban jelentésükben igazságot tartalmaznak. 

52 Holnap elindultok, hogy elhozzátok az örömhírt, és tanúságot tegyetek rólam a föld különböző 

útjain, hogy az emberek megszüntessék az ártalmas dolgokat, a bűnt és a viszályt, hogy mindenki 

felismerje magát egy Atya gyermekének. Mert a Szellem számára nincsenek társadalmi osztályok, 

nincsenek fajok, sem nemesi családok. Egyetlen Atyától jöttetek mindannyian, és hozzám kell 

visszatérnetek. 
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53 Az emberiség jelenleg a nagy megtisztulást szenvedi el engedetlensége miatt; de nem értette meg, 

hogy a szenvedésnek ezt a kelyhét saját maga teremtette meg. De én, mint Atya, most azért jöttem, hogy 

megmérjem a keresztet, amelyet a vállatokon hordoztok. 

54 A népek mindig is tiszteletlenül viselkedtek egymással, ezért hoztak létre határokat és különböző 

ideológiákat, és távolodtak el egymástól. 

55 Megismertettem magam közöttetek, hogy példát vegyetek rólam, hogy a sivatagban a nap égető 

sugarai ne fárasszanak ki benneteket. Bölcsességemmel képeztelek benneteket, hogy megmutassátok az 

emberiségnek az utat. 

56 A Második Korszakban felkészítettem tizenkét apostolomat, hogy tanítsák az emberiséget. De 

ebben a Harmadik Időben egyesítettem a 144 000-et, hogy felkészítsem őket, hogy az emberiség ismét 

megkaphassa kegyelmemet ezen a népen keresztül. 

57 Szeretett Izrael: Mennyire lemaradtak az emberek az engedetlenségük miatt, a test gyengeségei 

miatt, amelyek meggyengítették a lelket, és nem engedték, hogy spiritualizálja magát, ahogyan az az én 

akaratom! 

58 Tanulmányozzátok és tanulmányozzátok tanításomat, hogy holnap átadhassátok azt 

embertársaitoknak. Most nem azért jöttem, hogy összezavarjam az emberiséget a tanításommal. Csak azért 

jöttem, hogy megszabadítsam a bűneitől, hogy az igaz útra léphessen, és elérje az én békémet. 

Megerősítelek benneteket, szeretett népem, hogy felvegyétek a harcot. 

59 Közel az idő, amikor már nem egy hanghordozón keresztül halljátok majd ezt az Igét. De én nem 

választom el magam a gyermekeimtől. Valóban érezni fogjátok ennek a megnyilvánulásnak a hiányát; de 

ahogyan szellemileg veletek voltam a kezdetektől fogva, úgy leszek veletek a végsőkig, mert ez az 

akaratom. 

60 Szeretett tanítványok: Azt akarom, hogy műveitek által tegyetek tanúságot arról, amit ebben a 

Harmadik Korszakban rátok bíztam. Már a második korszakban is mondtam nektek: "Szeressétek 

egymást". 

Amikor az emberek eljönnek, hogy meghallgassanak téged, meg kell mutatnod nekik az utat, rá kell 

mutatnod nekik, hogy mennyire félrevezetettek, és el kell magyaráznod nekik minden egyes tanítást, amit 

én adtam neked. El kell mondanotok nekik, hogy miért vagytok spiritiszták, miért vagytok izraeliták és 

miért vagytok máriás trinitáriusok. Ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek, hogy izraeliták vagytok ─ 

nem a test szerint, hanem a lélek szerint, mert Ábrahám, Izsák és Jákob igazi leszármazottai vagytok, 

akiket "Izraelnek" neveztem, mert a próbatételben bizonyította erejét, ezért nektek is, mint izraelitáknak, 

erősnek kell lennetek. Ti spiritiszták vagytok, mert megtanítottalak benneteket arra, hogy keressetek és 

szeressetek Engem a szellemetekkel. 

61 Miért keresed és szereted Máriát? Mert a Második Korszakban az ő gyengédségére bíztalak 

benneteket, mint Anyára, és az ő Lelke közbenjár értetek és az egész emberiségért. 

62 Lévi törzsét már az első korszakban kiválasztották, hogy ők legyenek Isten szolgái, papjai. És 

ebben a Harmadik Időben Lévi törzsét ismét az én Istenségem szolgálatára szentelik. Ők azok, akik 

küldetésük teljesítésének szentelik magukat. 

63 Emberek, ne viselkedjetek úgy, mint Júdás, ne tagadjatok meg Engem, mint Péter, ne kételkedjetek 

Bennem, mint Tamás. De ha ilyen gyengeségeid lennének ─ mennyi fájdalmat okoznál a Lelkemnek! 

Figyeljetek és imádkozzatok, vegyetek példát apostolaimról az engedelmességükben, és hozzájuk 

hasonlóan senki se akarjon nagyobb lenni a másiknál, mert Számomra mindannyian egyenlők vagytok, és 

cselekedeteitek szerint lesz a lelketek előrehaladása. Azt mondom nektek, amit a tanítványaimnak is 

mondtam: "Az Atya házában sok lakóház van." De méltóvá kell válnotok arra, hogy bennük lakjatok. 

Néhányan közületek hamarabb, mások később érkeznek. Engedd meg lelkednek, hogy jó cselekedetekkel, 

a Törvény teljesítésével emelkedjen felfelé. 

64 Amikor átmész a túlvilágra, megmutatom neked a könyvet, amelyben jó és rossz cselekedeteid fel 

vannak jegyezve, és lelked örülni fog, amikor igazságosságom mérlege a te érdemeid oldalára billen. De 

ha mégsem így történne, akkor visszatérsz erre a bolygóra, és még egyszer jóvá teszed a dolgot. Azok 

közületek, akik teljesítették feladatukat, továbbra is érdemeket szereznek majd a Szellemi Birodalomból, 

hogy egyre feljebb emelkedjenek, és harcolni és dolgozni fognak az emberiségért, ahogyan az angyalok és 

az én Szellemi Világom, amely győztesen átment a Tégelyen. 
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65 Ily módon fokozatosan fogjátok kidolgozni az igazi boldogságot, és végül összeolvadtok Isteni 

Lelkemmel, mert tudjátok, hogy tőlem jöttetek ki, és tisztán és zajtalanul kell visszatérnetek Hozzám. 

66 Ha megértenéd, mennyire megtisztítja a lelkedet a fájdalom, akkor szeretnéd a fájdalmat. De a 

"test" gyengíti a lelket. De azért beszéltem nektek az imádságról, hogy megvédhessétek magatokat a 

kísértés ellen. 

67 Miután ezt a szót már nem hallja a füled, indulj el, hogy az emberiségnek add mindazt, amit 

felhalmoztál. Akkor fel fogjátok ismerni tanításom nagyságát, és tudni fogjátok, hogyan szárnyaljatok és 

kommunikáljatok Istenségemmel szellemtől szellemig. Ha egyszer Velem vagytok, azt fogom mondani 

nektek: 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 345  
Az én békém legyen veletek! 

1 Üdvözlök mindenkit a Mesterben! 

2 Szeretett népem: Csak néhány reggeli áhítat telt el azóta, hogy bíróként köztetek jártam, mióta 

népemet, Izraelt ízig-vérig megítéltem, és egyeseket imádkozónak és közbenjárónak találtam, másokat 

közömbösnek a szellemi kinyilatkoztatások iránt, és csak a világ kísértéseire nyitottnak. Voltak, akikkel 

igazi lelki felkészültséggel és nyitottsággal találkoztam, mások visszafejlődésbe süllyedtek ─ néhány 

gyermekem rutinból, és voltak, akik lelki felkészültség nélkül. 

3 Felmértem az emberek szeretetét, és felfedeztem, hogy még nem szeretik egymást testvérként, 

hogy a spirituális harmóniát még nem érzi és éli meg az én Kiválasztott Népem. 

4 Hallottam a gyülekezet imáját, és némelyikükben bűnbánat volt a rossz cselekedetekért, másokban 

pedig egy félénk könyörgés a világbékéért és Izrael népének egyesítéséért. De milyen kevesen voltak 

valójában azok, akik az Isten és a világ előtti felelősségük tudatában tudtak alázatosan felemelkedni a 

Mester elé, igazi szellemi látással, a tanítás iránti vágyban ─ akik tudták, hogyan álljanak a Bíró elé 

lehajtott nyakkal, az Atya karjaiba bújva, mint olyan gyermekek, akik tudják, hogy Isten minden szeretet 

felett áll. 

Ezen az áldott alkalommal, a kegyelem e pillanatában az Atya kiárasztotta lelki jótéteményeit. 

Inspirációit, igazságát és útmutatásait részben emberi közvetítéssel, de nagyrészt szellemről szellemre is 

továbbította, különösen népének, de a világnak és az egész világnak is. 

5 Ez volt már az utolsó tanítói beszédem, amelyben bíróként érkeztem hozzátok, amelyben az 

emberi képességen keresztül közvetített sugaram veletek volt, körülvéve minden tartomány 

"munkásaival", minden kongregáció képviselőivel, a spiritualista trinitárius Mária-szolgákkal, akiknek 

értelmi képességein keresztül ismertettem munkámat és bátorítottam a hallgatók sokaságának hitét. 

6 Az elkövetkezendő időkben még találkozunk ilyen egységben, de már nem egy ilyen gyűlésen. Így 

az emberek lélekben érezték ezt előre, és zokogtak. A "hús" gyenge volt, és ellenállt a közelgő búcsúnak 

és e gyűlések befejezésének. 

7 Illés felkészített benneteket, szellemi mutatóujjával előre jelezte nektek ezt a pillanatot, hogy 

minden ember felébredjen, felébredjen és felébredjen, hogy ne legyen közömbös az ítélet és a kegyelem 

eme ideje iránt. Mert Illés mindig útkeresőnek mutatkozik a lelkek útján, és előkészíti az ösvényeket, 

eltávolítja a töviseket és a sziklákat, hogy gyermekeim lábai ne sérüljenek meg az úton. Megkongatja a 

lelki harangot, amely a lelkiismereten keresztül a lélek mélységeibe szól, hogy felébredj, hogy fényben 

telve meghalld annak hangját, aki jön ─ aki mindig azt mondja: "Itt vagyok". Mert az Atya minden 

pillanatban és minden helyen jelen van. 

8 Az ítélet minden pillanatában az ember szívét szondáztam, és fájdalommal, bizonytalansággal, 

sötét előérzetekkel telve találkoztam vele. Megközelítettem, hogy meghalljam lüktetését, hogy 

meghallgassam könyörgését, amely egyre kevésbé spirituális, amely egyre távolabb kerül az eredetétől, 

mert anyagi dolgokra vágyik, csak a földi tudásra és hajlamokra. Így találkoztam az emberiséggel, az 

emberrel, aki csak a világ javaival van elfoglalva, de félelemmel teli lélekkel, amely csak egy sugarat, a 

remény egy szikráját őrzi. De nem oltottam ki ezt a szikrát ─ ellenkezőleg, felélénkítettem igazságommal, 

vigasztalásommal, bátorításommal és lényegemmel. Abban a kegyelmi pillanatban lelkileg 

szétterjesztettem az egész világon, hogy Jelenlétemet érezzék és Lényegem kivétel nélkül mindenkiben ott 

legyen, mert Illés is előzetesen ismertté tette magát. 

Amikor jöttem, a lelkeket és a szíveket már előkészítette Illés szelleme, Isten Útkeresője minden 

időben és minden korban. Mert Illés az, aki mindig is veletek volt, és akit ritkán éreztek. 

9 Illés az a nagy Szellem, aki Isten jobbján van, aki alázatosságában Isten szolgájának nevezi magát; 

az ő közvetítésével, valamint más nagy Szellemek közvetítésével mozgatom a Szellemi Világegyetemet, 

és nagy és magas tanácsokat hajtok végre. Igen, tanítványaim, nagy szellemek sokasága áll a 

szolgálatomban, akik a teremtést irányítják. 

10 Akkor megkérdezitek magatokat: "Nem az Atya az, aki mindent megtesz?" De én válaszolok 

neked: Én vagyok az, aki mindent megvalósít, mert én vagyok minden szellemben. Én vagyok minden 
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teremtményben, és nélkülem semmi sem mozog. De ahogyan én sok léleknek életet adtam, úgy adtam 

mindannyiuknak részesedést munkámban, munkámban, helyet teremtésemben ─ méltó helyet jobb 

kezemnél. 

Miután az elsőtől az utolsóig mindnyájatokat felkészítettem a kegyelemnek arra a reggelére, amely 

elmúlt, Illés megmutatta Urának a gyomokban gazdag mezőket. De az Atya így szólt hozzá: "Legyen úgy! 

A gyomok még mindig szaporodnak egy kicsit, a gyomok még mindig virágoznak, mélyítik gyökereiket, 

és még jobban elterjednek a földön. De hamarosan eljön az aratás ideje, hamarosan beindul a sarló, és 

akkor a rossz magok között is lesz búza, bár valóban gyéren. De a csűrjeimben tartom majd, hogy újra 

elvethessem, amikor eljön az óra, és a föld alkalmas és termékeny lesz, míg a kévéket a tűzbe dobom, 

kötegekbe kötve. 

11 A gonoszság elhatalmasodott az emberek között, népem. A jóság, az erény, a szeretet gyenge volt 

a gonoszság, a betegségek, a járványok, a dögvészek és a szerencsétlenségek inváziójával szemben. 

Mindaz, ami a romlás magva, megfertőzte a jók szívét, egyeseket megbotlásra késztetett, megtizedelte a 

hívők számát, mert a gonosz nagy hatalmat gyakorolt az emberiség felett. 

12 A nektek biztosított akaratszabadság érdekében hagytam, hogy ez megtörténjen. Mert minden 

romlottság, minden sötétség és az emberek megtévesztése mögött ott van egy isteni fény, a szellem, amely 

nem múlik el és nem is fog soha elmúlni. Van egy eredeti entitás, amely a fény lelke, amely szeplőtelenül 

őrzi a csókot, amelyet az Atya adott neki, és amely az isteni pecsét, amellyel minden gyermekemet a harc 

útjára küldtem. E tulajdonsága révén e lelkek egyike sem fog elveszni. 

13 Az elveszettek száma nagy. De a föld színén, a föld lakosságát alkotó különböző nemzetek 

kebelében, a jelentéktelen városokban és az alföldeken nem hiányzik néhány szív, amely tudja, hogyan 

kell felemelni magát, amely megtartja az Urával kötött szövetséget, és példát és lelki támaszt nyújt a 

sokaságnak. Amikor imádkoznak, kérdezzétek meg Tőlem: "Miért van ennyi gonoszság? Miért nincs 

bűnbánat az emberek szívében? Miért nem ébred fel az emberiség a jóságra, a békére? Miért nem képesek 

az emberek megérteni egymást, szeretni egymást, elismerni egymást Istenben testvérekként és 

nővérekként?" 

14 Az Atya azonban lelki békét és reményt ad azoknak, akik figyelnek és imádkoznak, és azt mondja 

nekik: Várjatok, amíg azok, akik a legtöbbet vétkeztek ─ azok, akik a legtöbb fájdalmat okozták ennek az 

emberiségnek ─ később a legnagyobb jótevőik lesznek, mert ők nem fognak igazán "meghalni". Meghal a 

bűn, eltűnik a teste, eltűnnek a sötét erők, mint az ember bűnének okozói. De a lélek, amelyet a szelleme 

vezet, soha nem fog eltűnni, még akkor sem, ha nagy feszületeken, nagy jóvátételeken és 

lélektisztításokon kell keresztülmennie, még akkor sem, ha testi halált kell átélnie, még akkor sem, ha úgy 

érzi, hogy a sötétség, amely engesztelésében körülveszi, örök ─ még akkor sem, ha úgy érzi, hogy 

bűnbánatának tüze a pokol tüze. Mindez el fog múlni, mindezekből ép és tiszta lesz ─ tisztább, mint az 

arany, amikor átmegy a tégelyen. 

15 Az életet nem lehet egy emberi lény megjelenése alapján elképzelni vagy értékelni. Nem tudjátok, 

mi történt a földi létetek előtt más világokban, a számotokra felfoghatatlan túlvilágon. De emlékezzetek a 

tanításaimra, ezek a ti utatok. 

16 Az emberi tekintet számára láthatatlan és az emberi tudomány számára érzékelhetetlen erők 

vannak, amelyek folyamatosan befolyásolják az életeteket. Vannak jók és vannak rosszak, a világosak és a 

sötétek. 

17 Honnan származnak ezek a hatások? A lélekből, az elméből, az érzésekből. 

18 Mindezek a rezgések áthatják a teret, harcolnak egymással és befolyásolják az életedet. Ezek a 

hatások a megtestesült lelkekből és a földi test nélküli lényekből is származnak. Mert a földön és a 

túlvilágon is vannak fénylelkek és zavarodott lelkek. 

19 Ha megkérdezitek Tőlem, hogy mi volt a kezdet, ezeknek az erőknek az eredete, az Atya válaszol 

nektek: 

20 Mielőtt világok léteztek volna, mielőtt minden teremtés és anyag életre kelt, az én Isteni 

Szellemem már létezett. De mint Minden-Egység, mérhetetlen ürességet éreztem Magamban, mert olyan 

voltam, mint egy király alattvalók nélkül, mint egy mester tanítványok nélkül. Ezért készítettem el azt a 

tervet, hogy hozzám hasonló lényeket teremtsek, akiknek egész életemet szentelném, akiket olyan mélyen 
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és bensőségesen szeretnék, hogy ─ amikor eljön az idő ─ nem haboznék feláldozni értük Véremet a 

kereszten. 

21 Ne vedd sértésnek, amikor azt mondom neked, hogy már akkor szerettelek, amikor még nem is 

léteztél. Igen, szeretett gyermekeim! 

22 Annak érdekében, hogy Isten Atyának nevezhesse magát, szellemeket bocsátott ki méhéből ─ 

olyan teremtményeket, amelyek isteni tulajdonságaiban hasonlítanak hozzá. Ez volt az eredetetek, így 

keltetek fel a lelki életre. 

23 De mivel az Atya végtelen, és miután megteremtette a lelketeket, vágyott arra, hogy gyermekei 

megértsék, megteremtette az anyagi életet, megteremtette az egyik ideiglenes otthonotokat, a világot. 

24 Az Atya mindent tökéletes, végtelen türelemmel formált és készített elő, hogy a gyermek ne 

találjon semmi tökéletlenséget, hanem minden fordulóban és minden munkában megtalálja Atyja nyomát. 

Mert minden eleve úgy volt megtervezve, mint egy könyv, amelynek lapjain az idő múlásával 

megtaláljátok majd a vágyott választ arra a kérdésre, amit felteszel Nekem: "Ki vagyok én, honnan jöttem, 

és hová megyek?". 

25 Amikor minden elkészült, adtam a léleknek egy földi testet, amely botként, ruhaként szolgál, hogy 

egy csodálatos világban lakjon, amelyet bölcsességgel és tökéletességgel teremtettem számára ─ egy 

könyv, amely az Úr gyermekei számára minden leckéjével és szépségével úgy mutatkozott be, mint egy 

lépcsősor, amely ezen a világon kezdődött és a végtelenbe nyúlt. 

26 És amikor minden elkészült, azt mondtam a megtestesült léleknek, az emberi lénynek: Itt van az 

ideiglenes otthonod. Menjetek utatokra, igyatok a forrásokból, kóstoljátok meg és élvezzétek a 

gyümölcsöket, ismerjetek fel Engem mindebben. 

27 Ez volt a kezdetetek az anyagi életben, de amit az Atya itt elmond nektek, az messze visszanyúlik, 

eltemetve az idők folyamán. 

28 A ti számításaitok, a ti legmagasabb tudományotok, hogy mérjétek és kiszámítsátok az időket, nem 

lenne elegendő egy olyan mű kezdetének meghatározására, amelyet egyedül Isten képes elvégezni, mert Ő 

az egyetlen, aki mindig túl lesz az időn. 

29 Mivel a tudós nem tudja pontosan meghatározni ennek a világnak a korát, hogyan tudná megfejteni 

az Egyetemes Élet kezdetét, hacsak nem fedem fel neki? Mindazonáltal ─ hogy ne törjétek a fejeteket, 

mert meg akarjátok tudni azt, ami elérhetetlen számotokra, elégedjetek meg azzal a tudással, amit az Atya, 

a Mindenütt Jelenlévő, akiben az, ami volt, ami van és ami lesz, jelen van, elmondott nektek a mai napon: 

Életetek kezdete nagyon messze van, az erről szóló tudás az idők folyamán elveszett. 

30 Amikor az ember elkezdett élni a világban, tisztasággal és ártatlansággal teli szellemi életet élt. De 

az Atya azt kérdezi tőletek: Azt hiszitek, hogy megelégedtem e teremtmények tisztaságával ─ egy olyan 

tisztasággal, amely tudatlanságukból, ismereteik hiányából fakadt? Nem, tanítványok, e tudatlanság miatt 

az Atyát nem lehetett megismerni, megérteni, sem szeretni, a szellemi érdemek hiánya miatt az Ő isteni 

tulajdonságai közül egyiket sem lehetett értékelni, és nem akartam, hogy alacsonyabb rendű teremtmények 

legyetek, akik alá vannak vetve az Én magasabb akaratomnak; vagy valami olyasmi, mint azok a gépek, 

amelyeket ti építetek ─ saját akarat nélkül, saját élet nélkül. 

Ezért megadtam a léleknek a szabad akarat ajándékát, és megengedtem, hogy a test feltárja a lélek előtt 

az emberi élet titkait. De a lélek számára az intuíció révén megismertettem a Teremtő-Atya létezését. 

Tekintettel a test gyengeségére, a lélek ereje volt az, amelyet a szellem fénye vezetett, amelyben az Én 

igazságosságom, az Én bölcsességem és az Én hangom van. 

31 Abban a pillanatban, amikor a lélek a fizikai érzékek "hangján" keresztül az emberi életre ébredt, 

lemondott szellemi életéről, és megkezdődött a tégely, a küzdelem, a megpróbáltatások, a fájdalom, 

minden gondolat, szó és mű következménye, és megkezdődött a lélek és az emberi képességek 

kibontakozása. 

32 Igen, gyermekeim, minden gondolat, szó és cselekedet következményei, amelyeket az ember a 

kezdetektől fogva a szabad akarat miatt megtapasztalt, a láthatatlan erők, a jó és a rossz rezgései okozták. 

33 Azok, akik szabad akaratukkal élve egészséges életmódot kezdtek folytatni, és saját és felebarátaik 

jólétének elérésére törekedtek, egészséges, jótékony rezgéseket keltettek. De azok, akik a szabad akarat 

ugyanilyen felhasználásával nem hallgattak a lelkiismeret szavára, és a testükben rejlő önző hajlamok 

szerint cselekedtek, egészségtelen, csábító erőket hoztak létre. 
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34 Mindkét rezgés a térben maradt ─ készen arra, hogy az emberek gondolatai szerint, korábbi 

munkájuknak megfelelően növeljék vagy csökkentsék intenzitásukat. De ezek a láthatatlan erők nem 

maradnának külön a lelkek fejlődésétől ─ nem, a tanítványoktól. Ezek a rezgések lappangva maradnának 

minden lélek felett, gondolataik és cselekedeteik szerint engedelmeskedve nekik. 

35 Akiket a lelkiismeret fénye inspirált, azok képesek voltak elhárítani a rossz hatásokat, és a 

jótékony, egészséges rezgések felé fordultak. Azok azonban, akik a szabad akaratukkal élve az isteni 

parancsolattal ellentétes cselekedeteket hajtottak végre, ártalmas, egészségtelen rezgéseket vonzottak 

magukhoz, és így fokozták zavarukat, és ebből az egyensúlytalanságból származnak a betegségek és az 

alantas szenvedélyek, amelyek napjainkig gyötrik az embert. 

36 Én, aki ismerem a kezdeteteket és a jövőtöket az örökkévalóságban, fegyvereket adtam az első 

embereknek, amelyekkel harcolniuk kellett a gonosz hatalmak ellen. De ők elutasították őket, és inkább a 

gonosznak a gonosz ellen folytatott harcát részesítették előnyben, amelyben senki sem győz igazán, mert 

mindketten vereséget szenvednek. 

37 Ha megkérdezitek tőlem, hogy mik voltak azok a fegyverek, amelyeket az emberiségnek adtam a 

gonosz elleni küzdelemhez, azt mondom nektek, hogy az imádság, a törvényben való kitartás és az egymás 

iránti szeretet. 

38 Beszéltem nektek a jó és a rossz erőinek eredetéről, és most elmondom nektek: Ezeknek a 

rezgéseknek el kellett érniük az összes világot, amelyet az Úr gyermekeinek próbára tételére teremtettem. 

De ezzel nem a tönkremeneteledet akartam, hanem a tökéletességedet. Ennek bizonyítéka az, hogy mindig 

kinyilatkoztattam magam gyermekeimnek ─ legyen az, hogy a lelkiismereten keresztül beszéltem 

hozzátok, legyen az, hogy küldötteimen keresztül tanítottalak benneteket, vagy azáltal, hogy emberré 

lettem gyermekeim között, ahogyan azt a Második Korszakban tettem Jézuson keresztül. 

39 Nincsenek olyan fajok vagy törzsek, bármilyen műveletlennek is tűnjenek számotokra ─ még azok 

sem, akiket nem ismertek, mert megközelíthetetlen erdőkben laknak ─, akik nem tapasztalták meg 

szeretetem megnyilvánulásait. A veszély pillanatában mennyei hangokat hallottak, amelyek megvédik, 

őrzik és tanácsolják őket. 

40 Soha nem éltél elhagyatottan. Kezdettől fogva, amikor életre keltél, szeretetem pajzsa alatt álltál. 

41 Ti, emberi szülők, akik gyengéden szeretitek gyermekeiteket: képesek lennétek-e sorsukra hagyni 

őket, amikor alig születtek bele ebbe az életbe, amikor a legnagyobb szükségük van gondoskodásotokra, 

odaadásotokra, szeretetetekre? 

Láttam, hogy még akkor is aggódtál gyermekeidért, amikor már felnőttek; még azokért is, akik 

vétkeztek, akik megbántottak téged, a legnagyobb szeretettel törődtél. 

De ha így reagálsz gyermekeid szükségleteire ─ milyen lesz Mennyei Atyád szeretete, aki már akkor 

szeretett téged, amikor még nem is léteztél? 

42 Mindig is a segítségetekre siettem; és ebben az időben, amikor nagyobb szellemi fejlődéssel 

találkozunk, megtanítottalak benneteket arra, hogyan küzdjetek a nem jótékony erők semmissé tételéért, és 

hogyan növeljétek a jó rezgésszámát. 

Mert a régi hiedelmeknek, képeknek, alakoknak és szimbolikus neveknek, amelyekkel a múlt korok 

emberei a gonoszt ábrázolták, emberi formát adtak neki, szellemi létezést tulajdonítottak neki ─ olyan 

hiedelmeknek, amelyek eljutottak a mai nemzedékekig ─ el kell tűnniük. Mert anélkül, hogy ennek 

tudatában lennétek, babonás mítoszokat és kultuszokat hoztatok létre velük, amelyek méltatlanok ahhoz a 

szellemi fejlődéshez, amelyet az ember ebben az időben elért. 

43 Azt mondjátok Nekem: "Atyám, ha a szabad akarat ajándékának rossz felhasználásával, azzal, 

hogy nem hallgattunk a lelkiismeret hangjára, és azzal, hogy megsértettük törvényedet, nagyobb erőt 

adtunk a gonosz rezgéseinek ─ mit kell tennünk, hogy lelkileg szabadok legyünk, hogy elnyerjük a 

Mennyek Országának békéjét?". Az Atya válaszol neked: A szabadságot, amelyre a te lelked és az enyém 

vágyik, a jóvátételed érdemei miatt fogod elérni. 

44 Mikor éred el a lelki felszabadulásodat? Az Atya ezt ebben a pillanatban nem árulja el nektek, csak 

arra kér benneteket, hogy harcoljatok a gonosz erői ellen azokkal a fegyverekkel, amelyekre szeretetem 

inspirál benneteket, hogy kitartsatok törvényemben, hogy erősek legyetek a nagy megpróbáltatásokban. 

Akkor látni fogjátok, hogy az én Királyságom létrejön az emberiség szívében, amely ma fajokra, 

nyelvekre és színekre, különböző ideológiák által doktrínákra, hatalmi törekvésekre és 
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ellenségeskedésekre oszlik. Látni fogjátok őket, amint szellemben és igazságban megmaradnak az 

erényekben, ragaszkodnak tanításaimhoz és tisztelettel ejtik ki nevemet. De jaj, hány szomorú pillanatot és 

hány kísértést kell majd átélned! 

45 Figyeljetek és imádkozzatok, győzzetek az én nevemben, és akkor valóban eléritek a szellemi 

átváltozást. A mennyország eljön hozzátok, és a béke mosolya és az igazi öröm fog megjelenni. A 

példabeszédben szereplő Tékozló Fiú visszatér az Atya otthonába, és látni fogjátok, hogy az emberiség 

annyi küzdelem és bukás után végre eléri a jóakaratú embereknek megígért békét. 

46 Erősítsétek meg magatokat tanításaimmal, és osszátok meg ezt a fényt az emberiséggel. Mondd el 

neki, hogy mi a gonosz eredete, és hogyan küzdhet ellene a szeretet és az erény fegyvereivel. 

47 Azt mondod, hogy a jó és a rossz rezgései már akkor is léteztek, amikor az ember megjelent e világ 

színén, és hogy bölcs és szerető igazságosságom kezdettől fogva megengedte, hogy mind a lelkiismeret 

fényéhez hű lelkek, mind az akarat szabadsága által meghatározott lények megtestesüljenek e világban ─ 

az egyik az emberiség vezeklése, a másik annak áldása érdekében. Ezért az emberi élet minden 

korszakában láttatok nagyszerű szellemeket megjelenni ─ egyesek jót, mások rosszat ─, hatalommal és 

erővel teli lelkeket, és amikor láttátok, hogy ezek a lelkek emberi lényekben testet öltve jótékonykodnak, 

nem értettétek, miért nem minden ember ilyen. 

Az emberiség tévedett, amikor ugyanezeket az embereket kivételes emberi lényeknek tekintette, mert 

miközben más emberi lények olyan keveset fejlődnek, ők képesek annyi erővel, annyi fénnyel, annyi 

szeretettel, bölcsességgel vagy erénnyel megmutatkozni. Ennek az az oka, hogy ezek a lelkek nem azért 

születtek, hogy fejlődésüket a Földön kezdjék meg, hanem azért, mert olyan lelkek, akik más világokon, 

más helyeken tisztultak meg, amelyek szintén ismeretlenek számotokra ─ mert nem azért jöttek hozzátok, 

hogy gyéren vessetek, hanem hogy elhozzák magukkal a termést, a megművelt gyümölcsöt, amelyet más 

időkben és más helyeken érleltek meg. Ízüket, életerejüket, esszenciájukat az ajkatokra hozták, és 

elárasztották létezéseteket jóléttel. Példát mutattak a lelkednek, és bátorítást és támogatást az emberi 

szívednek. Néhányan közülük próféták, néhányan pátriárkák, tudósok vagy királyok, néhányan bírák vagy 

tanítók voltak. Mások a természet, a szív és a lélek szépségét közvetítették, hogy a szíved érezze a 

teremtés szépségét. 

48 Ti is meglepődtetek azon az erőszakon, amelyet a férfiak és nők gonoszságukban mutattak meg 

emberi létetek korszakai során. A történetírásod könyve összegyűjtötte a nevüket. Létezésetek 

emlékkönyvében, abban a könyvben, amelybe Isten minden tetteteket, minden cselekedeteteket feljegyzi 

és bejegyzi, az ő nevük is szerepel, és csodálkoztatok, hogy egy lélek, egy emberi szív képes ennyi erőt 

tartalmazni a rosszra, képes ennyi bátorságot fenntartani, hogy ne borzongjon meg saját tetteitől; hogy 

képes elhallgattatni lelkiismerete hangját, hogy ne hallja meg Isten számonkérését, amelyet rajta keresztül 

minden gyermekétől követel. És milyen gyakran volt hosszú és tartós ezeknek a lelkeknek az élete ezen a 

bolygón. 

Azokat az embereket, akik az akaratszabadságuk miatt ellenálltak szeretetemnek és 

igazságosságomnak, éppen az engedetlenségüket használtam fel és használtam ki, hogy szolgáimmá 

tegyem őket. Azt hitték, hogy szabadon cselekszenek, de minden gondolatuk, szavuk és tettük az Én 

igazságosságom eszköze volt ─ mind önmagukkal, mind másokkal szemben. 

49 De mikor ér véget ez az uralom? ─ Azt mondja nektek az Atya: A gonosz uralma soha nem 

uralkodott (teljesen) az emberiségen, mert még a legnagyobb romlottság idején is voltak hozzám 

hűségesek, engedelmesek utasításaimnak, és törvényem apostolai. De a küzdelem mindig is létezett a 

kezdetektől fogva. 

E két erő közül melyik volt eddig fölényben a csatában? A gonoszságé! Ezért fizikailag is hallhatóvá 

kellett tennem magam közöttetek, hogy mellettetek álljak, hogy újraéleszthessem a reményt és a belém 

vetett hitet, hogy meleget adjak a szíveteknek, és hogy elmondjam nektek: nem vagytok egyedül az úton, 

soha nem hazudtam nektek. Soha nem szabad megváltoztatnotok azokat az elveket, amelyeket belétek 

helyeztem. Ez a jóság és a szeretet útja. 

50 Isten számára nincsenek vallások nevei, sem vallási szervezetek. Az Atya számára csak azok a 

cselekedetek jelentősek, amelyeket a lelkek az Ő igazságosság és szeretet törvénye szerint tettek. 

Valóban mindig is veletek voltam, és a teremtés minden lényében ott vagyok. De amikor szükség volt 

arra, hogy korlátozzam Magamat, hogy megközelítsem Magamat, és hogy érzékileg érzékelhetővé tegyem 
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Magamat szeretetem miatt, mindig megtettem ─ akár úgy, hogy emberileg hallhatóvá tettem hangomat, 

mint a Sínai-hegyen, akár úgy, hogy a próféták száján keresztül szóltam, akár úgy, hogy akkor, amikor 

emberré lettem, megtestesítettem saját "Igémet" abban a Második Korszakban, hogy élő Igévé és Csodává 

váljak, hogy emberi vére legyen, hogy látható és érzékelhető legyen még minden ember leganyagibb 

szeme számára is. Éppen úgy, mint most, abban a Harmadik Időben, amikor különböző korú, különböző 

nemzetiségű és társadalmi osztályokból származó férfiakat és nőket választok ki közületek, hogy 

egyeseken, másokon és mindannyiukon keresztül ugyanazt az Igét, ugyanazt a jelentést, ugyanazt a 

kinyilatkoztatást és ugyanazt a bizonyságtételt adjam. 

51 De bizony mondom nektek: Mindig is Illés volt azelőtt. Mielőtt az ember benépesítette volna a 

bolygót, Illés azért jött, hogy szellemi légkört adjon neki, hogy otthonának minden területét elárassza 

szellemi esszenciával, hogy ezt a bolygót ne csak földi paradicsommá, hanem a lélek szentélyévé alakítsa 

át, hogy az ember ne csak meghajoljon a természet előtt, hogy imádja azt, hanem hogy a természetben 

felfedezze Istene jelenlétét. Elijah már azelőtt is ott volt, hogy megérkeztél volna. Miért? Mert az Atyának 

el kellett jönnie, hogy az első lakosoktól az utolsó lakosokig hallassa a hangját. 

És valóban, az elsők hallottak Engem, és még ha nem is láttak Engem teljes dicsőségemben, és nem látták 

Isteni Lelkemet semmilyen képben, tudták, hogy Lélek vagyok, és érezték Jelenlétemet. Tudták, hogy 

létezem, hogy beszélek, hogy én vagyok az Atyjuk, hogy rájuk tekintek és ítélkezem felettük, hogy minden 

jót felajánlok, és minden rosszért megdorgálom és megdorgálom őket. 

52 De hogy tanúságot tegyetek Illés létezéséről, elküldtem őt az Első Korszakban, hogy 

megtestesüljön, hogy tanúságot tegyen önmagáról és az Atyjáról. És valóban egyike volt azoknak a 

rendkívüli szellemeknek, akik meglepték az emberiséget, akik meghökkentették az embereket 

megnyilvánulásaikkal, műveikkel, szavaikkal ─ egy ember, aki ─ anélkül, hogy tudós lett volna ─ a 

természet erőit tartotta a kezében ─ egy ember, aki, bár ember volt, egy ember, aki, bár ember volt, képes 

volt legyőzni a halált és túlélni azt ─ egy ember, aki megidézésével megidézte a természet erőit, hogy 

meghökkentse az emberiség hitetlenségét és materializmusát ─ egy ember, aki anélkül, hogy varázsló lett 

volna, valódi hatalommal rendelkezett a testetlen lelkek felett, és minderről nagyszerű bizonyítékot adott a 

körülötte lévőknek. 

53 Illés prófétaként támadt fel, és próféciákat tett, amelyek hamarosan beteljesedtek, és amelyeket 

ugyanazok a tanúk, akik hallották őket, beteljesedni láttak, valamint hosszú időre szóló próféciákat is, 

amelyeket az új nemzedékek láttak. És megvédte az Úr szolgáit is, meglátogatva a pogányokat az igazság 

kezével. Megerősítette a láthatatlan Istenükben hívő és Őt imádó emberek jóhiszeműségét is, akik 

megbüntették a pogány népek materializmusát, babonaságát és pogányságát. Az Ő közvetítésével 

nyilvánultam meg, az Ő száján keresztül szóltam az emberekhez. A jobb karjába helyeztem az erőmet, és 

hogy tanúi legyetek annak, hogy maga Illés is túlélte a halált, és igazi életben van, visszahoztam őt. 

54 A Messiás előtt kellett eljönnie, hogy előkészítse az utat, hogy felrázza az embereket mély 

letargiájukból, hogy felélessze azok reményét, akik napról napra, nemzedékről nemzedékre, szülőtől 

gyermekig oly nagy szeretettel várták a Mester, a Messiás eljövetelét. Én okoztam, hogy Illés igazságban 

és lélekben a Keresztelőben, az Útkeresőben ─ abban, aki azt mondta nektek: "Készüljetek, térjetek meg 

és imádkozzatok, mert közel van a mennyek országa". És Izrael népe, amely hitt a Keresztelő 

próféciáiban, amely félelmet érzett szavai hallatán, böjtölt és imádkozott, megtisztította lelkét és szívét, és 

érezte benne az örömhír, a Mester országának közelgő eljövetelét. 

55 Azt okoztam, hogy a Keresztelő élete rendkívüli legyen, még mielőtt emberré lett volna, még 

mielőtt megszületett volna anyja méhében, és így gyermekkorában és ifjúságában, sőt utolsó pillanatában 

is, hogy jelenléte felébresztsen benneteket, ahogy a harang ébreszti az alvót, hogy egyesítsen benneteket, 

ahogy a pásztor egyesíti nyáját, és elvezessen benneteket a folyó partjára, hogy megtisztítson benneteket, 

hogy jelképesen megmossa testeteket, aki alszik, hogy egyesítsen benneteket, ahogy a pásztor egyesíti a 

nyáját, vezessen benneteket a folyó partjára, hogy megtisztuljatok, hogy megmossátok testeteket, a lélek 

megtisztulásának jelképeként, amely csak így nyerhet közösséget Urával. 

56 Miután Illés teljesítette küldetését, hogy engedelmes és alázatos szolgaként mindent előkészítsen, 

az Úr kezébe adta a dolgot, és így szólt hozzá: "Atyám, itt van a tömeg, itt van a lelki sokaság, amelyet a 

Te kezedbe adok, mert ott biztonságban van, mert a legbiztosabb akadály a Te saját Atyád szíve". 
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57 Én okoztam Illés visszatérését a Harmadik Korszakban, és Én, mint Mester, már a Második 

Korszakban bejelentettem őt, mondván: "Bizony, Illés közöttetek volt, és ti nem ismertétek fel őt. 

Visszatérek a világba, de bizony mondom nektek, előttem lesz Illés." 

Mivel a Mester minden szava valóra válik, Illés azért jött elém a Harmadik Korszakban, hogy 

felébressze a lelkeket, hogy megsejtsék, hogy a Szentlélek Órája megnyitja kapuját, hogy minden léleknek 

szóljon, hogy nyissa ki a szemét, hogy készüljön fel arra, hogy átlépje a Második Korszak küszöbét a 

Harmadik felé. Annak érdekében, hogy Illés megnyilvánulása kézzelfoghatóbb legyen ebben a Harmadik 

Korszakban, egy igaz emberen keresztül nyilvánult meg: Roque Rojas. 

58 Illés spirituálisan megvilágosította ezt az embert a túlvilágról, inspirálta, megerősítette és vezette őt 

minden útján a kezdetektől a végéig. De bizony mondom nektek, nem ő választotta ki Roque Rojast az 

emberek közül. Kiválasztottam őt, elküldtem a lelkét, amelyet kegyelmem készített elő. Adtam neki egy 

szintén általam készített testet, és tudjátok, hogy alázatos volt, hogy az Atya az ő alázatossága és erénye 

által nagy tetteket vitt véghez. Próféta, hanghordozó, látnok és vezető volt. Mindebből ragyogó példát 

hagyott az embereknek. 

Saját népe kigúnyolta és kigúnyolta, ahogy Mózest a sivatagban, üldözték, mint Illés prófétát, és vissza 

kellett vonulnia a hegyek tetejére, hogy imádkozzon és kiálljon népéért. 

Mesteréhez hasonlóan őt is kigúnyolták és elítélték a papok és az írástudók. Mesteréhez hasonlóan csak 

kevesen hittek, követték és vették körül. Kezéből gyógyító erő áradt, csodákat tett, amelyek egyesekben 

hitet ébresztettek, másokban pedig zavart keltettek. Egyesek számára prófétai szavak hangzottak el ajkáról, 

amelyek betű szerint beteljesedtek. Szája vigasztaló tanácsokat adott a beteg szívűeknek. 

Elméje képes volt nagy inspirációkat befogadni, és képes volt elragadtatásba esni, mint az igazak, az 

apostolok és a próféták. Lelke el tudott szakadni ettől a világtól és a testétől, hogy belépjen a Szellemi 

Birodalomba, és alázatosan elérje az Úr Titkos Kincstárának ajtaját. E fölemelkedés révén Illés szelleme 

az első tanúk előtt megismertette magát, mielőtt a Mester sugara eljött volna. 

59 Illés fénye volt az, ami felkészítette, ami megvilágosította és határozottságot adott neki a 

jelenlévők felé, ami tanúságot tett és azt mondta: "Én vagyok Illés próféta, a Tábor-hegyi átváltoztatás 

prófétája". 

Beszélt az ítéletről, a feladatokról és a halálról, és a jelenlévők valóban megrendültek, és ez a 

megrendülés a hitből, a bizalomból és az Úr iránti odaadásból fakadt. 

De miután Illés előkészítette az új megnyilvánulásnak ezt az útját, hogy az Atya jelenléte belépjen a 

Harmadik Korszakban, miután előkészítette ezt az utat, hogy az Úr emberi közvetítéssel eljöjjön ebbe a 

világba, előkészítette az ember hallását, szívét és egész lényét, hogy figyelmesen hallja a Szentlélek 

szavát. 

Illés szellemileg jelen maradt az emberiség között, hogy felébressze mindazokat, akik aludtak, hogy 

megtisztítsa mindazokat, akik szennyezettek voltak, hogy Lelkének tüzébe burkolja mindazokat, akik 

fáztak, hogy ösvényeket, utakat és utakat fektessen le, amelyek minden lelket az igazság útjára vezetnek. 

Illés ugyanis nem csak e nép körében munkálkodik, szelleme az egész emberiséget bevonja küzdelmébe. 

Amikor Roque Rojas révén ismertté tette magát, a Harmadik Idő kapui megnyíltak a világ előtt. Ez 

ugyanis az az idő, amikor a 144 000 szellem fokozatosan megtestesül. 

60 Roque Rojas volt az első jelölt. Lélektől lélekig beszéltem hozzá, és azt mondtam neki: Valóban, 

nagy tömegek gyűlnek majd össze az én szavam köré, hogy felüdüljenek. De mivel még éretlenek, 

szavamat és cselekedeteimet hanghordozókon keresztül kell kinyilatkoztatnom. Fizikai homlokukon 

háromszöget kell majd elhelyeznem, hogy felismerjék, hogy a 144 000-hez tartoznak, hogy azok közé 

tartoznak, akiket már a második korszakban egy másik próféta által bejelentettem, hogy nehéz és nagy 

küldetést teljesítsenek az emberiség körében ebben az időben ─ a megváltás, a spiritualizáció és a 

felemelkedés küldetését. 

61 Roque Rojason keresztül megértettem veletek, hogy a Hatodik Pecsét idején vagytok, hogy a 

könyv a hatodik fejezetben, a hatodik részben nyílt meg számotokra. Az a hétpecsétes könyv az emberiség 

létezésének előre jelzett története, mert egyedül Isten tudta leírni az emberiség történetét, mielőtt 

megtapasztalnák azt. És mivel ez a könyv titokba volt zárva, csak egy kéz tudta kinyitni, egy szent és tiszta 

kéz, egy tökéletes kéz, hogy a tartalma feltáruljon az emberiség előtt, és ez a kéz a Bárányé volt, magáé az 

Istené, akit a második korszakban ─ a szeretet fenséges áldozata ─ tanítása és áldozati halála által 
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ismertetek meg. Ő volt az egyetlen, aki méltó volt arra, hogy kinyissa a Könyvet. Mert nem volt olyan 

szellem sem a földön, sem az égben, sem a teremtés terében, sem bármely világban, aki méltó lett volna 

arra, hogy kinyissa a könyvet és feltárja tartalmát a lelkeknek. 

62 Ezen a kinyilatkoztatáson keresztül elmondtam nektek, hogy a hatodik pecséthez tartoztok. De az 

előző öthöz is tartoztál, és a hetedikben is át kell menned, amíg belépsz az örökkévalóságba. 

63 A hét pecsét a te életed, a te történelmed, a te küzdelmeid, a te győzelmeid és vereségeid, a te 

szenvedéseid, csatáid és végül a te megváltásod, tele dicsőséggel, tele dicsérettel, tele lelki lakomákkal az 

Urad jobbján, nagyon közel hozzá. De népem körében zűrzavarok voltak, és e zűrzavarok után nem 

találtam meg a hanghordozóimban az igazi felkészültséget, hogy én, mint Mester, Szentlélekként 

megszabadítsalak benneteket tőlük. 

64 Illés nem oldotta fel a hét pecsétet, és nem is ültette el őket a nemzetetekben. Roque Rojas nem 

oldotta meg a hét pecsétet. A Hét Pecsét Könyve, amelyet én magam oldottam fel. Egyedül Isten tudta 

gyermekeinek feltárni a bizalmas dolgokat, saját magának titkait. A Szentlélek nagy leckéket 

nyilatkoztatott ki nektek prófétáimon és apostolaimon keresztül. De csak a ti Uratok az, aki meg tudja 

nyitni a szívét, hogy szemléljétek az Ő bensőjét. A próféták képletesen szóltak hozzátok, de az Atya 

elhozta nektek a próféciák megvalósulását és beteljesedését. 

65 Már felismertétek, hogy mindig is veletek voltam, és ragyogást adtam primitív fegyvereidnek, 

eredeti fegyvereidnek, hogy legyőzhessétek a gonoszt, ami már létezett, mielőtt ti ott voltatok, hogy 

mindig bebocsátást adhassatok a jó inspirációknak, hogy imáitokkal és erényeitekkel mindig vonzzátok a 

Fény Szellemi Világának jó sugárzásait ─ így álmaitokban, a munkádban, a megpróbáltatásokban vagy a 

kritikus pillanatokban soha ne ess a kísértés hálójába, amely mindig is útba ejtett téged, amely mindig is a 

gonoszság útját ígérte neked, tele élvezetekkel és mulandó gazdagsággal, hamis fényekkel, tanulással és 

kitüntetésekkel, amelyek ma vannak és holnap már nem lesznek, de nagy keserűséget hagynak maguk 

után. 

66 Már felismertétek, hogy mindig is volt egy pásztorotok, aki előkészítette az utat nektek, és mindig 

követett benneteket: Illés. És amikor azt mondjátok Nekem: "Mester, ezekben az utolsó időkben 

hiányoznak a nagy példák, hogy kövessük a Te nyomdokaidat", a Mester azt válaszolja nektek: Vegyétek 

Roque Rojast jó példának! Ő Illés képmása, pásztorként vigyázott rátok, életét az Én szolgálatomnak 

szentelte, és benne tisztaság, emelkedettség és szeretet volt, mert hű maradt a küldetéshez, amelyet Én 

adtam neki, mint jó hírnök a magasból, a túlvilágról. 

67 Roque Rojas nem adta ki a törvényt, és nem is ő adta az emberiségnek. Ő csak az Atya szócsöve 

volt, hogy az ő értelmén és ajkán keresztül az Atya törvénye szavakban eljusson az emberek szívéhez. 

Hanghordozóként képes volt átadni magát az Én karjaimba, képes volt inspirálni és elragadtatni magát 

Bennem, Illés közvetítésével szólt, hogy átadja az első kenyereket, az első csepp bort, az első ételeket 

azoknak az első résztvevőknek, akik leültek az Úr asztalához a Harmadik Korszakban. 

Vezetőként az igazság útján vezetett benneteket, hogy ne botladozzatok, vigyázva, hogy ne essetek 

fanatizmusba vagy bálványimádásba ─ vigyázva, hogy ne keverjétek össze a spiritualizmust a materialista 

tudományokkal, amelyek a "szellemről" beszélnek, de nem tanítják minden gyermekemet ─ sem 

szektákban, sem egyházakban ─ az irgalmasság gyakorlatára, és tiszta szót adnak nektek. 

Látóként képes volt látni Engem, és hűséges bizonyságot tenni azoknak, akik hallották őt, hogy 

erősödjenek hitükben, és bizonyságtétele mindig igaz volt. 

68 De Roque Rojas után más példaképeid is voltak ─ ha nem is tökéletesek, de olyanok, akik magot 

hagynak a szívedben. Engedjétek magatokat ösztönözni az előttetek haladó testvéreitek jó példáján. Ne 

ítéljétek meg őket azonban egy tökéletes bíró szigorú ítéletével, mert akkor nem találnátok meg bennük azt 

a tökéletességet, amit kerestek. De ha bármelyik testvéretekben keresitek a hűséget, meg fogjátok találni ─ 

bátorságot, valamint buzgóságot, önmegtagadást és áldozatvállalást is felfedeztek. 

69 Az összes erény közül csak egy atomot, egy részecskét fogtok felfedezni a testvéreitekben. De ez 

még mindig valami, mert ez az a mag, amelyet elvetek a tanítványaim szívébe, mivel mindannyian ilyenek 

vagytok. De ha tökéletességet akartok találni, keressétek az én Igémben. Mert az Én Igémben van a 

Mester, és Ő büszkeség nélkül mondja nektek: Ő valóban tökéletes! 
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70 A megnyilvánulásom, amelyet 1866 óta adok nektek, hamarosan véget ér. De amikor a Mester már 

nem az emberi elmén keresztül beszél, amikor ez a megnyilvánulás számomra és számotokra véget ér ─ 

mit fog akkor Illés tenni? 

71 Már elmondtam nektek, hogy miután az ember közvetítésével megkaptatok Engem, szellemtől 

szellemig tiétek leszek. Az elutazásom utáni napon teljes lesz az áldozás? Izrael népe az indulásom utáni 

első naptól kezdve nagyszerű sugallatokban és tökéletes közösségben fog részesülni az én Isteni 

Szellememmel? Már most azt mondom nektek: Nem. Ezekben a megjegyzésekben már bejelentettem és 

megparancsoltam nektek az elmélkedés és a felkészülés idejét. Mert előre, bizonyossággal mutatok rá 

nektek, hogy az elmélkedés és a felkészülés azon időszakában Illés veletek lesz; de ez szellemi lesz. A 

látnokok szellemi látomása tanúságot fog tenni, és szívetek érezni fogja jelenlétét, szívélyességét, 

próféciáját és bátorítását. 

72 Amint népem felkészült, a Mester eljön a "felhőjén", azon a spirituális és egyetemes felhőn, hogy 

beszélgessen mindenkivel, aki valóban felkészült, hogy segítsen felkészíteni azokat, akik nem, és hogy 

felébressze azokat, akik esetleg távol állnak ezektől a tanításoktól. Akkor nem csak hozzátok, nem csak 

ehhez a megvilágosodott néphez fogok hozzáférni, hanem nyitott ajtókat találok majd a spirituális 

párbeszédemhez. Valóban, az egész világon az emberek már várnak Rám. 

Nem mindenki lesz felkészülve, ahogyan mondtam nektek, hanem a hűségesek, az állhatatosak, akik 

sokat szenvedtek és megtértek, és azok is, akik megtartották a felkészülésüket ─ ott várnak Engem. Látom 

őket, és nem fogok csalódást okozni nekik. Lélekben és igazságban velük leszek. 

73 Az egész világon látnokok, próféták jelennek meg, akik szellemről szellemre adnak hírt magukról. 

A különböző korú és nemzetiségű férfiak és nők nagy inspirációkról fognak beszélni. Ez az idő már közel 

van, ó emberek. Ezért ébren tartalak, nevellek és oktatlak, hogy ne essetek kísértésbe és ne essetek 

zűrzavarba. Mert az eljövendő időkben nagy tévelygések fognak kialakulni ezen emberiség körében. 

74 A spiritualizáció, amely az én saját birodalmam, nagy léptekkel közeledik, ahogyan azok a szelek, 

amelyek északról jönnek, mindent letépnek, meghajlítják az összes fát, megremegtetik az összes erdőt, 

dörömbölnek az ajtókon és megkorbácsolják minden lény arcát. Hasonlóképpen, a spiritualizmus is a fény 

és a szeretet viharaként fog eljönni ─ egy olyan vihar, amely mindent elsöpör és lerombol. De ez az 

emberek szívében, minden intézmény szívében, minden nemzet és minden faj kebelében fog megtörténni. 

Ez az én királyságom, a Szentlélek uralma, a szellemi felemelkedés, a béke és a szeretet uralma. 

75 Valóban, akkor látni fogjátok, hogy az emberiség, személyről személyre, szívről szívre, felébred, 

belép a templomba, a szentélybe, a Szentlélek igaz Egyházába, amely az Egyetemes Mű, amely Isten 

Törvénye, az igazságosság és a szeretet Törvénye. De látni fogjátok, hogy az embereket összezavarja a 

spiritualizmus ─ akár keresik, akár követik, akár örülnek, hogy megtalálták. 

Látni fogjátok, hogy az emberek szellemi zűrzavarba, nagy fanatizmusba esnek. Ahhoz ugyanis, hogy 

egy tanítás valóban gyökeret verjen az ember szívében, előbb a fanatizmus és az emberiség 

bálványimádásának legelőjévé kell válnia. 

Az emberek szellemi fanatizmusa nagyon nagy lesz a Harmadik Korszakban. Olyan erővel akarnak 

majd neki szentelni magukat, hogy semmibe veszik magát a közéletet, semmibe veszik a testüket, 

semmibe vesznek sok földi törvényt, hogy teljesen csak a léleknek szenteljék magukat ─ gondolkodni, 

álmodni, élni és elfelejteni a földit csak a lélek létéért. De akkor éppen az anyagiakban rejlő törvények, 

amelyeknek a szellemiben igazságossági elve van, annak a feladatnak szentelik magukat, hogy felrázzák, 

kísértik, megdorgálják és kijavítsák őket. 

76 Nektek is, mint e Mű tanítványainak, mint a 144000 megjelöltnek, mint a Szellemi Izraelnek, 

akiket az Atya tanított az idők során, nagy kötelességetek lesz elindulni a bölcsesség nagy szellemi 

könyvével, a béke, az egység és a jóakarat zászlajával, az igazságosság fegyvereivel, a kinyilatkoztatás, a 

prófétálás, az intuíció, az értelmezés, az Igém tanulmányozásának adományaival, hogy elmondjátok az 

emberiségnek: "Ez az Atya Műve!". Ez az igazi spiritualizmus, és ez a helyes módja a gyakorlásának! Ez 

az az istentisztelet, az a szolgálat, amelyet az Atya tanított, mint a Szentlélek!" 

77 Akkor ott lesznek a vég nélküli földjeid, ott lesz a munkád, ami rád vár. Ott a nappal éjszaka 

nélkül lesz, a munka fáradtság nélkül, a harc halál nélkül. Ott lesz a lelked ünnepe, a szeretet és a 

megváltás ünnepe, a harc ünnepe! 
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Minél nagyobb a munkád, annál nagyobb lesz az örömöd, és úgy fogsz átmenni ebből az életből a 

másikba, hogy lelkedben hordozod a küldetésed teljesítésének aratását, mint a legjobb bizonyítékát annak, 

hogy az Úr hűséges híveihez tartoztál ─ azokhoz a lelkekhez, akik csak azért jöttek erre a világra, hogy 

békét és szeretetet vessenek. 

A Magas Túlvilágról látni fogjátok e világ küzdelmeit. Onnan látni fogjátok, hogy a fény és a szeretet 

magjai mindenhová behatolnak, látni fogjátok, hogy minden átalakul, látni fogjátok, hogy az emberiség 

minden alapelve alapjaiban megrendül, és alázatosan és engedelmesen várjátok az Atya parancsát, hogy 

eljöjjetek, hogy visszatérjetek a világba, ahogyan az Atya akarja. 

Azoknak közületek, akik nem fejezték be a munkájukat, akik nem fejezték be a munkájukat, újra el kell 

jönniük, másoknak pedig más világokba, más lélekegyesületek kebelére kell menniük. De ez ne 

szomorítson el ─ ne gondoljatok az Isten kebelében való örök nyugalomra. 

78 A "testetek" azért gondol a pihenésre, mert gyenge. De a lélek számára a pihenés lenne a 

legrosszabb büntetés, mert a lélek számára a legjobb jutalom az aktivitás, a munka, a küzdelem, mert 

Atyját dicsőíti azzal, hogy Istenét veszi példának, aki soha nem pihen, aki soha nem alszik és aki soha nem 

fárad el. Nincs fáradtság a lélekben, amely teljes fejlődésben van, sem éjszaka, sem éhség, sem szomjúság. 

79 Elég lesz, ha a halál felébreszti a lelkedet a Magas Túlvilágon, és már attól a pillanattól kezdve 

mindent megért, ahelyett, hogy összezavarodna, és azt mondja Nekem: "Atyám, ma kinyílnak a szárnyaim, 

hogy befogadjam a végtelent, és ma mindent megérthetek a fény által, amit Te adtál Nekem mindenkor. 

Mutasd meg nekem a feladatom, a küldetésem." Nem tudjátok, hogy ti, akik ma jelentéktelennek érzitek 

magatokat, elmentek-e majd más világokba, hogy ott nagy lelkekként, prófétákként, a világegyetem 

gyönyörű művei által ihletett mesterekként jelenjetek meg? 

80 Nem tudjátok, de az Atya nagyon jól mondja nektek, hogy a napi munkátok nem ér véget a 

halállal, hogy az utatok nem ér véget, amikor szellemileg megérkeztek Hozzám, hogy még sok minden vár 

rátok, amit látnotok és tapasztalnotok kell, sok mindent kell megtanulnotok és tennetek is. 

81 Ti a földön az emberi értelem által halljátok ezt az Én Igémet, és a tiéteknél magasabb 

életszinteken, ugyanezen, más lelkek lakói is hallják, ahogyan más, még magasabb életszintek szellemei is 

hallják, akik ott otthon vannak. Mert ez a "koncert", amelyet az Atya a Harmadik Időben a Fény 

Szellemeivel ad, egyetemes. 

Én mondtam: Sugárzásom egyetemes, Szavam és (benne foglalt) Szellemi Lényegem szintén 

egyetemes, és még a szellemek által elért legmagasabb szinten is hallanak Engem. Jelenleg ebben a 

megnyilvánulásban a legtökéletlenebb módon hallotok Engem, vagyis az emberen keresztül. 

82 Ezért készítelek most fel benneteket a magasabb szintű hirdetésekre, hogy amikor belépsz a 

szellemi világba, és teljesen elhagyod ezt a földet, akkor képes legyél egyesülni az élet egy új szakaszával, 

hogy meghallgasd a "koncertet", amelyet az Atya a szellemeddel együtt ad elő. 

Ma még mindig az anyagban vagy, szívedet és lelkedet frissíted fel ezzel a szóval, és azok a lények, 

akik a földön hozzád tartoztak, akiket még mindig apának, házastársnak, feleségnek, testvérnek, 

gyermeknek, rokonnak vagy barátnak hívsz, az élet más szakaszaiban vannak, és ugyanazt a szót hallják; 

de számukra más a jelentése, a lényege, még akkor is, ha ugyanazt a boldogságot, ugyanazt a felfrissülést, 

ugyanazt a bátorítást és ugyanazt a kenyeret élvezik. 

83 Ez a koncert ─ kérdezi a Mester ─ nem csodálatos? Nem örül-e a lelked, nem gyönyörködik-e a 

lelked abban a gondolatban, hogy amit itt szellemi táplálékként kapsz, az az öröm és a szellemi élet oka 

más világtesteken is ─ más világokban, ahol olyan lények élnek, akiket szeretsz ─ olyan lények, akiket 

ismertél, és akik a spiritualizmus révén olyan közel és ugyanakkor olyan távol is vannak tőled? 

84 Így készítelek fel benneteket, ó, tanítványaim, így vigasztallak meg benneteket, és így teszlek 

benneteket láthatóvá a végtelen távlatokat, amelyeket Munkám tár elétek, hogy elvihessétek a remény és a 

fény üzenetét az egész emberiségnek, hogy felismerjék az emberi élet és a szellemi élet valódi értelmét. 

Tanításaimat azonban ne csak az Igében, hanem a Munkán keresztül is hozzátok. Mert azt akarom, 

hogy teljesen szenteljétek magatokat tanításom gyakorlatának, és ezáltal jó spiritualisták legyetek, akik 

"tudják, hogyan adják a világnak azt, ami a világból való, és Istennek azt, ami Istentől való". Amit a 

testednek kell adni, azt igazságosan, irgalommal és szeretettel kell megadni neki, és amit a lelkednek kell 

adni, azt is szeretettel és irgalommal kell megadni neki. Lesz időd a földi kötelességeidre és lesz időd a 

szellemi gyakorlatokra, a szellemi cselekvésmódokra és azok kibontakoztatására is. 
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85 Ily módon a fanatizmus, a bálványimádás, az anyagelvűség, sőt a babonaság minden jele, minden 

nyoma le fog hullani a lelketekről, és el fog tűnni a szívetekből, és azáltal, hogy a Spiritualizmust ezzel a 

tisztasággal, ezzel az őszinteséggel, ezzel az egyszerűséggel és emelkedettséggel gyakoroljátok, igazi 

példát adtok az emberiségnek arra, hogy milyen legyen az az imádat, amit az Atya elvár tőletek a 

Harmadik Korszakban. 

86 Legyetek erősek ─ nemcsak azért, hogy tanítványai, hanem mesterei legyetek ennek a munkának, 

tele gyógyító erővel, ajándékokkal elhalmozva. Fedezzétek fel mindezeket az erőket a saját kebletekben, 

abban a láthatatlan bárkában, amelyet mindannyiótok szívében helyeztem el. 

87 Menjetek be magatokba, és ott találjátok a szentélyt, a szövetség ládáját. Felfedeztek egy forrást, a 

kegyelmek és áldások forrását. 

Nincs tehetetlen lélek, senki sincs kitagadva. Isteni kegyelmemre való tekintettel az egész 

világegyetemben nincs olyan, aki szegénynek mondhatná magát, akit az apja kitaszított; nincs olyan, aki 

száműzöttnek mondhatná magát az Úr földjéről. 

Akik úgy érzik, hogy kitagadják őket, azért teszik ezt, mert nem fedezték fel magukban a kegyelem 

ajándékait, vagy mert csak eltévedtek a bűnben, mert elvakultak, vagy mert méltatlannak érzik magukat. 

Mindig fel kell fedeznetek magatokban a kegyelem ezen ajándékait; akkor megtapasztaljátok majd, 

hogy soha nem fogtok hiányt szenvedni jelenlétemben, hogy mindig lesz "kenyér", "gyógyító balzsam", 

"fegyver", "kulcs" és minden, amire szükségetek van, mert országom és dicsőségem örökösei vagytok. 

88 Ez az én szavam, amelyet a kegyelem eme napján a lelkiismeretetekbe írok. 

89 Figyeljetek és imádkozzatok, emberek. Mert ahogy a helyreállítás magja, a megváltás magja 

nagyon közel van köztetek és az emberiség között, úgy a mag, amelyet a kátrányok terjesztenek, nagy 

mértékben csírázik az én nagyon szeretett gyermekeim szívében! 

90 Figyeljetek és imádkozzatok, mert közeledik a sarló! A sarló nem az ember kezében van, hanem az 

enyémben. 

91 Engedélyezem, hogy az ember keze pusztítást, halált és háborút hozzon, de csak egy bizonyos 

határig. Ezen a határon túl az ember igazságtalansága, romlottsága, téveszméi és hatalomra való törekvése 

nem fog tudni elmenni. 

Akkor eljön az én sarlóm, és bölcsességgel levágja, amit akaratom meghatároz. Mert az én sarlóm az 

élet, a szeretet és az igaz igazságosság. De ti, emberek, figyeljetek és imádkozzatok! 

92 Így akarlak látni téged, és az imádságod erejében én is találtam okot a megbocsátásra. A te 

közbenjárásod által úgy érzem majd, hogy Szívemben megmozdulok, hogy visszatartsam 

igazságosságomat. A ti könyörgésetekben balzsamot találok, hogy balzsamot hozzak a sírónak. A lélek 

felemelésében én is találok okot arra, hogy megállítsam a pusztítást, amit az emberek végeznek. 

93 Ezért azt akarom, hogy járj közben, imádkozz, bocsáss meg és szeress, Izrael! 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 346  
1 Azért adom neked az én szavamat, hogy megnyugtassam a szívedet, hogy a lelked érezze az én 

békémet. 

2 Én vagyok a világosság és az élet, és aki hozzám jön, az kap valamit ebből a kegyelemből. 

Atyaként szenvedek, amikor elveszítitek a szellemi javakat, amikor szabad akaratotokból fakadóan 

anyagias hajlamokat tápláltok, és ezáltal fájdalmat vontok magatokra. Ha szenvedsz és sírsz, az a saját 

istentelenséged miatt van. De én eltávolítom rólad a sötétséget, és megtisztítom utadat a tövisektől és a 

szikláktól, hogy az én utamat keresd, hogy elfelejtsd a múltadat, és csak a jövődre nézz. 

3 Mindig veled leszek, jó tanácsadó és hűséges társ leszek, és a lelkiismereteden keresztül szólok 

hozzád, hogy ne ess kísértésbe. 

4 Olyanok vagytok, mint egy növény, amelyet az Atya gondoz. Mint jó kertész, köztetek vagyok, 

kihúzom a csalánt és eltávolítom a rágó férget. Én táplálom a lelkedet, hogy harmóniában legyen Velem. 

5 Hajótöröttek vagytok, akiknek megmutatom a mentőcsónakot, hogy ne vesszetek el a háborgó 

tenger hullámain. Járj a vízen, ahogyan Péterhez mondtam, de ne mondd nekem, ahogyan ő tette: "Mester, 

ments meg minket, mert elsüllyedünk." Amint a hit a szeretettel együtt egy erőt alkot, nagy erőt fogsz 

tapasztalni a lelkedben, és még a tested is képes lesz a vízen járni, mert Atyád ereje támogatni fog téged. 

Soha ne legyen azonban szándékodban próbára tenni az uradat. 

6 Boldog az, aki az Atyának tetszik a cselekedeteivel, mert én csendben kárpótlom őt azzal, hogy 

sokszorosát adom annak, amit adott. 

7 Nagy a rászorulók, a vakok, a zavarodott emberek száma. Én azonban, mint Atya, közeledem 

hozzájuk, hogy kegyelmemet adjam nekik. 

8 Ez a megnyilvánulás az 1950-es évig veletek lesz, és a szívetekbe írva marad. De amíg ez az idő 

eljön, addig én vezetlek benneteket, hogy közelebb kerüljetek hozzám. Azért tanítottalak benneteket, mert 

eljött a Harmadik Idő, és ebben hallottátok a Mennyei Trombita hangját, amely felébresztette a lelketek. 

Néhányan közületek megkérdezték Tőlem: "Atyám, miért jöttem vissza, hogy újra a földön éljek?" És 

az Atya válaszol neked: Hogy a lelked visszanyerje elveszett tisztaságát. De bizony mondom nektek: 

Boldog az, aki jóvátette, mert az az én országomban lesz, mert megtisztult és teljesítette küldetését. 

9 Izrael kiválasztott népének egy részét képviselitek, akiknek a fény ruháját adtam, hogy holnap 

tanítóként, az emberiség vezetőiként indulhassatok útnak. Ebben az időben minden gyermekemet hívom, 

és mindenki, aki Velem van és szeret Engem, harcolni és dolgozni fog. 

10 A kísértés még mindig körülvesz benneteket, de eljön majd az idő, amelyet én hirdettem nektek, 

amikor a kísértésnek vége lesz, így utatokon csak a fény fog vezetni benneteket. 

11 A küzdelem és a munka időszakában vagytok, amelyben meg kell tisztítanotok magatokat és 

tisztáznotok kell a múltatokat. Mert nem a "testetek" az, amelyre az örökséget bíztam, hanem a lelketek, 

amely tőlem származik. 

12 Meg kell tisztítanom a lelket, meg kell tisztítanom, hogy visszatérhessen Hozzám, hogy az 

örökkévalóságig egyesülhessen Isteni Lelkemmel, hogy élvezhesse Mennyei Királyságomat. 

13 Szeretett gyermekeim, ti, akik kis számban jöttetek, bizony mondom nektek: átható tekintetem 

mindenütt felfedezi választottjaimat, akik lelkükben érzik, hogy most van jelenlétem ideje. Ők nem 

hallották az Én szavamat, mint ti, de a lelkükben hallanak egy hangot, amely azt mondja nekik, hogy ismét 

az emberiség között vagyok, hogy szellemileg "a felhőn" jöttem. Egyeseknek megadom, hogy a szellem 

szemével lássanak Engem, másoknak az intuíció képessége révén, a többieknek pedig erősen 

érzékelhetővé teszem szeretetemet, hogy érezzék Lelkem jelenlétét. 

14 Jelenleg az emberek szívének ajtaján kopogtatok. Vannak, akikkel felkészülten találkozom, mások 

elaludtak, mert a különböző szektákban és vallásokban maradtak, és rövid időre eltévedtek. De eljött az 

idő, amikor hangos csengőm hívni fogja őket, hogy mindannyian eljöjjenek Hozzám, megkapják lelkük 

feltámadását, és egyesülve érezzék békémet a földön, és elérjék az Ígéret Földjét. 

Példabeszéd 

15 Egy erényes és hatalommal teli nagyúr ült egy magas trónon, és a hatalmi szférájában hatalmas 

tömegek vették körül, millió és millió teremtmény. De e tömegek egyike sem tudott közeledni az 
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uralkodóhoz; csak messziről láthatták őt. De a szívük mélyén arra vágytak, hogy közelebb jöjjenek hozzá, 

hogy nagyon közel legyenek hozzá. 

Hirtelen kinyílt egy ajtó, és benne megjelent egy vérző bárány és egy felirat, amely így szólt: "Itt a 

fény, itt a nyitott ajtó mindenki számára, aki be akar lépni ─ mindenki számára, akinek erény van a 

szívében. Gyere, gyere közelebb!" 

Egy ragyogó fényt láttak, és a tömeg örömmel telve indult az ajtó felé. Néhányan megérkeztek és 

bementek az épületbe. De nem mindegyikük ért oda, mert útközben tüskés sövénybe ütköztek, és nem 

tudtak továbbmenni. Mások nagy akadályokba ütköztek, amelyek megakadályozták őket abban, hogy 

belépjenek ezen az ajtón. 

     De az az Uralkodó, a Mindenható Úr a magasból lenézett a sokaságra, és így szólt hozzájuk: "Menjetek 

be, menjetek be, mert a Bárány kiontotta a legtisztább vérét, hogy megmutassa nektek az utat, amelyen 

keresztül mindannyian bejuthattok az én országomba." 

16 Áldott gyermekek: Fenséges szeretetemmel szabadságot adtam lelketeknek, és megszabadítottalak 

benneteket a bűn láncaitól. Legdrágább Vérem által lehetőséget adtam nektek, hogy lelketek kiérdemelje 

jutalmát, és felemelkedjen, amíg el nem éri Országomat.  

A példázat vége 

17 Megértetek Engem, emberek? Ez az Uralkodó az Örök Atyátok, a Nagy Jehova. Az ajtó, amely 

kinyílik, Jézus, a ti Mesteretek, a feláldozott Bárány, aki azért jött a világra, hogy megmentsen benneteket, 

és aki az utolsó cseppig ontotta vérét, hogy fényt és feltámadást adjon a lelketeknek. 

18 Ebben a mostani időben ismét fizikai fedezettel bíztalak meg benneteket, hogy jóvátehessétek, 

hogy elfordulhassatok a bűntől és a világ minden hajlamától, hogy lépésről lépésre feljuthassatok a hegyre, 

ahol tárt karokkal várok benneteket. 

19 Megtanítottalak benneteket arra, hogy imádságban felemeljétek magatokat, hogy eltávolodjatok a 

bűntől, hogy elutasítsátok a kísértést. Mert meg van írva: Nem lesz többé lélekhalál, mert én vagyok az Út 

és az Élet, és eljön az idő, amikor emlékeztetni foglak titeket: "Hol van, ó, halál, a te hatalmad? Hol van, ó 

sír, a te győzelmed?" Mert az igazság az, hogy a bűn a halál oka, és én a Szentlelkem fénye által 

megszüntetem a bűnt ebben az időben. 

20 Eljön majd az idő, amikor látni fogjátok a termést, amit apránként elvetettek az emberiség körében. 

A ti kezetekre bíztam a munkagépeket, hogy megműveljétek a földeket, és tápláljátok az emberiséget a jó 

gyümölcsökkel. 

21 Megmunkálom a szíveteket az Igém finom vésőjével, és megvilágosítalak benneteket a Szentlélek 

fényével. Én vagyok a legjobb Tanító, és azért jöttem, hogy tanítsalak benneteket, hogy megbocsássak 

nektek, hogy az igazság ösvényén vezesselek benneteket, és mint a legjobb Orvos, azért vagyok 

közöttetek, hogy meggyógyítsam a lelketeket a leprától és megszabadítsam a fájdalomtól. 

22 Azért adom nektek tanításomat, hogy alkalmazzátok, hogy szeretetet és tisztaságot hordozzatok 

szívetekben, és bár a kísértés közeledik hozzátok, nem talál bennetek helyet, mert erőssé teszlek 

benneteket az Én fényem és szeretetem által, hogy elutasítsatok minden gyengeséget. 

23 Áldott nép: Tekintsetek a világra a háborúival, amint kiüríti a szenvedés poharát. De mindebből, 

amit megőriztem nektek, ne tulajdonítsátok a véletlennek, áldott emberek. Ti vagytok a megajándékozott 

emberek, hogy felkészüljetek az Én Igémmel, hogy megmutassátok a világnak, mert ez az Én akaratom. 

24 Ti vagytok az én eszközeim, Izrael kiválasztott népe, a ti kezetekre bíztam hatalmamat és 

világosságomat, hogy eloszlassátok az emberiség sötétségét. 

25 Engedelmességetek és küldetésetek teljesítése révén spirituálisan átalakultnak és a szellemi 

seregekkel egyesültnek fogjátok érezni magatokat, hogy továbbra is az Én szolgáim legyetek abban a 

Magas Túlvilágban, és soha többé ne szakadjatok el Tőlem. 

26 Ezt az időt a felkészülésetekre bíztam rátok, hogy megújulhassatok, és lépésről lépésre 

megmásszátok a hegyet. 

27 Bizony mondom nektek, szeretetem és a Szentlélek fénye kiáradt az egész emberiségre. A háborúk 

mégis meglepték a nemzeteket, ahogy János apostolom látta a II. korszakban. Elkészítettem-e nektek 
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ezeket a szenvedéseket? Én vagyok a halál? Nem, gyermekeim, Én vagyok az Élet, és az Életet minden 

gyermekemnek adtam. 

28 Minden reinkarnációban, amelyet a lelkedre bíztam, mindig az igazi életre való hívást adtam 

neked. De ez a fény nem csak nektek szól, Izrael kiválasztott népe, mert ti az egész emberiség képviselői 

vagytok. 

29 Beszélek a lelketekhez, kopogtatok a szívetek ajtaján, és a lelkiismereten keresztül érzékeltetem 

magam, hogy felismerjétek a lelketekre nehezedő felelősséget. 

30 Egyetlen utat jelöltem ki számotokra, mert én egy Isten és egy Törvény vagyok, és minden időben 

egy és ugyanazon Tanítást adtam át, hogy a lélek megtegye az én akaratomat. 

31 Szeretetteljes szavakkal tudatom veled, hogy nem tudtad teljesíteni a küldetésedet. Mert látom, 

hogy az emberiség tévútra tévedt, és vakságában és materializmusában hagyta, hogy az ember félrevezesse 

magát, és így olyan, mintha sötét kötést viselne a lelkén, és megfosztotta volna magát kegyelmemtől. 

32 Ismerjétek fel, népem, hogy az emberiség mennyi tévedésen van fennakadva. Tudatlansága révén 

az anyagiasságában keres Engem, és a szíve hamis isteneket imád. Ezért nem érezte jelenlétemet lelkileg. 

Gyermekeim gyönyörködnek a szép szavakban, és azt hiszik, hogy a fény és az igazság útján járnak, 

anélkül, hogy felismernék Szellememet, mint üdvözítő csillagot, amely a végtelenből küldi fényét. 

33 Téged választottalak ki a világból, és bár tanulatlan és jelentéktelen vagy, közvetítésed által 

fejeztem ki Igémet, hogy a Szentlélek fényén keresztül elmagyarázzam Igazságomat a világnak, hogy ez 

az emberiség többé ne essen tévedésbe, és hogy szelleme a kegyelem életét birtokolhassa, és hogy érezzen 

Engem a szívében, és lelkesedjen. 

34 Azért választottalak ki benneteket, hogy kegyelmem birtokosai legyetek, és hogy elinduljatok ─ 

amint megértetek Engem ─, hogy megmentsétek embertársaitokat a pusztulástól, hogy megmentsétek a 

hajótörötteket a gonoszságban gazdag tengerből, hogy kiszabadítsátok a kísértés rabjait. 

35 A Harmadik Időben a hívást mindenkinek egyformán engedem, hogy minden juhom 

visszatérhessen az akadálynak. 

36 Megmentem a lelket a sötétségből és felébresztem álmából, mert megteremtettelek benneteket és 

nagyon szeretlek benneteket, és a Második Korszakban az emberiség iránti szeretetből kiontottam 

Véremet a ti üdvösségetekért. 

37 Sok spirituális előnyt mutattam nektek, hogy felkészüljetek és Isteni Ügyem katonáivá váljatok. 

Rátok bíztam üzeneteimet kinyilatkoztatás formájában és intuíción keresztül, hogy megértsétek 

akaratomat. 

38 Megmondtam nektek, szeretett Izrael, hogy eljön az idő, amikor rossz szócsövek fognak 

felemelkedni, hogy egy hamis Jézusnak adjanak hozzáférést, és anyagi törekvéseikben megtévesztenek, és 

azt mondják, hogy rajtuk keresztül beszél a Mester. Hamis "vezetők" és hamis "próféták", hamis 

"katonák" fognak felemelkedni, akik igéjükkel és anyagi törekvéseikkel megpróbálnak majd tévútra 

vezetni benneteket a fény és az igazság útjáról. 

39 Figyelmeztettelek. Ne feledjétek, hogy minden évben azt mondtam nektek: Készüljetek fel, 

szeretett emberek, használjátok Jelenlétemet, és halmozzátok fel szívetekben Igémet, hogy holnap ez 

legyen a bátorításotok, és így az idő nem fog felkészületlenül érni benneteket. 

40 Három utolsó évet bíztam rátok, hogy összeszedjétek magatokat és felkészüljetek, hogy példát 

mutassatok a hanghordozóknak, hogy felismerjenek benneteket az Isteni Mester igazi katonáiként és 

valódi tanítványaiként. De ezt a kegyelmet sokan közületek visszatartották és nem vették tudomásul. 

Azt mondtam Izraelnek: Nézd meg az emberiséget, hogyan burkolózik sötétségébe, fanatizmusába és 

bálványimádásába, és ezért ébredt fel szívében a hatalomvágy, a kapzsiság, az önhittség, ami büszkévé 

teszi, és mindez utálatos az Én átható szemeimben! Téged azonban megvilágosítottalak, kézen fogtalak, 

hogy elindulhass, hogy megmutasd a világnak a fény útját. 

41 Már a Második Korszakban megadtam nektek a próféciámat, hogy bejelentsem nektek a 

megpróbáltatásokat, amelyek meg fognak történni. Azt mondtam, hogy a föld megremeg, hogy a 

természet erői elszabadulnak, hogy járványok, siralom és halál pusztítja majd a tájakat, hogy a háborúról 

szóló hírek félelemmel töltik el az emberek szívét. 

42 Én vagyok az, aki fényként jelenik meg az emberiség előtt ─ Én vagyok az, aki irányt ad a 

léleknek, és rábízza hatalmamat és szeretetemet, hogy az uralkodjon a test felett, és az tegye akaratomat. 
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43 Igazságosságom megállítja az emberiség háborús vágyát, és az emberek szeretni fogják egymást. 

Nem lesz többé önzés, sem önhittség, sem megértés hiánya. Mindenki az Isteni Törvény szerint fogja 

irányítani magát, mindenki engedelmeskedni fog a Teremtő akaratának. Béke lesz a földön, és a nemzetek 

nem fognak többé háborúzni egymás ellen. A tudomány is fel fog ismerni Engem. Mindenki ugyanazt az 

utat fogja járni és keresni, ugyanaz lesz a célja, és ebben a világban erkölcs, irgalom és igazi egyetértés 

lesz. 

44 Ti vagytok azok, szeretett emberek, akik megtisztítjátok és járhatóvá teszitek az utakat. Mert nagy 

tömegek fognak utánatok jönni, és ezeket a tömegeket én felruházom az Igémmel. 

45 Mikor lesz ez, Izrael? Nem tudjátok, de én mondom nektek: keljetek fel a harcra, hogy az 

emberiség megkapja békémet és szeretetemet, és hogy isteni irgalmam védelmében maradjon. 

46 Nagyon rövid az az időtartam, amely alatt még mindig rendelkezni fogtok az Igémmel az emberi 

értelmi képességen keresztül. Mégis vannak, akik ─ értelmük szerint ─ így beszélnek: "Hogyan hagyhatna 

el minket az Atya, hiszen Ő a szeretet?". Neki, mint Szeretetnek, kötelessége közel lenni hozzánk, nagyon 

közel ─ ma, mivel veszélyben vagyunk, mivel még nem értettük meg az Ő útmutatását, mivel még nem 

halmoztuk fel magunkban azt a sok mindent, amit Ő adott nekünk, és még gyengék vagyunk. Ő a szerető 

Isten, aki nem hagyhat minket az idő múlásának kegyetlenségére. Ő a legfőbb Szeretet, aki nem tud 

megdorgálni minket, ha megszegjük a törvényét. Ő mint szeretet nem vonhat minket felelősségre, ha nem 

engedelmeskedünk legfőbb akaratának. Az Ő Igéjét csak azokról a helyekről vonja vissza, ahol valaki nem 

teljesítette az Ő törvényét ─ bizonyos helyeken az Ő Fénye és Igéje visszavonásra kerül. De azokon a 

helyeken, ahol aktívan munkához látunk, Ő velünk marad." 

De a Mester azt mondja nektek: Tudtam, hogy az emberi értetlenség akadálya lesz az igaz Igémnek. A 

Szentlélek templomában azonban minden szekta, minden vallási közösség eszméi egyesülnek. 

47 A Mester már hosszú ideje veletek van. Felkészítettelek benneteket, kiválasztottként jelöltelek meg 

benneteket a fényemmel, adtam nektek a béke csókját, hogy állhatatosan és engedelmesen éljetek. Annak, 

aki felkészült, megadatik, hogy behatoljon az Atya titkaiba, hogy megtudja, hogy munkám nem titok. 

48 Ne érezzétek magatokat elhagyatottnak a világban, használjátok az irgalmat, a békét és a 

vigasztalást, amelyet szavaimban naponta elhozok nektek. Azt akarom, hogy tudjátok, hogyan vezessétek 

magatokat holnap, és hogyan fogadjátok gondolataim rezgéseit. Szükséges, hogy holnap, amikor már nem 

hallotok Engem egy hanghordozón keresztül, alkalmazzátok tanításaimat, és megtanuljátok, hogyan 

fogadjátok fényemet lelkileg. Szellemi világom minden spirituális megnyilvánulásnál veletek lesz. 

49 Ha felkészültek vagytok, nem lesznek olyan akadályok vagy távolságok, amelyek 

megakadályozhatnak benneteket abban, hogy a fény és a béke üzenetét eljuttassátok az emberiségnek. Az 

alázat és a szelídség példaképe leszel embertársaid számára, rajtad keresztül életet és bátorítást adok nekik. 

Boldogok azok, akik megöregedtek a munkájukban az én területemen ─ azok, akik ifjúként elfordultak a 

világ túlkapásaitól, mert örök örömben fognak részesülni. Ne keressetek azonban jutalmat ebben a 

világban, és ne várjatok dicséretet, mert ezek a hiúságok megfosztanának benneteket attól a kegyelemtől, 

amelyet a lelketekre bíztam. Tiszteljétek az emberiség jó vagy rossz eszményeit, de csak hallgassatok a 

lelkiismereteteken keresztül az Én hangomra, hogy egyesüljetek és alázatosak legyetek, hogy 

bebizonyítsátok, méltók vagytok az emberek megbecsülésére. 

Példabeszéd 

50 Az egyik régióban sok rászoruló ember volt. De egy úr, aki nagy vagyonnal és javakkal 

rendelkezett, elküldött értük, és megmutatta nekik a napot, amikor megadja nekik azt, ami hiányzik nekik. 

Amikor eljött ez az idő, a rászorulók odamentek ahhoz az Úrhoz, és azt mondták neki: "Uram, 

hívásodra siettünk, most már a jelenlétedben vagyunk." 

Az Úr tekintete tele volt együttérzéssel és irgalommal a rászorulók mezítelenségét és szegénységét 

látva. Aztán megkérdezte tőlük, hol van az otthonuk, hogy elküldhesse nekik a szeretet ajándékait, 

amelyeket ő ad majd nekik. Azt mondták neki: "Uram, nincs otthonunk és nincs menedékünk. Ahol a sötét 

éjszaka meglep minket, ott pihenünk." 

Aztán minden Úr bőkezűen adott nekik a gazdagságából, és azt mondta nekik: "Ha még több hiányzik 

a szeretet eme ajándékából, jöjjetek újra, amikor szükségetek lesz rá. Most menjetek tovább." 

51 Ugyanígy az árva asszony és az özvegyasszony is eljött az Úr elé, és ő a szeretet ajándékát adta a 

kezébe. Jöttek az ifjak és a szüzek a sirató sírással, békesség és vigasztalás nélkül, és az Úr, aki mindent 
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látott, szintén adott nekik az ő gazdagságából, és palástjával betakarta mezítelenségüket. Jöttek az idősek, 

akiknek ereje kimerült, és nekik bátorítást, békét és jólétet adott. 

52 Mind az egyik, mind a másik elhagyta azt a várost. De eljött a nap, amikor az Úr, aki sokat adott 

nekik, újra látni akarta azokat a sokaságokat, hogy lássa, tudták-e használni a gazdagságot, vagy ismét 

szegénységbe estek. De az Úr látta, hogy megint fájdalmaik vannak. 

A példázat vége 

53 A Mester megkérdezi tőletek: "Kiről beszéltem nektek?" És ti azt válaszoltátok Nekem: "Mester, 

magunktól." 

54 1950 után, amikor már nem fogtok Engem ebben a formában hallani, a nagy megpróbáltatások az 

emberiség körében lesznek. De ti, szeretett népem, bízzatok az én hatalmamban, szeretetemben és 

irgalmamban. Példát kell mutatnod embertársaidnak, hogy közvetítéseddel megmenthessem őket a 

pusztulástól. 

55 Az emberiség kiüríti a szenvedés poharát, és panasza eljut hozzám. De mint szeretet és irgalom 

mindig az emberiséggel voltam. Atyám, de mit tegyek az emberiség siránkozásával szemben? 

Sugározzátok szeretetemet és bátorítsátok a lelkeket, mint mindig. 

56 Aki gyenge, az jobban fog szenvedni attól, amit a világtól kap, mint attól, amit a lelkének 

feladatként kijelöltek. Azok, akik fintorogva néznek rád, és látják, hogy gyenge vagy és megszeged 

törvényemet, azok lesznek azok is, akik káromolnak téged, és megmutatják, hogy nem teljesíted 

parancsaimat. 

57 Gyakran figyelmeztettelek benneteket a kísértésre, amely leselkedik rátok, hogy tévútra vezessen 

benneteket. De állhatatos katonáknak kell lennetek a harcban, és nem szabad gyengének lennetek a 

megpróbáltatásokban, sem a gonoszság alattomosságában. 

58 Kevesen vannak azok, akik valóban felkészültek arra, hogy befogadják bölcsességemet. 

59 Az alázatos, a szerény, az intellektuálisan írástudatlan embereken keresztül ismertettem meg 

magam, hogy a világnak bizonyítékot adjak hatalmamról és bölcsességemről. 

60 Az értelem különböző szervein keresztül adtam nektek az Igémet, hogy kijavítsalak benneteket, és 

hogy szeretetemet, világosságomat, irgalmamat adjam nektek, hogy megtanítsalak benneteket az erényre, 

hogy a hallgatók sokasága felemelkedhessen a kegyelem életére. 

61 Az ember éhes és szomjas az igazságomra, de a szíve gyűlöletet, gyomot, rosszindulatot rejt, és a 

téveszme eluralkodott rajta, mert a különböző világnézetek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy más 

tanítással és más törvénnyel csábítsák el. 

62 Keressétek a közösséget Istenetekkel, szeretett emberek, és ne boruljatok le az anyagi tárgyak előtt, 

és ne imádjátok őket, mert én soha nem tanítottam ezt nektek, és nem hoztam nektek miszticizmust. Csak 

azért öntöttem a lelketekbe az Én fényemet és irgalmamat, hogy az anyagiasság ne álljon az utatokba. 

63 Ha figyeltek és imádkoztok, ha tanulmányoztok és kutattok, sokat fogtok kapni Tőlem, amikor az 

1950-es év véget ér. Mert ti fejlett lelkek vagytok, akikre sok kegyelmemet bízom. De megmondtam 

nektek, hogy ha felkészültség hiányában nem tudjátok, hogyan tegyetek tanúságot rólam, akkor a kövek 

fognak beszélni, és tanúságot tesznek jelenlétemről az emberiség körében. 

64 Szavamban elmagyaráztam nektek azt, amit nem értettetek, hogy eltávolíthassátok a hibákat, 

amelyeket ti hoztatok Munkámba. Mert hogyan is adhatnátok jó példát embertársaitoknak, ha előbb nem 

tisztultatok meg korábbi szokásaitoktól? 

65 Megbocsátottam neked és felékesítettelek, hogy később te is ugyanezt a szívességet tedd az 

embereknek. Rátok bíztam szavamat, mint a világosság kardját, hogy felemelkedjetek a harcra, és 

eltávolítsátok a sötétséget és a fanatizmust, amely behatolt az emberi szívekbe. Mert ez olyan, mint egy 

rossz mag, amely nagyon elszaporodott, és ezért az emberiség letért az igazság útjáról, és nem tudott a 

lélek tökéletességére törekedni. 

66 Azzal a szándékkal jövök, hogy a világ felismerje hibáit; hogy ne térjen le többé az általam kijelölt 

útról. Ezen az ösvényen nincsenek tövisek és kőszilánkok, hogy vérezzen a lábad. 

67 Az ember felemelkedik, hogy próbára tegyen Engem, és nem veszi észre, hogy ebben az időben 

mindannyian nagy megpróbáltatásoknak vagytok kitéve. Mert a világ büszke lett tudományára és 

gazdagságára, és megtagadott Engem, mint Királyát és Urát. Ezért az emberek azt is tagadni fogják, hogy 
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az emberi értelem képességén keresztül ismertettem meg magamat veletek. De azok, akik így tagadnak 

Engem, szeretettel és irgalommal fognak szenvedni a lelkükben, hogy felébredjenek és felismerjék, hogy 

amit teremtettek, az mulandó, és hogy a Magasztos és Örök Élet Bennem van. 

68 Emberek, ne hagyjátok, hogy a hanghordozókon keresztül történő igehirdetésem utolsó pillanatai 

kihasználatlanul maradjanak, mert Szavammal felkészítelek benneteket arra, hogy ellenálljatok minden 

megpróbáltatásnak, hogy rendelkezzetek a fény fegyvereivel, amelyekkel harcolni fogtok az emberiség 

megtévesztése és önzése ellen. 

69 Ne érezzétek magatokat sem gyengének, sem jelentéktelennek, mert bőségesen megajándékoztalak 

benneteket kegyelmemmel, útmutatásaimmal és szeretetemmel, hogy a harmadik korszak katonáiként 

emelkedhessetek fel. 

70 Az emberi szív érezni fogja szeretetemet és dicsőíteni fogja Isteni Nevemet. Atyaként senkitől sem 

tagadom meg kegyelmemet. El fogom távolítani a megvakítottak sötétségét, mert Szentlelkem fénye 

eloszlatja a világ sötétségét, hogy megszabadítsa a lelkeket, és ezeket mentettem meg mindenkor. 

71 Amikor lelkileg elszellemiesedsz, Izrael ─ ki lesz képes akkor visszaterelni téged az utadra? 

Milyen tekintet lesz akkor benned, mint egy nyílvessző? Csak mosolyokat fogtok látni, örömmel teli 

szíveket és kezeket, amelyek átölelni fognak benneteket, és ez olyan lesz, mint egy várva várt jutalom a 

küzdelmetekért, hogy ne csak fájdalom legyen az, amit életutatokon tapasztaltok. 

72 Tanításomban még sok mindent rátok bízok, hogy harcosok legyetek, akik a fény fegyvereit, a 

szeretet kardját hordozzák, és magasan tartják a hit, a remény és az irgalom zászlaját. 

73 Mi hiányzik még neked, Izrael, hogy gondolatban és tettben egyesülve felemelkedj, hogy 

megújulj, hogy tiszta tükör legyél, amelyben az emberiség láthatja tökéletlenségeit. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 347  
Az én békém legyen veletek! 

1 Ezen a napon fogadlak és megáldalak benneteket. Lelked felkészült, figyelve szellemed hangjára, 

hogy befogadja tanításomat. Olvasom a szíveteket, simogatlak benneteket, és átadom nektek az Igémet, és 

ez balzsam lesz, amely enyhíti életetek szenvedéseit. 

2 De nemcsak megvigasztallak benneteket ebben az időben, hanem meghívlak benneteket, hogy 

legyetek tanítványaim. Azt mondom neked: Vedd fel a keresztedet és kövess engem! Emlékezzetek 

példáimra a Második Korszakban minden lépésetekben. Nem volt hiábavaló, hogy akkoriban emberként 

jöttem. 

3 Szenvedésem, Igém és legfőbb parancsaim a lelkedbe vannak írva. Ott van a könyv, amelyet a 

három időkben írtam, ott van a szavam, amelyet minden küldöttemen keresztül adtam, ott vannak a 

bizonyságtételek és a tettek. Mindent megtalálhatsz magadban, ha megtanulsz behatolni a lelkedbe. 

Lelkileg már nem vagytok kisgyermekek, mert átmentetek az ösvényen, és az érettségben, a csúcsponton 

vagytok. 

Ti, akik hallottátok az Igémet az Első, a Második és a Harmadik alkalommal ─ hogyan kételkedhettek 

ebben az üzenetben? Hogyan tudnátok kitörölni a lelketekben hagyott üzeneteimet, hiszen megígértem 

nektek, hogy visszajövök ─ hiszen azt mondtam nektek: "Még egyszer veletek leszek"? 

Azt azonban nem mondtam meg, hogy milyen módon, csak tudattam veletek, és megjelöltem az időt és 

az eseményeket, amelyek visszatérésemről fognak beszélni ─ mindazt, amit előre megmondtam nektek. 

Most azt mondom nektek, hogy nagy megpróbáltatások lesznek, hogy biztosak lehessetek abban, hogy a 

Szentlélek leszállt a szellemetekre, hogy beteljesítse küldetését az emberiség körében. 

4 Itt az idő! Minden általam adott bejelentésem valóra vált. Azok minden próféciája, akik 

szellemben és igazságban szóltak, beteljesedett. 

5 Itt jelen vagyok, mindig veletek vagyok, nem rejtettem el magam. Ebben az időben, vagyis a 

Második Korszakban való távozásomtól a Harmadik Korszakban való eljövetelemig mindig jelen voltam 

az emberiség számára. Fényem mindig is közöttetek ragyogott, szeretetem ugyanaz, tanításom és példáim 

is ugyanazok, ez csak a kinyilatkoztatás egy másik fázisa. 

Ebben az időben fizikailag hallhatóvá tettem Szavamat, hogy megértessem magam számotokra. A ti 

nyelveteket használtam, hogy megértsétek az üzeneteimet, és itt vagyok, emberek, tele szeretettel 

közöttetek, tárt karokkal, és ahogyan az Atya befogadja a tékozló fiát, úgy fogadtalak én is titeket. 

De tanítványaimmá teszlek benneteket ─ azt akarom, hogy tanúi legyetek minden szavamnak és 

megnyilvánulásomnak. Meghagyom a szívetekben megírva a Harmadik Korszak Testamentumát, az annak 

az időszaknak megfelelő értékes könyvet. 

6 Számos hanghordozó közvetítésével hallottátok szavamat. Mindegyiküknek küldetése van Tőlem 

ebben az időben, egy nagyon fontos szerepet kell betöltenie. Az ő felelőssége nagyon nagy, és amikor az 

emberi agyon keresztül történő igehirdetésnek ez az időszaka véget ér, számon fogom kérni minden egyes 

ilyen hanghordozótól, és számot kell adniuk nekem a Szavaimról, a fényről, amelyet az agyukba adtam, 

hogy az szavakká váljon, és hűségesen továbbadják az embereknek ─ azoknak az embereknek, akik 

szeretnek engem, és számot kell adniuk nekem. De az embereknek is számot kell adniuk Nekem minden 

szavukról, és amikor eljön a teljes aktivitás ideje, mindannyiuktól számon fogom kérni. 

7 Ma Atyaként és Mesterként jöttem hozzátok, ítéletem Izrael népében még nem kezdődött el, még 

nem követeltem tőletek az aratást. Ma még hagyok nektek időt, de a Mester azt mondja nektek: 

használjátok fel arra, hogy cselekedjetek, tanuljatok, hogy behatoljatok tanításomba, amely mély, hogy 

emiatt szerethessetek Engem, és mindig kövessetek Engem. 

8 Lelkemben mindannyiótok számára van egy hely. Ha egyszer kiérdemelted ezt a magas jutalmat, 

akkor el fogsz jönni hozzám. Addig is harcoljatok a földön, azután pedig harcoljatok azon az úton, 

amelyre az Én akaratom szerint küldelek benneteket, hogy felajánlhassátok Nekem küldetésetek 

beteljesülését. Ne feledjétek, hogy mindig elkísérlek benneteket, hogy tekintetem mindenhová követ 

benneteket, hogy védelmem mindannyiótok számára korlátlan, hogy fájdalmaitok nem maradnak 

észrevétlenül, hogy szívetek mélyén olvasok és ismerem jövőtöket. 
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9 Tehát, emberek: szeressetek Engem, tanulmányozzátok tanításomat, hogy megértsétek mindazt, 

amit mondani akarok nektek, és amit rátok akarok hagyni. Én, mint Atya, szeretettel telve jövök, hogy 

parancsolatokat és utasításokat adjak nektek, mert ti vagytok az emberiségért felelős emberek, akiknek 

tanítóknak, példaképeknek, vezetőknek kell lenniük. Ezért tanítottalak benneteket nap mint nap, ezért nem 

hallgatott el az "Igém". Hosszú időt adtam nektek, hogy meghallgassatok Engem, hogy végre 

megnyissátok elméteket és felkészítsétek szíveteket, hogy megértsetek Engem. 

10 A Második Korszakban csak három évig beszéltem hozzátok. A szavam szüntelen volt. Abban az 

időben éjjel-nappal beszéltem a tanítványokhoz ─ azokhoz, akik odajöttek hozzám, hogy 

meghallgassanak. Veled éltem, láttad minden cselekedetemet. Tanúi voltatok születésemnek, tanúi 

voltatok emberi lényként való felnövésemnek. Nem rejtettem el magam előletek, azt akartam, hogy 

minden cselekedetem ismert legyen, de ti ítélkeztetek felettem, emberek, anélkül, hogy bírák lettetek 

volna. Megítélted gyermekkoromat, ifjúságomat, megítélted szenvedésemet, és bár az én teremtményem 

vagy, néha rosszul ítéltél meg Engem. Bár Te magam is része vagy Nekem, az Én gyermekem vagy, 

Atyaként elítélted cselekedeteimet. 

11 Én vagyok a szeretet és a megbocsátás. Együttérzően néztem ítéletetekre, és azt mondtam nektek: 

egy napon, hosszú megpróbáltatások, életetek nagy élményei után megismeritek majd azt a szeretetet, 

amelyet Jézus árasztott az emberiségre ─ az Ő törvényeit, az Ő irgalmát, és soha többé nem fogtok letérni 

arról az útról, amelyet Ő állított elétek. Siratni fogjátok a múltatokat, és lehetőséget fogtok kérni Tőlem, 

hogy jóvá tegyétek minden vétkeiteket, hogy kövessétek az utasításaimat, és önkéntesen a szolgáimmá 

váltok. 

De én nem akarlak benneteket szolgáknak látni. Azt akarom, hogy mindig a gyermekeim, a 

tanítványaim legyetek, mert nekem nincsenek szolgáim. Mindannyian az Én teremtményeim vagytok, 

akiknek adtam tulajdonságaimat, hatalmamat és kegyelmemet. Mindannyian hozzám tartoztok. Még ha a 

világ nem is ismer el Engem, hozzám tartozik, és jogom van szeretni. 

Emberiség, nem tudsz megállítani Engem abban, hogy szeresselek, de küzdened kell azért, hogy 

minden zavaró tényezőt távol tarts az utadtól, és keresd a fényt, amely az üdvösség kikötőjébe visz. 

12 Végtelen próbatételekkel találkoztatok ez idő alatt, szeretett lelkek. Gyakran botladoztál, még a 

"húsod" is könnyekre fakaszt. De nem erősebb-e a lélek a testnél? Nem adtam-e nektek hatalmas erőt, 

hogy harcolhassatok minden ellenféllel szemben? Nem az Én szellemem részei vagytok? 

Megvan benned az erő, a felhatalmazás és az energia ─ minden szükséges ahhoz, hogy megküzdj a 

lelkedet fenyegető összes veszéllyel, amellyel találkozni fogsz. Figyelmeztetlek benneteket, emberek, mert 

még nagyobb veszélyekkel fogtok találkozni az utatokon, mint amilyenekkel ma találkoztatok. De ezért ne 

álljatok meg az úton, ne engedjétek, hogy gondolkodásotok összezavarodjon. 

13 Bejelentettem nektek az üldözések, a más vallású emberek elítélésének idejét. De ti vagytok az én 

tanítványaim, nálatok van a hatalom és a világosság, és ezzel képesek lesztek győzedelmeskedni minden 

világnézet, minden "fény" felett, amit az emberek mutatnak nektek. Eleinte nem fogsz tudni nekik 

semmilyen anyagi könyvet vagy anyagi munkát mutatni. Csak a hiteteket és a szereteteteket tudjátok majd 

bemutatni, és ezeket az erényeket, amelyek spirituálisak, nem fogják tudni megérinteni. Érezni fogjátok 

magatokban, hogy egy nagy hit keríti hatalmába lényeteket, és ez is elég lesz ahhoz, hogy elviseljétek. 

Olyan leszel, mint egy elpusztíthatatlan oszlop mások útjában. 

14 Még ha a materialista világnézetek el is jutnak hozzátok, még ha a tudományon keresztül akarnak 

is elcsábítani benneteket, ne hajtsátok meg a nyakatok előttük. Érezni fogjátok, hogy szeretetem teljes 

mértékben lüktet a szívetekben, érezni fogjátok, hogy törvényem élő, amely kérlelhetetlen, amely 

változatlan az idők során, és tudni fogjátok, hogyan adjátok tovább a belőletek származó nemzedékeknek. 

Mert ezt a népet a többi nép tanítójaként hagyom meg. Mindegyikőtöket egy nagy fa gyökerének fogom 

használni, amelyet akaratom szerint ágakkal fogok ellátni. Minél nagyobbak az erényeid, annál nagyobb 

lesz a fénye azoknak, akik követni fogják a lépteidet. 

15 Harcoljatok szeretteitekért, küzdjetek a rátok bízott teremtmények hitéért. Kegyelmet és 

képességet hoznak, és egy lépést tesznek előre a spiritualizáció útján. Megerősítik majd szavaidat, és ha 

már nem leszel velük, emlékezni fognak arra a törvényre, amelyet szüleik a földön követtek, és akkor 

hűségesek lesznek hozzá. 
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16 Ez Izrael népének története ─ azé a népé, amely hűségesen követ engem, mert világosságom, 

bölcsességem gondviselőinek neveztem el őket. Nehéz küldetésetek van az emberiséggel szemben, nem 

fogtok tudni hol az egyik, hol a másik oldalra hajolni. 

Ismeritek az utatokat ─ tudjátok, hogy Atyátok úgy jött le hozzátok, hogy fizikailag hallhatóvá tette 

magát, hogy beszéljen hozzátok, hogy vezessen benneteket, mivel még nem voltatok felkészülve rá, hogy 

szellemtől szellemig beszélgessetek Velem. 

17 Megnyilvánulásaimat kézzelfoghatóvá tettem, és Szavamat világossá, hogy megértsetek Engem. 

De amikor ennek az időszaknak vége lesz, az 1950-es év után, akkor már biztosan tudni fogjátok, hogy 

milyen utat kell követnetek. Beszélgetni fogtok Velem, és az intuíciótok megmondja nektek, hogyan 

gyakoroljátok tanításomat, hogyan juttassátok el ezt a drága magot a szívekbe, amelyeknek szükségük van 

rá. Egyetlen magot sem fogsz elpazarolni, nem fogsz véletlenszerűen vetni, hanem oda teszed, ahol a föld 

már előkészített ─ ahová az intuíciód azt súgja, hogy ez a mag ki fog csírázni, és így olyan leszel, mint a 

vetés. 

18 Az apostolok példáját követve elindultok, hogy elvetitek a magot az emberek szívében és lelkében. 

De a könyv, amit be kell mutatnod, a saját életed könyve lesz, a saját példád, a hited és a belém vetett 

bizalmad. Ez meggyőzőbb lesz, mint amit szavakkal elmondhatnál. Ezért ma tegyetek nagyszerű 

elhatározásokat a küldetés teljesítésére, emberek. 

19 Itt hagylak a helyemen. A hanghordozók ajkai elhallgatnak, de a ti ajkatok felkészült lesz, a 

szívetek ihletett. Végtelen inspirációk ösvényén vezetlek benneteket, majd holnap olyan tanításokról 

fogtok beszélni, amelyek még ismeretlenek számotokra. 

20 Engedni fogom, hogy behatoljatok a szívek legbelsőbb részeibe, amelyek várnak Rám. Mint az Én 

küldötteim küldöttei fogtok elindulni, hogy a szent kinyilatkoztatásokról beszéljetek azzal a tisztelettel és 

szeretettel, amellyel Engem hallottatok egy emberi lény közvetítésével. A szád gyakorlott lesz, de 

vigyáznod kell a szavaidra, mert ajkaid soha nem hazudnak. Figyelni foglak benneteket a Túlvilágról, és 

példátok kitörölhetetlen betűkkel marad megírva. 

Igen, Izrael népe, lépésről lépésre haladok veletek a küldetés beteljesedése felé vezető úton. Minden 

műnek szüksége van egy bizonyos időre ahhoz, hogy megértsük. Azért adtam nektek ezt az időt, hogy 

elérjétek a teljességet, az érettséget, és a spiritualizáció útjára lépjetek. 

21 Nem egyszerre vontam meg tőletek korábbi szokásaitokat, hanem apránként elhagytattam veletek 

azokat, amelyek nem tetszettek nekem. Megtanítottalak titeket a lélekkel imádkozni, elmondtam nektek, 

hogyan beszéljetek Atyátokkal azáltal, hogy csendbe, elmélkedésbe és közösségbe vonultok Istenetekkel. 

22 Folytassátok tehát az utatokat, emberek. Az ima lesz a védelmed, a hit az üdvösséged. A 

megpróbáltatás óráiban Jelenlétem veletek lesz. Belülről hallani fogjátok üdvözlésemet, mint ezúttal: 

"Békém legyen veletek", és akkor érezni fogjátok a bizalmat, hogy erős karom a karotokban van, és hogy 

amit Szavamnak engedelmeskedve tennétek, azt Én megáldom és megerősítem. 

23 Mostanáig gyermekként és tanítványként maradtatok körülöttem, és én szeretettel tanítottalak 

benneteket, legkedvesebb szavaimat a szívetekbe eresztettem, hogy táplálkozzatok belőlük. A lélek 

szeretetből táplálkozik, nincs más táplálék számára. Amikor tehát eltávolodtok ettől a szeretettől, ettől az 

esszenciától, ami a szavaimban van, akkor érzitek az ürességet, az árvaságot, a szükségletet, hogy 

befogadjátok ezt a simogatást. És amikor visszatérsz Hozzám, újra megtöltöd szíved ürességét ezzel a 

kristálytiszta vízzel. 

24 Ezt a kútfazekat csordultig töltöttem, hogy ne érezzétek magatokat szomjasnak, hogy mindig tele 

legyetek kegyelemmel és inspirációval, hogy Lelkem szeretete éljen a szívetekben. 

Ez a forrás nem fog elapadni, emberek, még akkor sem, ha az Igém ebben a formában megszűnik. 

Akkor megkapjátok sugárzásaimat, mondataimat imáitokban, elragadtatásotokban. Minden érthető lesz 

számotokra, akkor nem fogok idegen nyelvet használni, hanem továbbra is abban a szellemi 

kifejezésmódban fogok hozzátok szólni, amelyben eddig is beszéltem hozzátok, és minél nagyobb a 

felkészültségetek, annál magasabb szintű tanítások tartalmát fogjátok tudni megérteni. 

25 Hány kinyilatkoztatást fogok adni nektek, emberek! Mindazt, ami nem emberi közvetítéssel 

hangzott el, majd később elmondom nektek, lélektől lélekig. De ezért továbbra is odaadóan kell 

imádkoznotok. Az imádságtól el fogtok jutni az elragadtatásig, és akkor, amikor a lelketek felemelkedik, 

érezni fogjátok, hogy az Isteni Mester hogyan tisztázza az Ő Igéjét, hogyan mond el mindent egy 
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mondatban, és ezt a mondatot, amit én adok nektek, meg fogjátok érteni, meg fogjátok ismertetni 

társaitokkal, és így 1950 után az emberek képesek lesznek folytatni a tanulást ebben a formában. 

26 Nem hagyom, hogy egy napig is tétlenkedjetek. Ha felkészültök, az inspirációm folyamatos lesz. 

Mindig, amikor felkészültnek talállak benneteket, nagyszerű tanításokat fogok kinyilatkoztatni nektek, 

amelyek a lelket érintik, és nagyszerű próféciákat fogok adni nektek, amelyek az új nemzedékeket fogják 

szolgálni, mert sok tanítást fogtok írásban hagyni. 

1950 után megengedem nektek, hogy leírjátok ezeket az inspirációkat, hogy ne törlődjenek ki a 

halvány emlékezetből, hogy örök időkre megmaradjanak az emberiség örökségeként, és az a mérhetetlen 

éhség, amelyet ez a világ jelenít meg előttem ─ a szeretet és az igazság, a megértés, a szellemi 

kinyilatkoztatások iránti szomjúság oltva lesz az útmutatásokon keresztül, amelyeket Izrael népének 

hírvivőként kell eljuttatnia minden régióba, a nagy tömegekhez. 

27 Eljött a mindenre kiterjedő ítélet ideje, és minden művet és minden vallási közösséget Én fogok 

megítélni. Az ember lelkéből gyötrelmes kiáltás fog felhangzani, mert minden, ami hamis, lelepleződik; 

egyedül az igazság fog felragyogni. Lesz egy ébredés az emberiségben, és akkor az emberek azt fogják 

mondani Nekem: "Atyám, add nekünk a Te segítségedet, adj nekünk igaz világosságot, hogy vezessen 

minket." És ez a fény és ez a segítség a Szentlélek tanítása lesz, ez lesz az a tanítás, amelyet én adtam 

nektek, és amely mindannyiuké, mert én vagyok mindenkinek az Atyja. 

28 Lelkem már látja az emberek árvaságát ─ az ürességet, amit mindenki érez a szívében. Látom, 

hogy ezt az űrt földi örömökkel próbálják betölteni, és nem találnak semmit, amivel szomjukat olthatnák. 

Mindenütt ezt a megkönnyebbülést, a balzsamot keresik, és ugyanolyan kevéssé találják. De amikor ─ az 

emberiség felteszi magának a kérdést ─ és kinél találjuk meg ezt a balzsamot és ezt a békét? 

De az Atya azt mondja nektek, emberiség: Várlak benneteket; minden, amire szükségetek van, bennem 

van és bennetek van, de ti nem tudtátok, hogyan keressétek. Különböző utakra tévedtetek, és békét 

kerestetek ott, ahol nincs. Az igaz szeretetet és az igaz fényt ott kerested, ahol nincsenek. Keress Engem, 

és Velem megtalálod a szeretetet, amelynek el kell töltenie a szívedet, és Velem megtalálod a lelki békét, a 

fényt és a gyógyító balzsamot. 

Már kimerültetek a keresésben, és nem kopogtattok többé Szellemem ajtaján. Bolond vagy, de én 

várok rád, és amikor kopogtatsz az ajtómon, az gyorsan kinyílik és beenged. Megmutatom nektek az 

ország minden gazdagságát, és megvigasztallak benneteket múltbéli szenvedéseitek tekintetében, és akkor 

siratni fogjátok az elvesztegetett időt, siratni fogjátok vétkeiteket, és bocsánatot és új lehetőséget fogtok 

kérni tőlem. 

Mindent megadok neked. Mindent, amit tőlem kérsz a te és embertársaid javára, megadok neked. 

Gazdagságom határtalan, de lelki. Ha ezt a kincset kéritek tőlem, mindent odaadok nektek, és azt mondom 

nektek: használjátok! Mert minden kegyelem és ajándék, amit adok nektek, az örök életre szól, és 

mindenkinek szól. 

29 Ezért jöttem el ebben az időben, emberek, és néhányan közületek láttak Engem, mint zarándokot, 

aki ajtóról ajtóra járva kopogtat a világ nemzeteinél. Néhányan megnyitották kapuikat, mások zárva 

maradtak. De továbbra is kopogtatni fogok, Atyaként és Mesterként teljesíteni fogom küldetésemet, 

lépésről lépésre vezetni foglak benneteket az utamon, világosságot adok nektek, és mindannyian észhez 

fogtok térni, és megértitek életetek okát. 

A végső cél a szeretet, törvényeim teljesítése, és amíg ezt nem teszitek, amíg nem gyakoroljátok a 

szeretetet, amíg nem engedelmeskedtek parancsolataimnak, addig továbbra is tévúton fogtok járni. De 

meghatároztam egy határt, és ez a határ hamarosan elérkezik. 

30 Azután a világméretű nagy megpróbáltatás után, amelyet bejelentettek, és amelynek utolsó 

cseppjeit a szenvedés poharából fogjátok meginni, a helyreállítás kezdete lesz. Ekkor az emberiségnek 

meg kell térnie és vissza kell térnie a helyes útra. Fel kell ismernie minden vétkét, és meg kell találnia 

Engem. 

31 Igen, Izrael népe, ti, mint megnyilvánulásom tanúi, akik hallotok Engem beszélni és megítélni az 

emberiséget, ti is figyelmesen hallgassatok Rám: tartsátok meg szavaimat, mert ti is részei vagytok ennek 

az emberiségnek. Ti is megmutattátok Lelkemnek szívetek ürességét, ti is szomjasan és éhesen jöttetek. 

Szomjadat a szeretet forrásánál oltottad. Ezért gondoljatok azokra, akik még nem állnak készen arra, hogy 

megtaláljanak Engem, mert a gonosz erősebb bennük. De egy nap ez a gonoszság meg fog szűnni. 
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32 Az emberiségnek széles teret kell találnia, hogy betöltse törvényeimet, hogy megújuljon, és hogy 

békében éljen Velem. Minden ösvényt bejártam velük, mert azt akarom, hogy tapasztalatokkal telve 

találkozzanak. 

Az ember, az Én gyermekem, aki az Én akaratom szerint jött a földre, ezernyi megpróbáltatáson ment 

keresztül, amelyek gyötrik a lelkét. De utána, ha a hite szilárd marad ─ milyen nagy lesz a jutalma! A 

megpróbáltatások, a zűrzavarok és a veszélyek után megtalálja Lelkem világosságát. 

33 Ezért, népem, ne féljetek megpróbáltatásokon keresztülmenni, ne féljetek nagy konfliktusokba 

bocsátkozni. Nem fogtok elpusztulni bennük. Minden gyermekemnek megadom a felszerelést, hogy 

érzékenységük felébredjen. A próbák, a tapasztalatok és a gyümölcsök után szólni fogok hozzátok, és azt 

mondom: "Nézzétek, milyen hasznos volt a próba, hogyan erősödtetek meg benne, és milyen egészségesek 

és teljesek vagytok most!". Az Én akaratom nem az, hogy elpusztuljatok, az Én akaratom csak az, hogy a 

próbák és a forgószelek ellenére is rugalmassá tegyétek a lelketek, szeressetek Engem és ismerjetek meg 

Engem.". 

34 Vannak nemzetek, akik tűzpróbákat, keserves megpróbáltatásokat álltak ki, de nekik jutalmam 

van. Mindazok, akik türelmesen szenvedtek és bíztak Bennem, lelki békét fognak élvezni, 

felülemelkednek minden megpróbáltatáson, és tanúságot tesznek Rólam, és Izrael népe el fogja fogadni 

ezt a tanúságot. 

35 Az Én Igém minden területre hatással van. Megmutattam nektek minden nemzetet, emberek. 

Amikor veletek foglalkoztam, beszéltem nektek szenvedéseikről és nyomorúságukról, és azt mondtam 

nektek: Imádkozzatok, emberek, legyetek önmegtartóztatóak, tartsatok bűnbánatot, hogy segítsétek azokat 

a nemzeteket megpróbáltatásaikban. Erősek vagytok, mert szilárd földre léptetek. Imádkozzatok és 

készüljetek fel arra, hogy bástyává váljatok mások számára, hogy kinyújtsátok a kezeteket és irgalmat 

adjatok mindenkinek, aki rászorul. 

Akkor is tudsz irgalmas lenni embertársaidhoz, ha nem ismered őket. Lelked, amelynek nagy ereje van 

és kegyelemmel van felöltöztetve, el tudja küldeni nekik azt a jót, amellyel felruháztalak. 

Ezért, emberek, mindenekelőtt szeretetet kérek tőletek ─ szeretetet, hogy megismerjetek Engem és 

magatokat. A szeretet az Én Törvényem eredeti alapelve. A szeretet minden mű végső célja, ezt tanítottam 

nektek mindig is. Szeretet, béke és irgalom ─ ezek az erények benned vannak, még csak meg sem kell 

tanulnod szeretni. 

36 A szeretet nem tanulható, azt érzed, azt magadban hordozod, és mint minden teremtmény, te is 

megkaptad minden képességét és tulajdonságát, amikor megteremtettél. Ezért merüljetek el 

önmagatokban, keressétek azokat az erényeket, amelyeket lényetekbe helyeztem, és gyakoroljátok őket 

utatokon. 

37 Milyen boldog leszel, Izrael, amikor teljesítheted küldetésedet az emberiség körében, amikor 

kibontakoztathatod és érzékelhetővé teheted ajándékaidat, amikor istenségemnek tetsző és kielégítő 

gyümölcsöt vetsz és aratsz. 

A teljes aktivitás ideje még nem jött el, de közeledik. Ez az az idő, amikor szembe kell nézned az 

emberiséggel, és minden fényt, minden bölcsességet fel kell használnod, hogy lépteid biztosak legyenek, 

hogy tanúságtételed igaz legyen. 

38 Így készítelek fel és figyelmeztetlek benneteket. Minden nap, amikor az Én Igém a tiétek, egy 

figyelmeztetést, egy tanácsot hallotok Atyátoktól, mert holnap szükségetek lesz rá. 

Ma békében vagytok, mert hallotok Engem. De eljönnek majd a nagy küzdelem időszakai, és azt 

akarom, hogy felkészüljetek ezekre az időkre, hogy egységesek legyetek, és hogy ez az egység erősebbé 

tesz benneteket, hogy ne maradjon egyetlen sebezhető pont sem, hanem Izrael népe éppen távozásom 

idején gyűljön körém, hogy meghallgassa utolsó szavaimat, ahogyan egy apa a földön, körülvéve minden 

gyermekével, utolsó tanácsait adja, és a gyermekek várják ennek az életnek az utolsó pillanatait ─ és ígéri, 

hogy szeretni fogják egymást és erősödni fognak erényeikben, hogy egy test és egy akarat lesz, amely az 

emberiséget vezeti. 

Így hagylak itt benneteket, emberek ─ tele felelősséggel, de tele kegyelemmel is, hogy minden 

pillanatban erősek legyetek. 

39 Áldalak téged, Izrael. A különböző otthonokban, ahol összegyűltök, megáldom a jó 

cselekedeteiteket. Érzékenyebbé teszem szíveteket, és azt mondom nektek: Távolítsátok el mindazt, ami 
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nem tökéletes, ami nem Hozzám vezet ─ távolítsátok el, hogy a megfelelő pillanatban megítélhessem, és 

Izrael népe ne kapjon fájdalmas ítéletet, és ne lássa Mesterét még egyszer vérzőnek és haldoklónak a 

kereszten tökéletlensége miatt, hanem lássa Őt szeretettel telve az egész emberiséget tanítani. 

40 Ezen a kegyelmi napon, amikor megerősítelek benneteket, amikor átadom nektek az Igémet, amely 

táplálékot jelent számotokra, felkészülten és előre figyelmeztetve hagylak benneteket. Ezek az Én Igém 

utolsó időszakai, és azt akarom, hogy az utolsó pillanatig hallgassatok Engem bennük, hogy ez az Ige 

belevésődjön a lelketekbe, megvilágosítson benneteket, és erőssé tegyen benneteket az eljövendő időkre. 

41 Ez a mai leckém, emberek. Imádkozzatok magatokért és Izrael népéért, amely a nagy ítélet előtt 

áll. Imádkozzatok a világért, amely szintén nagy megpróbáltatás előtt áll! Ne hagyjatok egyetlen napot 

sem elmúlni anélkül, hogy felemelnétek a lelketeket és átgondolnátok mindezeket a megpróbáltatásokat. 

Meghallgattam kéréseiteket, és akaratom szerint teljesítem kéréseteket. 

42 Legyetek áldottak, ti alázatosak, akik az Én irgalmamban reménykedtek, akik tudva, hogy a 

tiéteknél magasabb akarat uralkodik rajtatok, megadjátok Nekem a jogot, hogy rendelkezzek az életetek 

felett. Megáldalak benneteket, gyermekeim, könnyű lesz a keresztetek. 

43 Azoknak közületek, akik kitartóan kérdezgetik Tőlem, hogy mi az oka annak, hogy próbára tettek 

benneteket, azt mondom: Hallgassatok, ne kérdezzétek Tőlem az okát! Tudjátok, hogy bűnösök vagytok-e 

Velem szemben? Tudod, hogy milyen módon fogom megtisztítani a lelkedet, hogy olyan tisztán térjen 

vissza hozzám, ahogyan kijött belőlem? Ezért mondom nektek: Csak türelemmel és felkészültséggel 

fogadjátok a próbákat, amelyeket naponta küldök nektek, mert az Én erőm mindig veletek van. 

44 Megadom nektek a fényt, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy megfelelően vezessétek 

magatokat, és hogy szeretteiteket az üdvösség útjára vezessétek. 

45 Megadom nektek az Atyátokkal való közösség értékes ajándékát, amely minden 

megpróbáltatásban megment benneteket. Ma reggel gyógyító balzsamom és vigasztalásom 

mindnyájatokkal van, a világgal és minden teremtménnyel, amely tőlem származik. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 348  
1 Szeretett emberek: A Mester oldalról oldalra átadja nektek tanításainak könyvét, hogy a szívetekbe 

vésve magatokkal vigyétek. Ezek a leckék felbecsülhetetlen értékű kincsek lesznek számotokra holnap, 

amelyek segíteni fognak benneteket földi küldetésetek teljesítésében és lelketek jutalmának 

kidolgozásában. Küzdelmetek során ezek a tanítások az emberek szívébe fognak beivódni, és diadalmas 

éneket fogtok énekelni, amikor eléritek az Ígéret Földjét. 

2 Megadom nektek, hogy a felkészülés ideje alatt elvehessétek a kincstáramból, ami hiányzik, hogy 

odaadjátok embertársaitoknak. Mert az én kiválasztottjaim különböző módokon eljönnek, hogy 

tanítványaimmá, munkásaimmá, katonáimmá váljanak, akik megvédik Munkámat. 

3 Az egész teremtés az én törvényemnek van alávetve, és minden harmóniában imád engem. 

Emeljétek tekinteteket az égboltra, és meglátjátok a ragyogó csillagokat, amelyeket bölcsességem 

teremtett. Nézzétek bennük az engedelmesség és a harmónia példáját, inspiráljon benneteket ez a dicsőség, 

ez a tökéletesség, hogy tükrözzétek és engedjétek, hogy Atyám hangja szóljon hozzátok a 

lelkiismereteteken keresztül. A fák gyümölcsöt adnak, amely mindig ízletes. Az Atya mindenben 

kinyilatkoztatja magát és szól hozzátok, hogy elgondolkodjatok és engedelmeskedjetek az általam adott 

törvénynek. 

4 Törzseket, népeket és nemzeteket teremtettem, és mindenkinek megadtam, amire a szellemi 

fejlődéséhez szüksége van. A csillagokban és az ember alkotta tárgyakban imádtatok Engem. Most pedig 

keressetek Engem magatokban. Boldog az, aki belép a belső csendbe, mert érezni fogja jelenlétemet, és 

eléri a lélek békéjét. 

5 Szavamat képzetlen agyatokon keresztül kaptátok, amelyet nem az emberek tudománya képzett. 

Mégis felkészítettem őket arra, hogy zsámolyként szolgáljanak, amelyen Egyetemes Sugárságom 

nyugszik. 

6 Amikor halljátok az Igémet, azt is akarjátok, hogy az Atya láthatóvá tegye magát fizikai szemetek 

előtt. De én azt mondom nektek: Készítsd fel a szívedet, és érezni fogsz Engem. Mert nem csak azért 

jöttem, hogy megvigasztaljalak benneteket a fájdalom eme időszakában, hanem azért is, hogy elhozzam 

nektek azt a tanítást, amelyet már megígértem nektek, amikor Jézusban veletek voltam a Második Időben. 

7 Példáim, szenvedélyem a lelkedbe vannak írva. Ott van a könyv, amelyet a három korszakban 

írtam, a küldötteim szava, a tanúságtételek, a tettek. Mindent felfedezhetsz, ha megtanulsz behatolni a 

lelkedbe. 

8 Ebben a korban a Mester a hegy tetejéről szól hozzátok, ahol én várok rátok. Életet adok a 

lelkednek, hogy felemelkedhessen Hozzám. Érezzétek szeretetemet, és legyen békém bennetek. 

Keressétek azokat, akik elveszettek, mind ebben a világban, mind a szellemi völgyben. Boldogok azok, 

akik azt mondták nekem: "Uram, követni fogjuk az utadat, tégy minket bátor katonákká, hogy megvédjük 

ezt az Ügyet." 

9 Ismét megmutatom nektek az utat, amelyen megtaláljátok az igazságot. Azért tanítalak benneteket, 

hogy tanúságot tegyetek rólam az emberiségnek, hogy példátok által felkészítsétek az eljövendő 

nemzedékeket, akik magukban hordozzák majd szeretetemet, és érzik békémet. Akkor átalakultok majd 

olyan tanítványokká, akik a Második Korszak apostolai után mintázzák magukat. 

Elküldök néhányatokat különböző tartományokba és nemzetekbe, hogy mutassák az utat azoknak, akik 

eltévedtek. De alázattal kell elindulnotok, és tiszta példát kell mutatnotok a rátok bízott sokaságnak. 

Olyanok lesztek, mint a fáklyák, amelyekben a Szentlélek fénye világít. 

10 Kiválasztottjaimat Szavammal nevelem, anélkül, hogy figyelembe venném vétkeiket. 

Meggyógyítom a lelküket, mert én vagyok a legjobb orvos. Felemelem őket és elmondom nekik: 

Kövessétek az igazságnak ezt az útját, amelyet felkínálok nektek, és hamarosan el fogtok jönni hozzám. 

11 Ti vagytok Izrael, akik közül kiválasztottam 144 000-et, akik viselik Isteni Pecsétemet, hogy az 

emberiség a ti közvetítésetek által üdvösségre jusson. 

12 Különböző nemzetek férfiai, asszonyai és gyermekei fognak Engem keresni, és ti, Kiválasztott 

Nép, ti vagytok a közvetítő, ti vagytok az általam megajándékozott, hogy a kiszáradt mezők és sivatagok 

termékeny földekké váljanak utatokon. 
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Példabeszéd 

13 Egy nagy kiterjedésű földterületen kevés lakos élt. Tudták, hogy eljön majd az idő, amikor a 

bolygó négy irányából különböző fajú és színű vándorok érkeznek, hogy azokon a földeken lakjanak. Egy 

alázatos ifjú oktatta őket az igazság, a béke, a fény és a szeretet szavaival. Egy öregember felkereste a 

sokaságot, és felszólította őket, hogy jöjjenek arra a földre. Ő vezette őket, ő készítette fel őket, és beszélt 

nekik azokról a kegyes földekről. 

Eljött az idő, amikor a tömegek egymás után érkeztek, és az ifjú így szólt az öreghez: "Mit hozol 

nekem?". És az öreg így válaszolt: "Itt van neked ez a sokaság, akiket én készítettem és hoztam ide, hogy a 

tanítványaid legyenek." Ekkor az ifjú így szólt hozzá: "Légy áldott, keresd tovább az elveszett juhokat 

különböző utakon és mellékutakon. Világítsd meg fénylő világítótoronyként a föld négy sarkát, vidd 

válladon az elveszett bárányokat." 

14 Az öregember alázattal és engedelmességgel telve folytatta útját, hogy egyesítse és összegyűjtse a 

nagy tömeget. Ekkor az ifjú az említett földek lakosaihoz fordult, és így szólt hozzájuk: "Szeretetemmel 

készítettelek fel benneteket, útmutatásaimat adtam nektek, mert ti lesztek majd a közvetítők, akik által a 

Szentlélek fénye megvilágítja majd a hamarosan érkező nagy tömegeket. Íme, megterítettem az asztalt az 

örök élet kenyerével, és ezzel a 

ugyanazzal a kenyérrel fogjátok táplálni az emberiséget". 

A példázat vége 

15 Így szólok hozzátok, gyermekeim. Tanulmányozzátok tanításaim értelmét, és értsétek meg, ki a 

fiatalember és ki az öregember. Én vagyok az, aki tanítalak benneteket és felkészítelek benneteket a 

világnézetek közelgő csatájára. Az öregember Illés, a jó pásztor, aki összefogja és összegyűjti az akadályt 

jelentő juhaimat. 

16 Emberek, akik imádkoztatok azért, hogy a béke helyreálljon és a fájdalom enyhüljön ─ hamarosan 

örömmel halljátok majd embertársaitok élő hangjának bizonyságtételét, és megállapítjátok az ima értékét. 

17 Ma meghallgatjátok tanácsaimat és figyelmeztetéseimet, mert holnap szükségetek lesz rájuk. Arra 

kérlek benneteket, hogy legyetek egységesek, hogy erősek legyetek, és hogy ne legyen egyetlen sebezhető 

pont sem közöttetek. Ahogyan egy apa, aki érzi, hogy közel a vége, felhívja gyermekeit, hogy az utolsó 

pillanatban legyen vele, és adja meg nekik utolsó tanácsát, úgy szólok hozzátok, és arra kérlek benneteket, 

hogy ígérjétek meg nekem, hogy szeretni és megérteni fogjátok egymást, hogy erősek legyetek az 

erényekben, hogy egyetlen egységes szellemet alkossatok, amely figyel és imádkozik a világért. 

18 Nagy küldetést hagyok rátok, de békét és erőt adok nektek. Ti magatok sem fogjátok tudni 

megítélni tetteiteket. Én, a Bíró azonban mérlegelni fogom cselekedeteiteket, átveszem gyümölcseiteket, 

és végül megmutatom nektek minden munkátok és erőfeszítésetek eredményét. 

19 Áldottak vagytok ti, alázatosak, akik elismeritek, hogy egy magasabb akarat irányítja a sorsotokat. 

Ezt az Én Istenségemnek tulajdonítjátok, és megadjátok Nekem a jogot, hogy rendelkezzek az életetek 

felett, mert tudjátok, hogy mindig bizonyítékot adok nektek az irántatok érzett szeretetemről. 

20 Ti vagytok az a spiritualista nép, amelyre az Atya ráirányította tekintetét, hogy felébresszétek a 

világot, hogy befogadja a Szentlélek fényét. 

21 Az emberiség a vallásokon keresztül keres Engem, amelyek között vannak olyanok is, amelyek 

cselekedeteikben a spiritualitást mutatják. 

22 Rátok bíztam munkámat, és megvilágosítottalak benneteket, hogy fáradhatatlanul ápoljátok Igémet 

az emberek szívében ─ hogy a Törvény zászlajával felemelkedjetek, és mint jó katonák, szeretettel 

védjétek az ügyet, amelyet rátok bíztam. 

23 Lelkem örül a jó munkások aratásának, de szenved is, amikor látom, hogy a munkás elaludt, hogy 

nem tudta, hogyan kell ápolni a rábízott magot. 

24 Amikor kiüríted a szenvedés poharát, az Atya csendben meghallgat téged, és lelkileg megvigasztal. 

25 Nagy azoknak a száma, akik ebben az időben az én Munkámban a kegyelmi életre születtek. 

Nektek azonban, akik az elsők voltatok, fel kell készülnötök, hogy holnap, amikor már nem halljátok 

szavamat egy hanghordozón keresztül, embertársaitok ne érezzék magukat árvának, és ne legyenek 

elbizonytalanodva. 
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26 Az emberiség csak az Első Korszak törvényét ismeri, és azt, ami az Első és a Második 

Testamentumban le van írva; de a Harmadik most egyesíti és kijavítja azt, amit az emberek felkészültség 

és megértés hiányában eltorzítottak. Az emberiségnek tanulmányoznia kell az üzenetemet, hogy minden 

egyes szó magjába hatolva felfedezhessen egy eszményt, egy igazságot, egy és ugyanazon fényt, amely 

elvezeti őket a spiritualizációhoz. 

27 Készüljetek fel, szeretett emberek, hogy tudjátok, hogyan vigyázzatok erre a kincsre, amelyet rátok 

bíztam. 

28 Boldogok azok, akik minden megnyilvánulásomban az emberi intellektuson keresztül értenek meg 

Engem. Boldogok azok a családok, amelyekben az elsőtől az utolsó tagjukig mindenki az Én Szellemi 

Munkám kebelében van. Ők lesznek az engedelmes családok, az áldott mag, akiket példaként állítok az 

emberiség elé. 

29 Beszéltem nektek a lélek életéről ─ arról, amit ti túlvilágnak neveztek, és Isteni Fenségemről. De 

mondom nektek, hogy nincs semmi titokzatos ezekben a tanításokban. Mert aki tiszta, annak kiváltsága 

lesz, hogy láthatja és megértheti a Felsőbbrendű Túlvilág életét ─ azt a szellemi világot, amelyet a 

Szentlélek fénye világít meg, és annak lakóit, akik együtt a szeretet kötelékét alkotják. Meglátja annak a 

hegynek a csúcsát, ahonnan a látnokok beszélnek hozzátok. Az Atya ott várja az egész emberiséget. 

30 Az Én Spirituális Világom fáradhatatlanul dolgozik, hogy inspiráljon és tápláljon benneteket, hogy 

elérjétek a spiritualizálódást. Segít nektek, hogy nagyobb előrehaladást érjetek el küldetésetek 

teljesítésében. 

31 Hosszú ideje hallottátok már az igehirdetéseimben, hogy eljön a nap, amikor a Mesteretekhez 

hasonlóan oktatnotok kell majd embertársaitokat, akik nem ismerik a spiritualizációt. Eljön majd az idő, 

amikor a Szentlélek fénye teljesen besugárzik és megvilágít benneteket, hogy megismertethessétek a 

világgal Művemet, az ebben az időben adott Igémet ─ a fényt, amely minden lelket az Isteni Otthonba 

vezet. 

32 Éljetek harmóniában azzal, amit emberi életetekre bíztam rátok. Táplálkozzatok az élet fájának 

gyümölcsével, tudatosítsátok, hogy ágai alatt pihenésre és menedékre lelhettek. Ápoljátok magatokat, 

hogy lássátok ágait és gyümölcsét szaporodni. 

33 A forrás kristálytiszta vizét patakokban fogja ontani, hogy oltsa a vándorok szomját ─ azokét, akik 

átkelnek a sivatagon ─, hogy megerősödve érezzék magukat. 

34 A báránybőrbe bújt farkas útközben leselkedik rád. De figyelnetek és imádkoznotok kell, és 

vigyáznotok kell, nehogy a szakadékba zuhanjatok. Időnként érezni fogod, hogy a nap sugarai 

könyörtelenül éreztetik magukat a lényedben. De azt fogom elérni, hogy szellemi világom olyan legyen, 

mint egy védőköpeny az utadon. Segíteni fogtok nekem, hogy új világot teremtsek ezen az emberiségen 

belül. 

35 Ti vagytok azok a tanítványok, akik készen állnak a holnapi harcra. Bátrak lesztek, és 

továbbadjátok azt a sok mindent, amit az emberiségért a kezetekre bíztam. 

36 Nem akarom, hogy megszegd a törvényt. Néhányan közületek eluralkodott rajtatok a sötétség, és 

ez azért történt veletek, mert nem akartatok hallgatni Pásztorotok hangjára, aki oly sok szeretettel hív 

benneteket. 

37 Hozzászoktatok az Én Szavamhoz, és kételkedtek abban, hogy a Mester megszűnt hozzátok szólni 

az emberi megértés képességén keresztül. De én azt mondom nektek: Miért avatkozol bele a magas 

tanácsokba? Kijelöltem számodra az időt, és nem az az akaratom, hogy azt mondd nekem: "Mester, 

emlékezz, hogy a sorscsapások és a háborúk félelembe taszítják a világot. Ez az emberiség próbatételeinek 

ideje ─ és te el akarsz tőlünk menni?" 

Akkor a lelkiismereted válaszolni fog neked, és tudatosítani fogja benned, hogy milyen hosszú idő óta 

bíztam rád az Igémet. De mint Atya és mint Mester, 1950 után, csakúgy, mint ma, minden kéréseteket 

meghallgatom imáitokon keresztül. 

Távozásom után mindannyian egyformán szenteljétek magatokat parancsaim teljesítésének, 

bontakoztassátok ki ajándékaitokat, és én a lelkiismereteteken keresztül beszélek hozzátok, hogy 

megújuljatok, és Szentlelkem fényén keresztül megismertetem veletek az igaz utat, hogy ne essetek 

romlásba. 
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38 Amint a nagy tömegek hozzád fordulnak, hogy vigasztalásra és lelkük számára irgalmasságomra 

van szükségük, megvilágosítalak és inspirállak téged, hogy közvetítésed által megkaphassák Szavamat. 

Rátok bíztam kegyelmemet, hogy a fény gyermekeiként ismerjenek fel benneteket. 

39 Megtisztítottalak benneteket, szeretett népem, mert nagy megbízásokat bíztam a szellemetekre 

ebben az időben, hogy érdemeket szerezhessetek, hogy tanúságot tehessetek Tanításom igazságáról 

azáltal, hogy jót tesztek az emberiséggel ─ hogy a túlvilágon az Én békémet élvezzétek, és ne vesszetek el 

többé a sötétségben. Azt akarom, hogy lelked, amikor Hozzám érkezik, azt mondja Nekem: "Mester, a 

magam módján teljesítettem a Te akaratodat, és itt vagyok újra, hogy lelkemre bízd az Isteni Irgalmaddal 

összhangban lévő utasításokat és parancsokat." A lelkedet a Te Isteni Irgalmasságoddal összhangban lévő 

utasításokat és parancsokat bízd rám. 

40 Ha spiritualizáljátok magatokat, gyermekeitek engedelmeskedni fognak nektek, és a tömegek 

tisztelni fognak benneteket, mert látni fogják, hogy fejlett lelkek vagytok, akik a Szentlélek fényét 

hordozzák. Akkor a hátramaradottak, látva a példádat, visszatérnek az ösvényre, megfogják a jobb 

kezedet, és követik a lépteidet. Amikor az igazságra éhezők hozzád fordulnak, add át nekik az én 

szavaimat, hogy szelíd bárányokká váljanak. 

41 Abban az időben a gonoszt kötegekbe fogják kötni és a tűzbe vetik. Mindezeket a cselekedeteket 

én fogom elvégezni, és te, Izrael, beszélni fogsz a világnak arról az időről, amelyben él, és mindannak 

okáról, ami történik. Rád bíztam az igazságomat, mert nagy az irántad érzett szeretetem. Ti vagytok a nagy 

kinyilatkoztatások és próféciák letéteményesei. 

42 Általad a törvényt újból megismertetik az új nemzedékekkel. Ezért mondtam nektek, hogy fel kell 

készülnötök. Mert azért jöttetek, hogy előkészítsétek az utat a jövő számára, hogy a jövőben az új 

nemzedékek többé ne legyenek bálványimádók, és ne támadjanak közöttük hamis próféták, hogy 

megtévesszék az emberiséget. 

43 Mindezt el kell mondanod a világnak, Izrael. Ebben az időben, amikor különböző világnézetek 

alakultak ki, szekták lázadnak szekták ellen, felekezetek harcolnak egymás között, és elutasítanak 

benneteket. 

De mivel ti a világosság és a béke gyermekei vagytok, azt kell mondanotok nekik: "Az igazságot a 

Harmadik Testamentum jelentése tartalmazza, ott van a tanúságtétel az Úr jelenlétéről és eljöveteléről 

ebben az időben." Ez a tanúságtétel az Úr jelenlétéről és eljöveteléről szól. 

Rá kell mutatnod az emberiségnek erre a könyvre, és törvényem teljesítésével tanúságot kell tenned az 

igazságáról. 

44 De ha te alszol, Izrael ─ mennyi fájdalom lesz, mert a népeket sújtja majd az én igazságosságom. 

Nem fogják tudni, hogyan keressék az igaz Istent, és csak elvesznek a világnézetükben, és azt akarják 

majd, hogy ismerjétek el a hamis isteneiket, hogy összezavarjanak benneteket. 

45 Éljetek éberen, népem, mert bőségesen rátok bíztam Igémet, hogy ne legyetek tudatlanok. Mert 

tudjátok, hogyan érezzétek jelenlétemet, és megtanítottalak benneteket arra, hogy felismerjétek Szavam 

jelentését. 

46 Távozásom után sokan megpróbálják majd elhitetni veletek, hogy továbbra is az értelmükön 

keresztül teszem magam ismertté. De én nem fogom magamat megismertetni azokban az agyakban, és a 

szellemi világom sem, mert 1950 után már nem fogja az emberi agyat használni arra, hogy megismertesse 

magát veletek. Csak spirituális úton leszel képes kommunikálni az én spirituális fényvilágommal. 

47 Legyetek engedelmes gyermekek, hogy ne dőljetek be a megtévesztésnek, mert távozásom után 

nagy események fognak történni. Azonban fel kell ébreszteni azokat, akik alszanak, és nem szabad 

visszazuhanni a bálványimádásba. Akkor abban a pillanatban, amikor felemelkedsz az imádságban, érezni 

fogod bátorításomat, és megkapod kegyelmem áramlását. Így bizonyítékot fogok adni nektek arra, hogy 

nem estetek tévedésbe. 

48 Tekintetem mindig figyelni fog rád, soha nem hagylak el. Lelkem veletek lesz, figyelni fog 

benneteket küzdelmetekben, és megvéd benneteket az intrikákkal és veszélyekkel szemben. Teljesítsétek 

törvényemet, hogy az ember a törvényeivel ne álljon utatokba. Ha kedvesek vagytok Nekem, akkor 

kiálltok a világgal szemben, és érezni fogjátok minden szomszédotok testvériségét. 

Itt az ideje, hogy a világ felismerje fényemet, és ne utasítsa el hírnökeimet. 
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49 Megvan a hatalmatok, hogy kiűzzétek embertársaitokból a sötétség lényeit, hogy szomszédaitok ne 

ragadják el erőszakkal egymásról az élet fonalát. 

50 Egy rövid ideig hagyom, hogy a világ megtegye az akaratát, de utána az enyém az egész világon 

megvalósul. Figyeljetek és imádkozzatok a szenvedés poharával szemben, amelyet az emberiség kiürít. 

Mert az évek elteltek, és az idő meglepően gyorsan telt számodra. 

Megmutattam neked az utat, amelyen járnod kell, és megadtam neked mindent, amire szükséged van, 

mert vigyáztam a lelkedre. Az örök élet kenyerével tápláltam, és felébresztettem álmából, hogy felismerje 

küldetését és érezze felelősségét Munkámban. 

51 Az anyagiasság és a megértés hiánya nagy volt, és ezért, szeretett tanítványok, megmaradtatok a 

megszokott kerékvágásban anélkül, hogy hagytátok volna a lelketek fejlődését. 

52 Szeretetszavam által mindenkor ráébresztettelek benneteket arra, hogy mit mulasztottatok el 

megtenni annak érdekében, hogy az emberiség számára ismertté tegyétek azt a Munkát, amelyet rátok 

bíztam. De ha nem vagytok felkészülve, hogyan kaphatja meg az emberiség az Én békémet, az Én 

fényemet és az Én szeretetemet a ti közvetítésetek által? Rátok bíztam azt a küldetést, hogy tanításaimat 

mindenütt terjesszétek. Feltártam nektek a fenséget, amelynek a szellemetek a hordozója. 

Elmondtam nektek, hogy szeretetből és kegyelmemből választottalak és kentelek fel benneteket, 

anélkül, hogy érdemeket szereztetek volna. Titeket választottalak ki, hogy apostolok legyetek, akik 

megmutatják a világnak a szívetekbe vésett tanításaimat. 

53 Az idő eltelt, de még nem szereztél érdemeket. Ki kell nyújtanod a karodat, hogy felemeld azt, aki 

elesett. Meg kell mutatnotok a fényes nap fényét a sötétségben élő embertársaitoknak, hogy megtudják, 

hogy mindenkor kinyilatkoztattam magam nektek és az emberiségnek. 

54 Az Első Korszakban Mózes által szabadítottalak meg benneteket a fáraó rabságából, akit népem 

élére állítottam, hogy elvezesse őket az Ígéret Földjére, Kánaán földjére. 

55 A Második Korszakban Jézus, az Isteni Mester bizonyítékot adott nektek elmémről, jelenlétemről 

és hatalmamról. De az ember egoizmusában és materializmusában elutasított Engem. 

56 Ebben a jelen időben ismét rabszolgák vagytok ─ már nem a fáraónak, hanem a kísértésnek. Mert 

gazdagságot, élvezeteket és hatalmat adott nektek, hogy leigázzon benneteket, és sokan elestetek és 

letértetek a fény útjáról, mert gyengék voltatok. Nem én vontam meg tőletek a kegyelmet, ti magatok 

vontátok meg tőle, mert nem teljesítettétek törvényemet. De a világ a maga értetlenségében ezt nem vette 

észre, és az emberek átadják embertársaiknak azt a művet, amelyet ők maguk hoztak létre. 

57 Milyen nagy az a tévedés, amelynek "az elsők" engedtek, és milyen nagy az a tévedés, amelybe ti 

is beleestetek, mert nem vettétek figyelembe, hogy egy és ugyanaz az Isten volt az, aki szólt hozzátok, és 

hogy ezért nem kaptatok más útmutatást, sem más törvényt. 

58 Egy Isten mindig megismertette magát veled, soha nem hagytalak el téged, mindig közel voltam a 

szívedhez. Jézus a Második Korszakban kinyilatkoztatta Isteni szeretetemet, és Mesterként példát adott 

nektek a Törvénynek való engedelmességre. Megtanítottalak imádkozni, és megmutattam neked az utat. 

59 Ebben a Harmadik Korszakban az Isteni Akarat azért valósul meg, mert megkaptátok az 

utasításaimat, az örök élet kenyerét a lelketek számára. De bejelentettem nektek, hogy az 1950-es év után 

már nem az emberi értelemmel fogjátok hallani az Igémet, és csak lélektől lélekig lesztek kapcsolatban 

Velem, lelketek fejlődésén keresztül. 

60 Azért bíztam rátok a hanghordozókon keresztül megnyilvánulásom eme utolsó három évét, hogy 

fontoljátok meg és értsétek meg a felelősségeteket, hogy kilépjetek a megszokott kerékvágásotokból, és 

engedjétek lelketeknek, hogy fejlődhessen. De sokan közületek továbbra is aludtak, és megértés és 

felemelkedés nélkül maradtak. 

Miért nem szentelted magad, Izrael, az általam adott részletes útmutatás tanulmányozásának és 

értelmezésének? A vakok még mindig nem látták meg a világosságot, a sánták nem tudtad, hogyan 

gyógyítsd meg őket, hogy követhessenek Engem, és a sokaság összezavarodott, és azon tűnődik, vajon 

megtalálta-e az igaz utat? 

61 Sokan közületek azt hitték, hogy törvényemet teljesítik, de súlyos tévedésben vannak, mert csak 

rossz példát mutatnak embertársaiknak. Ezek az okai annak, hogy az emberek összezavarodtak, és 

továbbra is táplálják a bálványimádást, és a különböző emberi eszmék segítségével keresik az igaz Istent. 
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62 Szeretett népem, árván maradtok az igehirdetésem végén. De ahogy a Második Korszakban, úgy a 

távozásom után is meg fogtok érteni Engem. Miután már nem halljátok az Igémet, fel fogjátok ismerni, 

amit gyakran tanítottam nektek, de az ébredésetek későn fog bekövetkezni. 

Ezért, emberek, Atyai Szívem nagy fájdalmával teszek szemrehányást nektek a törvénytisztelet és az 

engedelmesség hiánya miatt. Nem akarom, hogy az emberiség holnap úgy tekintsen benneteket, mint akik 

méltatlanok Isteni kegyelmemre. Mégis sokan fognak hinni az üzenetemben és szeretni Engem anélkül, 

hogy hallottak volna Engem, mint ti. 

63 Rámutattam nektek a tévedéseitekre, hogy megértsétek, hogy nem az igazság fénye szerint 

mutatjátok meg a munkámat ─ hogy megújuljatok, és felfedjétek a világ előtt, amit tőlem kaptatok. 

64 Úgy értetted, Izrael, hogy Én, mivel szerető Atya vagyok, nem fogok szemrehányást tenni nektek a 

hibáitok miatt, és be kell takarjalak benneteket a köpenyemmel, hogy a világ megismerjen benneteket, 

mint a holnap igazi tanítványait, katonáit és tanítóit. Ha ezt tenném, Izrael, akkor Én magam tagadnám 

meg tőled a szeretetemet. Mert amikor eljön az idő, nem lennétek képesek szavaitokkal és 

cselekedeteitekkel tanúságot tenni az igazságomról, és akkor a holnapi emberiség megtagadná 

megnyilvánulásomat. Mert a tökéletesség soha nem keveredett a tökéletlenségeiddel. 

65 Elmondtam nektek, hogy a szeretet és a gyűlölet, a fényem és a sötétség, az alázat és a büszkeség 

harcának idejét éltek. De holnap, amikor az ébredésetek megtörténik, végtelen és mély szomorúságot 

fogtok érezni a szívetekben, amikor megértitek, hogy mennyi időt elvesztegettetek, és akkor értékelni 

fogjátok a hanghordozók feladatát, akik tudták, hogyan kell felkészülni arra, hogy átadják nektek az 

igazságomat. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 349  
1 Szeretett népem: Hittetek eljövetelemben ebben az időben, és még megnyilvánulásom utolsó 

napjaiban is sietve, fáradtság nélkül, Igémre vágyva jöttök. Sokakat hívtak, mindenkinek adtam e forrás 

vizét, de kevesen hallottak és értettek meg Engem. De én ismertté tettem magam, és szeretetet 

terjesztettem az egész világon. 

2 A Második Korszakban azt mondtam nektek: "Boldogok azok, akik látás nélkül hittek!" És nektek 

is ezt mondom ebben az időben: "Legyetek áldottak, mert hittetek és hűségesek maradtatok a munkámhoz 

anélkül, hogy láttatok volna Engem!" 

3 Jövetelem nem lephet meg benneteket, hiszen be volt jelentve. De nem tudtad, hogy mikor fogok 

eljönni. 

A Második Korszakban történt távozásom után a tanítványaim leírták a szavaimat, és elvitték azokat 

más, új tanítványoknak, hogy az egész világon elterjedjenek. 

Visszatérésem ígérete azok számára, akik közvetlenül követtek engem, ösztönzőleg hatott a nehéz 

küzdelemben, szép reményt és táplálékot jelentett a tudásra szomjazó szellemük számára. És a 

tanítványaim nemzedékről nemzedékre remélték, hogy meglátják a Mesterük újbóli megjelenését. 

De íme, a nemzedékek egymást követték, egyik a másik után. Rengeteg lény jött, hogy megtestesüljön 

a földön, és utána visszatértek a túlvilágra anélkül, hogy szemükkel látták volna, hogy ez az ígéret valóra 

vált. Teltek az évszázadok, sőt évezredek. De amikor az óra elérkezett, és szellemben való jelenlétem egy 

új korszakot nyitott meg, azt tapasztaltam, hogy az emberek kitörölték Szavamat a szívükből, és nagyon 

kevesen figyeltek visszatérésemre várva. 

4 Csendben, hivalkodás nélkül jöttem hozzád. De az a mód, ahogyan megismertettem magam, 

sokakat meglepett, egyesek számára kétségeket, mások számára pedig még gúnyt is okozott. Csak azok, 

akik képesek voltak kitartani éber szellemmel és felébredt elmével, éreztek Engem úgy, ahogyan 

érezhettek Engem bármilyen formában, amit Én választottam, hogy kinyilatkoztassam Magam. De az 

ígéret mindenkinek adatott, és beteljesedése is mindenkinek szól. 

5 Ez az én kinyilatkoztatásom ezúttal: az ember mindig is az én hanghordozóm volt. Azért 

választottam őt, mert ő az Én gyermekem, az Én Művem ─ ez az oka. És bár ez a gyermek méltatlannak 

érzi magát Hozzám, mert nem tökéletesedett, e tökéletlenségeken túl meglátom a fénynek azt a 

részecskéjét, amely az Én Lelkem része ─ a kiváltságos teremtményt, az intelligens lényt, aki képes 

továbbadni az Én Szavamat. 

6 Ti, mint emberek ─ csak a jó gyermekeiteket szeretitek? Láttam, hogy a szülők nagyobb 

gondoskodással támogatják beteg vagy elveszett gyermekeiket, hogy megszabadítsák őket 

szenvedéseiktől. Ezt az időt választottam arra, hogy ezt a feladatot alázatos, egyszerű férfiak és nők, 

bűnösök és tanulatlanok között végezzem. Mert hálát találtam bennük, és tudták, hogyan kell megtisztítani 

és felemelni magukat, hogy méltóképpen teljesítsék küldetésüket. 

7 Ha nem lettem emberré ebben az időben, hogy úgy szóljak hozzátok, ahogyan Jézuson keresztül 

tettem, ennek a következő az oka: vajon meg tudnátok-e hallani szellemi hangomat, felfogni és megérteni 

az isteni nyelvet ─ ma, amikor annyira anyagivá váltatok, hogy nem vagytok képesek meghallani és 

engedelmeskedni szellemetek hangjának, amely megrémült és gyenge abban a világban, amelyben éltek? 

8 Ezért választottam ki az embert, és ruháztam fel szellemi képességekkel, hogy hanghordozóm 

lehessen. 

És ezen az igehirdetésen keresztül találtam hitet, és sokan megértettek. Mások azonban megmaradtak a 

hitetlenségükben. 

9 Engedtem, hogy a szellemi világ ugyanígy megismertesse magát az emberrel, és egyesítettem 

ezeket a lényeket szellemben és a többieket testben. 

10 Szükséges, hogy megkóstoljátok a szenvedés minden poharának "ízét", hogy megismerjétek a 

fájdalmat és a békét is, hogy mindent megismerjetek, és ez a létezésetek részét képezze. Mert azt akarom, 

hogy igaz tanítványok legyetek, hogy inkább cselekedetekkel, mint szavakkal tanítsatok. A példának 

nagyobb ereje van, mint a szónak, és szükséges, hogy hagyjátok, hogy a munkám minden 

embertársatokhoz eljusson, és ez a legjobb módja a terjesztésének. 
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11 Dolgozzatok türelmesen, maradjatok állhatatosak a végsőkig. Semmi sem állíthat meg utadon, 

mert nagy a fájdalom, amit enyhítened kell, és sok a sötétség, amit el kell távolítanod. Mindenekelőtt 

bízzatok Atyátokban és önmagatokban, és ismerjétek fel ajándékaitok értékét. 

12 Amikor Jézus a második korszakban az Őt követő tömegekhez intézte Igéjét, egyetlen tanításban 

szólt mindenkihez és mindenkihez, feltárva a hozzá közeledő teremtmények belső életét. Mégis, a 

különböző kérések, szükségletek és szándékok ellenére, amelyeket eléje vittek, az Ő bölcs, pontos és 

világos szava mindig megvigasztalt egy fájdalmat, megoldott egy problémát vagy eloszlatott egy kétséget. 

Bár egyesek felkészületlen szíve nem volt képes befogadni az igét és értelmezni annak jelentését, a 

testnél hozzáférhetőbb és az isteni sugárzásokra érzékenyebb szellem-lélek elfogadta a tanításokat, és 

miután elgondolkodott és harcot vívott a testével, végül hitt. Mert csak egy felsőbbrendű Mester, a 

végtelen jóság Atyja ismerhette fel az emberekben zajló drámát, és nyugtathatta és vigasztalhatta meg a 

lelküket. 

13 Sokan, amikor látták, hogy a tanítványok a Mesterrel élnek, ugyanazokat a cselekedeteket remélték 

tőlük, mint amilyeneket Jézus tett, és gyakran csalódtak, amikor látták, hogy ők csak kisgyermekek, akik 

szellemileg kezdtek felemelkedni, és igyekeztek megérteni az Uruk nagy leckéit. Jézus azonban még nem 

mondta a tömegnek: "Hallgassátok ezeket a tanítványokat!" Nem tanítóként mutatta be őket prédikációi 

idején. Ezek még mindig kövek voltak, csak utólag fényesre csiszolták őket. 

14 Hányszor próbálták a tanítványok elűzni a kisgyermekeket, akik Jézushoz közeledtek, hogy hallják 

a szavát ─ azt hitték, hogy helyesen cselekszenek, és így nagyobb odaadást tartanak, anélkül, hogy 

megértették volna, hogy nekik is helyet kell foglalniuk a tanítványok között. Amikor ez megtörtént ─ 

mekkora fájdalmat éreztek, amikor a gyerekek az anyjukkal együtt távoztak! 

15 A Jézust követő emberek mindig gondosan megítélték az ő és tanítványai cselekedeteit. Amikor 

egyikük kardot rántva próbálta megvédeni a Mesterét, a tömeg megdorgálta a viselkedését. Jézus azonban 

továbbra is javította és tanította hűséges tanítványait egészen addig a napig, amíg azt nem mondta nekik: 

"Rátok hagylak titeket, hogy azt tegyétek az emberekkel, amit én tettem veletek". 

16 Minden tökéletlenség, tévedés és tudatlanság úgy hullott le róluk, mint haszontalan ruhák, hogy 

felöltözzenek annak ajándékaival és hatalmával, aki elküldte őket. Most már képviselhették a Mesterüket, 

és még ha az emberek kíméletlenül meg is vizsgálnák őket, nem találnának okot arra, hogy hibáztassák 

őket. Mennyit kellett küzdeniük önmagukkal, hogy elérjék az Uruk tanításának hirdetéséhez szükséges 

emelkedettségi fokot! De bizony mondom nektek, az ő példájuk kitörölhetetlen. 

Mennyi alázatot és szeretetet terjesztettek útjukon, hogy tanúságot tegyenek Munkámról, és milyen 

gyümölcsöző és hasznos volt a példájuk az emberiség számára. Nevük és emlékük még sok évszázad után 

is él az emberek szívében, és én tanúságot teszek nagyszerű munkájukról a Harmadik Korszakban, egy 

korszakkal később, mert ők tudták, hogyan kell tanúságot tenni az igazságomról. 

17 Ma, amikor ismét tanítványok és kisgyermekek vesznek körül, ahogyan a második korszakban is, 

ugyanúgy felkészítelek benneteket, és kegyelemmel és erővel ruházlak fel benneteket. Ti is úgy maradtok, 

mint ők, mint bárányok a farkasok között. De ne essetek kétségbe, és ne tűnjön lehetetlennek számotokra, 

hogy nagyszerű munkát végezzetek el, és példát hagyjatok az emberiségnek. 

18 Észrevétlenül elkezdesz erényes életet élni, és lépteid egyre nagyobb megértéshez és küldetésed 

kibontakozásához vezetnek. Nem tudjátok, hogy a példátok milyen erővel bír majd, és milyen befolyással 

fogtok rendelkezni, ha küldetésetek teljesítésének szentelitek magatokat. 

19 Látom, hogy ennek az emberiségnek a jövőjében ennek az alázatos, nehézségek és súlyos 

megpróbáltatások között utat törő népnek a művei fényes betűkkel lesznek leírva. 

20 Mennyi sötétséget fognak a szeretet és irgalmasság művei megszüntetni, és a fanatizmus hány 

oltára fog a földre hullani a lelkesítésetek erejével szemben! Mert a békéről és a szeretetről szóló 

tanításomat szemetekben, ajkatokon, szívetekben és szellemetek minden képességében hordozni fogjátok. 

21 Ma, amikor Igém hamarosan már nem ebben a formában fog megnyilvánulni, azt mondom nektek: 

E megnyilvánulások hiánya nem szabad, hogy a szívetek kihűljön, és ne legyen okotok az egymás közötti 

elidegenedésre. Még mindig nem harcolhatsz egyedül a küldetésed teljesítéséért. Még mindig egymásra 

vagytok utalva melegségben, életben és bátorításban. Távozásom után szeretném, ha folytatnátok a 

találkozókat. Mert továbbra is vezetni fogom munkáitokat, és felfogadom Magamat, hogy inspirációkat 

árasszak ki ezekre a szeretett összejövetelekre. Azt akarom, hogy továbbra is, ahogy most is teszitek, 
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türelemmel forduljatok Szavamhoz, új kinyilatkoztatásaimhoz, mert az Isteni Fény továbbra is határtalanul 

fog mindannyiótokra áradni. 

22 Tanításaim tanulmányozásakor kerüljetek minden vitát vagy szenvedélyt, hogy soha ne 

homályosítsátok el az ítélőképességeteket. A spiritualitásnak, ami az odaadás és az emelkedettség, mindig 

irányítania kell a találkozóitokat, és nem szabad csak magatokra gondolnotok. Hozzátok magatok közé a 

betegeket, a gyengéket vagy az életben megfáradtakat ─ azokat, akik csalódást élnek át a különböző 

kultuszokban, amelyeket gyakorolnak ─ azokat, akik éheznek és szomjaznak lelki táplálékra, a 

lealacsonyítottakat és védteleneket, mert nem értik meg az ügyüket. Szeressétek mindannyiukat, és 

hozzátok el őket, és ott, a ti összejöveteleitekben adjatok nekik vigaszt, gyógyítsátok meg sebeiket, 

segítsétek őket imádkozni, és mindannyian egy imában egyesülve jöjjenek hozzám. Keressetek Engem, 

mint Atyát és mint Orvost, akkor ez a cselekedet elegendő lesz ahhoz, hogy gyógyító balzsamot öntsek 

rátok és csodákat tegyek. 

23 Minél spirituálisabb a gyülekezetetek, annál nagyobb csodákat fogtok látni valósággá válni. 

Tanításom jó tolmácsolói fognak felemelkedni közöttetek, és amikor megszólalnak, hogy ismertessék 

veletek értelmezésüket, megvilágosítom őket, és elmondom nekik, hogy mi lesz az, ami abban a 

pillanatban ihletett lesz számukra. Senki se beszéljen azonban hiúságból, nehogy megfossza magát értékes 

ajándékaitól. 

24 Ahogyan ezekben az időkben azzal jutalmaztam felkészüléseteket, hogy megadtam nektek ezt a 

megnyilvánulást, úgy az eljövendő időkben is kegyelmeket fogok nektek adni a felemelkedésetek és a 

munkámban való buzgóságotok érdekében. Ha így cselekszel, férfiak és nők jönnek majd hozzád, akik, 

amikor megtudják, hogy visszatértem, érdeklődni fognak az üzenetem iránt, és buzgón kérdezgetni fognak 

arról, hogy mit tanítottam neked, és hogyan szóltam az emberiséghez a Harmadik Korszakban. 

De az a könyv, amelyet az "aranytollak" jelenleg alkotnak ─ az az ihlet, amelyet a hanghordozó 

szavakká fordít le, hogy összegyűjtse és gondosan őrizze a könyvek lapjain ─ lesz az a szent örökség, 

amelyet mindazokra hagyok, akik kenyérre éhesek, és mindazokra, akik táplálékot kívánnak a lelküknek. 

25 Ne tegyétek ezeket a lapokat feledékenységetek sarkába, mert fegyverek lesznek a harc napjaiban, 

amikor ajkatok még nem tudja, hogyan kell a szükséges ékesszólással beszélni. Ha gyenge emlékezetetek 

elfelejti tanításaimat, ezek a nyomtatott szavak ugyanolyan meggyőző erővel fognak szólni, mint amilyen 

meggyőző erővel tanítottalak benneteket. E tanítások fénye áthatja majd azoknak a szívét, akiknek 

tanúságot teszel, és megrázkódnak, és hinni fognak az én Szent Szellemként való megnyilvánulásomban. 

26 Számodra eljön a csata ideje, és látni fogod, hogy az emberek erősnek és bátornak érzik magukat, 

és égnek a hitükben. Ahhoz, hogy megtudjátok, eljött-e ez az óra, nem kell megkérdeznetek 

embertársaitokat, hanem érezni fogjátok a hívást, amelyet Atyátok intéz hozzátok. A próféták ébren 

lesznek, mert felelősségük nem ér véget. Szellemi szemük áhítattal és szeretettel hatol be abba a világba, 

ahonnan világosan látják majd a jeleket, amelyek az embereket a jó útra vezetik. És ebben a világban is 

lesznek olyan események, amelyek a beteljesedés órájáról fognak beszélni nektek. 

27 Mit szeretnél még tudni azokban az időkben, amit még nem értettél meg ezen az egyszerű és 

világos Igén keresztül, amely mindent megmagyaráz és megvilágít? Ugyanilyen világossággal kell 

oktatnotok is, hogy igaz tanítói és tanácsadói legyetek az embereknek. 

28 A földek rád fognak tekinteni, mint a védelmezőjükre, a próféták hitet fognak találni. 

Megnyugtató, gyógyító szavaidra vágynak majd a betegek, tanácsodat sürgősen kérni fogják, és imádat és 

közbenjárásodat szintén kérni fogják a megpróbáltatások pillanataiban. 

29 Milyen szép idők lesznek ezek a küldetésetek teljesítése szempontjából! Micsoda nagyszerű 

lehetőség, hogy a lelked kivirágozzon és az ajándékaid kibontakozzanak! Micsoda boldogságot fogsz 

érezni, amikor látod, hogy sokan, akik haszontalanul éltek, megerősödnek a jóságban, és felemelkednek, 

hogy hasznos, jelentős munkákat végezzenek! 

Ez a ti küldetésetek: megváltani felebarátotokat és visszaadni neki az elveszett fényt, hogy az isteni 

kegyelem részese lehessen. Mindazt, amitől megfosztották, újra birtokba veszi, hogy az isteni béke, az 

isteni bölcsesség és az isteni szeretet birtokosa legyen. 

30 Az erre az időre való felkészüléseteknek nem szabad miszticizmust vagy emberi elméleteket 

tartalmaznia. Nem szekták vagy formaságok szolgái kell legyetek, hanem egyszerű tanítók, akik belépnek 

a tevékenység idejébe. 
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31 Értsétek meg, hogy az emberiség most ébred rá a szellemi életre, és hamarosan nagy 

eseményeknek lesztek tanúi, amelyek megmutatják a fejlődését. Látni fogjátok, hogy nemzetek, amelyek 

régóta ellenségek voltak, szövetségre lépnek és elismerik egymást, sok szembenálló faj egyesülni fog. 

Azokat a tanokat, amelyek nem a szellemiségben gyökereznek, és amelyek uralták a népeket, éppen azok a 

népek fogják megszüntetni, amelyek korábban üdvösségesnek hirdették őket, és új tanok fognak születni, 

amelyek a magasság felé hajlanak. Engedni fogom, hogy érvényt szerezzenek, mert olyan mozgalmak 

lesznek, amelyek megelőzik a legtisztább spiritualitást. De amikor látjátok, hogy ezek a folyamatok 

megjelennek a földön, tudni fogjátok, hogy az emberek szelleme készen áll egy újabb nagy időszak 

végére. 

32 Sokan, akiket ma bölcs embereknek neveznek, azokban a napokban agyukat fogják törni és 

megzavarodni, míg mások, akiket üldöztek és megaláztak az igazságosság iránti szeretetükért, látni fogják 

törekvéseiket, egészséges eszményeiket felragyogni az egyensúly és az erkölcsi megújulás napjaiban. 

33 A szellemi élet teljesen meg fog nyilvánulni ezen a bolygón, és befolyását minden emberre 

éreztetni fogja, és azok, akik eddig materialisták voltak, becsukják a szájukat, becsukják a könyveiket, és 

kinyitják szellemi szemüket, hogy meglássák azt az életet, amelyet eddig megtagadtak, és kinyitják az 

ajtókat, amelyeket eddig bezártak a nagy tömegek előtt. 

34 Látni fogjátok majd fényemet ragyogni az egész világon, és minden lélek megvilágosodott. A 

kincstár nyitva lesz, és bárki, aki bele akar nézni, megteheti, ha egy kis szeretettel felkészül. 

35 Ha az emberiség ekkor megismeri tanításomat és megérti annak értelmét, akkor bízni fog benne, és 

megerősödik abban a hitben, hogy ez a biztonságos út, az útmutató minden olyan ember számára, aki 

igazságosan, szeretetben és felebarátja iránti tiszteletben akar élni. 

Ha ez a tanítás gyökeret ereszt az emberek szívében, akkor felvirágoztatja a családi életet azáltal, hogy 

a szülőket erényben, a házasságokat hűségben, a gyermekeket engedelmességben erősíti, a tanítókat pedig 

bölcsességgel tölti meg. Nagylelkűvé teszi az uralkodókat, és arra ösztönzi a bírákat, hogy valódi 

igazságosságot gyakoroljanak. A tudósok megvilágosodottak lesznek, és ez a fény nagy titkokat tár fel 

előttük az emberiség javára és szellemi fejlődésére. Így a béke és a haladás új korszaka kezdődik. 

36 A spiritualizmus ─ ahogy én neveztem ezt a tanítást ─ nem jelent sem miszticizmust, sem 

fanatizmust. Ez a tanítás az istentisztelet egyszerűsítését és a lélek legtisztább emelkedettségét tanácsolja. 

Ezen az úton vezet benneteket, és lépésről lépésre rávezet benneteket az igazság ösvényére. 

37 Milyen kevesen értettek meg Engem, és milyen kevesen sejtik tanításom valódi lényegét! 

Tanítványaimban azt a vágyat is látom, hogy megmaradjanak őseik hagyományaiban és szokásaiban ─ a 

félelmet, hogy elhagynak sok szokást és rítust, amelyek akadályozzák az embereket a felkészülésükben 

való előrehaladásban. De segíteni fogom azokat a kicsinyeket, azokat a gyenge lelkeket, hogy erősekké 

váljanak, és utolérjék az első tanítványokat, mert mindannyian egy cél érdekében fogtok egyesülni. 

38 Ennek a népnek az a küldetése, hogy a világ békéjéért munkálkodjon azáltal, hogy hirdeti és elveti 

Igémet az útján, hogy a földnek ez a völgye a mennyei otthon tükörképe legyen, és lakói az én 

országomban lakó igazak hasonmása. 

39 Ahhoz, hogy elérjétek a célt ebben a világban, küzdenetek kell, szenvednetek és könnyeket kell 

hullatnotok, de nem szabad elveszítenetek a bátorságotokat a küzdelemben. Az emberi szív tökéletlensége 

és keménysége meg fog rázni benneteket, de nem szabad ítélkeznetek embertársaitok felett. 

Ne feledjétek, hogy a Második Korszakban tanítványaim nem ítélték el egyetlen embertársukat sem. 

Egyedül Én javítottam ki és ítéltem meg azoknak a tetteit, akik Engem követtek, és ha valaki felháborodva 

azon, amit egy másik tett, hozzám fordult, hogy azt mondja: "Uram, miért vétkezett az a testvér?". Mi fog 

történni vele emiatt, milyen következményei lesznek az életútján?" - válaszolom neki: "Ha vétkezett, ne 

kövesse el ugyanazt a hibát, és ne várjon büntetést érte, hogy úgy érezze, tökéletesebb és méltóbb 

hozzám.". Még azon a napon is, amikor az Utolsó Vacsorát ünnepeltem tanítványaimmal, és Júdás 

cselekedete mindenki előtt ismert volt, Jelenlétem csendet parancsolt, senki sem ítélte el, senki sem 

nevezte őt igazságtalannak vagy árulónak, senki sem dorgálta vagy nevezte hálátlannak. A hallgatás azért 

történt, mert a tanítványok már megtanulták ezt a leckét a Mesterüktől, és csak Júdás lelkiismerete volt az, 

amely számon kérte és megítélte őt. 

40 Nektek is így kell viselkednetek ebben az időben: Ne ítélkezzetek, és ne ítéljétek el 

embertársaitokat, bármennyire is tudatlanoknak és hibásaknak látjátok őket. Hagyjátok rám a gondjaitokat, 
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és tegyétek a kötelességeteket, mint jó tanítványok. Mutass példát; mert ha ezt őszintén, hiúság nélkül 

teszed, visszhangra találsz a körülötted lévők szívében, és hamarosan látni fogod, hogy ők is ugyanazokat 

a lépéseket teszik és ugyanazt az inspirációt követik. 

41 Figyeljetek és imádkozzatok, emberek! Törekedjetek az egyesülésre és a békére. Már az év utolsó 

napjaiban vagytok, és azt akarom, hogy egyesüljetek. Én voltam a pacsirta, akinek szárnyai alatt minden 

csibe menedéket talált. Ezért továbbra is melegséget adok nektek, hogy ne szóródjatok szét. Gyakran 

tanítottalak benneteket, hogy ti legyetek az elsők, akik tudják, hogyan vezessétek az utánatok jövőket. Ne 

feledje, hogy vannak köztük olyanok, akik nem stabilak, és segítenie kell nekik. És még azok között is, 

akik gyakran hallottak Engem, vannak olyanok, akik gyengék. Ismételjétek el nekik szavaimat, adjatok 

nekik melegséget és életet, hogy ne tévedjenek el, és munkáitokkal dolgozzatok e világ békéjéért. 

Imádkozzatok, és ez az ima felvirágoztatja embertársaitok életét. És a lelked a béke pacsirtájává változik, 

és a Mesterhez hasonlóan repülni fog a föld felett, és elviszi az üzenetemet minden jóakaratú embernek. 

42 Ne várd azonban a vetésed eredményét akkor, amikor a magot a földbe helyezed. Elmondtam 

nektek, hogy a szellemi magnak nincs ugyanolyan helye a csírázáshoz, mint annak, amit ti vetettek a 

földeteken. Ha az anyagi mag hét nap alatt csírázik ki, akkor a lelki mag hét másodperc alatt, valamint az 

örökkévalóság hét szakaszában is kicsírázhat. Szeretettel kell vetned és táplálnod, és egy napon lelki 

lelked, amely az örök élethez tartozik, megtapasztalja majd az örömöt, hogy láthatja az elvetett mag 

csírázását, növekedését, virágzását és gyümölcsöt teremését. De nemcsak ez, hanem annak a gyümölcsnek 

a megsokszorozódása, amelynek csak egy magját vetetted el. 

43 Így tanítom és magyarázom nektek azt, amit nem tudtok felfogni, így teszlek erősebbé benneteket 

minden nap, mert azt akarom, hogy lélekben erősek és testben egészségesek legyetek. 

44 Mindenki, aki gyengének vagy betegnek érzi magát, erősödjön meg jelenlétemben, érezze 

vigasztalásomat, és emelkedjen fel hittel és bizalommal a sorsába vetett hitben. Ez a hit lesz az a bot, 

amely megtartja az embert, és tovább halad előre. 

Ha hosszúak a szenvedéseid, győzd le őket azzal az erővel, amit én adok neked. Ha fájdalmat látsz 

embertársaidban, és meg akarod szüntetni azt, gyere a vigasztalás forrásához, és nagyon gyorsan békévé és 

mosollyá fogod változtatni ezt a fájdalmat. Ne lássátok a halált ott, ahol az nem létezik, mert Én vagyok az 

Élet, és ti, emberek, mindannyian Bennem éltek. 

45 Ha a szellemi völgyben lakó lényekért szeretnétek imádkozni, ne szánjatok napokat vagy órákat 

arra, hogy felhívjátok őket és megközelítsétek azokat a lényeket. Tegyétek ezt szeretetből, amely egyesít 

benneteket velük, és ne feledjétek, hogy ők a szellemi élethez tartoznak, hogy az örökkévalóságban élnek, 

és nem függnek az idő múlásától. 

46 Most éljetek közösségben ezzel a világgal, az egyik közel van a másikhoz. Szorítsátok meg a 

szeretet kötelékeiteket, és ha azok a lények, akikkel a földön egyesültetek, magasabbak nálatok a szellemi 

ranglétrán, akkor segíteni fognak nektek az életetekben. Ha viszont lemaradtak, és szükségük van az imára 

és a segítségedre ─ a példa, amit adhatsz nekik ─ segítsd őket, és így fenntartod a harmóniát és a békét 

ebben a világban. 

47 Ne mutasson türelmetlenséget, hogy újra a szeretteivel lehessen. Ez a türelmetlenség az emberi 

szívből fakad, amely érzékelni akarja e lények formáját, arcát és viselkedését, hogy egy pillanatra 

élvezhesse őket. Fogjátok vissza ezt a türelmetlenséget, és várjatok igazi szellemi erénnyel, amíg eljön az 

újraegyesülés örömteli pillanata, és akkor együtt fogtok járni ugyanazon az ösvényen, amely 

mindannyiótokat az én jobbomra vezet. 

48 Figyeljetek és imádkozzatok a túlvilági lényekért. Azok számára, akiknek nincs szükségük 

semmire tőled, imádságod üdvözlés, csók, lelki ölelés lesz. De azok számára, akiknek szükségük van a 

segítségedre, az imádságod balzsam, szabadítás, simogatás és bátorító hang lesz a megpróbáltatások és a 

jóvátétel útján. Amikor azok a lelkek, akik nem tudtak felemelkedni az otthonukba, amely az övék, a 

világba, amelyhez tartoznak és amely várja őket, megkapják e világ hangját, amely imájukkal vonzza őket, 

felébrednek álmukból, felemelkednek halálukból és üdvösségük felé fognak törekedni. 

49 De az emberiség nem tudja, hogyan világítsa meg ezeknek a lényeknek az életét, és azt sem, 

hogyan szüntesse meg a materializációjukat. Nem tudja megtörni a bűntudat és a fájdalom láncait, 

amelyek rájuk nehezednek. 
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Te, aki birtokában vagy a világosságnak ─ imádkozz és könyörülj ezen a számodra ismeretlen világon, 

és segítsd őket, hogy megszabaduljanak, és elinduljanak azon az úton az élet felé, amelyhez tartoznak. Ne 

riadjatok vissza a jelenlétüktől, és ne féljetek tőlük. Összehozlak benneteket, hogy együtt imádkozzatok és 

együtt jöjjetek hozzám. Így foglak fogadni benneteket, hogy megadjam nektek a békét, amelynek 

mindenkire ki kell terjednie. Mert ti mindannyian az én szeretett gyermekeim vagytok. 

50 Isteni Lelkem átölel és megáld benneteket. Fogadjátok be az Igét, hogy tele legyetek világossággal, 

erővel és bölcsességgel, és hatoljatok bele, hogy megismerjétek akaratomat. Azt akarom, hogy gondosan 

vigyázzatok arra, amit kaptok, és tudjátok, hogyan értelmezzétek azt. 

51 A szeretetem kifejezéseiben éreztétek, hogy életet adok nektek. Érezzétek melegségemet és 

védelmemet, és többé nem fáztok, hogy hittel és reménnyel teli lényekké váljatok. 

52 Minden egyes szavam megbízás, és azt akarom, hogy sietve induljatok el, hogy teljesítsétek őket. 

Az egyszerű és alázatos teremtményeken keresztül adott próféciáim valóra fognak válni, és ti tanúságot 

fogtok tenni róluk. 

53 Munkámért sokan közületek rosszul fognak megítéltetni. De ne vedd a kezedbe az ügyet, bízd rám, 

és én megvédelek téged. Csak arra törekedjetek, hogy terjesszétek ezt a fényt, és legyetek alázatosak. 

     Amikor megtámadnak benneteket, csak azokat a fegyvereket használjátok, amelyeket én adtam nektek: 

szeretet, tisztelet és alázat. Minél inkább kritizálnak benneteket, annál inkább kinyilvánítom veletek az 

erőmet. És azok közületek, akiknek megvan az az ajándékuk, hogy ezen az életen túlra, a szellem régióiba 

lássanak ─ erősítsétek a gyengéket azzal, hogy megerősítitek szavaimat. Azok pedig, akiknek megvan az 

az adottságuk, hogy szárnyaljanak és meghallják a Magas Túlvilág hangjait ─ készüljetek fel arra, hogy 

továbbadjátok üzeneteimet. Ezek a magasabb megnyilvánulások még a legnagyobb megpróbáltatásokban 

is támogatni fogják a lelketek. 

54 Műveid örökre lejegyezve maradnak. Ezért ti, akiket az én szolgálatomra szenteltek, használjátok 

értelmeteket és az Ige ajándékát a helyes módon. 

55 Tanításomat magként adom nektek, hogy elvethessétek és tápláljátok. Amint a felkészült szívetek 

úgy érzi, hogy eljött az óra, hogy elkezdje munkáját, nyissátok meg, osszátok meg minden éhezővel, és a 

mag megszaporodik. 

Sokan nem fogják tudni, hogyan fogadják el az örömhírt, mert elméjük még nem áll készen arra, hogy 

megértse ezeket a leckéket. Mások el akarják majd lopni az értékes gyümölcsöt, hogy visszaéljenek vele. 

De utána meg fognak térni és hozzám jönnek, mint a "Tékozló Fiak". Én azonban pótolni fogom azt a 

magot, amelyet tudatlanságuk miatt elvesztettek, és minden jóakaratú lélek birtokába fogom venni. 

56 Ha egyszer tudod, hogyan fedezd fel tanító szavamban mindazt a fényt és bátorítást, amire a 

lelkednek szüksége van, akkor a végsőkig követni fogsz engem. Nem fogtok fáradtságot érezni, nem 

fogtok megállni abban a feladatotokban, hogy megismertessétek Szavamat, és a szerencsétlenségek nem 

fognak megingatni benneteket. Amikor megértettétek az egyik leckét, faggassátok ki a következőt, és 

folytassátok az olvasást a végtelen leckék könyvében, amelyet rátok bízok, hogy tanulmányozzátok és 

tápláljátok magatokat. Vedd el belőle, ami az élethez szükséges. Éljetek úgy, mint az Én tanítványaim. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 350  
1 Az emberiség megbízásából fogadlak benneteket, ti Izrael népének kis sokasága. Elköltözöl a 

világtól, hogy meghallgasd a koncertemet, és hogy túlnézz az anyag határain. Védelmem alatt fogtok járni 

az úton, és mindegyikőtök lámpást fog hordozni, hogy ne botoljon meg, amikor földi útja végére ér. 

Amint a lelked elválik a testtől, hogy felemelkedjen Hozzám, és bemutassa nekem műveit, látni fogod 

minden tettedet, minden lépésedet feljegyezve életed könyvében, és Velem együtt fogod megítélni 

művedet. 

2 Ma azt szeretném, hogy lelked szabadon végezze feladatát, készen álljon a szolgálatra, és figyeljen 

az inspirációimra, lássa az életút végét, ami közel van, nagyon közel, és érezze, hogy hamarosan megkapja 

a jutalmat, amit adnom kell neked. 

Azt fogom mondani nektek: Jöjjetek hozzám ─ ti, akik megértettétek, hogy az emberi értelem 

képességén keresztül halljátok Szavamat, ti, akik parancsolataim szerint éltetek, és szeretetet és 

megbocsátást vetettetek. 

3 Mindenki, aki elméjében hordozza igémet és követi azt az életben, birtokba veszi országomat, 

egészséget, ihletet és prófétai ajándékokat kap. Így tanítványaim képesek lesznek törvényemet gyakorolni, 

legyenek tudatlanok vagy tanultak, szegények vagy gazdagok, gyermekek vagy felnőttek. 

A tanulatlanok megvilágosodnak és bölcsen beszélnek. Aki semmit sem birtokol a földön, az úgy fogja 

érezni, hogy mindent birtokol, mert spiritualizálta magát, és közömbös lesz a világ javai iránt. Szíve 

örömmel telik majd meg, mert megoszthatja kincsét azokkal, akik nem rendelkeznek vele. És azok a 

gyermekek, akiknek a lelke nagymértékben fejlődött, elszántan fognak beszélni, és az ő tanúságtételük fel 

fogja gyújtani az újonnan beavatottak hitét. 

4 Ti, akik tőlem tanultatok ─ legyetek alázatosak, tanítsatok türelemmel, és bocsássátok meg 

embertársaitok hibáit. 

5 Felkészítettelek benneteket, hogy életet adjatok az új nemzedékeknek, akik a legnagyobb 

tökéletességgel fognak velem közösségben lenni. Abban az időben az emberek látni fogják, hogy eljöttem 

hozzájuk, és megalapítom királyságomat a lelkükben. 

6 Élj éberen és készen állj minden próbára. Ma elém hozod az emberiség fájdalmát és a tiédet. De én 

azt mondom nektek: Vedd el azt a poharat, érezd a békét, és add tovább. Megsimogatlak és örömet szerzek 

neked. Amikor megszabadítasz egy lelket a fájdalomtól vagy a bűntől, akkor egy újabb szintre emelkedtél, 

és érezni fogod a boldogságot, hogy együtt dolgoztál a Mestereddel az Isteni Művekben. 

7 Angyalaim veletek lesznek. Én, az Uratok, elkísérlek benneteket az utatokon. 

8 Jelenleg egy szentélyt építek a szívedben. Nem keresem a pompás rezidenciákat, sem az emberek 

haszontalan fényűzését. Formálom az egyszerű, szelíd és alázatos szívet, amely fogékony a hívásomra. 

9 Már csak egy rövid ideig leszek veletek kapcsolatban az emberi intellektuson keresztül. 

Felkészítelek benneteket, hogy holnap békét adjatok a világnak. Irgalmasságom megmenti az elveszetteket 

a pusztulástól. Mert nem lennék Atya, ha csak a tiszta lelkekhez fordulnék. Mert az igazak már az én 

országomban laknak. 

10 Az ember különböző hiedelmei révén akart Velem kapcsolatban lenni, de lelkileg megállt. Ezért 

bíztam rátok az Igémet, hogy holnap felemelkedhessetek, és tiszta tükörré válhassatok, amelyben az 

emberek láthatják tökéletlenségeiket. 

11 Nagyon közel vagyok minden szívhez, de az emberek nem értettek meg Engem. A saját 

nyelveteken szóltam hozzátok, hogy megértsetek Engem. Ha ugyanis választott nyelven adnám nektek a 

tanításaimat, nem értenétek meg Engem. Ezért egyszerű szavakkal beszélek a tanítványhoz és a 

tanítványhoz, hogy ne legyenek összezavarodva és ne utasítsák el szeretetemet. 

12 Felszerelésed és megújulásod által az emberiség jót kap. Mert egy közületek, aki így van 

felszerelve, az emberiséget sújtó csapásoknak csak az ima fog véget vetni. 

13 Elmagyarázom nektek, amit nem értettetek meg, hogy holnap ti is teljes tisztánlátással 

indulhassatok el az emberiséget oktatni. Ha ezer elme képzett lenne, rajtuk keresztül terjeszteném 

tanításomat. 

14 A Második Korszakban tizenkét gyermekemet választottam ki, hogy apostolaimmá tegyem őket, 

és ők elfelejtették javaikat, hogy kövessenek Engem, és elhagyták rokonaikat. 
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Ő is velem volt, akinek azt mondtam: "Hagyjátok el a földi gazdagságot, vegyétek fel a kereszteteket, 

és kövessetek engem." De mivel nem akarta feladni a gazdagságát, azt mondta Nekem: "Uram, nem tudlak 

követni téged." 

15 Én vagyok az Irgalom, és nem követelek tőletek áldozati halált. Mert az én tanítványaim is saját 

akaratukból, isteni törvényemnek való engedelmességből indultak el, hogy emberhalászokká váljanak. 

16 Ma ti vagytok az én tanítványaim. De hogy örömötök, vigasztalásotok és békességetek legyen, 

adjatok menedéket az én igémnek a szívetekben. 

17 Emlékezzetek arra, hogy a Második alkalommal, amikor a házasságtörő asszonyt üldözte a tömeg, 

azt mondtam üldözőinek: "Ha valaki közületek bűntelen, az vesse rá az első követ". Hasonlóképpen, 

ezúttal még egyszer megbocsátok a házasságtörőnek. Ezért azt mondom nektek, hogy ne foglalkozzatok a 

szomszédaitok ügyeivel. Ne váljatok bírákká, hogy elítéljétek őket. Mert én is azt mondom nektek: 

"Melyikőtök hibátlan?" 

18 Én vagyok a Fény és az Irgalom, és tudom, mi hiányzik nektek. Ezért jön hozzám a védtelen 

emberiség, és én azt mondtam neki: "Tegyétek elviselhetővé szenvedéseteket, mert én ismerem azt. Én 

vagyok a vigasztalás, én vagyok a kegyelem, én vagyok a megbocsátás." 

19 Ebben az időben az emberiséget megzavarják és összezavarják az általa táplált eszmék, és emiatt 

sokan kételkedtek a Mesteretek jelenlétében a Harmadik Korszakban. De én azt mondom nektek, 

gyermekeim: Készüljetek fel és értsétek meg, hogy ez a szó az én Isteni Lelkemtől származik. 

20 Azért adom nektek a fényt, hogy az emberi megértő képességen keresztül megértsétek Istenségem 

megnyilvánulásának formáját. A hanghordozó csak egy eszköz, amelyet Én készítettem elő, hogy az ő 

közvetítésével szóljon hozzátok. Meg van írva, hogy azért jöttem, hogy megismertessem magam azáltal, 

hogy egyszerű szíveket, ügyetlen elméket és nem ékes ajkakat használok, hogy a Törvényről, az 

igazságosságról és a szeretetről beszéljek nektek. 

21 Minden időben nagy fényű lelkeket küldtem a Földre inkarnálódni, hogy példájuk és szeretetük 

által az emberiség megmentse magát a káosztól, a gyűlölettől és a zűrzavartól. 

22 Azt mondtam nektek, szeretett emberek, hogy a második korszak apostolaihoz hasonlóan ti is 

átalakultok majd emberhalászokká. Szeretettel, együttérzéssel a szenvedő iránt, elindulsz az úton. Melyik 

szív fordít majd vissza az útra? A zavarodott lélek megkapja tanításom fényét és kristályvizét, hogy 

szomját oltsa. 

23 Ne engedjétek, hogy a gonosz továbbra is virágozzon. A fiatalság elpusztul, a szüzeket zsenge 

ifjúságukban a mocsárba rántják. Könyörüljetek embertársaitokon. Nézzétek a szenvedés kelyhét, amelyet 

az emberi faj jelenleg kiürít. 

24 A próféciáim most válnak valóra. Ezért arra kérlek benneteket, hogy készüljetek fel, hogy ─ 

amikor eljön a küldetésetek teljesítésének ideje ─ ne érezzétek magatokat gyengének. 

25 Jelenleg választom ki azokat, akiket a nemzetekhez kell küldenem, hogy a rátok bízott tanítás 

hírnökei legyenek. Ezt a keresztet, amelyet vállatokra helyezek, ne vegyétek tehernek ─ ez egy fényes 

kereszt, és könnyű viselni. 

Átalakítalak benneteket az Én munkásaimmá az elsőtől az utolsóig. Szellemi seregeim vigyázni fognak 

rátok, és amikor harcba mentek, és a földön hagyjátok, ami a tiétek, mint a Második Korszak apostolai, 

megadom nektek mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy megtérítsétek az emberiséget. 

26 Jelképesen elmondtam nektek, hogy 144 000 megjelölt fogja alkotni az Én kiválasztott népemet, 

Izraelt. Megmutatod a világnak a mentőcsónakot, és a te közvetítéseddel békét és vigaszt adok az 

emberiségnek. 

27 Nem én vagyok az, aki fájdalommal sújt téged. Szenvedéseitek eredete a tökéletlenségetekben és 

engedetlenségetekben rejlik. Azt mondtam nektek: "Ébredjetek, szeretett emberek, mert a 

megpróbáltatások kopogtatnak az ajtótokon." De ha mindannyian figyeltek és imádkoztok, a 

megpróbáltatások el fognak tűnni, és amikor a kísértés közeledik hozzátok, nem fogtok a hálójába esni. 

28 Megjelöltelek benneteket a fényemmel, hogy egy darabban túléljétek a megpróbáltatásokat. Ez az 

ajándék több értéket képvisel, mint a föld minden gazdagsága és kincse. Ez egy isteni csók, amelyet 

lelkedre nyomtam ebben a Harmadik Korszakban, hogy még a legnagyobb szerencsétlenségekben és az 

élet legnehezebb pillanataiban is érezd békémet. 
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29 Ez az ajándék gyógyító balzsamot tartalmaz, hogy meggyógyítsa azokat, akik testben vagy 

lélekben betegek. Megvan a hatalma, hogy megállítsa a természet erőit, amikor azok elszabadulnak, 

vannak fegyverei, hogy a viszályt és a háborút békévé változtassa. Ez a szellemi örökségetek része, 

amelyet ebben az időben használnotok és fejlesztenetek kell. 

30 A szíved valami nagyszerűt akart az életben, nem tudván, hogy nem a világ vagyonát és 

gazdagságát fogod megszerezni, hanem a lélek javait. 

31 Mi lehet nagyobb ambíciója az embernek, mint az, hogy olyan legyen, mint a Mennyei Atyja? 

Bizony mondom nektek, ez a legnagyobb vágy, amit táplálnotok kell. 

32 Nem lehetetlen olyanokká válni, mint az Úr. Ezért jöttem egyszer emberként a világra, hogy 

életemen és példámon keresztül megtanítsalak benneteket arra, hogy szeretetben és igazságosságban 

hasonlóvá váljatok az Isteni Lélekhez. Bizony mondom nektek, ha egyszer annak a feladatnak szentelitek 

az életeteket, hogy olyanná váljatok, mint Én, akkor megtaláljátok azt a boldogságot és békét, amit hiába 

kerestetek más utakon, és ez a béke nemcsak belső, hanem külső is lesz. Mert most már nem kell a 

lelkiismeretednek minden alkalommal és minden nap szemrehányást tennie neked, mint ahogy most a 

vétkeid teszik. 

33 Szeressetek Engem, és vegyetek Engem Jézusban példaképül. Emlékezzetek, Én, aki 

bebizonyítottam nektek a galileai alázatos Mester által, hogy az Én hatalmam, bölcsességem és 

gazdagságom nagyobb, mint a világé. Mert minden cselekedetem a szeretetből fakadt, amely az élet, az 

erő és a fény forrása, amely minden dolgot teremtett. 

34 Hasonlóképpen, azt mondom nektek, hogy ebben a Harmadik Korszakban a győzelem azoké lesz, 

akik példát vesznek az Én műveimről. Mert a fegyverek, amelyekkel harcolni fogtok, ugyanazok lesznek, 

mint amiket én használtam abban az időben. 

35 Ha Jézus által azt mondtam nektek: "Én vagyok a világ világossága", akkor azt akarom, hogy ti is 

olyanok legyetek, mint egy világítótorony embertársaitok életében, hogy jelenlétetek mindig jótékony és 

befolyásotok üdvözítő legyen ─ hogy gondolataitok tiszták és érzéseitek őszinték legyenek. Akkor 

megtapasztaljátok majd, milyen könnyű az élet, milyen könnyű a földi életért való küzdelem, és milyen 

szép dolog a felebarátotokat szolgálni. Akkor az érdemek révén a fény gyermekeivé váltok. 

36 Milyen törekvés ébred fel a szívedben az én szavam hatására? E világ nyomorúságos törekvései? 

Nem, szeretett emberek. Igém felébreszti benned a nemes vágyat, hogy lelkedet az igazság útjára emeld. 

37 Azt sem akarom, hogy rosszul értelmezzétek tanításomat, mert azt hiszitek, hogy azt akarom, hogy 

szegénynek, sírónak, nyomorultnak és betegnek, rongyosnak vagy éhezőnek lássatok. Nem, azt akarom, 

hogy megtanuljátok összehangolni anyagi életetek küzdelmét a szellemi küldetésetekkel oly módon, hogy 

a világban megkapjátok, ami szükséges, és a szellemnek is hagyjatok néhány pillanatot, hogy 

gyakorolhassa ajándékait és betölthesse küldetését. 

38 Felkészítelek téged, ó, emberek, hogy az emberiség körében a próféta legyél ebben az időben ─ a 

jó próféta, akin keresztül bejelentem az eljövendő eseményeket, és átadom nektek parancsaimat és 

utasításaimat. 

39 Azt mondom neked: Ha valaha is csalást és hazugságot vetnétek, akkor fájdalommal és 

könnyekkel kell majd lemosnotok a foltotokat, és minél jobban terjednek a hazugságaitok, és minél több 

kárt okoznak, annál nagyobb lesz a megtisztulásotok. Vajon joggal nevezhetik-e magukat "a fény 

gyermekeinek" azok, akik gonoszságot terjesztenek az emberiség körében? Nem, szeretett tanítványok! 

40 Mennyi fényt adtam nektek, ti emberek sokasága, akik nap mint nap eljöttök, hogy fogadjátok 

tanításaimat. Gondolj arra, hogy nem lenne igazságos, ha elálmosodnál, és egy pillanat alatt meglepődnél 

valamilyen próbatételen, ami miatt megbotlanál! 

41 Szívetek fájdalommal telve mondja Nekem: "Mester, képesnek tartasz minket a hűtlenségre, az 

árulásra vagy a kudarcra?". De én azt válaszolom nektek: Igen, emberek, természetesen úgy vélem, hogy 

képesek vagytok megszegni az ígéreteket. Nem volt-e egy a második korszak tizenkét tanítványa között, 

aki átadott Engem a világ igazságosságának, amikor meggyőződött arról, hogy az általam kínált Királyság 

nem e világból való? Vajon Péter nem azért mért halálos csapást a századosra abban a pillanatban, amikor 

letartóztatott Engem, mert a tanítvány így akarta megvédeni Mesterét, és tovább akarta Őt tartani, mint 

ahogyan meg volt írva? Tamás nem merte kétségbe vonni szellemi jelenlétemet, noha oly sokszor 

megígértem nekik, hogy mindig velük leszek? Miért ne kételkednék ma benned? 
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Bizonyára nem mindenki fogja figyelmen kívül hagyni szavaimat a megpróbáltatás pillanataiban, mert 

ma is, mint azokban a napokban, lesz hűség, lesz kötelességtudó, lesz engedelmes és erős. 

42 Tanítványok, csak ebben az órában mondom nektek: "Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy 

kísértésbe ne essetek." 

43 Izrael: Amikor látom, hogy szívetek hideg, Lelkem szomorú, és amikor látom, hogy elszántak 

vagytok a megújulásra és az engedelmességre, örömmel tölt el. 

Tudom, hogy 1950 után heves viharok fognak támadni benneteket. De ti vagytok a Kiválasztott Nép, 

akiket megmentettem minden szerencsétlenségtől az Igém fénye által. 

Még egymás között is sok őszintétlen szó fog eljutni a füleitekbe, de nem akarom, hogy zűrzavar 

legyen a kiválasztottjaim között. De ezekben az eseményekben az én igazságom ki fogja küszöbölni a 

hazugságot, és Szentlelkem fényével erősek lesztek, tudni fogjátok, hogyan védjétek meg Munkámat, és 

képesek lesztek távol tartani a zavart másoktól, mert a világosság gyermekei vagytok. 

44 Ahogyan én vagyok a világ világossága, úgy kell nektek is az emberiség között lennetek. Az 

emberek szenvednek és sírnak, mert süketek voltak inspirációmra. De ti vagytok azok, akiknek vezetniük 

kell őket. Ti lesztek az útkereső oázisa, és szelíden adjátok át neki az Én békémet. 

45 Ha nem készültök fel, bebizonyítom, hogy az utolsó lesz az első, és a szívébe írom törvényemet, 

még ha nem is hallotta Szavamat. 

46 Bizony mondom neked, Izrael: Ti lesztek azok a tanácsadók, akik világosságot és békét adnak 

másoknak. A megfelelő pillanatban meg kell védened a munkámat, és szelíden kell beszélned a 

legzabolátlanabbak szívéhez. Akkor látni fogjátok, hogy szelíd bárányokká válnak. 

Ne essetek vissza azokba a hibákba, amelyekben korábban voltatok, mert ez csak visszafejlődést 

hagyott a lelketekben. Egyesüljetek, hogy fényt és útmutatást hozzatok. 

47 Győződjön meg arról, hogy gyermekei felismerik a jó és a rossz következményeit. Tanítsátok őket 

az általam adott példákra. Készítsétek fel őket, mert azok közé tartoznak, akik holnap nekem fognak 

szolgálni. Azt akarom, hogy boldogok és nyugodtak legyetek, és csak a jóra gondoljatok, hogy 

Szentlelkem fénye vezessen benneteket. 

48 Minden pillanatban megvédelek benneteket minden rossz cselekedettől; hasonlóképpen 

imádkoznotok kell másokért is. Mindenütt látod a fájdalmat: az elhagyott gyermekeket, a sárba tiport 

fiatalságot, a házastárs hűtlenségét. De amikor egy bűnös, férfiak által kritizált nővel találkozol, tanítsd 

meg az igaz útra, és távolítsd el az őt körülvevő keserűségtől és zaklatottságtól, hogy elkezdhessen 

megújulni. 

49 Könyörülj a világon, Izrael, és ahogyan a Második Korszakban beszéltem hozzá, úgy kell átadnod 

neki az Igémet. 

50 Meghagyom az emberiségnek a Harmadik Testamentumot, amely a bölcsesség kincsét tartalmazza, 

amely el fog jutni hozzátok, mert méltóvá teszlek benneteket arra, hogy befogadjátok, anélkül, hogy a 

foltjaitokra néznétek, mert én vagyok a Szeretet és a Tökéletesség. De Illés egyre jobban meg fogja 

tisztítani a lelketek. 

51 Elvonultatok a világtól, hogy meghallgassatok Engem.Az alázatosokkal vagyok, hogy szentélyt 

építsek a szívükben. 

A Második Korszakban azért szóltam hozzátok, hogy átadjam nektek a szeretetről, irgalomról és 

megbocsátásról szóló tanításomat. De a világ a maga felfogása szerint más hitvallásokat is létrehozott. Én, 

mint Atya, mégis folytattam, hogy megvilágosítsam minden gyermekemet. 

Sokan mondjátok Nekem: "Atyám, tévednek-e embertársaim? Akkor miért nem mutatod meg nekik az 

utat?" De bizony mondom nektek, áldott emberek: a fényt, amely megvilágosított benneteket, ─ a tanítást, 

amelyet adtam nektek, mindenkinek egyformán adtam. Az emberek mégis a saját szabad akaratukat 

követték, és nem akartak elfogadni Engem. 

Nem kényszerítem a gyermekeimet, mindenkinek a saját akaratából, a saját erőfeszítésével kell az 

utamra jönnie. Mert ebben az időben az egész emberiséget megvilágosítom. Néhányan hallottak Engem ─ 

ti vagytok azok, Izrael áldott népe. Másoknak intuícióval mutatom meg az utat, és kinyilatkoztatásokon 

keresztül is megkapják a Harmadik Korszak fényét. 

52 Mindig is a szeretetet hirdettem, mert a szeretet egy olyan védelmet jelent, amelybe minden erőmet 

beletettem. Boldog az, aki szeretettel a szívében él, mert fokozatosan le fogja győzni élete minden 
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problémáját. Boldog az, aki a szeretetet az életében hordozza, és azt az útjain megnyilvánítja. Mert ezek a 

munkák áldássá lesznek számára és mások számára is. 

53 Gyermekeim, ismerjetek fel Engem Atyaként és Szellemként, hogy többé ne keressetek Engem 

bálványimádásban. A Szentlélek fénye mindig ott vagyok neked a lelkedben. 

54 Ha irgalmasságot gyakorolsz, abban az irgalmasságban Én vagyok, és ha elindulsz, hogy teljesítsd 

minden parancsomat, légy boldog, áldott ember, mert áldásaim örökké benned maradnak. 

55 Többé nem fogjátok hallani a szavamat ezeken az eszközökön keresztül. De ez az idő a lelketek 

felkészítésére van szánva, és 1950 után kezdődik a csata. Nem választom el magam tőletek, de szükséges, 

hogy spiritualizáljátok magatokat. Mert azokon keresztül, akik felkészültek, továbbra is szellemről 

szellemre kinyilvánítom magam. A látók továbbra is látni fognak Engem, és azokhoz, akik 

spiritualizálnak, az intuíción keresztül fogok beszélni, és bennük lesz az intuíció. 

57 Áldott emberek: A Második Korszakban azt mondtam tanítványaimnak: "Nekem adatott minden 

hatalom a mennyben és a földön", és valóban azt mondom nektek: Menjetek mindenhová és vigyétek az 

Én Igémet, vigyétek az Én szeretetemet és tanításomat. 

Hasonlóképpen mondom nektek, áldott emberek: Ti vagytok a felkészült tanítványok ─ ti vagytok 

azok, akiknek el kell menniük a föld minden útjára, és el kell vinniük Igémet és szeretetemet. 

Ismét fel fog támadni az, aki kétkedéssel a szívében azt mondja, hogy amit kaptatok, az csak hazugság 

volt. Szükséges lesz, hogy ők is megérintsék a sebet az oldalamon, hogy elhiggyék. 

58 Látom azt, aki, bár már régóta hall engem, elutasít engem, mint tanítványom, Iskarióti Júdás, és 

eladja művemet. De én közeledni fogok azokhoz a szívekhez, és igazságosságom által eltávolítom belőlük 

az igazságtalanságot. Mert az én munkám tiszta és tiszta, és nincs benne hiba. Minden szívben és lélekben 

teljes tisztaságával fog felemelkedni, mert ez az Én Akaratom. 

59 Jöjjetek az Atyához, jöjjetek a nektek készített lakomára. Ezen az asztalon van az örök élet kenyere 

a lelked számára. Felkészítem tanítványaimat, hogy holnap tanúságot tehessetek arról, hogy az Atyával 

voltatok, és hogy Ő a szívetekben lakik, mert az Ő szentélyeként készítettétek el azt. 

60 Ti vagytok azok, akik az én kincstáramból kaptátok az erőt, hogy életet adjatok a "halottaknak", 

hogy olyanok lehessetek, mint a Mesteretek. 

61 Ha tudjátok, hogyan kell felkészülni, ahogyan tanítottalak benneteket, szellemi hasznom veletek 

lesz, és az általatok elért spiritualizáció révén embertársaitok fel fogják ismerni, hogy ti a fény gyermekei 

vagytok, hogy bár magas tulajdonságaimat hordozzátok magatokban, mégis a legszerényebbnek 

mutatkoztok. 

62 Emelkedjetek fel, szeretett emberek, ne állítsátok meg a lelketek fejlődését. Használjátok a 

Mesteretek által nektek adott útmutatást, véssétek a szívetekbe. Mert rövidek azok a pillanatok, amikor az 

emberi megértés képességén keresztül hallani fogtok Engem. 

63 Készítsd elő a Harmadik Testamentumot az eljövendő nemzedékek számára. Nagy tömegek 

fognak eljönni, és amikor felkészültök, Szentlelkem ihletésére beszélni fogtok hozzájuk. 

Példabeszéd 

64 Egy úr, nagy birtokok tulajdonosa, egy hatalmas fához érkezett. A közelben egy kristálytiszta vizű 

forrás volt. Ezen a helyen szólította az arra járó vándorokat, és meghívta őket, hogy pihenjenek meg a fa 

árnyékában, és oltsák szomjukat a forrás vizénél. 

65 E vándorok közül az Úr kiválasztott hét embert, és így szólt hozzájuk: "Kértétek a kegyelmemet, 

és most mindegyikőtökre bízok egy-egy nagy darabot ezekből a földekből, hogy jó munkásként 

fáradozzatok és dolgozzatok rajtuk, vetve ezt a magot és gondozva azt, hogy gazdag termést arathassatok. 

Mert nagy a sokaság, és éhesek és szomjasak." Akkor az Úr rájuk bízta a vetőmagot és a 

munkaeszközöket, és azt mondta nekik, hogy dolgozzanak mindannyian a 

fát, és vigyázzanak a forrásra, hogy azok is befogadhassák a sokaságot, miután az Úr eltávozott, és 

hozzátette: "Készítsétek elő a földeket, és tegyétek bele ezt az aranymagot. Ennek a forrásnak a vizével 

öntözd meg a földeket, hogy gazdag termést arathass, és gondozd a hatalmas fát, hogy gyümölcse mindig 

jóízű legyen. Együtt fogtok dolgozni, és amikor az éhes, szomjas és fáradt tömegek megérkeznek, 

megkínáljátok őket a fa árnyékával és gyümölcsének édességével. Adj nekik kenyeret és vizet, hogy 

erősnek érezzék magukat, és hordozzák magukban a békémet." 
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Az embereknek azt mondta az Úr: "Most elmegyek, de ti érezni fogjátok a jelenlétemet nagyon közel a 

szívetekhez, tekintetem rátok tekint, és hallásom meghallgat titeket."  

A példázat vége 

66 Bizony mondom nektek: Ebben a Harmadik Korszakban elhívtam munkásaimat, hogy átadjam 

nekik az örökségüket, hogy Atyátokhoz hasonlóan ti is előkészítsétek a lakomát, és befogadjátok azokat, 

akik éheznek és szomjaznak az Igémre. Közvetítéseddel megkapják azokat a szellemi kincseket, 

amelyeket rád bíztam. 

67 Ti vagytok az én juhaim, akiket a szellemi akadályhoz vezettek. A pásztor, aki ebben az időben 

vezet benneteket, Illés szelleme. Senki sem látja ezt a pásztort, de mindenki érzi őt. Egyesek tisztában 

vannak vele, mások nem tudnak róla. 

68 Illés nyitotta meg az Élet Könyvét a hatodik fejezetben, amint a hatodik pecsétet feloldottam Én, 

aki erre felhatalmazással rendelkezem. 

69 Mit mutatott ki neked a hatodik pecsét? Milyen üzenetet tartott kebelében, hogy megmutassa a 

világnak ebben az időben? A szellemi élet, önmagad megismerése, minden tulajdonságod 

kinyilatkoztatása, a szellemi ajándékok kibontakoztatásának módja, a szellemi megnyilvánulás az elmén 

keresztül és a szellemtől a szellemig történő megnyilvánulás. 

70 Lelked tele van ujjongással, mert megvilágosodottnak érzi magát, és látja, hogy hírnökök és 

angyalok oltalmazzák. Legyetek hűségesek a Pásztorotokhoz, és egész földi utatokon érezni fogjátok ezt 

az áldott békét, amely most eláraszt benneteket, és nem kell majd menekülnötök, hogy elrejtőzzetek, 

amikor ő kihirdeti igazságomat e pogány, bálványimádó és anyagias világ előtt. 

Igen, emberek, Illés köztetek van, és ismét próbára teszi a hamis isten papjait, és ismét megmutatja 

nekik, hogy melyik az igaz, és hogyan kell Őt imádni. De Illés nem azért jön, hogy emberré váljon. Az 

emberi test nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy szellemlény megnyilvánuljon a földön, és 

bizonyosan nem szükséges az Illés teste sem, aki rendelkezik a kulccsal, amely kinyitja az egyik világ és a 

másik világ közötti kommunikáció kapuit. 

71 A szellemvilág még közelebb fog jönni az emberekhez, hogy tanúságot tegyen létezésükről és 

jelenlétükről. Mindenütt jelek, bizonyítékok, kinyilatkoztatások és üzenetek fognak megjelenni, amelyek 

folyamatosan arról fognak beszélni, hogy egy új korszak köszöntött be. 

72 Veszekedés lesz, izgalom lesz a népek között, mert a vallások képviselői félelmet fognak kelteni 

azokban, akik hisznek ezekben az üzenetekben, a tudomány pedig valótlannak fogja nyilvánítani ezeket a 

tényeket. 

Ezután az egyszerű emberek bátorságot vesznek, és felkelnek, hogy tanúságot tegyenek a kapott 

bizonyítékok igazságáról. Fel fognak állni azok, akik ─ a tudomány által elhagyva ─ spirituális úton 

nyerték vissza egészségüket, és tanúságot fognak tenni csodálatos gyógyulásokról, a végtelen erő és az 

abszolút bölcsesség kinyilatkoztatásairól. 

Az egyszerű és ismeretlen emberek között olyan férfiak és nők kerülnek majd a nyilvánosság elé, 

akiknek világossággal teli szava meglepi a teológusokat, filozófusokat és tudósokat. De amikor a vita a 

legnagyobb lesz, és a szegényeket megalázzák, és tanúságtételüket a büszkék tagadják, akkor eljön a 

pillanat, amikor Illés számon kéri a tudósokat, az urakat és az uralkodókat, és vizsgálat alá vonja őket. 

Jaj a hamisaknak és a képmutatóknak abban az órában, mert a tökéletes igazságosság akkor fog rájuk 

szállni! 

Ez lesz az ítélet órája. De sok lélek fog belőle felemelkedni az igazi életre, sok szív fog feltámadni a 

hitre, és sok szem fog megnyílni a fényre. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 351  
1 Én vagyok a Fény, a Szeretet, az Irgalom és a Megbocsátás. Jöjjetek, hogy megkapjátok tőlem, 

amire szükségetek van a ti és az emberiség javára. 

2 Szeretett tanítványok, ti, akik a Mester köré gyűltetek: Azért jöttök, hogy megkapjátok 

bölcsességemet, hogy irányt adjak életeteknek, és hogy beteljesítsétek az általam rátok bízott küldetést. 

3 Ha a Mesteretek mindent elmondana nektek, ami az Én bölcsességemben van, soha nem értenétek 

meg. És ezen kívül milyen érdemed lenne felfedezni, hogy mit tartogatok neked a kincstáramban? A lélek 

felemelése az, ami méltóvá tesz benneteket arra, hogy megkapjátok Isteni sugallataimat. 

4 Fejlődtetek, és ez idő alatt felfedtem nektek azt, amit már megérthettek. Mégsem én szabok határt 

a megértéseteknek, hanem nektek magatoknak kell többet emelkednetek, hogy többet kaphassatok tőlem. 

5 Amit tanítottam nektek, az elegendő ahhoz, hogy megértsétek, mi a küldetésetek, és hogyan kell 

létrehoznotok magatokban annak az Egyházát, aki hozzátok szólt, hogy egyesíthessétek az emberiség 

világnézetét, és tudjátok, hogyan egyesítsétek ezt a tanítást Jézus tanításával a Második Korszakban, és 

azzal, amit a próféták és a megvilágosodottak mondtak az Első Korszakban. 

6 Eljövetelem ebben a jelen időben nem testi formában történt, ahogy azt sokan várták, de ti lesztek 

azok, akik az emberiséget a Második és Harmadik Időről szóló tanításaim megértéséhez juttatjátok. 

7 Népem: Közel az idő, hogy ebben a formában véget vetek igehirdetésemnek, de még jobban fel 

kell szerelkeznetek. 

8 Sok kísértés van a világban. De minél jobban megértitek Munkámat, minél jobban gyakoroljátok a 

test feletti uralmat, annál jobban és jobban fogtok közeledni a tökéletességhez. 

9 Lelkesítsétek magatokat, hogy a lelketek elérje a szükséges emelkedettségi fokot, hogy 

folytathassa felfelé vezető útját az örök tökéletesség felé, ami a cél, amit el kell érnie. 

10 Emlékezzetek a Második Korszak szavaimra: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és 

Istennek, ami az Istené". De most azt mondom nektek: "Adjátok meg a testeteknek, ami jár, és a 

lelketeknek a neki járó emelkedést és fejlődést. 

11 Most az én "Igém" nem vált emberré. "Szellemileg" jön hozzád a felhőn, hogy kinyilatkoztassa 

neked azt, amit nem érthettél meg. 

12 Az évek során a kísértés éreztette jelenlétét az Ön útján. Nagyon vágyott arra, hogy eltérítsen 

benneteket az igaz útról, hogy összezavarjon és elbizonytalanítson benneteket, bizonytalanságot hagyva a 

szívetekben. 

13 A kinyilatkoztatás és az intuíció révén üzeneteket adtam ennek a világnak, és felkészült embereket, 

kiválasztott lelkeket küldtem, hogy közvetítésükkel szóljanak az emberiséghez. És valahányszor a szívetek 

felkészült, menedéket adtatok Lelkemnek. Tanításként, irgalomként és békességként nyilatkoztam meg 

életetekben. De nem törődtem azzal, hogy hittetek-e a megnyilvánulásomban vagy sem. Mert Mesterként 

és Atyaként az a vágyam, hogy felismerjétek annak a hangját, aki a lelkiismereten keresztül, a békéteken 

és a felemelkedéseteken keresztül szól hozzátok. 

14 Nem azért jöttem, hogy megmentsem a tested, hanem a lelkedet. Ezért szóltam hozzátok 

szeretettel, hogy felemelkedjetek és olyanok legyetek, mint az első korszak pátriárkái, mint a második 

korszak apostolai, és hogy a harmadik korszak tanítványaim lehessetek. 

15 A fejlődés minden szakaszában lelketek materializálódott, és emiatt ti is eltávolodtatok 

szeretetemtől, tévedések áldozatává váltatok, és szavamat másként értelmeztétek. 

16 Most közeledtek annak az időnek a végéhez, amikor az emberi értelem által közvetített Igémet 

fogjátok hallani; tehát utoljára. De fájdalmat érzek Atyám szívében, mert a megértés és az Igémhez való 

hozzászokás hiányát mutatjátok, csak a lélek kevéssé emelkedett. De vajon továbbra is az emberi agyon 

keresztül fogok-e megnyilvánulni, mert nem vagytok eléggé felkészültek? Nem, szeretett emberek. Mert 

hallottátok, hogy én vagyok a tökéletesség, és az én akaratom egy. 

Lehet-e az Atya olyan, mint az ember az Ő akaratában? Akkor nem lennék tökéletes, nem lehetnék sem 

a Teremtőtök, sem az Istenetek. Inkább a Király Csillaga szűnjön meg ragyogni, minthogy Szavam és 

Akaratom ne teljesüljön. 
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17 A próféták már az első korszakban meghirdették a kegyelemnek ezt a korszakát, és ebben az 

időben Szentlelkem fényén keresztül készítem fel lelketek, hogy napról napra jobban és jobban 

felemelkedjetek. 

18 Látni fogjátok, hogy azok, akik soha nem hallották Szavamat hanghordozón keresztül, és nem 

voltak jelen Egyetemes Sugárzásom megnyilvánulásánál, fel fognak emelkedni, hogy előkészítsem a 

szívüket, és intuíción keresztül fogják megkapni Isteni Üzenetemet és irányításaimat. Úgy fognak szeretni 

Engem, mint a második korszak apostolai. Velük válik valóra az Én szavam: "Az utolsó lesz az első". 

19 Teljesítsétek küldetéseteket, ti, Izrael törzsei, ismerjétek fel az emberiséggel szembeni 

felelősségeteket, ismerjétek fel, hogy ti vagytok Törvényem hirdetői, hogy ti vagytok a rátok bízott 

Spiritualista Tanítás hírnökei. 

20 Izrael, induljatok el egységesen és egy szívvel, egy akarattal, és engedelmeskedjetek 

Törvényemnek és Isteni Akaratomnak. Tudjátok, hogy én vagyok a ti üdvösségetek. 

21 Tanításomat a szívetekbe nyomtam, és isteni kisugárzásom, mint az éltető vér a lelketekben, 

megerősített és felélénkített benneteket, hogy nekilássatok küldetésetek teljesítésének, hogy idősebb 

testvérekként legyetek az emberiség felé, hogy tudjátok, hogyan vezessétek őket az én utamon 

engedelmességgel és szelídséggel. Ti lesztek a holnap tanárai. 

22 Ti "utolsók": Ne tekintsétek népemet ismeretlennek, mert ebben az időben küldtem ezeket a 

lelkeket, hogy reinkarnálódjanak, hogy az emberiség rajtuk keresztül elnyerje kegyelmemet. 

23 Mennyi zűrzavar van a világban, mennyi csalás, mert az emberi agy ahelyett, hogy az Én 

Törvényem által vezérelve lenne, materializmusba, pogányságba és bálványimádásba esett, és alkalmatlan 

emberek merészelték magukat "Istenségem képviselőinek", Isteni Hangom, Szeretetem és Fényem 

szócsöveinek nevezni. Mégis azt látom, hogy táplálják az önzést, a sötétséget, a fanatizmust, a hazugságot 

és a viszályt. De én vagyok a Tökéletesség, aki megmutatom nektek a spiritualizáció és a szeretet útját, 

hogy elérjétek a megbocsátást. 

24 A világban az anyagiasság és a bálványimádás uralkodik; ezért esett az emberiség kísértésbe. 

25 Kit fog a Mester arra használni, hogy beszéljen az emberiségnek az igazságomról? Kiválasztott 

népem, Izrael. 

26 Gyűljetek össze szellemileg a Mester körül. Ti vagytok az én tanítványaim, akiknek nyitott 

könyvként adtam át tanításomat, és vele együtt a Szentlélek világosságát, hogy megértsétek szavamat, 

engedelmeskedjetek neki, és kitörölhetetlen betűkkel nyomjátok a szívetekbe. Ti vagytok a fény 

gyermekei, akiknek jó példát kell mutatnotok az emberiségnek azáltal, hogy cselekedeteitekben 

szellemiséget, szeretetet és hitet mutattok neki. 

27 A Mester ebben a Harmadik Korszakban szellemileg eljött hozzátok, hogy az emberi elmén 

keresztül átadja nektek az Ő Igéjét, és ez a tanítás olyan, mint egy fénysugár, amely azért jött, hogy 

felébressze a lelketeket, és megértesse vele, hogy ez az Isten és Úr hangja, az Atya hangja, aki hívja 

gyermekét ─ a Mester hangja, aki tanításokban, példákban, magasztos elvekben szórja ki magát Igeként, 

hogy a lelketek láthassa magát Isteni Szellemem tulajdonságaival felöltözve. 

28 Szeretett emberek: Azt akarom, hogy példát vegyetek rólam ─ azt akarom, hogy "az én képemre és 

hasonlatosságomra" legyetek. Ezért jöttem el hozzátok, hogy hanghordozóim értelmén keresztül 

ismertessem meg magam. Őket választottam ki, készítettem fel és tisztítottam meg, hogy szellemi 

ajándékaikon keresztül befogadjátok az Igémet. Kemény sziklák voltak, amelyekből kristálytiszta és tiszta 

vizet hoztam elő a lelketek számára. 

29 Azért jöttem ebben az időben, hogy a "vakok" meglássák az én fényemet, és hogy megmutassam 

nekik egy új nap fényét. Azért jöttem hozzátok, hogy bizonyságot tegyek jelenlétemről, hogy elhozzam 

nektek szeretetemet és igazságomat, hogy ne legyen kétség köztetek. Azt akarom, hogy amikor halljátok 

szavamat, ismerjétek fel annak jelentését, és emeljétek magatokat Atyátokhoz, tele hittel és szeretettel. 

30 Azt akarom, hogy mélységes bűnbánatot tanúsítsatok, amiért bemocskoltátok magatokat és 

eltávolodtatok Atyátoktól ─ hogy érzékenyek legyetek a szellemi dolgokra, és hogy szívetek legyen a 

szentély, amelyet Atyátok számára készítetek, hogy magatokban hordozzátok az Ő szeretetét, békéjét, 

világosságát, örök életét. 

31 Készüljetek fel, gyermekeim, hogy lelketek megszabaduljon minden anyagiasítástól ─ hogy 

levehessétek a sötét kötést a szemetekről, és láthassatok Engem teljes dicsőségemben. A világ érzékisége 
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megakadályozott benneteket abban, hogy teljesen átérezzétek Jelenlétemet, és hogy értékeljétek a saját 

szívetekbe öntött bölcsességemet. 

32 Milyen tökéletes és tiszta az a tanítás, amelyet lelkednek adtam, hogy méltóvá válj lelki 

jótéteményeimre és örököseivé váljatok ennek a kincsnek, amellyel holnap Isteni Lelkem által inspirálva 

elindultok, hogy irgalmasságot mutassatok a szenvedő és rászoruló emberiségnek. Így a próféciák valóra 

válnak számotokra. 

A te közvetítéseddel megmutatom az emberiségnek az üdvösség kikötőjét, a mentőcsónakot. Mert 

bizony mondom nektek, a népek és nemzetek, az emberek nagy tömegei, akik a földön élnek, 

eltévelyedtek, megölték a kegyelem életét. 

33 Ismerjétek fel, hogy többé nem tartoztok a "halottak" közé, mert én életet adtam nektek ─ mert 

mindenki, aki hozzám jön, feltámad. Engedjétek meg, hogy ez az élet és erő engedje, hogy közösségben 

legyetek Velem. Ne hunyjátok be szemeteket e fény, e dicsőség előtt. Tudjátok meg, gyermekeim, milyen 

nagy Atyátok irgalma. 

34 Ti vagytok azok, akikbe bízom, mert reményt és vigaszt adtok az emberiségnek, és ti lesztek a 

fénylő fáklya, amely eloszlatja a sötétséget. 

Az emberek kétségbeesésükben keresnek Engem ─ egyesek a tudományon keresztül, mások a 

bálványimádásukban. Amikor látjátok, hogy nők, gyermekek, fiatalok és felnőttek siránkoznak és hívnak 

Engem, mert nem érzik az Atya jelenlétét ─ azt a Szentföldet, aki megígérte, hogy visszatér, hogy békét, 

vigasztalást és kegyelmet hozzon nekik ─, amikor látjátok, hogy ez az emberiség megtisztul és megtisztul 

saját fájdalmában, akkor fel kell szerelkeznetek, összhangban kell lennetek Velem, figyelve és imádkozva 

ezért az emberiségért, hogy közvetítésetek által meghalljanak Engem, és megvilágosodjanak Szentlelkem 

fényétől. 

35 Még a legmegkeményedettebb szíveket is rá fogom késztetni, hogy érezzék szeretetem impulzusát, 

hogy többé ne legyenek kövek, amelyek fájdalmat okoznak az emberiségnek. 

36 Ez az az idő, Izrael áldott népe, amikor felkészültök és biztos léptekkel járhattok nehéz 

küldetésetek teljesítésében. 

37 Azért jöttem az Igémmel, hogy lelkileg felszabadítsalak benneteket, hogy levegyem a terhet, amit 

cipeltek, hogy megszabadítsalak a láncoktól, amelyek ehhez a világhoz kötöttek benneteket, és amelyek 

nem engedték lelketeknek, hogy felemelkedjen Hozzám. 

38 Ti vagytok azok az emberek, akikben az igazak szellemivé válását szeretném látni. 

39 Vigyétek kereszteteket szeretettel, alázattal és szelídséggel, mert én leszek a ti Kyrenaeusotok*. 

Mutassatok jó példát az emberiségnek, és legyetek a tiszta tükör, amelyben meglátja az arcát. Legyetek 

jótékonyak, és osszátok meg erőtöket embertársaitokkal. Azt akarom, hogy mosolyoddal mutasd meg a 

világnak azt a szeretetet, amelyet az Atya adott neked. Mert nem hagylak magadra a természeti erők 

könyörtelenségével szemben. 

A nagy veszélyek idején, amikor a kísértés és a nagy megpróbáltatások keresztezik utadat, nagyon 

közel fogsz Engem érezni, mert Én magam leszek benned, hogy ne legyen benned az a félelem, amit a 

világ érez Isteni Igazságosságom megnyilvánulásával szemben. 
* Az eredeti spanyol szövegben Cyrenaeus "Cirineo". Ez annak az embernek a neve, aki segített Jézusnak cipelni a 

keresztjét, amikor az összeesett annak súlya alatt. A Bibliában Cirenei Simonnak is nevezik. 

40 Ne szegjétek meg a törvényt, és ne távolodjatok el szeretetemtől, ne fertőzzétek meg magatokat a 

világ gonoszságával. Csak attól féljetek, hogy eltávoztok Atyátoktól, mert ez a félelem a bölcsesség 

kezdete, amely által a legmagasabb boldogságot fogjátok elérni. 

41 Aki felkészült marad, és tudja, hogyan kell vigyázni a munkára, amelyet a kezeire bíztam, az 

szüntelenül kapni fogja kincstáramból a Mennyek Országának kegyelmét, áldásomat, és ő lesz az, aki 

hűséges és igaz tanúságot tesz az emberiség előtt. 

42 Fényfegyvereket bíztam rátok, erős fegyvereket, hogy megvédhessétek magatokat a kísértésekkel 

szemben, amelyekkel utatokon találkoztok majd. A kísértés minden pillanatban készen áll, mint egy 

ragadozó madár, hogy megfossza lelkedet a kegyelemtől és az ajándékoktól, amelyeket rád bíztam ─ hogy 

elvegye a jó magot, és meghagyja neked a pelyvát. Olyan, mint egy éhes farkas, aki fel akar emészteni 
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téged. Nektek azonban az általam adott igazságban kell élnetek, hogy jó tanítványok lehessetek, akik 

példájukkal megmutatják az embereknek ezt az utat. 

43 Amikor nem vigyáztál és nem imádkoztál, a kísértés forgószélként támadt rád, lerombolva 

szentélyedet, kioltva fáklyád fényét, elragadva tanításodat. Akkor úgy érezted, hogy meg vagy fosztva 

kegyelmemtől, szűkölködsz, és vádlottként vagy jelenlétemben. Sírtál és bűntudatot éreztél. Ismét 

kegyelemért esedezel Atyádtól, és akkor újra a kezedbe adom a világosság könyvét, megtisztítom elmédet, 

előkészítem szívedet, új ruhát adok neked, és azt mondom neked: Kelj fel, vigyázz és imádkozz, hogy ne 

ess kísértésbe. 

44 Egyesüljetek, szeretett emberek, hogy az Atya örülhessen gyermekeinek engedelmességében és 

kötelességtudásában. 

45 Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint egy tanítvány, hogy egy tanítást vigyetek a világnak. 

46 Harcoljatok, népem, a világosság kardjával, amelyet Igémben rátok bíztam ─ imádsággal, hogy 

legyőzhessétek a kísértést. Harcoljatok szeretetem tüzével, hogy elpusztítsátok a gyomokat, és a 

Szentlélek fényével, hogy eloszlassátok a sötétséget a zavarodottaktól, a tudatlanoktól, a 

bálványimádóktól, a romlottaktól, és hogy vezessétek az ártatlanokat, akik Engem kerestek az anyagi 

szentélyekben. 

47 Nektek, akik e szerény gyülekezési helyek felett elnököltök, üdvözölni kell ezeket a tömegeket, és 

az Én szeretetemről kell beszélnetek nekik az Én Igém egyszerűségével. Mondd el nekik, hogy a bűnösök 

iránti vágyakozásból jöttem ─ nem azért, hogy elítéljem őket, hanem hogy megismerjenek Engem, hogy 

felszárítsam könnyeiket, hogy eloszlassam a sötétséget a lelkükből, hogy meggyógyítsam szemük 

vakságát, és hogy érezzék és lássák Jelenlétemet. Így fogtok életet adni a "halottaknak" az én nevemben. 

Ti, Kiválasztott Nép, olyanok lesztek, mint egy fénylő csillag az emberiség számára. 

48 Szívedbe vésted Szavamat, és amikor felkészültél, Isteni Lelkemet ebből az áldott Könyvből fogod 

továbbadni embertársaidnak. Megszaporítom ezt a kenyeret, hogy a lelkek táplálkozzanak és 

megerősödjenek. 

49 Küldetésetek beteljesülése nemcsak a földi életetek ideje alatt lesz közel a szívetekhez, mert azon 

csak az első lépéseket kezditek megtenni. Rá kell venned a nagy tömegeket, hogy hagyják el a 

bálványimádást és adják fel a harci fegyvereiket, hogy szívükbe fogadhassák békém üzenetét. Lelked 

azonban tovább fog küzdeni és fáradhatatlanul dolgozni, még azután is, hogy fizikai burkát maga mögött 

hagyta, amíg nem látod, hogy az emberekben béke és jóakarat van, hogy a Szentlélek fénye van bennük, 

hogy felemelkedésre törekszenek és szellemivé válnak. 

Nemzedékről nemzedékre fogtok küzdeni, és így fogjátok megmászni a hegyet, amíg el nem éritek a 

csúcsát, ahol felfrissítitek magatokat munkáitok gyümölcsével. 

50 1950 után, amikor már nem hallasz Engem ebben a formában, nem fogsz megzavarodni, és nem 

fogod azt mondani: "Hová menjek?". Milyen küldetést kell így teljesítenem? Mi a te akaratod, Uram?" 

Bizony mondom nektek, megkapjátok majd az inspirációmat, a lelketek meg fog hallani Engem, és 

érezni fogjátok, hogy kézen foglak benneteket, és megmutatom az utat, amelyet követnetek kell, hogy 

embertársaitok felé forduljatok. Szemed látni fogja azokat, és füled hallani fogja azokat, akik Engem 

keresnek ─ azokat, akik Engem hívnak, és tudni fogod, hogy akik Engem keresnek, azok téged is keresni 

fognak. Akkor megtöltelek benneteket inspirációval, és közvetítésetek révén világosságot adok ezeknek a 

tömegeknek. 

51 Az emberiség megtisztította magát a fájdalmában, és még jobban meg fog tisztulni, hogy a lelkek 

felébredjenek és felismerjék, hogy a gyümölcsük keserűséget és halált hordoz magában. Keresni fogják 

Megváltójukat, és megtalálják az utat, amelyről letértek. De a fény, a béke és a szeretet üzenetét a világnak 

fogom átadni a kiválasztottjaimon keresztül. 

52 A kegyelem idejét éltek, egy új napot, amelyben az isteni fény megvilágítja minden ember útját. 

Én, a Mester, befogadlak benneteket, keblemre engedlek benneteket, és megáldalak benneteket, és 

ahogyan ezt a népet itt megsimogatom, áldásokat és jótéteményeket árasztok az egész világra. 

53 Ti, tanítványaim, felkészültetek arra, hogy meghallgassátok a mostani leckémet. Hittel és 

reménnyel jöttetek, ahogyan a múltban is jöttetek, amikor én közeledtem hozzátok. 

54 Az út, amelyet mutatok nektek, a Törvény útja ─ egy széles, pontosan meghatározott út, hogy 

biztonságban érezzétek magatokat rajta. E törvény teljesítése az üdvösséged ára. Meg akarjátok-e menteni 
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magatokat és el akarjátok-e érni ennek az útnak a célját, hogy birtokba vehessétek az igazak ajándékait és 

erejét? Benned van minden, ami szükséges ahhoz, hogy elérd ezt a célt. Erényekkel ruháztalak fel 

benneteket, hogy tökéletesítsétek az ideálotokat. 

55 Ha úgy érzed, hogy a lelked győzelméért folytatott küzdelem nehéz, használd ki a benned rejlő 

erőt. Ha e világ szerencsétlenségei nyomasztanak benneteket, fegyverkezzetek fel türelemmel. Ha az 

emberi értetlenség miatt szenvedsz, emeld fel a lelkedet, és itt, Velem közösségben hallgattasd el 

panaszaidat, és hozd vissza a békét a világodba, gondok és bosszúállás nélkül, de szeretve és megbocsátva, 

mint a jó tanítványok. 

56 Terjesszétek utatokon ezt a tanítást, amelyet én hoztam nektek, hogy a világ táplálkozhasson 

belőle. Mert az éhség és a szomjúság, amit az emberek elszenvednek, nyomasztó. 

57 Ne vesztegessétek el a pillanatot, amikor embertársaitok elétek tárják a bajukat. Vigasztalja a 

lelket, hogy enyhítse a gyötrelmeit. Mert lelki szegénységük és betegségük sokkal szomorúbb és 

nyomasztóbb, mint amit a testük tapasztal. 

58 Tanítványi szavadnak hatalma lesz eloszlatni a ködöt, a szomorúságot, amely beborítja 

embertársaid szívét. 

59 Azért hívtalak el, hogy kielégítsem azt az áldott vágyat, amelyet arra mutatsz Nekem, hogy 

tökéletesítsd a lelkedet, hogy túllépj az emberi tudáson, és belépj az Isteni Kincstárba. És Én, aki 

meghallgatom kéréseiteket és vágyom a fejlődésetekre, bőségesen adtam az Én Igémet, hogy boldognak 

érezhessétek magatokat. 

60 Amikor a mai napnak vége lesz, és csak ennek a megnyilvánulásnak az emléke marad bennetek, 

szerencsésnek fogjátok magatokat tartani, és amikor a könyvekben olvassátok az Én Szavamat, 

könnyeitekkel fogjátok öntözni ezeket az oldalakat, amelyeket azzal a szeretettel és gyengédséggel írtatok 

le, amelyet gyermekeimként mutattok Nekem. 

61 Már közel van az idő, amikor az emberiség előtt fogtok állni, mint az igazságom tanúi. De már 

most elhatározásokat kell tennetek, és bátorsággal kell felvérteznetek magatokat. Mert nagy a próba, ami 

rátok vár. Semmi sem tehet benneteket gyávává, szeretett tanítványok! És ahogyan az én Igém egyetlen 

irányt mutatott nektek: Szeretet és Igazság, ti is ennek a magnak a fáradhatatlan vetői lesztek az emberiség 

körében. 

62 A te botod lesz az imádság, az fogja előkészíteni és elkészíteni számodra azt, ami jó. Ebben az 

imában érezni fogjátok, hogy a lelketek más szintekre, magasabb, magasztosabb szintekre mozdul, minél 

nagyobb a felkészültségetek. És ezeken békét fogtok lélegezni, inspirálódni fogtok a bennük lakó 

entitásoktól ─ igaz és erényes entitásoktól, és ezek be fognak hozni benneteket az én Jelenlétembe. Ebben 

a közösségben átadom nektek új kinyilatkoztatásaimat és parancsaimat. 

63 Azt akarom, hogy most pihenjétek ki hosszú vándorlásotokat, hogy ne ejtsetek több könnyet ebben 

a földi völgyben, és hogy felemeljétek a lelketek. 

64 Bejelentem nektek, hogy meg fogjátok élni a legnagyobb katasztrófák bekövetkeztét a világban, 

amelyek az emberi önzés és hatalomvágy, a szeretet és irgalom hiánya következményei lesznek. Mit fogsz 

tenni ebben az időben, Izrael, amikor látod, hogy a természet erői elszabadulnak és embertársaid 

kirohananak? 

Ez a világ súlyos földrengéseket fog átélni, a vizek átszakítják partjaikat, és a tenger egy része 

szárazfölddé válik, más országokat pedig elárasztanak a vizek. Az emberek el fognak költözni a 

földjeikről, sőt a szülőföldjükről is, hogy megmeneküljenek. A vízözön sok várost fog elpusztítani, mint az 

első korszak vízözönében, és csak néhányan menekülnek meg ettől a kemény ítélettől. 

65 Hogyan fogjátok fogadni ezeket az embereket, akik annyi nyomorúság és fájdalom elől 

menekülnek, és keresik a mentő bárkát ebben a nemzetben? Engedelmeskedtek-e akaratomnak, és 

megosztjátok-e velük kenyereteket és otthonotokat? 

66 Hamarosan nagy események időszaka kezdődik a világ számára. A föld meg fog remegni, és a nap 

égető forró sugarakat bocsát le erre a világra, megperzselve annak felszínét. A kontinenseket fájdalom 

fogja sújtani egyik pólustól a másikig, az egész földgolyó megtisztul, és nem lesz olyan teremtmény, 

amely ne érezné a megpróbáltatásokat és a vezeklést. 
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67 De e nagy káosz után a nemzetek visszanyerik nyugalmukat, és a természet erői megnyugszanak. 

A "viharos éjszaka" után, amelyben ez a világ él, megjelenik a béke szivárványa, és minden visszatér a 

törvényekhez, a rendhez és a harmóniához. 

68 Ismét tiszta lesz az ég és termékenyek a földek. A víz ismét tiszta lesz, a tenger pedig nyugodt. 

Gyümölcs lesz a fákon és virág a réteken, és bőséges lesz a termés. A megtisztult és egészséges ember újra 

méltónak fogja érezni magát, és látni fogja, hogy az út ki van kövezve a felemelkedéséhez és a Hozzám 

való visszatéréséhez. 

69 Mindenki alulról felfelé fog tisztulni és megtisztulni, hogy méltó legyen az eljövendő Új Kor 

megtapasztalására. Mert szilárd alapokra kell helyeznem az új emberiséget. 

70 Sok szellem van, akik csak az erény újjászületésére várnak ezen a világon, hogy lejöjjenek és 

beteljesítsék az általam rájuk bízott küldetést. Készítsétek fel magatokat, és tegyétek magatokat készekké a 

fogadásukra, amikor eljön az az idő, és rövidítsétek meg a megtisztulásotok napjait az irgalmasság 

cselekedeteivel. 

71 Minden otthonba belépek, hogy lelkiismeretükön keresztül szóljak azok lelkéhez, akik 

kormányoznak ─ a családapákhoz, a bírákhoz és a tanítókhoz, és a törvényt lenyomatot hagyok bennük. 

72 A gonosz uralma, amely oly sokáig uralkodott ezen a világon, hamarosan eltűnik, hogy helyet 

adjon a szellem uralmának, az emberben meglévő szellemi ajándékok és képességek felszabadulásának, 

amelyek révén az ember igen magas rendeltetéssel rendelkezik. 

73 Sokan közületek tanúi lesznek ezeknek az eseményeknek, amelyeket ma bejelentek nektek. 

Egyesek hisznek, mások nem hisznek, és látni fogjátok, hogy ezek a szavak valóra válnak. 

74 Várjátok éberen e próféciák beteljesedését, vigyázzatok mindig, hogy semmilyen megpróbáltatás 

ne gyengítsen el benneteket, és hordozzátok magatokban szavaimat. Mert mindegyikük bölcsességet és 

erőt tartalmaz, amely megment benneteket, ha tudjátok, hogyan kell alkalmazni az életetekben. 

75 Ha tudjátok, hogyan őrizzétek meg magatokat imádkozva és az utasításaimat követve, akkor el 

fogjátok érni a szellemi fejlődéseteket, és képesek lesztek tudatosan átjutni az új időszakon, amelyet élni 

fogtok. Érezni fogjátok jelenlétemet cselekedeteitekben, összejöveteleitekben, és általam inspirálva olyan 

cselekedeteket fogtok végezni, amelyek méltóak ahhoz, hogy tanítványaimként méltóak legyetek hozzám. 

76 Éljetek összhangban lelki testvéreitek vágyaival és eszményeivel, még akkor is, ha távol vagytok 

egymástól. Lelketek egyesülni fog az övékkel, és mindannyian közösségben fogtok élni Velem. Ez az Én 

akaratom. 

77 Érezzétek bátorításomat, amikor halljátok szavamat, mert az életet jelent mindenkinek, aki képes 

megérteni, hogy holnap tanítványaim legyetek, akik teljesítik törvényemet ─ hogy ne adjatok táplálékot 

Szodomának és Gomorrának. Azért adom nektek a szavamat, hogy megértsétek, mi a lélek igazi 

gazdagsága, hogy szellemivé tegyétek magatokat, és méltók legyetek arra, hogy örököljétek az én 

országomat. 

78 Szentlelkem világosságát adom nektek, hogy ne süllyedjetek sötétségbe. Azért szóltam hozzád, 

hogy otthont adj nekem a szívedben, és átalakítsd azt az Istenségem szentélyévé. 

79 Mi táplálja a világot ebben az időben?: Büszkeség, hiúság, ellenségeskedés és ördögi élvezetek, 

amelyek megbetegítik a lelket és a testet. De én azt akarom, hogy megszabadulj ettől az érzéki vágytól, és 

ezért hagytam a lelkednek csak a fehér köntöst. Az életút végén atyai karjaimba akarlak fogadni 

benneteket, és azt mondom nektek: Üdvözöllek benneteket, akik tudtátok, hogyan kell törvényem szerint 

élni, és elszakadtatok a világtól, hogy az Én munkásaimmá váljatok. 

80 Bárki, aki hallja szavamat és alkalmazza azt, méltó lesz arra, hogy kegyelmemet megkapja 

kincstáramból. Ő lesz az, aki tiszta tükörként mutatja magát másoknak. Benne lesz a gyógyítás ajándéka, a 

prófétai szó. Olyan lesz, mint a kristálytiszta víz forrása azok számára, akik szomjazzák az Igét. Isteni 

Igémet belé helyezem, és rá bízom gyógyító balzsamomat, hogy ő legyen az, aki vigaszt nyújt 

mindenkinek, aki szenved. 

81 Békét és örömöt fogok teremteni mindenütt, ahol letelepedik, és kardot bízok rá, hogy harcoljon 

minden bálványimádás ellen. 

82 Tanítsátok meg gyermekeiteket, hogy keressenek Engem az ismeretlenben. Mondjátok el nekik, 

hogy leültetek Velem az asztalomhoz, és hogy többé nem vagytok bálványimádók. Ha elutasítanak 

Engem, szeressétek őket és bocsássatok meg nekik. 
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83 A nemzetek létrehozzák határaikat, háborút indítanak és halált vetnek. De azért jöttem a Lélekben, 

hogy előkészítsek néhány embert, és ezek vagytok ti, akik az új nemzedékek részei vagytok, akik holnap 

szellemtől szellemig keresni fognak Engem. Abban az időben a föld nemzetei már nem fognak háborúra 

készülni. Az emberek befogadnak Engem a lelkükbe. 

84 Szeretném, ha "elsők" lennétek, és felkészülnétek arra, hogy megosszátok az örömhírt, és példát 

mutassatok embertársaitoknak. 

85 Az az Én Akaratom, hogy megtisztuljatok, mert a tisztátalan nem jut el Hozzám, és akkor nagyon 

nagy a fájdalmatok. Emeljétek fel magatokat Hozzám, hogy enyhítsem fájdalmatok. 

Eltávolítom belőled a rosszat, hogy jólét és öröm legyen a lelkedben ─ hogy felemelkedhess a 

Spirituális Hegy csúcsára. 

86 Érezz szeretetet Mestered és az emberiség iránt, ne tartsd vissza kegyelmemet. Tegyetek 

erőfeszítéseket, hogy megszabadítsátok embertársaitokat a fanatizmustól, akkor az én szellemi világom 

veletek lesz. Legyetek tanúim, és közvetítésetekkel átadom az örömhírt a világnak. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 352  
1 Ez egy áldott pillanat, amikor a Lelkem beindul veletek ─ egy olyan nap, amikor az utakat 

megvilágítja a fényem, hogy a tanítványok az Igém iránti vágyakozással érkezzenek ezekre a 

találkozóhelyekre. 

2 Emberek, fogadlak benneteket, fogadjátok szeretettel! 

3 Meghallgatom imádságodat, és szívből jövő kérésed miatt kiterjesztem kegyelmemet az 

emberiségre, hogy minden emberi teremtmény lelkileg érezze simogatásomat. 

4 Jóakarattal és hittel előkészítettétek a szíveteket, és fizikailag és szellemileg fogékonnyá tettétek 

magatokat az isteni tanítás befogadására. 

5 E felkészülés által eléritek, hogy a szeretet szavam veletek legyen. 

6 Tanítványok, a legkorábbi idők óta előkészítettem azokat az utakat, amelyek elvezetnek benneteket 

oda, ahol most tartotok ─ a lélek fejlődéséhez, amely lehetővé teszi számotokra, hogy megértsétek a 

szellemtől a szellemig tartó párbeszédet Atyátokkal. 

7 Ezzel megértetem veletek, hogy sohasem hagytam, hogy véletlenszerűen járjátok az utatokat, és 

hogy a törvényem teljesítése során lépteitek egy isteni tanácsnak engedelmeskedtek. 

8 Mintha én lettem volna az árnyékod ─ így mindig követtelek, és mindig segítettem neked, hogy az 

élet és az igazság útja felé haladj. Mert ha egyszer már rajta vagy, nem én fogom követni a lépteidet, 

hanem te fogod követni az én nyomomat. 

9 Itt, az én utamon fogod felfedezni mindazokat az ajándékokat, amelyeket a szellemed hordoz ─ az 

egyetlen eszköz, amely által felfedezi magában a szükséges fegyvereket, hogy megvédje magát az ezernyi 

veszély ellen, amelyek vándorlás közben leselkednek rá. 

10 Sokak számára az életút azért tűnt nehéznek és hosszúnak, mert nem akarták megérteni, hogy ők 

maguk azok, akik hibáikkal és gyengeségeikkel egyre nehezebbé teszik létük keresztjét. 

11 Hiányzott belőlük az eszmény és a szeretet, ezért amikor az anyagias élet karjaiba vetették 

magukat, végül undorodtak és elfáradtak. Ezeknek a világba belefáradt lelkeknek, akik évszázados 

fáradtságukat emberi részükre vitték át, ezúttal bátorító Igémet hoztam, amely olyan, mint egy finom véső, 

amely fokozatosan megmunkálja e szívek érdes szikláját, amíg szép és harmonikus formát nem ad nekik ─ 

nem csak egy formát, nem csak külső megjelenést, hanem valódi életet, szellemi életet. 

12 Azt akarom, hogy csak ennek a sziklának a keménysége maradjon meg, amely később egy olyan 

szentély alapja lesz, amelyben csak az igazság lakik ─ egy olyan templomé, amelyben törvényem 

megmarad, és amelyben a lelkiismeret hangja hallható. 

13 Az én erőfeszítésem, hogy ebben a Harmadik Korszakban a megértés emberi képességén keresztül 

tanítsalak benneteket, isteni türelemmel járt. Mert azt akarom, hogy amikor ez a megnyilvánulás véget ér, 

Szavam mindannyiótok szívében megmaradjon. Így holnap, amikor felismeritek, hogy eljött a 

tanúságtételetek ideje, érezni fogjátok, hogy a lelketek megtelik ezzel az esszenciával, és ajkatok nem lesz 

hajlandó kimondani a szellemi ihletet, amelyet belétek árasztok. 

Látni fogjátok magatokat nagy tömegekkel körülvéve, mégis pillanatokra egyedül érzitek majd 

magatokat. De magányotok csak külsődleges lesz, mert elegendő lesz, ha kapcsolatba lépsz Velem, hogy 

belülről érezd szerető támogatásomat, és ráadásul a fény világának jelenlétét, amely, bár fizikai tekinteted 

számára láthatatlan, szellemi érzékszerveid számára érzékelhető. 

14 Képes leszel-e egyedül vagy elhagyatottnak érezni magad, bár ismered az ima titkát, amely 

kapcsolatba hoz téged a Lelki Élettel? Hagyjátok-e, hogy a szerencsétlenségek legyőzzék magatokat, noha 

lényetekben ott van a Mesteretek ereje? Nem, szeretett tanítványok, nem szabad elveszítenetek az 

önbizalmatokat és elgyengülnötök a missziós utatokon. Mert akkor megtörténik, hogy könnyeket fogtok 

hullatni, páriáknak gondolva magatokat, anélkül, hogy észrevennétek, hogy könnyeitek a kincsre hullanak, 

amelyet lényetekben hordoztok, és amelyet nem akartatok látni. 

15 Töltsd meg a kincsesládádat még most is, de tudatosan, hogy mit tartasz benne, és tudatában 

mindannak, amit birtokolsz, és minden egyes adottságod felhasználásának. 

16 Nem akarom, hogy csak ajkatokkal ismételgessétek, hogy országom örökösei vagytok ─ azt 

akarom, hogy valóban tudjátok, miért vagytok az örököseim, és mi az örökségetek. 
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17 Csak az tudja, hogyan tegye ismertté a munkámat, aki alulról felfelé tudja, mit hordoz a lelkében. 

Csak az lesz képes a nagy megpróbáltatásokban szilárdan helytállni, aki tisztában van mindazzal, amit tud 

és birtokol. 

18 Látom, hogy lelkileg fejlődtél az alatt az idő alatt, amíg engem hallgattál. Ha ugyanis 

lelkiismereted fényében megvizsgálod, rá fogsz jönni, hogy erkölcsileg jobbá váltál, hogy a hited 

nagyobb, hogy magadba szívtál valamit abból az erőből, amely az Én Igémből árad. De azt is mondom 

nektek, hogy ne elégedjetek meg azzal, amit eddig elértetek, hanem lépésről lépésre haladjatok tovább a 

tökéletesség útján anélkül, hogy stagnálásba esnétek. 

19 Most már ismered az utat, amelyen jársz, tudod, hová irányítod a lépteidet, és van egy magas 

eszményképed. 

20 Hányan érkeztek meg közületek legyőzöttként az élet küzdelmei által, kitartás nélkül a munkában, 

anélkül, hogy tudnátok, hová jutottatok, cél és üdvösség reménye nélkül. De ma már egy új életet élsz, tele 

önbizalommal és eszmékkel. Ez nem egy lépés előre a spirituális utadon? 

21 Az én fényem már régóta világít az utatokon, hogy megmentsen benneteket a szakadéktól, 

amelybe azok a lelkek zuhannak, akiknek nincs meg a hit és a remény fénye. 

22 Én, aki ismerem az embereket érő fájdalmat, azért jövök tanításommal, hogy felfedjem előttük a 

csapásoknak való ellenállás, a kísértések legyőzése, valamint a gonoszság és a szerencsétlenségek feletti 

győzelem útját. Ily módon szeretetem egy újabb megnyilvánulását kaptátok. 

23 Azért jöttem hozzátok, hogy egyesítselek benneteket, és hogy elkezdjem megalakítani Izrael új 

nemzetét, a Tőlem kapott ígéret szerint, amelyet a legkorábbi idők óta adtam az emberiségnek. 

24 Ugye, hogy sokszor volt már olyan érzésed a pihenés vagy a meditáció pillanataiban, hogy valami 

spirituális dolog közeledik feléd? Azért, mert ígéretem a lelkedbe volt írva, mielőtt még a földre jöttél 

volna, és amikor eljön ez az idő, az intuíció tisztán megmutatkozik, és hagyja, hogy érezd a jelenlétem 

pillanatát az utadon. 

25 Ne gondoljátok, hogy ez az előérzet csak bennetek van, akik hallottátok ezt a szót ─ nem, minden 

lélekben ott van, hiszen az új népem az egész emberiséget fogja alkotni, faji, családi nemek, bőrszínek és 

nyelvek megkülönböztetése nélkül. 

26 Ma, amikor az egész föld népe a fájdalmat, mint a legkeserűbb poharat üríti ki, sok embertársadat 

találtam, amint egy megpróbáltatáson átesve elmélkedik, sőt imádkozik. Láttam nagy bűnösöket és 

makacs szabadosokat megállni tetteikben, és láttam, hogyan készültek fel arra, hogy meghallják a 

lelkiismeret hangját. 

27 Ez volt az a pillanat, amikor a Lélek kinyilatkoztatta az ígéretemet a szívnek, és amikor az ember 

belülről megkérdezte magától: "Honnan jön ez a reménység, amely bennem él?". 

28 Megmondom nektek: ez az én Isteni Lelkemből fakad. Igazságosságom vesszeje megérinti szíved 

szikláját, hogy a bűnbánat kristályvizei fakadjanak belőle, amelyekben lemossátok foltjaitokat, amíg el 

nem éritek a megújulást, és a szeretet nem fakad belőle. 

29 Bármennyire is kemény, könyörtelen és könyörtelen vagy, ahogyan igazságosságomat megítéled ─ 

valóban, mondom neked, mindig megtalálod benne Atyai szeretetemet. 

30 Koncentráljátok a figyelmeteket magatokra: Folyamatosan tisztítjátok magatokat a fájdalom által, 

de ugyanakkor ott van nektek a vigasztalás, a balzsam és az erő, amit az Igém ad nektek. 

31 Semmi újat nem mondok nektek, emberiség. Mert minden meg van mondva az első idők 

törvényében. Szellemi éretlenségetek és felfogóképességetek nehézkessége azonban arra késztette a 

Jézusban megtestesült Atyátokat, hogy eljöjjön a világba, hogy a cselekedeteken keresztül világossá tegye 

számotokra a törvény tartalmát. 

32 De az emberi nemzedékek nem voltak képesek behatolni Szavam magjáig, és azt okozták, hogy 

ebben az időben az Első Korszak Törvényének és a Második Korszak Műveinek és Szavainak új 

magyarázata következik be. 

33 Jelenleg szíveket keresek, mert némelyikbe úgy írom bele Törvényem parancsolatait, mintha azok 

a kőtáblák lennének, amelyekre parancsolataimat az Első Korszakban vésték, míg másokba úgy fogom 

beleöltöztetni őket, mint azt a fát, amelyre Jézust keresztre feszítették. 
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34 Igen, emberiség, az emberek között olyan nagy a szellemi visszamaradottság, hogy szükség lesz a 

múlt megismétlésére, hogy felébredjenek és befogadják ─ ha egyszer felébredtek ─ az új üzenetemet, 

amely mindannak a magyarázata, ami a korábbi időkben kinyilatkoztatott. 

35 Tudom, hogyan használjam ki azt a pillanatot, amikor egy embert önvizsgálatra, 

lelkiismeretvizsgálatra vagy imádságra késztetve találok, hogy bejelentsem neki, hogy eljött az igazi életre 

való feltámadás órája. Ez az az idő, amikor a lélek elszakítja a láncokat, amelyek a világhoz kötötték, és 

lényének legtisztább részéből kiáltja a szabadságért való kiáltást, mint a fogoly, aki hosszú raboskodás 

után végre meglátja a rácsokat a szeme előtt, amelyek a mártíromságát jelentették ─ mint a hajótörött, aki 

miután kétségbeesetten küzdött a hullámzó tengerrel, végre meglátja a vágyott partot a horizonton. 

36 Azt mondom neked: A megpróbáltatások, amelyeket az ember ebben az időben magának teremtett, 

nagyon nehezek, mert így szükségesek az üdvösségéhez. 

37 Minden emberi lény szerelménél sor kerül az isteni igazságszolgáltatásra, hogy számon kérje 

minden emberi teremtmény munkáját. 

38 Most tehát, szeretett emberek: Ti, akiknek volt egy előérzetetek jelenlétemről valamilyen, 

éretlenségetek számára kézzelfogható formában ─ itt vagyok Én, aki emberszámba veszem Szavamat, 

hogy érezzétek és megértsétek. 

Ti, akik sokszor elgondolkodtatok már a múltatokon, a jeleneteken és a rátok váró örökkévalóságon, 

ezúttal nagy szellemi felelősséget vállaltok magatokra az emberiséggel szemben: azt, hogy tanúi legyetek 

új üzenetemnek ─ ennek a szónak, amelyet a harmadik korszak hegyének lábánál hallottatok. 

39 Még sok harcot kell vívnotok a "test" és a világ ellen, hogy ne legyetek többé a szolgái ─ és még 

sok mindent kell megtisztítanotok a szíveteket, hogy méltó hordozójává tegyétek az Igémnek. 

40 Ezért szükséges, hogy Munkám állandó küzdelemnek tegyen ki benneteket, és hogy a 

megpróbáltatások, mint bölcs leckék ne hiányozzanak az életetekből, hogy ébren élhessetek. 

41 Biztosítalak benneteket, hogy aki a fájdalomban megerősítette hitét, az lesz az, aki a legnagyobb 

állhatatossággal marad hűséges törvényemhez egész életében. Vannak ugyanis olyanok, akik csak akkor 

érzik, hogy hitük újjáéled, amikor segélyt kapnak. De ha nem jut el hozzájuk, amit kérnek vagy remélnek, 

akkor hátat fordítanak Nekem. De ez nem hit, ez nem lehet az a bástya, amiben menedéket kereshetünk az 

élet nagy csatáiban. 

42 Milyen fontos, hogy az ember elsajátítsa annak ismeretét, hogy mit jelent a lelki engesztelés, hogy 

felismerve, hogy a léleknek van múltja, amelyet egyedül Isten ismer, szeretettel, türelemmel, tisztelettel, 

sőt örömmel fogadhassa el a szenvedés poharát, tudva, hogy ezzel lemossa a múlt és a jelen foltjait, 

kifizeti adósságait és érdemeket szerez a Törvény előtt. 

43 Nem lesz lelki felemelkedés a fájdalomban mindaddig, amíg az ember nem szenved szeretettel, az 

igazságosságom iránti tisztelettel, és nem adja át magát annak, amit mindenki elért magának. De csak ez a 

megpróbáltatások közepette történő felemelkedés lesz képes arra, hogy az embereknek tudást adjon arról, 

hogy mi a lelki jóvátétel törvénye. 

44 Ne reszkessetek e kinyilatkoztatásoktól; ellenkezőleg, örüljetek annak a gondolatnak, hogy ez az 

Ige megsemmisíti az örök büntetésről alkotott elképzeléseteket, és minden olyan értelmezést, amelyet a 

múltban az örök tűzről kaptatok. 

A "tűz" a fájdalom, az önvád és a bűnbánat szimbóluma, amely megkínozza a lelket, és megtisztítja, 

ahogy az aranyat megtisztítják a tégelyben. Ebben a fájdalomban van az én Akaratom, és az én 

Akaratomban van az irántad érzett szeretetem. 

45 Ha igaz lenne, hogy a tűz az, ami eltörli az emberi bűnöket, akkor azoknak a testét, akik vétkeztek, 

itt a földi életben, az életben kellene a tűzbe dobni, mert holtan már nem éreznék azt. A testek ugyanis 

soha nem emelkednek fel a Szellemi Térbe ─ ellenkezőleg, miután befejezték feladatukat, a föld belsejébe 

süllyednek, ahol beleolvadnak abba a Természetbe, amelyből az életet vették. 

46 De ha azt hiszed, hogy amit te "örök tűznek" nevezel, az nem a testre, hanem a lélekre vonatkozik, 

ez egy másik súlyos tévedés, mert a Szellemi Királyságban nincsenek anyagi elemek, és a tűznek sincs 

semmilyen hatása a lélekre. Ami anyagból születik, az anyag, ami szellemből születik, az szellem. 

47 Az én szavam nem azért jön le, hogy megtámadjon bármilyen hitet. Ha valaki ezt gondolja, az 

nagyon téved. Az Én Igém megmagyarázza mindannak a tartalmát, amit nem helyesen értelmeztek, és ami 

ezért tévedéseket hozott létre, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődtek az emberiség körében. 
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48 Milyen értéke lenne a törvényemnek és a tanításomnak, ha nem lennének képesek megmenteni a 

lelkeket a tévedéstől és a bűntől? És mi értelme lett volna az én emberi jelenlétemnek a világban, ha sokan 

lennének, akiknek örökre el kellene pusztulniuk, egy vég nélküli engesztelésben? 

49 Hallgassatok az Igémre, és meg fogjátok tapasztalni, hogy mennyi sötétségtől szabadít meg 

benneteket. Hallgassátok az Igémet, és felfedezitek az összes kinyilatkoztatást, amire a lelketek vágyik, a 

tudást, amivel rendelkeznetek kell, és az összes magyarázatot a kételyeitekre. 

50 Mindazt, amit az embernek tudnia kell a szellemi életről, hogy életútját a létezésnek erre a síkjára 

irányíthassa, tanításaimban feltárom nektek. 

51 Így lesz fogalmatok a lélek fejlődéséről, ismeritek azokat a szakaszokat, amelyeken a lélek átmegy, 

és tudni fogjátok a jóvátétel fontosságát. De ha valóban meg akarjátok érteni a tanításaimat, akkor azt 

mondom nektek, hogy meg kell tanulnotok elhagyni a materializmusnak ezt a szintjét, amelyen éltek, és 

amelyről lehetetlen meglátnotok az igazság fényét. 

52 Az elme önmagában nem képes felfogni e mű tartalmát. Spirituális érzékenységre és intuícióra is 

szükség van ahhoz, hogy képes legyen behatolni spirituális tanításom lényegébe. 

53 Ez az oka annak, hogy tanítványaimat arra tanítom, hogy lélektől lélekig imádkozzanak. Mert az 

imádkozás ezen módja nélkül az emberek nem lesznek képesek elérni elméjük megvilágosodását más 

eszközökkel. 

54 A próféták által megjövendölt idők, azok az idők, amikor az Igazság Szelleme eljön, hogy mindent 

tisztázzon, éppen azok, amelyeket ti most tapasztaltok. De meg akartalak lepni benneteket azzal, hogy 

ebben a formában nyilvánulok meg, hogy próbára tegyelek benneteket a próféciák értelmének 

megértésében, amelyek szerint szellemi módon fogok megnyilvánulni az emberi megértés képességén 

keresztül. 

55 Ma, mivel ígéretem beteljesedett, amikor rajtuk keresztül megismertettem magam az emberekkel, 

nem akarom, hogy elfelejtsétek, hogy igehirdetésem egyik legnagyobb célja az volt, hogy az egész világon 

elterjesszétek az imádság és a felkelés módját, amelyet tanítottam nektek, hogy az ember megtanulja, 

hogyan készüljön fel arra, hogy lelkében, elméjében és szívében érezze Jelenlétemet. 

56 Nem gondoljátok-e, szeretett emberek, hogy jobb lenne, ha ti lennétek azok, akik az emberiségnek 

szellemben való jelenlétemet hirdetik ebben a Harmadik Korszakban, és nem az elszabadult elemek, az 

elszabadult viharok, a földrengések, amelyek városokat pusztítanak el, a tengerek, amelyek elpusztítják a 

szárazföldet, és a szárazföld, amely tengerré válik? Nem gondoljátok, hogy spirituálisabb és emberibb 

lenne részetekről, ha a szeretet és irgalmasság teljesítésével megelőznétek ezeket az eseményeket? 

57 Készüljetek fel igazságban és lélekben, akkor úgy fogom használni ezt a népet, mint Noé, aki erős 

volt a hitben, és azt tanácsolom nekik, hogy építsenek egy szellemi bárkát, amelynek kebelében az 

emberek üdvösséget találnak ─ egy bárkát, amelyet hit, lelkesítés és kegyelem épít, amely a béke és a 

biztonság igazi temploma lesz, és menedékhely az anyagi és szellemi szerencsétlenségekben egyaránt. 

58 Amikor az idők elmúlnak, és az emberek megvizsgálják és kivizsgálják a bizonyságokat és jeleket, 

hogy bizonyítsák igehirdetésem igazságát, meg fogják érteni, hogy mindaz, ami ezekben az időkben 

történt, nem volt más, mint egy a sok jel közül, amely a világnak bejelentette igehirdetésem végét és egy 

másik időszak kezdetét. 

59 Mennyit aludtak a harmadik korszak prófétái! 

Csak ritkán nyitod ki a szemed, és készülj fel arra, hogy meglásd, mi következik. Ezért ez a nép nem tud 

mindent, amit tudnia kellene a jövőről, ahogyan más időkben Izráelt évszázadokkal egy-egy esemény előtt 

felkészítették és figyelmeztették prófétái. 

60 Az Én Szavamnak kellett figyelmeztetnie és felébresztenie benneteket, ahogyan teszem ezt a mai 

napon is, amikor is bejelentem nektek, hogy az Isteni Igazságosság sújtani fogja a föld teljhatalmú 

képviselőit vagy uralkodóit, mert nekik is meg kell tisztítaniuk a lelküket. Egyre több és több 

megpróbáltatásban lesz részük, mert így fogom előkészíteni a béke, a jólét és az egyesülés idejét, amely a 

megpróbáltatások idejét követi majd. 

61 Az új özönvíz után a szivárvány a béke és az új szövetség szimbólumaként fog ragyogni, amelyet 

az emberiség lelkileg fog kötni az Úrral. 

62 Fel kell készülnötök a nehéz harcra, mert mindannyiótoknak meg kell küzdenetek a gonosz 

sárkánya ellen, amelynek fegyverei a dicsőségvágy, a gyűlölet, a földi hatalom, a kicsapongás, a hiúság, az 
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önzés, a hazugság, a bálványimádás és a fanatizmus ─ a gonosznak az emberi szívből eredő erői, amelyek 

ellen nagy bátorsággal és hittel kell harcolnotok, amíg legyőztétek őket. 

63 Amikor szenvedélyeitek sárkányát a fény fegyverei megölik, egy új világ fog megjelenni az 

emberek szeme előtt ─ egy új világ, bár ugyanaz, de szebbnek fog tűnni. Mert akkor az emberek a 

jólétükre és a fejlődésükre fogják használni, és a spiritualizáció eszményét ültetik bele minden 

tevékenységükbe. 

64 A szívek megnemesednek, az emberek elméje megvilágosodik, a szellem képes lesz tanúságot 

tenni a létezéséről. Minden, ami jó, virágozni fog, minden, ami felemelő, az emberi művek magjául fog 

szolgálni. 

65 Az anyagban szintén megtapasztaljátok az átalakulást: A folyók vízben gazdagok lesznek, a meddő 

mezők termékenyek lesznek, a természet erői visszatérnek megszokott útjukra, mert harmónia fog 

uralkodni az ember és Isten, az ember és az isteni művek, az ember és az élet Teremtője által diktált 

törvények között. 

66 Az én szavam fantáziának tűnik neked? Ez azért van, mert nem tudjátok felismerni, hogy egy földi 

időszak végén és egy szellemi korszak kezdetén vagytok. Az e világon való átkelésetek olyan rövid, hogy 

sokan közületek nem képesek észrevenni az anyagi életben vagy a szellemi életben bekövetkező 

változásokat. Mert néha évszázadokig tart, amíg ezek az átmenetek végbemennek. Csak a hit, a jóság és az 

imádság által felemelt elme tanulmányozása teszi lehetővé, hogy tudatára ébredj az időnek az emberekre 

gyakorolt hatásának. 

67 Amint ti, akik szkeptikusan hallgattok Engem, a szellemiben vagytok, képesek lesztek felfogni ezt 

az igazságot a maga teljességében, mert akkor összehasonlítjátok majd a földi létezéseteket a különböző 

alkalmakkor, amikor a földön éltetek, és képesek lesztek megítélni az egyes földi szakaszok és az egyes 

szellemi korszakok fejlődését, céljait és elveit. Akkor majd azon fogtok keseregni, hogy nem tudtátok, 

hogyan használjátok fel lelketek tapasztalatait, hogy olyan műveket vigyetek véghez, amelyek méltóak 

azokhoz, akik már oly régóta tanulják az életet. 

68 Ezeket a szavakat a lelketekben hagyom megírva, hogy amikor tanúi lesztek beteljesedésüknek, 

áldjátok az Igémet, és felkelhessetek, hogy tanúságot tegyetek tanításomról és mindazoknak az 

eseményeknek a magyarázatáról, amelyeket jelenleg prófétálok nektek. 

69 Tudom, hogy azoknak a bűnbánata, akik nem hittek szavamnak, vagy elutasították azt, nagyon 

nagy lesz, amikor tanúi lesznek annak megérkezésének, és szívük akkor tele lesz olyan mondatokkal, 

amelyek bocsánatot kérnek tőlem, mert kételkedtek. De azt is tudom, hogy lesznek közöttük olyanok, 

akiket el fog tölteni a buzgalom, és akik tanításaim legfáradhatatlanabb terjesztőivé válnak. 

70 Az embernek, hogy hitét élő lángként tartsa fenn, mindig is szüksége volt rendkívüli eseményekre, 

amelyek elgondolkodtatták és felemelték érzéseit. Lelki fejlődés híján kételkedik az igazságban, amikor az 

világosan megmutatkozik, és nem a titokzatosság fátylaiba burkolózva érkezik. 

71 Mindig is fájdalommal kerestetek Engem, de kevesen vannak, akik szeretetből és hálából keresnek 

Engem. 

72 Az embernek meg kell ismernie önmagát, hogy tudatára ébredjen annak, hogy nemcsak anyag, 

hanem van egy nemes, jó része is a lényének, ami a szellem. 

73 A szellemileg fejlettebbek szellemként ismerik fel Máriát anélkül, hogy konkrét formát adnának 

neki. De azoknak, akiknek látniuk kell ahhoz, hogy higgyenek, szellemi fogyatékosságuk miatt 

kénytelenek olyan képeket keresni, amelyek szellemi tulajdonságaikat képviselik. 

74 Ha a Mestert tekintitek példaképeteknek, akkor a testet uralva, hogy szellemi ajándékaitok 

kibontakozhassanak, képesek lesztek megkapni Tőlem mindazt, amire szükségetek van a jó 

cselekedetekhez. De ezt nem azért kell tenned, hogy mások előtt dicsekedj, hanem azért, hogy a 

Mesteredet kövesd. 

75 Ha Istent keresed, keresd Őt a szellemi, a jóban, a természet csodáiban, de ne keresd Istent 

képekben. 

76 Mária a Lélek, aki annyira összeolvadt az Istenséggel, hogy annak egyik aspektusát alkotja, 

amelyet a kinyilatkoztatás három formája képvisel: Az Atya, az Ige és a Szentlélek fénye. Ebben az 

értelemben Mária Isten Lelke, aki kinyilatkoztatja és megtestesíti az isteni gondoskodást. 
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77 Mária az, aki arra ösztönöz és bátorít benneteket, hogy szerezzetek érdemeket, és hogy önátadással 

és készséggel fogadjátok a világ megpróbáltatásait, amelyben éltek, hogy a megpróbáltatások közepette 

lelki boldogságot találjatok, mert ez segít lelketeknek nagyobb emelkedettségre jutni. 

78 A lélek élvezni fogja Istent és részesülni fog belőle. De előbb különböző testekben lakozva kell 

fejlődnie, majd az élet magas síkjain folytatnia fejlődését, amíg el nem éri az örök tökéletességet. 

79 Népem, ne elégedjetek meg azzal, hogy csupán halljátok Szavamat ─ járjatok utána, hogy amikor 

már nem ebben a formában hallgattok Engem, erősnek érezzétek magatokat, és kövessétek Mesteretek 

példáját az emberiséggel való jócselekedetekben. Tetteitek mindig az én igazságomon alapulnak. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 353 
1 Az Atya Szíve szeretettel nyitja meg magát, hogy befogadjon benneteket. Mert látom 

szenvedéseiteket, és megadom nektek kegyelmemet. 

2 A kegyelem forrása ebben a Harmadik Korszakban ömlik, és ha a Másodikban felkészítettem 

apostolaimat az Igémmel, ebben a Korszakban az egész emberiséget megvilágosítom Szentlelkem 

fényével. Mert mindenkit méltóvá akarok tenni arra, hogy Isten gyermekeinek nevezhesse magát. 

3 Ti vagytok Izrael kiválasztott népe, az erősek, a kényeztetettek, és nektek kell megelőznötök az 

egész emberiség sokaságát, mert mindannyian az Én gyermekeim vagytok. Ebben az időben a bűnöst 

választom, a Tékozló Fiúnak adok lehetőséget lelke megváltására. 

4 Nem akarom, hogy bárki is elvesszen, nem akarom, hogy bármelyikőtök is eltávozzon keblemtől, 

mert szeretetem egyedülálló. Itt van az én kegyelmem és tökéletes szeretetem. 

5 Nem árullak el, és nem nézem a szívedben lévő foltot. Hallom a bűnbánatotokat, amikor azt 

mondjátok Nekem: "Atyám, ezen az úton akarunk járni mindenféle folt nélkül." Akkor megbocsátok 

minden bűnt. 

Azt is hallom, hogy azt mondjátok Nekem: "Atyám, követni akarjuk az utadat", és Én azt mondom 

nektek: "Lépjetek be erre az útra, amely tele van erényekkel. Ez az a tiszta út, amelyen keresztül a bűn 

eltávolítható a szívedből." 

6 Arra kérsz Engem, hogy adjam meg neked a kapcsolatot szeretteiddel, és a Mester valóban azt 

mondja neked ezen a kegyelmi napon: utoljára adom meg neked ezt a kegyelmet. Mert bizony mondom 

nektek: Ezután az év után nem lesz több ilyen megnyilvánulás az emberi elmén keresztül. De azok a 

lelkek, akikért fényt kérsz Tőlem, csak szellemről szellemre fognak neked ismertté válni. Ezért készítelek 

fel benneteket, hogy a lelketek egyre inkább felemelkedjen, hogy megkapjátok ezt a kegyelmet. 

7 Soha nem lesztek védtelenek, emberek, mert Én soha nem távolodtam el tőletek, mindig 

megvédtelek benneteket Irgalmasságom gyengédségével. Ti vagytok azok, akik időnként elszakadtatok 

tőlem. 

8 Ma emlékeztetlek benneteket, hogy van egy Atya számotokra, egy nagyon szerető Atya, aki 

kegyelmét adja nektek, hogy az igaz útra vezessen benneteket. 

9 Az ember sötét kötést tett a szemetekre, és letérített benneteket a biztonságos útról, a mélységekbe, 

a sötétségbe vezetett benneteket. De bizony mondom nektek, áldott emberek, nem akarom, hogy 

elpusztuljatok. Ezért adok nektek egy új lehetőséget az üdvösségetekre. 

10 Jelenleg a "szeretet" szót írom mindannyiótok szívébe ─ a szeretet, amely Izrael népének legjobb 

védelme ─ a szeretet, amely a legerősebb fegyver az egész emberiség számára ─ a szeretet, amely valóban 

a fény országába visz benneteket. 

11 A múltban eltévedtél, mint a Tékozló Fiú, a világ útjain járva, lelkedben zaklatottan, szívedben 

csalódottan, lényed mélyére vésődött bánattal, és nem találtál vigasztaló szót, sem vezető kezet, és 

időnként a sivatag délibábja jelent meg előtted. És amikor azt hitted, hogy felfedezted a biztonságos utat, 

abban a pillanatban megértetted, hogy tévedtél, és hogy a fény, amely megjelent a szemed előtt, csak 

megtévesztés volt. 

12 Ez idő alatt a fény útjára léptetek. Nem véletlenül kerültetek erre az útra ─ ez az Én akaratom volt. 

Mert valóban azt mondom nektek, szeretett népem: "Egyetlen levél sem mozdul a fáról az Én akaratom 

nélkül." Mert minden teremtmény sorsa bennem van. 

13 Az Atya azt mondja nektek: A második korszakban, amikor Jézus testét a sírbarlangba vitték, a 

Lelkem elküldött, hogy fényt adjon a sötétségben lévő lelkeknek, és megszabadítsa őket láncaiktól. Ettől a 

pillanattól kezdve azok a lelkek, akik "örök" éjszakára voltak ítélve, megkapták a fényt. 

14 Szavam valóra válik, a lelkek kegyelmem és szeretetem által megkapják a feltámadást, és egyre 

magasabbra törekszenek a lelki völgyben. Mert felismerték Urukat, Megváltójukat, aki előttük járhat. 

Hozsannát fognak énekelni az Úrnak, és én valóban megadok nekik egy másik kegyelmet: Az, hogy 

őrangyalokká alakítod őket, hogy elvezessenek téged 1950-be. 

Üzeneteiket és tanácsaikat intuíción keresztül fogod megkapni, és a megpróbáltatások pillanataiban az 

én nevemben hívhatod őket. Az ő akaratuk az én akaratom, az irántatok való szeretetükben az én 
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szeretetem, mert megmosakodtak a Bárány legtisztább vizében, és méltóvá tették magukat erre a 

kegyelemre. 

15 Ti vagytok a Kiválasztott Nép, akiknek a Törvényt azért adták, hogy az emberiség általa irányítsa 

magát. És most van itt az ideje, hogy ez az emberiség a fény és az igazság útjára lépjen azáltal, hogy 

engedelmeskedik parancsaimnak. 

16 Háromszor adtam nektek Isteni Fényemet, de nem hozok nektek más "ízű" gyümölcsöt. Tanításom 

ebben a Harmadik Időben ugyanaz a szellemi tanítás, mint amit mindig is rátok bíztam. 

17 A lélek minden időben materializálódott. Ezért van az emberiség tájékozatlan, és nem tudja, 

hogyan vezesse magát spirituálisan azon az ösvényen, amely a tökéletességhez vezetheti. 

18 A Mester veletek volt, hogy kiválasszon és felkészítsen benneteket, hogy munkásokká alakítson át 

benneteket, akik elvetik Igémet az igazságra vágyó szívekbe. De a kétség és a spiritualizáció hiánya volt 

az oka annak, hogy munkámat még nem ismerte el az egész emberiség. 

19 Kevés azoknak a száma, akik ebben az időben hallottak Engem. Egyetemes Sugárzásom 

megvilágosított és felkészített téged, hogy minden gyermekem meghallja hívásomat a te közvetítésed által. 

20 Készülj fel, Izrael, hogy bizalommal és bátorsággal vedd fel a szeretet kardját, amellyel harcolni 

fogsz a sötétség ellen, amely még az utolsó napokban is leselkedik rád, amikor ebben a formában 

hirdetem. 

21 Isteni Igém az emberi értelem által vált ismertté, hogy az Én Igém lényegén keresztül felkészülést 

és életet adjon nektek lelketek felemelkedéséhez, hogy példát mutathassatok az emberiségnek. 

22 Lelketekbe helyeztem utasításomat, hogy az felemelkedhessen azáltal, hogy testét hajlíthatóvá 

teszi, hogy ti lehessetek Szavam hírnökei, hogy az emberek ne váljanak akadállyá, amely megakadályozza 

a Lélek munkájának előrehaladását. 

23 A világ táplálja a pogányságot és a bálványimádást. Soha nem adtam nektek olyan tanítást, amely 

a fanatizmust népszerűsíti vagy tagadja a Munkámban létező spiritualitást. 

A természet erői tanúi voltak Nekem, de a világ mély álomban alszik, és hagyja, hogy a lélek a 

mélységben és a sötétségben maradjon. Kelj fel, Izrael, engedelmességgel, lelkedben erővel, hogy szólj a 

világhoz és ébressd fel azt. 

24 Ezért, mivel nem készítettétek fel magatokat, mivel nem gyűjtöttétek össze tanításomat, és nem 

tanulmányoztátok, nem fogom többé a hanghordozón keresztül megismertetni magamat veletek ─ nem, 

mert az Én Akaratom egy, és azáltal nyilvánul meg, hogy az egész világon ─ a látható és a láthatatlan 

világban ─ beteljesíti az Igémet. 1950 után továbbra is vezetni és inspirálni foglak benneteket szellemtől 

szellemig. 

25 Nem fogtok elpusztulni, mert akkor nem lennék többé Isten. De mindennek, ami belőlem 

származik, vissza kell térnie hozzám. De a léleknek meg kell tisztulnia és érdemeket kell szereznie a 

küzdelemben, hogy tiszta termését szétteríthesse átható tekintetem előtt. 

26 Emelkedjetek fel bátran, hogy szembeszálljatok a sötétséggel, a csalással. Mutassátok meg az 

igazságot, amit ebben az időben kaptatok. 

27 A Pásztor Illés előttetek fog járni, és elmagyarázza nektek, amit nem értettetek meg. Neveljétek 

magatokat, legyetek olyanok, mint a szelíd és alázatos bárányok, akik tanúságot tesznek a világnak arról, 

amit az én Istenségemtől kaptak. 

28 Mária beborít majd köpenyével, és anyai szívéből isteni gyengédség árad, hogy a szívedben 

hordozhasd őt, és ő lesz a bátorításod. 

29 Készüljetek fel, emberek, mert nehéz idők köszöntenek rátok, és nem az az akaratom, hogy 

felkészületlenségből a vak és szűkölködő embertől kérjetek útmutatást, akinek nincs mit adnia nektek. 

Azért tettem magam ismertté ebben az időben, hogy világosságot hozzak a vakoknak, és megmutassam 

nekik az utat. 

30 Ne feledjétek, hogy a Mester már régen megmondta nektek, hogy harcolnotok kell majd a hamis 

hanghordozók megtévesztése ellen. Mert az eljövendő időkben hamis munkások fognak megjelenni. 

31 Nem az én akaratom, hogy gyengék vagy tudás nélküliek legyetek. De ha így érzel, az nem azért 

van, mert hiányzik a tanításom, hanem azért, mert nem ültetted be a szívedbe. Sokan közületek bíznak 

abban, hogy tovább leszek veletek Mesterként, aki az emberi értelem által vált ismertté. De azt mondom 
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nektek, hogy legyetek ébren, mert ez az idő a végéhez közeledik. Ezért azt mondom nektek, hogy 

készüljetek fel, mert köztetek fognak megjelenni a tanítók, akik az Én tanításaimat adják majd a világnak. 

32 Az emberiség keresni fog Engem, keresni fogja Munkámat, keresni fog titeket. Az a személy, aki a 

legtöbbet káromolt, az lesz az, aki a leghamarabb fog Engem keresni, és akkor fel kell készülnöd arra, 

hogy beszélj vele az Én Tanításomról. 

33 Izrael, soha ne tagadd meg kegyelmemet, és ne csukd be ajkaidat, hogy elrejtsd igazságomat. Senki 

sem rendelkezik úgy ezzel a bölcsességgel, mint ti, és még a legkorlátozottabb elme sem hagyja figyelmen 

kívül egyetlen szavatokat sem a megfelelő pillanatban. Ha felkészültél, olyan szavak fognak elhangzani 

ajkadról, amelyek megdöbbentik a világot. 

34 Ne hagyjátok elmenni ezt a lehetőséget, Izrael, mindig legyetek készen arra, hogy teljesítsétek a 

küldetést, és adjatok fényt azoknak, akik sötétségben vannak. Bízzatok az én szavamban, mert az idők 

folyamán meg fogjátok látni, hogy csak egyetlen tanítás marad meg a föld felszínén: a szereteté. 

35 Holnap nagy tömegek indulnak útnak, és akkor nektek kell útmutatást adnotok nekik, el kell 

távolítanotok bálványimádásukat és fanatizmusukat, imádkoznotok kell, hogy fényem felragyogjon 

elméjükben, lelkükben, hogy tekintetüket a Végtelenre szegezzék, és megláthassák Jelenlétemet, amely azt 

fogja mondani nekik: "Üdvözöllek benneteket az Atyánál, hittel és reménységgel készültetek fel bennem, 

hogy befogadjátok Szavamat, és én befogadlak benneteket.". 

36 A legkorábbi idők óta előkészítettem a lelketeket azzal, hogy közelebb vittem őket az erény 

útjához, és adtam nektek az inspirációmat. 

37 Mindig igazságot, szeretetet és engedelmességet mutattam nektek törvényem iránt. Ez a küzdelem 

nehéznek tűnt számodra és nehéznek a járás. Ezért folyamatosan dolgozom a szíveteken. 

Szavam olyan, mint egy véső, amely megközelít egy kemény sziklát, és folyamatosan megmunkálja, 

hogy formát adjon neki, hogy szentélyt hozzon létre, amelynek oltárán az általam nektek adott erények 

ragyognak. Ott fogok lakni, hogy szemléljem hiteteket és fogadjam imáitokat ─ ott, akaratom szerint, úgy 

fogjátok őrizni Isteni Igémet, mint egy ládában, hogy holnap, amikor azt hiszitek, hogy elhagyatottak 

vagytok és körülvesznek benneteket ennek az életnek a szerencsétlenségei, emlékezzetek arra, hogy 

kincset hordoztok a szívetekben, hogy a lelketek a tulajdonosa, és hogy irgalmat fogtok mutatni az 

emberek sokaságának, akik szomjan halnak és akiket látom, hogy éheznek az igazságra. Adjátok nekik azt 

a kenyeret, amelyet én adtam nektek, amely az élet kenyere, amely táplálja a lelket. 

38 Az Én Igém olyan, mint egy hangos harang, amely jelenleg a lelkeket hívja, hogy bátorságot, erőt 

és hitet adjon nekik. 

39 Tájékozódás nélkül bolyongtál, mint egy vándor, aki nem találja az út célját. De az Atya közeledett 

hozzátok az emberért folytatott küzdelem idején. Mivel az élet viszontagságai nyomasztanak benneteket, 

és az igazságtalanság a tetőfokára hág, én jöttem, mint ragyogó fény, amely eloszlatja a sötétséget. 

40 Azért hívtalak titeket, mert Izrael áldott népének tizenkét törzséhez tartoztok. Nem akartam, hogy 

ez az idő úgy teljen el, hogy a lelked ne érezze a békémet, és hogy a lakomán élvezd a legjobb ételt, amit 

asztalomnál adtam neked. 

41 Kitárom atyai karjaimat, hogy befogadjam a lelketeket, hogy a szívetekbe véssem szavamat, hogy 

megmutassam nektek a törvényt, hogy érezzétek isteni jelenlétemet Szentlélekként. 

42 Várom felemelkedéseteket és lelkesítéseteket, hogy teljes mértékben megadhassam nektek 

kegyelmemet. A bűn láncai még mindig megkötöznek téged. Ezért mondja nektek az Atya: nehéz 

küzdelemnek vetettelek alá benneteket, de megadtam nektek a szükséges erőt ahhoz, hogy le tudjátok 

győzni az akadályokat. 

43 Szabadítsátok meg magatokat a bűntől, szabaduljatok meg a gyűlölettől és a gonoszságtól, és 

gyertek hozzám, hogy felkészüljetek az én útmutatásaimmal. Mert holnap ennek az igazságnak a hírnökei 

lesztek. 

44 Ne zavarodjatok össze, és ne ferdítsétek el az általam tanított utat azzal, hogy a világ különböző 

hiedelmeivel egészítitek ki a munkámat. Mert akkor számon foglak kérni benneteket, mint a rossz 

tanítványokat, akik eloltották lámpásaikat, és lefeküdtek aludni, mint a példabeszédemben szereplő bolond 

szüzek. 

45 Az általam kijelölt út olyan, mint egy olvasztótégely, amelyben a lelked megtisztul, hogy elérjen 

Hozzám. 
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46 Ez az a olvasztótégely, amelynek az Atya alávet benneteket, amely felismerteti veletek a helyes 

utat, és azt tanácsolja nektek, hogy tisztítsátok meg a lelketeket a jó cselekedetek, a küldetésetek teljesítése 

és a lelki jóvátétel által. 

47 Szükséges, hogy megtisztítsátok magatokat, hogy érezhessétek Jelenlétemet, és megkapjátok Isteni 

Szellemem inspirációját. Ezért tanítottalak titeket imádkozni is. 

48 Az én békémnek minden otthonban ott kell lennie, a gyermekeiteknek olyanoknak kell lenniük, 

mint a béke magja. Igazsággal, szeretettel és irgalommal, jó példákkal fogod őket vezetni. Minden egyes 

otthonban zarándokként fogok lakni, és ott fogok beszélni Törvényemről, amely a családapák 

lelkiismeretében van, hogy a családapák alkalmazkodjanak Akaratomhoz. 

49 Be fogok lépni az emberek otthonába, és megszüntetem a kapzsiságukat. Megtanítom őket arra, 

hogy testvérekként éljenek, hogy szeressék egymást és békében éljenek. 

50 Áldott emberek: Ez az időszak, amelyben most beszélek hozzátok, és amelynek vége már közel 

van, a gonoszság végének kezdetét jelzi, a romlás csúcspontját, amely a világot ebben az időben táplálta. 

51 A Szentlélek fénye teljes pompájában fog ragyogni az egész földön. Minden gyermekem meg 

fogja látni a tisztaságát, és arra fog szolgálni, hogy feltámassza őket egy új, békével teli életre. 

52 Mikor lesznek ezek az események, népem?: Nem tudod. A próféciát csak a szívetekben hagyom 

megírva; de amikor készen álltok, nem lesz nehéz számotokra, hogy érezzétek jelenlétemet, és halljátok 

hangomat lélektől lélekig. 

53 Holnap szellemileg egyesülni fogtok, ahogyan azt kértem tőletek, és így elindultok, hogy 

teljesítsétek nehéz küldetéseteket. Egyesítitek gondolataitokat, eszményeiteket és akaratotokat, hogy az 

enyémet megvalósíthassam közöttetek. 

54 Áldott emberek: Véssétek be Szavamat a szívetekbe, gondolkodjatok, tanulmányozzátok és 

kutassátok, akkor érezni fogjátok ennek az ételnek az ízét, amit nektek hagytam. Elindultok, elmentek 

szeretteitekhez, a különböző tartományokba, és olyanok lesztek, mint békém, világosságom és kegyelmem 

hírnökei, amelyeknek hozóivá teszlek benneteket. 

55 A földnek ebbe a szegletébe, ahol éltek, Lelkem fénye leszállt, hogy megvilágítsa léteteket, és 

önző lényekből felebarátotok igazi testvéreivé és nővéreivé változtasson benneteket. 

56 "Mezőim munkásai"-nak nevezlek benneteket az Igémben, mert azért jöttem hozzátok, hogy 

megtanítsalak benneteket a szeretetnek az emberek szívében való ápolásának tökéletes módjára. 

57 Még nem követelem tőletek a szőlő gyümölcsét, mert még sok mindent meg kell tanulnotok 

Tőlem, hogy képes legyetek hozzám méltó gyümölcsöt kínálni Nekem. Mindazonáltal gyakran 

emlékeznetek kell arra, hogy az Én igehirdetésem ebben a formában nem örökkévaló, hanem ideiglenes 

lesz, és hogy az utolsó tanításomig tanulnotok kell. 

58 A hangos harang, amelyet oly sokáig hallottatok, és amely lelkileg a gyülekezetbe hívott 

benneteket, most megteszi utolsó ütéseit. Hangja nehéz és igazsággal teli, mert most már nem az az 

ujjongó hívás, amely a tudatlanokat a lelki lakomára hívja, vagy a betegek hívása, hogy megszabaduljanak 

nehéz terheiktől, pusztán azzal, hogy meghallgatják az élet szavát. Most ez az ébresztő hívás hívja a 

tanítványokat, akik már régen megkapták az isteni tanításokat ─ ez az a hang, amely arra utasítja 

mindazokat, akik bizonyítékokat, ajándékokat, megbízatásokat és előnyöket kaptak az igazságomról, hogy 

gyűljenek Atyjuk és Mesterük köré, hogy meghallgassák utolsó tanításait, utolsó életszabályait. 

59 Boldogok azok a lelkek, akik e pillanatok jelentőségének tudatában visszavonulnak a világ 

kísértéseitől és a tartalmatlan örömöktől, hogy Velem legyenek lélekben. Mert ők tudni fogják, hogyan 

kell értelmezni és betartani isteni parancsaimat. Képesek lesznek folytatni a szőlő gondozását, és a napi 

munka végén, amikor meghallják hívásomat a lélek által, képesek lesznek felajánlani Nekem lelkesítésük, 

szeretetük és emelkedettségük kellemes gyümölcsét. 

60 Az 1950-es év azért van beírva ennek az embereknek a tudatába, mert ez az az év, amelyet az én 

Akaratom az emberi értelmen keresztül történő megnyilvánulásom ezen szakaszának befejezésére 

meghatározott. 

61 Azért küldtem nektek a tanításomat, hogy bátorítást és világosságot találjatok benne a 

szenvedésben. Mert a nagy megpróbáltatások ideje közeleg az emberiség számára, és azt akarom, hogy 

népem sértetlenül és győztesen vészelje át azokat. 
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62 Még mindig gyengének látlak a hitedben. Elég, ha a természet elemei elszabadulnak, és máris 

félelemmel telik meg a szíved. Miért? Nem mondtam-e nektek, hogy a természet erőinek 

engedelmeskedniük kell nektek és tisztelniük kell benneteket, ha a törvényem által kijelölt úton jártok? 

63 Ó, emberek, azért van ez, mert a lelkiismeretetek minden alkalommal azt mondja nektek, hogy 

nem teszitek meg a kötelességeteket, mint jó tanítványok! 

64 Nem hazudok, és nem is túlzok, amikor azt mondom, hogy a természet királyságai hallják a 

hangodat, engedelmeskednek neked és tisztelnek téged. 

Izrael története az én igazságomról szóló tanúságtételként íródott, és felfedezhetitek benne, hogy Isten 

népét a természet erői és elemei újra és újra felismerték és tiszteletben tartották. Miért ne lenne ez igaz rád 

is? 

Gondolod, hogy a hatalmam vagy az emberiség iránti szeretetem változott az idők folyamán? Nem, ti 

sokaság, akik halljátok ezt a szót, Lelkem fénye vesz körül benneteket, hatalmam és szeretetem örök és 

változatlan. 

65 Most azt akarom, hogy ez a nép, az új Izrael megjelenjen az emberiség között, tele hittel, erővel és 

szellemi világossággal, hogy ugyanúgy tanúságot tegyen a világnak létezésem igazságáról, szeretetemről 

és igazságosságomról, ahogyan az első korszak népe is tanúságot tett az élő és igaz Isten létezéséről és 

igazságosságáról. 

66 Ne feledjétek, hogy ti vagytok a foglyul ejtett nép, hogy Új Egyiptom a világ, és hogy a fáraó az 

uralkodó materializmus, amely rabszolgasorba taszít és mártírrá tesz. De ne feledjétek azt sem, hogy össze 

kell fognotok a harcban, és együtt kell folytatnotok vándorlásotokat, hogy ellenségeitek soha ne 

győzhessenek le benneteket. Akkor megismétlődnek mindazok a csodák és hatalmas tettek, amelyeket 

Izrael népe a felszabadulás felé vezető úton tapasztalt, bár most már szellemi formában. 

67 Népem, szeretett népem: Ha valóban szeretitek a szellem szabadságát, ha éheztek és szomjaztok az 

igazságra, ha a gyalázat és a nyomorúság láncai, amelyeket magatokkal cipeltek, valóban súlyosan 

nehezednek rátok, egyesüljetek szellemileg, imádkozzatok igazán, erősítsétek meg elhatározásaitokat, 

világosodjatok meg a hit világosságával, az ihlet és az eszmény, és elindultak az új Ígéret Földje felé, 

amelynek létezése olyan biztos, mint amilyen biztos volt Kánaán földje annak az izraelita népnek, amely 

az első korszakban kiállta a pusztaság megpróbáltatásait és gyötrelmeit, amíg el nem érte az isteni ígéret 

beteljesedését. 

68 Az én hangom ébreszt téged, és ha nem veszel róla tudomást, akkor holnap nem fog másodszor is 

eljönni, hogy felébresszen téged. 

69 Izrael: Fáradhatatlanul haladj az Én útmutatásaim felé, amelyeket a szívedbe és a lelkedbe 

helyeztem. Én vagyok a Mester, aki közeledik hozzátok, hogy a szívetek intimitásában beszéljek hozzátok, 

és hogy éreztessem veletek szeretetem tüzét, hogy lelketek Isteni Lelkem fényébe és kegyelmébe emeljem. 

70 Fáradhatatlanul adományozom nektek irgalmamat, hogy megmentselek benneteket a pusztulástól. 

Orvosként balzsammal kenlek fel benneteket, és Atyaként közeledem hozzátok, megvigasztallak 

benneteket, és megmutatom nektek tökéletlenségeiteket. 

71 Áldott Izrael, kérlek téged: Mit fogsz tenni holnap, amikor a Mester már nem az emberi értelem 

által teszi magát ismertté? Még nem vagytok képesek felfogni Munkám nagyságát, ezért azt mondtam 

nektek, hogy tanulmányozzátok és kutassátok Szavamat, nehogy fanatizmusba és bálványimádásba 

essetek. 

Mindannyiótokhoz beszéltem, mindannyiótokkal együtt ültem az asztalomnál, és mindannyiótokat a 

legjobb helyre ültettem. Megmutattam nektek Lelkem alázatosságát, hogy ti is alázatosak lehessetek. 

72 Ismerjétek fel, szeretett emberek, hogy most van itt az ideje, hogy szelídek és alázatosak legyetek, 

hogy igazi spiritualisták lehessetek, akik Atyátok lényegét, szeretetét és erejét hordozzátok magatokban, 

hogy így indulhassatok el. Mert én a Szentlélek világosságával tanítottalak benneteket, és ha most még 

tanítványok vagytok, holnap már tanítók lesztek. 

73 Mindent megadok nektek, amire szükségetek van a világ táplálásához. El kell mennetek a 

nemzetekhez, népekhez, falvakhoz és tartományokhoz, és tovább kell adnotok, amit rátok bíztam. És az 

inspiráción keresztül kimeríthetetlen forrása lesz a fénynek, a kegyelemnek, a szeretetnek és a tanításnak 

embertársaitok számára. 
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74 Soha nem tanítottam neked semmi feleslegeset vagy rosszat. Törvényem és Munkám tiszta és távol 

áll a materializmustól. Ezért megszüntettem a fanatizmust és a bálványimádást, és még a spirituálisat 

megtestesítő anyagi szimbólumoktól is megfosztottalak benneteket. Megtanítottalak titeket az imádkozás 

és az Engem keresés tiszta, tökéletes módjára. 

75 Nem az az akaratom, Izrael, hogy holnap az imaházakat a fanatizmus házává változtassátok. Én 

ugyanis megtanítottalak benneteket, hogyan gyakoroljátok a Spiritualista Tanítást, és amikor 

hasznosítjátok tanításaimat, akkor a szellem és a szellem közvetlen párbeszédét fogjátok folytatni. Így 

mindig harmónia és testvériség lesz közöttetek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 354  
1 Jöjjetek még egyszer a Mesterhez, ó tanítványok, ti, akik meggyorsítjátok lépteiteket, hogy minél 

hamarabb elérjétek a hegy lábát, ahonnan az Atyátok által küldött üdvözletet és tanácsot halljátok. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy elkezditek hallani ennek a hangnak a hangját, amelyet a végtelenből 

küldök nektek, a lelketek elkezd felfelé emelkedni, emelkedni, amíg el nem éri a csúcsot, és meg nem talál 

Engem, miközben szeretetről és bölcsességről szóló örök útmutatásomat adom. 

2 Így minden egyes megnyilvánulásomra úgy készüljetek fel, hogy a hegy lábától felemelkedtek, 

hogy a csúcsra érkezzetek, amikor a leckém a végére ér, egyesülve és eggyé válva Szellememmel. 

3 Jelenleg az embereken keresztül történő megnyilvánulásom ezen szakaszának utolsó leckéit adom 

nektek, és ti lelkesen hallgatjátok őket, cseppenként iszogatjátok esszenciájukat, és megerősítitek 

magatokat a hitetekben. Ezzel örömet adtok Lelkemnek, mert amikor Szavam ebben a formában véget ér, 

hűséges tanúként maradtok. Felkészülten hagylak benneteket, hogy folytassátok Munkámat az emberek 

szívében. 

4 Ha mélyen elgondolkodtok, rájöttök, hogy azért vettelek gondjaimba, hogy igazi apostolokká 

alakítsalak benneteket ─ hogy nemcsak az Igém által szóltam hozzátok, hanem életetek 

megpróbáltatásaiban és eseményeiben is, hogy ezekben formáltalak és tisztítottalak meg benneteket, mert 

az igazság hirdetőiként akarlak meghagyni benneteket. 

Ne mondjátok szavaimat anélkül, hogy szívetek át ne érezné őket, anélkül, hogy megélnétek 

tanításaimat, hogy cselekedeteitek ebben az időben többet mondjanak, mint az elmúlt korok szavai, és 

példát mutassatok alázatból, önátadásból és lelki emelkedettségből. Azt akarom, hogy a világ, amikor látja, 

hogy szenvedsz és tanúbizonyságot teszel a lelked erejéről, megtanuljon bízni, sőt, még a legnagyobb 

fájdalomban is mosolyogni. Ha követitek az utasításaimat, a munkátok jó magot hagy majd embertársaitok 

szívében. 

5 Nem hazudhatsz többé az emberiségnek. Olyan szintre fejlődött, hogy tudja, hogyan kell 

felismerni az igazságot és a csalást. 

6 Ne ismétlődjön meg köztetek az az eset, amikor a farizeusok és a szadduceusok szektái 

magasztalták magukat a nép fölé, hamis példákkal csábítva és megtévesztve azt. A jelen időkben nem 

fognak ilyen szekták kialakulni népem kebelében. Nem lesznek farizeusok és szadduceusok az új 

apostolaim között. Aki nem tartja magát felkészültnek a prédikálásra, az fogja be az ajkát, tartsa zárva a 

kezét, amíg át nem alakul az én tanítványommá. Csak akkor engedi meg, hogy ajkai megnyíljanak, hogy 

kimondják szavaimat, és hagyja, hogy a lelkében őrzött kincsek kiáradjanak. 

Ezért beszéltem sokat hozzátok, hogy felkészülten hagyjalak benneteket, hogy a világ ne tudjon 

benneteket becsapni az elméleteivel, és ne tudja lerombolni a templomot, amelyet a szívetekben 

építettetek. Ez az oka annak, hogy hosszú időt szántam arra, hogy tanítsalak benneteket, hogy az Én Igém 

megtisztítsa a lelketeket, és a hit mélyen gyökeret eresszen, és még a testetek is részt vegyen a 

spiritualizációban, és így felkészüljetek arra, hogy eszközeimként felfedjétek a világnak azt az erőt és 

kegyelmet, amellyel felruháztalak benneteket. 

7 Nem használtam tudósokat, filozófusokat vagy tudósokat arra, hogy a szeretet magját 

szétterjesszem a mostani emberiség között. Az alázatosokat választottam, azokat, akik éheznek és 

szomjaznak a szellemi felemelkedésre, azokat, akik az örökkévalóságra vágynak, azokat, akik a 

világegyetem békéjére vágynak. Ezek az éhezők és a világ javaitól megfosztottak a szellemi Izrael 

népéhez tartoznak. 

Amikor elhívtam ezeket a teremtményeket, hogy egy ilyen nagyszerű küldetéssel bízzam meg őket, 

nem véletlenszerűen választottam őket. Minden lelket bölcsen választottam ki, hogy meghallja a 

hangomat, és hogy kijelöljem neki az útját, a napi munkáját, hogy megadjam neki a mezőt, a magot és a 

munkaeszközt is. Mert ha egyszer felkészültök, ó, ti alázatosak és szegények a földön, elküldelek 

benneteket a világba, hogy megmutassátok és felajánljátok ezt a fényt, amely boldogsággal tölt el 

benneteket, és amely azután elterjed az egész világon. 

8 Ígéreteim beteljesedését vártattam veletek, de csak a jelenben látjátok, hogy teljesülnek. Korábbi 

inkarnációitokban kerestétek eme ígéretem beteljesülését, hogy visszatérjek hozzátok, de nem találtátok 

meg. De a te lelked, amely az örök életet birtokolja, hátrahagyta ideiglenes takaróit, mint a csatában 
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elszakadt ruhákat, és ragaszkodik a reményéhez, és végül látod, hogy hited és bizalmad, hogy szavamnak 

be kell teljesülnie, megjutalmazott. Ma láttad, hogy megnyílt lelked előtt a széles út, amely Hozzám vezet. 

9 Nem ugyanaz volt-e az Én Törvényem és tanításaim a korábbi időkben, mint az az út, amelyet 

most mutatok nektek? Azt mondom neked: Tanításaimban, amelyeket a legkorábbi idők óta tanítottam és 

kinyilatkoztattam nektek, felkészítettelek benneteket arra a tudásra, amiről ma beszélek nektek. Mózes és a 

próféták által ismertettem meg veletek a Törvényt, hogy igazságosan és tisztelettel éljetek egymás között, 

és hogy megfontolt és rendezett életetekkel tisztelegjetek előttem. 

Rájöttél, hogy csak akkor élsz kegyelemben, ha jót cselekszel, és hogy én jutalmaztam a 

cselekedeteidet, amikor engedelmeskedtek a törvény előírásainak, és hogy amikor nem hallgattál a 

hangjukra, úgy érezted, hogy nem voltál kedves Atyádnak, és a lelkiismereted megdorgálta a 

hitetlenségedet. 

     De bár ilyen bölcs tanításokat láttatok a szemetek előtt a hírnökeimben, fogalmatok sem volt arról, 

hogy ezek elvezetnek benneteket a szellemi élet megismeréséhez. Az emberiség nem lépte át a tekintetével 

annak a csodálatos életnek a küszöbét, amelyet mindannyian birtokolni fogtok, és amely a cél, amelyre 

teremtettetek. 

10 Az idők elmúltak, elküldtem nektek Jézust, és általa szóltam az emberek lelkéhez és szívéhez, 

hogy érezzék, hogy Ő, aki hozzájuk szólt, az Ő életével és példájával tanított, hogy tanítását mennyei 

üzenetnek, az igaz életre való meghívásnak vegyék. És kinyitottad a szemed, a szíved és a lelked, és 

megtudtad, hogy kitől származik a szó. 

Példáját, csodáit és tanításait kaptátok, és vele együtt megpillanthattátok a lelki élet szépségét. 

Megtanultátok, hogy az alázatos Mester nem azért jött, hogy ezen a világon uralkodjon, hogy nem azért 

jött, hogy a földön maradjon, és hogy csak rövid ideig fog átutazni rajta, majd visszatér abba az otthonba, 

ahonnan jött, hogy ott várja tanítványait, miután befejezte megváltói munkáját. 

11 De hová tért vissza az a Mester, aki azért jött, hogy bizonyítékot adjon az emberiség iránti végtelen 

szeretetéről? Honnan jött Ő, aki a gyengédség és bölcsesség forrása volt? És hol keresnék tanítványai az 

élet kenyerét és a szeretet borát? 

Hányan szerették és érezték Őt, és amikor látták távozni, szívesen követték volna Őt hazáig, ahová 

visszatért, és mindezt azért, mert lelkük életre ébredt, amikor érezte, hogy a Mester hangja hívja és 

simogatja ─ annak a tanításnak köszönhetően, amely elmagyarázta, mit jelentenek az emberi 

szeretetérzések, az anyagi természet és a Szellemi Élet értelme is. 

12 Nem én vettem rá, hogy megvetd a világot, nem én fosztottam meg az embereket sem a jó ételtől, 

sem az egészséges örömöktől, sem a család iránti szent kötelességektől. Az embereket csak e földi élet 

erkölcsi útjára állítom, a lelket pedig a hozzám vezető végtelen útra. 

Ezen az isteni útmutatáson keresztül az erény kivirágzott, a lélek látta, hogy a felemelkedés ajtaja 

megnyílt minden lény útja előtt, aki engedelmeskedik parancsaimnak. De senki sem sejtette, hogy ezután 

az idő után újra el fogok jönni a szavaimmal, hogy folytassam a Munkámat, és hogy még többet fogok 

nektek felfedni, mint amit Jézusban mondtam nektek. 

13 Mielőtt eltávoztam volna ebből a világból, azt mondtam tanítványaimnak: "Eljön hozzátok a 

Vigasztaló, az Igazság Lelke, aki kinyilatkoztatja nektek, hogy mi van a kincstárában." Ez az igazság. De 

ti, akik meg akartátok ismerni a Lélek életének titkait, amelyek soha nem érnek véget, egyik életet 

vártátok a másik után, egyik próbatételt a másik után, és mindegyikük e szavak egyikének beteljesedése 

volt. Tudtátok, hogy az Atya nem szegheti meg ígéretét, mert már a legkorábbi időkben is tapasztaltátok, 

hogy minden tőle származó szó beteljesedik. És végre, ebben az időben megkapjátok a reményetek 

jutalmát. 

14 Nézzétek itt munkám folytatását, a Harmadik Korszakban való eljövetelemet, mint Vigasztaló 

Szellem, angyalaim nagy seregeitől körülvéve, amint meg van írva. 

Ezek a szellemek az én nyomomban képviselik annak a vigasztalásnak egy részét, amelyet megígértem 

nektek, és üdvös tanácsaikban és erényes példáikban már kaptatok bizonyítékot kegyelmükről és 

békéjükről. Általuk adtam nektek előnyöket, és ők voltak a közvetítők köztetek és az Én Lelkem között. 

Amikor érzékelted kegyelmi ajándékaikat és alázatukat, úgy érezted, hogy olyan igaz cselekedetekre 

ösztönöznek, mint amilyeneket ők tettek az életedben. Amikor meglátogatták az otthonodat, megtisztelve 

érezted magad a szellemi jelenlétükkel. 
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15 Legyetek áldottak, ha felismertétek nagylelkűségüket. De a Mester azt mondja nektek: Azt 

hiszitek, hogy mindig is erényes lények voltak? Nem tudjátok, hogy nagy számban lakják a földet, és 

ismerték a gyengeséget és a súlyos vétkeket? 

De nézd meg őket most: Többé már nincs rajtuk hiba, és ez azért van, mert hallgattak a lelkiismeret 

szavára, felébredtek a szeretetre, és megbánták korábbi vétkeiket. Abban a tégelyben megtisztultak, hogy 

méltóképpen emelkedjenek fel, és ma az emberiség szolgálatával szolgálnak Engem. 

Lelkük szeretetből vállalta a feladatot, hogy segítsen felebarátjuknak pótolni mindazt, amit 

elmulasztottak, amikor a földet lakták, és isteni ajándékként megragadták a lehetőséget, hogy elvetik a 

magot, amit korábban nem vetettek el, és eltüntetnek minden tökéletlen munkát, amit korábban végeztek. 

Ezért most csodálattal látjátok alázatukat, türelmüket és szelídségüket, és időnként láttátok őket 

szenvedni a jóvátétel érdekében. De szeretetük és tudásuk, amely nagyobb, mint az akadályok, amelyekkel 

találkoznak, mindent legyőz, és hajlandóak akár áldozatot is hozni. 

16 Ne növeld a szenvedésüket. Legyetek engedelmesek, megértőek és fogadjátok meg a tanácsaikat. 

Viszonozzátok a simogatásukat, ők a ti lelki testvéreitek, akkor holnap olyanok lesztek, mint ők ma. Ti is 

lakni fogtok ebben a világban, és a szeretet, az erőfeszítés és a bűnbánat le fogja mosni a bennetek maradt 

foltokat, hogy olyan tisztává és zajossá váljatok, mint ők. Kitartásod és a jó iránti szereteted arra fog 

késztetni, hogy imádat küldd azokhoz, akiket a földön hagytál, és akiket a szerencsétlenségek és a 

gonoszságok fogságába keveredtél, és azt mondod az Atyának: "Uram, engedd meg, hogy visszatérjek, bár 

láthatatlan és testvéreim számára érinthetetlen formában, hogy a béke és az egészség üzenetét vigyem a 

szenvedőknek", és én megadom neked ezt a kegyelmet. Akkor olyanok lesztek, mint az angyalok, és 

semmi sem fog megakadályozni benneteket abban, hogy meglátogassátok az engesztelés világát, 

magatokban hordozva a kegyelem és jóság forrását, amelyet gyermekeimként rátok bíztam. És amilyen 

mértékben engeditek, hogy a lelketek kiáradjon, olyan mértékben nyugodtabbak lesztek és nagyobb 

emelkedettséget értek el. 

17 Amikor utoljára megszólal a harang és utoljára hívom gyermekeimet, hogy hallják szavamat, e 

szellemi seregek megnyilvánulása is véget ér. Nem fogjátok többé hallani őket az ajándékozókon 

keresztül, nem fogjátok többé hallani a tanácsaikat ebben a formában. De nem fognak eltávozni tőletek, 

továbbra is ott lesznek, mint őrangyalok és az emberek védelmezői. Elég lesz, ha imádkozol és tanácsot 

kérsz tőlük, és ők a segítségedre fognak sietni. De tegyétek ezt tisztán szívből, hogy érezzétek a hatásukat, 

és ne kételkedjetek a jelenlétükben. Mert az ilyen magas fokú spiritualizációval rendelkező entitásokban 

csak irgalom van a felebarátjuk iránt. 

18 Mit tanított a szellemi világ ez idő alatt? Csak a kinyilatkoztatásaim magyarázatát és értelmezését 

hozta el. Semmi olyat nem fedett fel, vagy tanított nektek, amit korábban ne mondtam volna el nektek. 

Nem előzte meg tanításaimat, de mégis próféta, előfutár és hírnök volt, ahogy közeledett az embereknek 

való megnyilvánulásaim ideje. 

19 Amikor felkészültetek arra, hogy felajánljátok intellektusotokat ezen entitások 

megnyilvánulásához, ti, akik rendelkeztek ezzel a képességgel, megkaptátok tőlük az őszinteség és az erő 

megnyilvánulásait, amelyek az övék. Mennyi alázatot mutattak be szavaikban, és mennyi engedelmességet 

és szeretetet Munkám iránt szellemi testvéreitek és nővéreitek, és mennyire megvilágították életeteket 

tanításaikkal! 

20 Már közelednek utolsó megnyilvánulásaim napjai, és ha ti, hanghordozók és szavak közvetítői 

nem készültök fel, nem lesztek képesek megkapni utolsó kinyilatkoztatásaimat, utasításaimat és 

utasításaimat, amelyeket itt kell hagynom nektek. De ezután az idő után ─ mennyire meg kell majd 

erőltetnetek magatokat, hogy megkapjátok, amit a kincstáram tartogat számotokra. Érdemeket kell 

szereznetek ahhoz, hogy szellemtől szellemig megkapjátok azt, amit a drága ajándékotokon keresztül 

kellett volna kapnotok. 

Szellemi Világom, amikor ez a szakasz véget ér, megszűnik engedelmes szolgaként mutatkozni, és 

még ha az én nevemben hívják is, nem fogja többé használni az emberi agyat, és csak arra fog szorítkozni, 

hogy megvilágosítsa és üdvös tanácsait beoltja azokba, akik hívják, és mindenkire kegyelmet áraszt. 

Meghatároztam ezt a napot, ahogyan minden egyes korszakot korlátoztam minden olyan időben vagy 

időszakban, amelyben kinyilatkoztattam Lelkemet. És ebben, amelyben Szellemi Seregeim által körülvéve 

jöttem, az 1950-es év a vég, ahogyan azt minden Hanghordozóm által mondtam. 
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21 Használja ki ezt az időt! Legyetek kitartóak, tanítványok, igyekezzetek, tanítványok! Mégis, 

egyesekben letargiát, másokban tudatlanságot érzek az időkkel kapcsolatban, amelyeket éltek, és az 

emberek számára közelgő órával kapcsolatban. Egyesekben azt a szándékot látom, hogy továbbra is a 

szellemvilágot hívják, másokban pedig azt a reményt, hogy visszavonom döntésemet. De nem adom meg 

sem az egyiknek, sem a másiknak, hogy miért kérnek Engem. 

22 Fordítsátok hátra a szemeteket, és hagyjátok, hogy a lelketek emlékezzen azokra az eseményekre, 

amelyek Mózes körül történtek, amikor életútja végére ért. Az emberek apád megtestesülését látták abban 

az emberben. Tudtátok, hogy szellemileg erős, igazságos és bölcs az általa parancsolt törvényekben és 

rendeletekben, bátor a harcban és odaadó a megpróbáltatásokban, tele hittel, energiával és élettel. 

Míg a nép a fáradságos és hosszú vándorlás alatt pihent, Mózes figyelt, lelke felemelkedett Hozzám, és 

imájában megerősödve szemlélte népét, és szeretetébe burkolta őket. 

Mialatt ez a csatákban ingadozott, és a bizalomhiány miatt káromkodott, Mózes felemelte karját, és 

Jehovát hívta segítségül, erőt és bátorságot kérve az őt követők számára, majd imája után visszatért az 

övéihez, hogy jól felvidítsa őket a harcban, és így győzelemre vitte őket. 

23 Annyi küzdelem, annyi megpróbáltatás után az emberek kezdtek bízni a vezetőjükben. Nem 

gondolták, hogy egy napon el kell hagynia őket, hogy mint minden embernek, neki is el kell hagynia a 

földi életet, hogy szárnyaljon a repülésben. 

És végül eljött ez az általam kijelölt nap. Mózes napjai már meg voltak számlálva, és a jelzetteknél 

egyel sem telt el több. És mivel érezte, hogy vége van, felmászott egy hegyre, ahonnan láthatta Kánaán 

földjeit, ahová még nem jutottak el. Arról a hegyről tekintetével körülölelte a népet, és azt mondta: 

"Menjetek tovább, amíg el nem éritek az ígéret földjét." 

24 Amikor a nép megtudta, hogy vezetőjük, törvényhozójuk és prófétájuk számára eljött a halál órája, 

hozzám intézte imáját, mondván: "Uram, hagyd őt velünk, mert még nem értük el Kánaán kapuját. Engedd 

meg, hogy elvezessen minket odáig, és utána vidd őt kebledre." A férfiak és a nők megrendültek, a 

felnőttek és a gyerekek sírtak, de eljött az óra, és a Vezér élete már nem tartott tovább egy pillanatig sem. 

De ez nem azért történt, mert nem hatott meg az emberek fájdalma és az iránt a személy iránt érzett 

szeretet, akiben megtestesülésemet látták, hanem mert az óra meghatározott volt, és tanácsaim bölcsek és 

visszavonhatatlanok. 

25 Mózes eljött hozzám, és a nép követte az utódját. Abban az időben Izrael próbára tette a hatalmat, 

amelyet Mózes adott neki. Képes volt felismerni az akadályokat, és képes volt megvédeni magát a 

szabadjára engedett elemektől, így harcolt és legyőzte ellenségeit. Elviselte a megpróbáltatásokat, és nem 

tért le arról az útról, amely az Ígéret Földjére vezette, és bebizonyította, hogy az Úrnak igaza volt, amikor 

Mózest magához hívta. Mert teljesítette küldetését, és most már Atyja szerető keblén pihenhetett. Az 

emberek megtanultak élni és engedelmeskedni a törvénynek, amelyet választottam által adtam nekik. 

26 Jézus három évig élt a tanítványaival. Nagy tömegek vették körül, akik nagyon szerették őt. 

Azoknak a tanítványoknak nem volt más dolguk, mint hallgatni a Mesterüket, amikor az isteni tanítását 

hirdette. Az Ő nyomdokain haladva nem éreztek sem éhséget, sem szomjúságot, nem volt semmiféle 

botlás vagy akadály, minden békesség és boldogság volt abban a légkörben, amely körülvette azt a 

csoportot, és mégis ─ egyszer, amikor különösen elragadta őket szeretett Jézusuk szemlélése ─ azt mondta 

nekik: "Most eljön egy másik idő, én elmegyek tőletek, és úgy maradtok, mint bárányok a farkasok között. 

Közeledik ez az óra, és vissza kell térnem onnan, ahonnan jöttem. Egy ideig egyedül leszel, és a látottak és 

hallottak tanúságtételét elviszed azoknak, akik éheznek és szomjaznak a szeretetre és az igazságosságra. 

Dolgozzatok az Én nevemben, és ezután magamhoz veszlek benneteket az Örök Otthonba." 

27 Ezek a szavak elszomorították a tanítványokat, és ahogy közeledett az óra, Jézus még nagyobb 

nyomatékkal ismételte meg ezt a bejelentést, amikor az Ő távozásáról beszélt. Ugyanakkor azonban azzal 

vigasztalta azoknak a szívét, akik hallgattak rá, hogy elmondta nekik, hogy az Ő Lelke nem távozik el, és 

továbbra is őrködni fog a világ felett. Ha felkészültek arra, hogy vigasztaló és reményt adó üzenetet 

vigyenek az Ő Igéjéből az akkori embereknek, akkor Ő a szájukon keresztül fog szólni, és csodákat fog 

tenni. 

28 Az Isteni Lélek ezekkel a szavakkal jelentette be ennek az időszaknak a végét. És amikor Jézust a 

tömegek elfogták, hogy a közrend megzavarójaként elítéljék, a tanítványok megzavarodtak, és fellázadtak 
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azok ellen, akik vádolták őt. De a Mester megnyugtatta őket, és azt mondta nekik: "Ne nyugtalankodjatok, 

mert még nem jött el az én órám." 

     Sokan Jézus követőit akarták szétszórni, sőt a Mestert is meg akarták büntetni. De Ő, tudva az időt, 

amikor át kell adnia magát, folytatta küldetését, hogy felkészítse azt a népet, hogy bátran szembe tudjon 

nézni a próbával. 

29 Amikor azonban átadta magát ellenségei kezébe, tanítványai tiltakoztak, és felháborodva mondták: 

"Miért adja át magát így, és miért nem tanúsít ellenállást? Miért nem menekül azok elől, akik nem tudják, 

hogy ki Ő?" És az egyik tanítvány kardot rántott, és megsebesítette az egyiket azok közül, akik a Mester 

elfogására készültek. De a Mester odafordult hozzá, és azt mondta neki: "Tedd el a kardodat, ne védj 

engem így! Eljött az előre megjövendölt óra, és ami meg van írva, annak be kell következnie." 

30 Amikor azok a férfiak és nők meglátták Urukat a tömeg közepén, úgy érezték, hogy most már 

örökre elveszítik Őt, hogy nem hallják többé az Ő Isteni Igéjét ─ hogy azok a napok, amikor a Mester 

szellemi régiókban lakott velük, és elragadtatásukban a Mennyei Atya lábaihoz vitte őket, örökre elmúltak, 

és csak a közösség és boldogság e boldog napjainak emléke él bennük. 

31 Ezek a tanítványok kegyelemért könyörögtek ártatlan Mesterükért, remélve, hogy újra szabadon 

láthatják Őt, amint az utakon és a falvakban prédikál, ahogyan azokban a rövid években látták Őt. De az 

Őt szerető sokaság könnyei és könyörgései nem voltak elegendőek, és a Mester élete nem hosszabbodott 

meg a kijelölt órán túl ─ egy pillanatra sem. 

32 Csak miután az áldozat beteljesedett, és a tanítványok visszatértek a mindennapi életbe, és 

szomorú szívük megnyugodott, kezdtek el tanulni, mély elmélkedésbe merültek, és megértették, hogy 

Mesterük nem befejezetlenül hagyta munkáját, hanem hogy az teljesen befejeződött ─ hogy Őt egy 

ismeretlen vezette. 

hogy az Ő élete emberként és isteni küldöttként példaértékű volt, és hogy ez egy olyan szakaszt, egy 

értékes időszakot teremtett, amelyben a bölcsesség kincsét hagyta a hívők szívében, és megmutatta nekik 

az utat, amelyen keresztül elérhetik a megígért országot. 

33 Egy idő után egyre több és több bizonyítékot kaptak arra, hogy a Mester inspirálja őket és csodákat 

ad nekik apostoli küldetésük teljesítéséhez, és azt tapasztalták, hogy az Ő Lelke a szájukon keresztül szólt, 

miközben készültek és készülődtek arra, hogy elvigyék a szeretet üzenetét azoknak, akik várták őket. Ezek 

az első tanítványok valóban Őt képviselték, és mivel azt vették példaképüknek, aki őket tanította, 

megismételték az Ő nagyszerű tetteit a bűnösök között. 

34 E küldetés teljesítése révén sokkal jobban megértették Mesterüket, megvilágosodtak és megteltek 

az Ő Lelkével, hogy végrehajtsák az általa rájuk bízott küldetést. 

35 Az Isteni Ige, amely Jézuson keresztül szólt, ugyanaz az Ige, amely most visszatért hozzátok, hogy 

folytassa munkáját. Én az általam kiválasztott férfiak és nők által ismertettem meg magam. Ők emberi, 

egyszerű és alázatos emberek, akik tudták, hogyan kell felkészülniük nehéz küldetésük teljesítésére, és 

akik, amikor ez az időszak véget ér, továbbra is köztetek fognak élni, folytatják a munkát és a legnagyobb 

erőfeszítéseket teszik, hogy elérjék a Velem való lelki közösséget. 

36 Mózes jelképesen felmászott a hegyre, és miután élete útjának végére ért, felemelkedett Hozzám. 

Jézust felemelték a keresztre, és onnan lendült fel, hogy egyesüljön Velem. De ma, a Harmadik 

Korszakban, amelyben hanghordozóimon keresztül szóltam, csak az Egyetemes Sugáramat vonom vissza 

─ azt a hatalmas sugarat, amely az általam használt eszközökre leereszkedve megvilágította és megrázta 

ezt a világot egyik pólustól a másikig. 

Minden teremtmény megkapta a maga világosságát, amely az Én Lelkem bölcsessége és ereje. És azok 

a hanghordozók, akik ebben a szakaszban szolgáltak Engem, még egy ideig ebben a világban maradnak, 

hogy tanúságot tegyenek Rólam. 

37 Hanghordozók: Szenteljétek magatokat az imádságnak, legyetek takarékosak, és hordozzátok 

mindig elevenen lelketekben az Igémet, és amikor eljön megnyilvánulásom utolsó napja, egyesüljetek 

Mózessel, és emlékezzetek arra, hogy ez az óra hasonló ahhoz, amikor az Üzenethozó, a Törvényhozó 

látta közeledni a pillanatot, hogy bemutassa művét előttem. Válj eggyé a Mesterrel, és éld át az Ő 

kínszenvedését a kereszten, hogy imádkozhass, és mondhasd, ahogy Ő tette a halál órájában: "Minden 

beteljesedett". 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 355  
1 Megáldalak titeket, Izrael népe, akik ebben az időben a földi völgyben gyűltök össze, és megáldom 

azokat az entitásokat is, akik ehhez a néphez tartoznak és a szellemi völgyben laknak. Mert 

mindkettőjüknek egy elhatározása volt, hogy küldetésüket teljesíteni igyekezzenek: Szeressétek és 

szolgáljátok testvéreiteket. Ez a cél egyesít benneteket, és mindketten tökéletes harmóniában kezdtek élni. 

2 Azért küldtelek titeket különböző otthonokba, hogy azokból kiállhassatok a béke mellett, és a fény 

és az igazságosság sugarát vigyétek testvéreitek és nővéreitek lelkébe. Annak a nagyszerű népnek a 

részeként jöttetek a Földre, amely a legnagyobb megpróbáltatások órájában követ Engem, és katonaként 

harcol a jónak a gonosz elleni csatájában, és amikor szembenéztetek ezzel a csatával, erősnek, biztosnak és 

a sorsotok biztosának éreztétek magatokat. 

3 Hallgassatok meg Engem felkészült lélekkel, hogy megértsétek az Én Szavamat. Még az 

intellektusod se szóljon közbe, és légy csupa érzékenység, figyelem és buzgalom megnyilvánulásom eme 

órájában, hogy szavaimat magaddal vigyed útmutatásként, és hogy munkádban figyelmes légy. 

4 Ön már meg van győződve arról, hogy küldetése beteljesülésének útját járja. Minden egyes 

tanításomat magadba szívtad, amelyek kielégítik a tudás iránti vágyadat és a lelki életre vonatkozó 

ismeretek megszerzésének vágyát. 

5 Tanuljatok tőlem, vegyétek magatokhoz a szükséges munkaerőt. Én vagyok a kimeríthetetlen 

forrás. De ne higgyétek, hogy ezt büszkén mondom nektek. Mert bár én vagyok mindennek a Teremtője, 

mégis alázatra tanítalak benneteket. Ezért kérjetek tőlem mindent, amire szükségetek van az 

üdvösségetekhez. Ha hiányzik a fény az elmédből, kapd meg. Ha gyengék a szándékaid, én erőssé teszlek, 

és akaraterőt adok neked. Ha nem érzitek a felebarátotok iránti szeretetet, és kéritek tőlem ezt a 

képességet, megadom nektek. De tudd, hogy mindezekkel a képességekkel és tulajdonságokkal kezdettől 

fogva rendelkezel, és hogy ezek csak elaludtak a lelkedben, várva egy hangot, amely felébreszti őket, és 

rezgésbe hozza és bőségesen aktívvá teszi őket. 

6 Jelenleg felkészítelek benneteket, hogy taníthassátok az embereket, és a materialistákat az Én 

tanítványaimmá változtassátok. Ezt az embereken keresztül adott Igét az emberiségnek csak egy kis része 

hallotta meg, de mindenki megkapja a ti tanúságtételeteket és az általam írt könyvet, mint örökséget ennek 

és a jövő nemzedékeknek. 

7 Nem akarok többé tudatlanságot és elnyomást látni a lelkedben. Erőt adok nektek, hogy 

legyőzzetek minden igát, hogy megfelelően irányítsátok testeteket, és hogy a lelket és a testet 

törvényeimben tartsátok, hogy a földi élet utolsó órájában, amelyet nektek adok, lássátok, hogy a 

munkátokat befejezitek, és előkészítitek az utat, amely a Magas Túlvilágra vezet benneteket. 

8 Ez az időszak, amit most átéltek, átmeneti, ez egy pillanat az örökkévalóság közepén. Ezért azt 

tanácsolom, hogy vegyétek ezt mély leckének. Mert ez egy a sok tanítás közül, amelyek a szellemi 

bölcsesség könyvét alkotják, amelyet mindannyian birtokolni fogtok. Ebben az életben gyűjtsetek össze 

minden tapasztalatot és annyi érdemet, amennyit csak tudtok, hogy lerövidíthessétek az utat. Hosszú az út, 

amelyet be kell járnotok, és szükséges, hogy siessétek a lépteiteket. 

9 Ne gyökerezz jobban a földhöz, mint ahogy azt a lelkiismereted megengedi. Használjátok 

mértékkel a gyümölcsöket, amelyeket kínál nektek, hogy ti is a szellemi fejlődésért élhessetek. Ez az élet 

minden szépségével, minden gazdagságával, amit kínál, csak egy halvány tükörképe annak az életnek, 

amit a legnagyobb tökéletesség más világaiban fogtok élni. 

10 A Földet adtam nektek ideiglenes lakóhelyül, és amikor megtestesültetek, ennek az emberiségnek a 

részévé váltatok. De hogy te legyél a "test" kormányosa, aki irányítja az útját, és hogy készséges 

csónakként kormányozható legyen ezen a nagy óceánon, adtam neked fényt a lelkedben, hogy követni 

tudd az általam kijelölt útvonalat, mindig engedelmeskedve a sorsodat jelző jeleknek, amíg el nem éred a 

rád váró kikötőt. 

11 Fénysugárként küldtelek titeket a közösségek, a társadalmak kebelébe, és azt akarom, hogy ebben 

a kis világban, amelyben éltek, nyilvánítsátok meg ajándékaitokat, szolgáljátok felebarátaitokat, segítsetek 

nekik megoldani életük problémáit, és vezessétek őket az útjukon. Bölcsen olyan helyre helyeztelek, ahol 

embertársaid javára dolgozhatsz. 
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12 Milyen nehéz a feladatod, és a zavarodottság pillanatában mennyire félre tudod engedni a 

lépteidet! Ezért ajánlottam nektek mindig az imát. "Figyeljetek és imádkozzatok", mondtam nektek, hogy 

ne essetek kísértésbe. Éljetek figyelmesen lelkiismeretetek utasításaira, amely mindig azt fogja tanácsolni, 

hogy cselekedeteitekben legyetek igazságosak és szeretetteljesek. 

13 Azért jöttetek a földre, hogy munkatársak legyetek a munkámban. Mert meg van írva, hogy 

seregekkel körülvéve jövök, akik velem együtt harcolnak majd a gonosz ellen ebben az időben, és jelenleg 

tettekkel erősítem meg szavaimat. Lények nagy seregei ─ némelyek szellemi, mások megtestesültek ─ 

jöttek el az Én társaságomban, hogy elvégezzék a megtisztítás és helyreállítás e munkáját, hogy minden 

lelket visszahelyezzenek a megfelelő helyre. 

14 Arra hívlak benneteket, hogy elmélkedjetek és tartsatok bűnbánatot. Mert eljött a nehéz óra, az 

ünnepélyes nap, amikor utoljára fogjátok hallani az Igémet, és szükséges, hogy minden tisztátalanságot 

eldobjatok, mert azt akarom, hogy tiszták és bűnmentesek legyetek. Egyesítsétek jó cselekedeteiteket, és 

ajánljátok fel nekem. Mert felajánlottam nektek, hogy szaporítsátok meg a gyümölcsüket, és hagyjátok, 

hogy a vigasztalás, a remény és a béke üzeneteként eljussanak az emberiséghez. 

15 De amikor megítélem ezt a népet itt, akik az én tanítványaim, megítélem a nemzeteket is, és 

mindannyiukkal együtt hagyom szeretetem örökségét, a Harmadik Testamentumot, hogy élvezhessétek 

azokat az ajándékokat és kegyelmeket, amelyekben minden gyermekemmel osztozom. 

16 Azok a nemzetek, amelyeknek vezetői szigorúak és hajlíthatatlanok voltak, akik kíméletlenül a 

szenvedő szakadékba vezették őket, elviselték az igát, és szenvedéseik ellenére lelkük nem hajolt meg, 

nem emelte fel szemét Hozzám, és nem kért tőlem szabadulást. Még mindig kitartanak büszkeségükben, 

és gőgös fejük nem hajolt meg, hogy kegyelmet kérjenek. Inkább elszenvedte az aljas háború nehézségeit, 

anélkül, hogy gyanította volna, hogy jelenleg minden teremtmény útjában megnyilvánulok, hogy segítsek 

neki elviselni a megpróbáltatásokat. 

17 Ez a gyűlöletben megkeményedett emberiség nem akarta érezni jelenlétemet, és nem tudja, hogy 

ismerem és érzem minden fájdalmát, és hogy kész vagyok megadni neki a szabadságot és a diadalt, 

amelyre vágyik. 

De azokat a javakat, amelyeket az emberek remélnek, a lelkének adom, nem pedig a "testének". 

Uralmat adok neki a teste felett, e világ felett, amely annyira megkötözte őt. Győzedelmeskedni fogok az 

anyagiasság felett, hogy a szellemi javak tulajdonosává tegyem, be fogom őt juttatni a bölcsességnek abba 

a kincstárába, amely az én Lelkem, hogy abban olthassa tudásszomját, és birtokba vehesse az igaz élet 

ismeretét. 

18 Cseréld fel a hatalomra és felsőbbrendűségre való törekvésedet a lélek egészséges vágyaira, és 

rájössz, hogy munkád jogos kielégülést és örömöt hoz neked. 

19 Mikor fogtok felismerni Engem, és egy harmonikus és engedelmes családot alkotni, amely tudja, 

hogyan kell teljesíteni törvényeimet? Ez az idő már közeledik. A rátok váró megpróbáltatások után vissza 

fogtok térni a békéhez, és a kölcsönös szeretetből és tiszteletből igazi istentiszteletet fogtok csinálni. 

20 Én most ítélkezem felettetek, és ahogyan ítéletem kérlelhetetlen, úgy szeretetem és 

megbocsátásom is megnyilvánul mindannyiótokban. Mit tennétek, ha cselekedeteiteket mérlegelve 

elítélnélek benneteket, és visszavonhatatlanul számon kérnélek benneteket, ahogyan e világ bírái teszik? 

Ismerjétek fel, hogy egyszerre vagyok a bírátok és az ügyvédetek. Értsetek meg Engem, és vegyétek észre, 

hogy Én vagyok az Atyátok, és ezért azt akarom, hogy egészek legyetek. Mert végtelenül szeretlek 

gyengeséged ellenére. 

21 Az embereket ma sújtó és az utána következő megpróbáltatások megszilárdítják lelküket, és a 

megfelelő helyre helyezik őket. Minden teremtmény vezekelni fog a vétkeiért, amíg nem lesz tiszta és 

felkészült arra, hogy belépjen a spiritualizáció korszakába, amely már megkezdődött. És amikor a 

megtisztulásnak ez a korszaka véget ér, vissza fogtok térni Hozzám, hogy megköszönjétek Nekem. Nem 

fogtok panaszkodni az elszenvedett fájdalom miatt, és csak erőt érezni fogjátok magatokat, hogy 

harcoljatok a felemelkedésetekért. 

22 De miközben kiüríted szenvedésed poharát, ne érezd magad megalázva, és ne érezd magad 

lekicsinyelve kegyelmem miatt. Ne feledjétek, hogy az Én szeretetemnek köszönhetitek, hogy tisztának, 

egészségesnek és erősnek teremtettelek titeket, ezért vissza kell térnetek Hozzám. 
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23 Milyen gazdag és hosszú az az élet, amelyet azért adok nektek, hogy megszerezzétek benne a lélek 

számára szükséges érdemeket! Ezen az úton, amelyen jártok, be kell bizonyítanotok a lélekben rejlő erényt 

─ de nem Nekem, hiszen ismerlek benneteket, és tudom, mire vagytok képesek, hanem magatoknak, 

hiszen még nem ismeritek fel magatokat. 

24 Ma már kellően felkészültek vagytok ahhoz, hogy megértsétek jelenlegi megnyilvánulásomat, mert 

sokáig éltetek és fejlődtetek. Tanulmányozás és felfedezés céljából olyan tanításokat hagyok rátok, 

amelyek a szeretet értékes örökségét képezik: az Élet Könyvét. Minden egyes oldala feltárja előtted a 

bölcsességet, amelyet én helyeztem el benne, a te korlátozott nyelvedet használva és az intellektusodat 

felhasználva. Ez a tudás vezet majd titeket ahhoz, hogy tökéletes módon kommunikáljatok Velem, amikor 

imátok már nem szavakat használ, hanem a spirituális nyelvet, az őszinte kifejezést, a szeretet 

megnyilvánulását, amelyet a felsőbbrendű lélek az Istene iránt érez, és amelyet Én ismerek és örömmel 

fogadok. 

Azt akarom, hogy így beszéljetek hozzám, hogy feltárjam előttetek a jövőt, és utasításokat adjak 

nektek. De ezeket a próféciákat és utasításokat, amelyeket kaptok, ismertessétek meg embertársaitokkal. 

Amint így felkészültök, az ajkatok, amelyek eddig zárva maradtak, ki fog nyílni. A szavak nagy ajándéka 

fog feltárulni, és amit eddig eltitkoltatok, az teljesen feltárul. 

25 Ti, akik a gyógyítás ajándékát kértétek, mert képesek vagytok együttérezni mások fájdalmával, 

megtapasztaljátok ennek a tevékenységnek a kibontakozását, és imátok, szavatok vagy tekintetetek 

gyógyító balzsamot hoz a betegeknek. 

Azok, akik békét kérnek erre a világra, harmóniát és testvériséget az emberek között ─ hordozzátok 

magatokban ezt az erőt, és vigyétek a békét az utatokra, és küldjétek a lelketeket oda, ahol nincs béke. Már 

közeledik az óra, amikor mindannyian megvilágosodtok, és érezni fogjátok, hogy ajándékaitok életre 

kelnek és teljes tisztaságban megmutatkoznak. 

26 Ez idő alatt néhányan meghallották hívásomat, mint egy hangos harang hangját, amely elérte a 

lelketek. Másokat azonban Illés még mindig mindenféleképpen keres. 

27 Különböző hitvallásokban és különböző világnézetekben kerestetek Engem anélkül, hogy 

megtaláltátok volna a megmentő csónakot. De én azt mondom nektek: Újra megmutatom nektek az utat, 

és útmutatást adok nektek, hogy megértsetek Engem. 

28 Az Illés által ebben a Harmadik Korszakban összegyűjtött nagy tömegek közül néhányan továbbra 

is szabad akaratukat követték. De a többiek jelezték nekem a hitüket és az elhatározásukat, hogy követnek 

Engem, és az Én területemen dolgoznak. 

29 Szűkölködve, szomjasan és éhesen jöttetek. De én adtam nektek pihenést a hatalmas fa lombjai 

alatt, meggyógyítottalak benneteket, kristálytiszta vizet és az örök élet kenyerét adtam nektek. 

30 Áldottak azok, akik az igazsággal a szívükben elindultak, hogy megmentsék a hajótörötteket a 

tenger hullámai közül. 

31 Emberek, közvetítésetek által nagymértékben megismertettem magam, a legjobb ételekkel 

tápláltalak benneteket, felbecsülhetetlen értékű ékszert bíztam rátok, kegyelmi ruhát adtam nektek, és cipőt 

adtam a lábatoknak, hogy ne érezzétek a töviseket. Te vagy az a kisgyermek, aki azt mondja Nekem: 

"Isteni Mester, a szívembe vésett tanításodat fogom hordozni, és továbbadom az emberiségnek. Én leszek 

a Te hírnököd, aki elviszi ezt a világosságot a világnak." 

32 A Mester azt mondja neked: Felkészítettelek benneteket, és rátok bíztam törvényemet, hogy 

olyanok legyetek, mint a második korszak tanítványai. 

33 Békességet adtam nektek, a Szentlélek világosságát, hogy a lelketek többé ne maradjon 

sötétségben. 

34 Mennyire üdvözlendőek azok a megnyilvánulások, amelyeket az emberi elmén keresztül adtam 

nektek. Az inspiráció úgy fakad e szívek mélyéről, mint egy fénylő fáklya. Ezek sziklák, amelyeken egyre 

többet dolgozom, hogy formát adjak nekik, és hogy a legtisztább és legtisztább víz folyjon belőlük. Ők 

azok a csatornák, amelyeken keresztül átadom nektek az Igémet. 

35 Íme a forrás, a hatalmas fa, amelynek ágai tele vannak jó gyümölcsökkel, amely árnyékot ad az 

útkeresőnek, hogy megpihenj szenvedélyeidtől, nagyravágyó törekvéseidtől, kísértéseidtől. Nem vagytok 

sem süketek, sem vakok, akik szavaimat hallva nem ismernek fel Engem. 
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     Ha meghallgatsz Engem, és megengeded, hogy ez a fény legyen a lelkedben, akkor gyorsan meg fogsz 

érteni Engem, és tudni fogod, hogyan kérj Engem azokért, akik nem ismertek fel Engem. 

36 Forduljatok a spiritualizáció felé, és megtapasztaljátok, hogy gondolataitok sötétsége eltűnik, és 

gyönyörű fény világítja meg őket. Megkapjátok az Atya inspirációját, és érezni fogjátok a sugárzását, 

hogy olyanok legyetek, mint egy tiszta tükör az emberiség számára. Akkor az arcotok örömöt és 

kedvességet fog tükrözni mások felé. 

37 Boldog az, aki nem dicsekszik, amikor jót cselekszik, mert kincset szerez a túlvilágon. Ne várjatok 

fizetséget azért, amit a munkáimban tesztek. Hadd legyek Én az, aki fizet nektek a munkáitokért. 

38 Ismét mondom nektek, hogy szeressétek egymást, mert bár különböző fajúak és színűek vagytok, 

az Atya szemében egy gyermek vagytok. 

39 Olyan lelkek vagytok, akik az Atyától jöttek, akiknek adom a simogatásomat, és mint Mester, 

rátok bízom az útmutatást, hogy kijavítsam hibáitokat, és tanítványaimmá változtassalak benneteket. 

40 Ahogyan a múltban ígéretet tettem nektek, ma teljesítem azt. Újra eljövök, hogy megszabadítsalak 

benneteket a fájdalomtól, amit megérdemeltek, és hogy emlékeztesselek benneteket, hogy szeressétek 

egymást nemzetről nemzetre, egyik világból a másikba. 

41 Azért hívtalak el titeket, emberek, hogy békém, világosságom és szeretetem hírnökei legyetek 

minden nemzetnek. Ti vagytok az én hírnökeim, akik megszólaltatják a trombitát, amelynek hívására az 

emberiség felébred. Olyanok vagytok, mint egy szellemi harang, amelynek hangja minden lélekben és 

minden szívben fel fog szólalni. Jelenleg így készítelek fel benneteket, hogy ti legyetek azok az emberek, 

akik boldogságot hoznak a föld minden pontjára. 

42 Boldog az, aki emberi életét elveszíti küldetése teljesítése közben, mert lelke boldogsággal és 

diadallal telve érkezik hozzám. 

43 1950 után szellemről szellemre továbbra is megismertetem magam veletek. A küldetéseteknek 

akkor még nem lesz vége. Gyakorolni fogjátok a tanításaimat, és a Mesteretekhez hasonlóan terjeszteni 

fogjátok a tanításaimat. Ti lesztek a jó tanítványok, akik példamutatással tanítotok, és elviszitek a Jó Hírt 

az emberiségnek. 

44 Az "aranytollak" által leírt tanításaimat teljes tisztaságban és világosságban fogjátok 

megismertetni, és a szöveg mindezen lapjaiból egy könyvet fogtok készíteni, hogy megismertessétek az 

emberekkel. Ez a Harmadik Testamentum, amelyet ezúttal az Atya Szentlélek formájában diktált az ember 

értelmi szervén keresztül. Ebben szótagról szótagra adom át nektek tanításaimat, hogy megismerjétek és 

alkalmazzátok őket. 

Rövid már az idő, amikor ebben a formában fogok beszélni. De ha felkészültél, és a szíved szentély 

lesz az Istenségem számára, akkor lakni fogok benned. 

45 Azért adom nektek a tanításomat, hogy a világosság gyermekei lehessetek. Azért adom nektek 

bölcsességemet, hogy holnap tanítókká váljatok. Mert befogadjátok azokat a tömegeket, akik kimerültek, 

éhesek és szomjasak, akik csak a szenvedés poharát ürítették ki. Rátok, tanítványaimra hárul, hogy 

levegyétek ezt a keserű poharat az ajkukról, hogy jótékonyságot és békét adjatok nekik, és elvezessétek 

őket az üdvösség kikötőjébe. Keljetek fel, alkossatok egy testet, és legyen egy és ugyanaz az akaratotok, 

hogy szeressetek Engem és szolgáljátok az emberiséget. 

46 Ne nézzétek a foltjukat és a bűnüket, mert már a Második Korszakban megtanítottam 

megbocsátani. Ne feledje: Amikor a bűnös leborult a lábaim elé, azt mondtam azoknak, akik elítélték őt: 

"Aki köztetek bűntelen, az vesse rá az első követ." Akkor azok megdöbbentek, mert meghallották a 

lelkiismeret hangját. És amikor az az asszony felnézett, azt mondtam neki: "Hol vannak azok, akik téged 

vádolnak? Térj vissza otthonodba, és ne vétkezz többé." Így hát, szeretett tanítványok, ne ítélkezzetek 

embertársaitok felett, mert egyedül én tudom megítélni tetteiteket. 

47 A léleknek tisztán kell hozzám jönnie, mint egy hópehely. Készüljetek fel, áldott emberek, hogy ne 

érezzétek magatokat árvának, miután nem kapjátok többé ezt az Igét, hanem hordozzatok Engem a 

szívetekben, és lélektől lélekig kommunikáljatok Velem. 

48 Mindig megmutattam nektek az utat, megvilágosítottam a lelketek, hogy egyesülhessetek Isteni 

Munkámban. 
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49 Néhányan közületek az emberi értelem segítségével teljesítették a Törvényt, amelyet ebben a 

Harmadik Korszakban megerősítettem. Te voltál az a példa, amelyet a világnak mutattam. Mások viszont 

megálltak a lábukon. 

50 Azt kérdezed Tőlem: "Mester, mi az az út, amit követnem kell, hogy érdemeket szerezzek az 

életemben?" És mint Mester, aki fáradhatatlanul tanít benneteket, hogy ne legyetek tudatlanok, én adtam 

nektek a fényt, én inspiráltalak benneteket, és én szóltam hozzátok a lelkiismereteteken keresztül, hogy az 

én folyosómban dolgozhassatok. 

51 A hatalmas fa gyümölcseit bőségesen adom nektek, hogy erősnek érezzétek magatokat, hogy 

megerőltessétek magatokat és fáradhatatlanul dolgozzatok. 

52 Elárasztottam lelkedet kegyelmemmel, hogy semmiben sem szenvedsz hiányt. Szomjúságotokat és 

éhségeteket az Igém lényegével oltottam, és Művemet felbecsülhetetlen értékű ékszerként bíztam a 

kezeitekre. 

53 Néhányan közületek bejártátok a fény útját, és azon felfrissültetek. A többiek rossz utakon 

tévelyegtek, és a fájdalom és a kimerültség betört az életükbe. 

54 Úgy hívtam össze kiválasztottjaimat, hogy nem néztem fajukat, bőrszínüket, társadalmi 

osztályukat vagy helyzetüket, nem vettem figyelembe, hogy képzettek-e az intelligenciájukban, vagy 

műveletlen és ügyetlen értelmi szerveik vannak. Kiválasztottam őket a világból, és felkészítettem őket 

fényemmel és kegyelmemmel, hogy közvetítésük által ismertessem meg magam. Férfiakat, nőket, 

gyerekeket és felnőtteket hívtam, akik belefáradtak a világba, és csalódtak benne. 

Megtisztítottam az asszonyokat, akik keserű poharat ittak, megvigasztaltam őket, és szolgáimmá 

változtattam őket. Határt szabtam a fiatalok számára, akik ebben a Harmadik Korszakban a világ 

romlottsága miatt pusztulnak el. Adtam nekik az asztalomról való ételt, és meghívtam őket, hogy növeljék 

munkásaim, tanítványaim számát ebben az időben. 

55 Szolgálatomra szenteltétek magatokat, és arra kértek Engem, hogy segítsek nektek elérni az életút 

célját. Bátorítalak, segítek neked, és megerősítem a lelkedet és a testedet, hogy elérj engem. 

56 Megmentettelek, amikor közel voltál ahhoz, hogy a szakadékba zuhanj és az éhes farkas prédájává 

válj. Néhányan közületek felismerik irántatok érzett nagy szeretetemet, és dicsérik nevemet. De a többiek 

csak azt a fájdalmat mutatják meg Nekem, amit ők maguknak okoztak. 

57 Néhányan közületek arra kérnek Engem, hogy hosszabbítsam meg földi létetek napjait, hogy 

szolgálhassatok Engem. De a többiek rámutatnak fáradt lábukra és az élet viszontagságai által megsebzett 

szívükre. De én azt mondom nektek: Mindannyiótokat azért küldtem, hogy lakjátok ezt a bolygót, hogy 

érdemszerző munkákat végezzetek a lelketek fejlődéséért. 

58 Bizony mondom nektek: Azért jöttem, hogy megmentsem a bűnösöket. Néhányatoknak megvan az 

elhatározása, hogy követi tanításaimat. Mások azonban a saját akaratuk szerint élnek, és fájdalmukat 

Nekem mutatják be. De az Atya azt mondja nektek: Ismerjétek fel, gyermekeim, hogy nem követitek 

tanításaimat, és ezért fájdalom gyötör benneteket, bár ez nem az Én akaratom. Ismerd fel Illést 

fáradhatatlan pásztornak, aki felkeres téged az ösvényeken, az aljnövényzetben, hogy ismét a juhok 

akadályvára vezessen. 

59 Pásztori karjaiban hagy megpihenni, és a jelenlétembe hoz. Aztán imádkozik a nyájáért, hogy 

ismét megkapjátok kegyelmemet, megbocsátásomat és áldásomat. 

60 Mit kérsz Tőlem ezen a napon, mire van szükséged, amit nem adnék meg neked? 

Azt mondjátok Nekem, hogy bocsássak meg nektek, és bátorítsalak benneteket a küzdelemben ─ sőt, 

hogy szenvedtek és vigasztalásra van szükségetek. Semmi sem marad észrevétlen előttem. Követtem a 

lépteidet, és tolvajként hatoltam be a szívedbe, hogy megismerjem mindazt, ami benned van. Mindent, 

amit tőlem kértek, meg fogtok kapni. 

61 Nektek, akik lélekben keresitek jelenlétemet, nincs szükségetek külső kultuszra, sem rítusokra és 

szertartásokra. Eljöttök ezekre az alázatos találkozóhelyekre, ahol azt akarom, hogy összegyűljetek, hogy 

meghallgassam nektek az Igémet, és itt felemelitek magatokat, hogy megtaláljatok Engem. 

62 Jelenleg olyan jóakaratú lelkeket keresek, akik a Második Korszak apostolaimat tekintik 

példaképüknek. Ma nem azért jöttem, hogy emberré váljak, és megnyilvánulásom finom. Ezért fel kell 

készülnötök és meg kell tisztítanotok magatokat, hogy érzékeljetek minden jelet és célzást Tőlem. 
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63 Vegyük példaképül Illést, a fáradhatatlan pásztort, aki harcol és felkészíti az emberek lelkét. Segíts 

neki a nehéz feladatában, és örülj, amikor felfedezed az adottságaidat. Nyisd ki a lélek szemét, és már 

ebben a világban meglátod mások tökéletességét ─ a szellemi világokét. 

64 Adjátok meg Nekem a küldetésetek teljesítéséért járó adót, ahogyan a magas rendű lények, az 

igazak teszik. Ne tanulmányozzátok Munkámat felületesen, mert akkor nem fogjátok megérteni, és nem 

fogjátok felfedezni a tökéletességét. Vegyétek úgy, mint a Harmadik Testamentumot, amelyet az 

emberiségre hagyok, és emlékezzetek arra, hogy a múltban ugyanilyen szeretettel szóltam hozzátok: 

Jehova az igazságosság hangjával, amikor az első korszakban szólt az emberekhez ─ majd Jézus az Ő 

megváltó szavával, és ma a Vigasztaló Szellem vezette az emberi lelket egy úton. Ez egy és ugyanaz az 

Isteni Szellem, aki mindig is ragyogott rátok. 

65 Ne mondd, hogy csak akkor szeretsz Engem, amikor már enyhülést kaptál a szenvedéseidre, és 

akkor távozz. Nézze meg, hogy a virágok még zord időjárás esetén is megőrzik szépségüket és illatukat. 

Így nektek is szeretnetek kell Engem ─ a béke napjaiban és a megpróbáltatások napjaiban egyaránt. 

Példabeszéd 

66 Egy fiatalember egy csónakban volt a háborgó tengeren. De a hullámok hevessége ellenére a hajó 

nyugodt maradt. 

Az a fiatalember felfedezett e tenger közepén tizenkét egyszerű embert, akik hajótöröttnek tűntek. 

Behúzta őket a csónakjába, és azt mondta nekik: "Elviszlek benneteket a kikötőbe, és megadom nektek, 

amire szükségetek van. Azok az emberek letérdeltek a Megváltójuk elé, és hálát adtak neki. De lelkük 

mélyén méltatlannak érezték magukat arra, hogy vele legyenek. 

Amikor az ifjú így látta őket, így szólt hozzájuk: "Azért jöttem, hogy megmentsem a bűnösöket, azért 

kerestem fel a szegényeket, hogy kegyelmemmel gazdaggá tegyem őket. Azért keresem a betegeket, hogy 

adjak nekik 

Egészséget adni." 

Amikor a hajótöröttek meghallották ezeket a szavakat, felismerték, hogy ki volt az az ifjú, aki 

megmentette őket attól, hogy a tenger hullámai között vesszenek el. Aztán azt mondták neki: 

"Uram, egy új nap fénye támadt számunkra és minden rászoruló számára." 

Az a fiatalember így szólt hozzájuk: "Most arra utasítalak benneteket, hogy keljetek át ezen a háborgó 

tengeren." Akkor a tizenkét megmentett csodálkozott, amikor látták, hogy a hajó útjában a hullámok 

szelíddé és engedelmessé váltak megmentőjük szavára. 

Azok a hajótöröttek, akik nem engedelmeskedtek egy parancsolatnak, egy törvénynek, és akik bűnössé 

és szűkölködővé váltak, megbánták és így szóltak hozzá: "Uram, add vissza nekünk a te tanításodat". 

Ekkor az Úr egy nyitott könyvet mutatott nekik, amelyben tökéletes utasítás volt megírva, és így szólt 

hozzájuk: "Most rátok bízom ezt a hajót, hogy megmentsétek a hajótörötteket". Örömmel fogadták el ezt a 

megbízatást, és megfogadták, hogy engedelmeskednek a küldetés teljesítése érdekében. 

Annak a csónaknak az útján megmenekültek azok, akik elsüllyedtek a tengerben, és azok az emberek 

elámultak, meggyőződve arról az erőről, amelyet az Úr adott nekik.  

A példázat vége 

67 A Mester igazat mond nektek: Ebben a Harmadik Korszakban hívtalak el benneteket, miközben a 

világ a romlottsága csúcspontja felé tart, hogy megmentsen benneteket ebbe a csónakba azon a Tanításon 

keresztül, amelyet rátok bíztam, hogy megmutassátok azt az emberiségnek. 

68 A tanítások ezen időszaka után képesek lesztek küldetéseteket teljesíteni a világban. Őrangyalaitok 

kísérnek majd benneteket, és a hit és az igazságosság lesz a normátok. Könyörtelenül harcoljatok a 

tudatlanság ellen, de a tanítás és a javítás nehéz feladatában használjátok az irgalmat és a türelmet is. 

69 Megértem imáitokat, meghallgatom kéréseiteket, ismerem vágyaitokat és reményeiteket, és azt 

mondom nektek: Legyetek nyugodtak, semmi sem fog hiányozni. Minden szükséges eszközzel 

rendelkezni fogsz a szellemi küldetésed teljesítéséhez, és a tested megőrzéséhez megadom neked, amire 

szükséged van. 
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70 Megáldalak benneteket ezen a kegyelmi reggelen. Legyen őszinte imátok olyan, mint egy köpeny, 

amely beburkolja a nemzeteket, miközben megáldom őket most és mindörökké. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 356  
1 Ti vagytok azok, akik hittek az eljövetelemben. Ezek már megnyilvánulásom utolsó évei, és ti 

mégis sietve jöttök, hogy meghallgassatok, mintha ezek lennének azok a napok, amikor elkezdtetek 

tanítványaim lenni. 

2 Sokan kaptak meghívást ez idő alatt, de csak kevesen követtek Engem. De mindannyiukra leszállt 

Lelkem fénye. Ha abban a Második Korszakban azt mondtam: "Boldogok azok, akik látás nélkül hittek", 

akkor most megismétlem nektek: "Boldogok azok, akik látás nélkül hittek, követtek Engem és kitartottak." 

3 Bár el kell mondanom nektek, hogy senkit sem szabad meglepnie megnyilvánulásomnak és 

jelenlétemnek ebben a formában, mert ezt már megjövendöltem és megígértem a Második Korszakban. 

Nem lepődtem meg, nem ez volt a szándékom. Ha meglepődtetek az érkezésemen, és ha sokan 

meglepődtek, amikor értesültek a megnyilvánulásomról, az azért volt, mert szellemileg mély álomba 

merültetek. Azért, mert nem voltál ébren. 

4 A Második Korszakban történt távozásom után nemzedékről nemzedékre várták a visszatérésemet 

azok, akik megőrizték a belém vetett hitüket. A szülőkről a gyermekekre szállt az isteni ígéret, és szavam 

életben tartotta a vágyat, hogy megtapasztalják visszatérésemet. 

Minden nemzedék azt hitte magáról, hogy ő a megajándékozott, abban a várakozásban, hogy Uruk 

szava beteljesedik bennük. 

5 Így telt az idő, és a nemzedékek is elteltek, és a szívekből egyre inkább kiszorult az ígéretem, és az 

ember elfelejtett figyelni és imádkozni. 

6 Teltek az évszázadok, és amikor az emberiség már nem is várta, hogy a legkevésbé várt 

pillanatban eljövök, amikor az emberek a legtávolabb voltak az igazságtól, szellemi jelenlétemet szavam 

beteljesítésével éreztettem. 

7 Az a forma, amelyet választottam, hogy megismertessem magam a mostani kor embereivel, 

sokakat meglepett, sőt arra bátorított, hogy elítéljék azt anélkül, hogy előbb elgondolkodtak volna múltbeli 

kinyilatkoztatásaimon. 

8 Mondom nektek, hogy bármilyen formát választottam volna, hogy megnyilvánuljak, 

összezavartam volna mindazokat, akik nem álltak készen arra, hogy befogadjanak Engem. De aki ébren 

volt és felkészült, azt nem lepte volna meg semmilyen megnyilvánulási formám, mert minden 

megnyilvánulási formámban érezte volna Engem. 

9 Mindazok, akik hittek Nekem ebben az időben ─ mindazok, akik éreztek Engem, és mindazok, 

akik követtek Engem ─ valóban, mondom nektek, lelkileg vártak Engem. Anélkül, hogy tudatában lettek 

volna, keresték visszatérésemet és várták Szavamat. 

10 Az akkori ígéretem nem egyetlen népnek szólt, hanem az egész emberiségnek, ezért mondom 

nektek ma, hogy fényem nem csak ezekhez a tömegekhez szállt le, akik a hanghordozók értelmi szervén 

keresztül hallanak Engem, hanem ezerféle módon nyilvánulok meg minden ember útján, hogy 

érzékelhetővé tegyem számukra egy új idő eljövetelét. 

Azt is el kell mondanom nektek, hogy voltak olyanok, akik, bár egyik napról a másikra és egyik életből 

a másikba vártak Engem, amikor megláttak Engem abban a formában, amelyben nálatok vagyok, nem 

tudták elhinni jelenlétemet, és elmentek. Miért?: Mert hosszú időn keresztül a képzeletükben egy olyan 

megnyilvánulási formát teremtettek, amely nem éppen az általam választott volt. 

11 Értsétek meg, hogy döntéseim és inspirációim minden emberi találgatást és képzeletet felülmúlnak. 

12 Sok bizonyítékot adtam nektek arra, hogy műveim meghaladják azt, amit az ember képes 

igazságként és tökéletességként felfogni. 

13 Ami néhány embert a leginkább összezavart, az az Én tanításom, amelyet a korlátozott emberi 

értelmi szerveken keresztül fejezek ki. De ha azok, akik emiatt ingerültnek érzik magukat, 

megpróbálnának behatolni Szavamba ─ mondom nektek, hamarosan felfedeznék, hogy miért éppen egy 

képzetlen, sőt tisztátalan emberi lényt választottam ki tanításom meghallgatására. Akkor felfedeznék, hogy 

az okok, amiért ezt az eszközt választottam, az Én szeretetem, az Én igazságosságom és az örök Törvény, 

amely által az emberi lélek képes lesz közvetlenül kommunikálni az Atyjával, a kommunikációnak egy 

olyan formája, amelyben a lélek tulajdonságai és a test képességei egyszerre vesznek részt. 
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14 Természetes, hogy aki tudja, hogy bűnös, méltatlannak tartja magát egy ilyen kegyelem 

birtoklására. De az a helyes, ha azt is tudjátok, hogy én a jelenléteteken túlra látok, és hogy 

tökéletlenségeitek felett állok. 

15 Értsétek meg ─ mivel a részem vagytok -, hogy az egyetlen dolog, amit teszek, az az, hogy segítek 

megtisztítani és tökéletesíteni magatokat, hogy Bennem élhessetek. 

16 Többé nem helyénvaló, hogy mások érdemeket szerezzenek a bűnösöknek. Azok az idők már 

elmúltak, de ezek az érdemek példaként vannak jelen. 

17 Ma maga a bűnös lesz az, aki érdemeket szerez az üdvösségéért. Szeretnék a vezetője, a tanítója, a 

megmentője lenni. 

18 Mikor szerették a szülők a földön csak a jó gyerekeket, és utálták a gonoszokat? Hányszor láttam 

őket a legszeretőbbnek és leggondoskodóbbnak azokkal szemben, akik a legjobban bántják és szenvedésre 

késztetik őket! Hogyan lenne lehetséges, hogy a szeretet és a megbocsátás nagyobb műveit végezzétek, 

mint az enyémek? Mikor láttuk már, hogy a Mesternek a tanítványoktól kell tanulnia? 

19 Tudjátok tehát, hogy senkit sem tartok méltatlannak Hozzám, és hogy az üdvösséghez vezető út 

ezért örökké arra hív benneteket, hogy azt járjátok be, ahogyan országom kapui, amelyek a világosság, a 

béke és a jó, örökké nyitva állnak, várva azok érkezését, akik távol voltak a Törvénytől és az Igazságtól. 

20 Mindezek miatt a bűnös teremtmények sokasága közül akartam kiválasztani azokat, akiket 

eszközként használnék arra, hogy hallassam Szavamat. 

21 Hány valódi megújulás történt azok között, akiket erre a szolgálatra választottam! Mennyi 

bizonyíték a megtérésre és a bűnbánatra! 

22 Bejelentettem, hogy visszatérésem a szellemben fog történni, és így teljesítettem azt ebben az 

időben. Miért választottam volna más eszközt, ami nem az ember lett volna, hogy megismertessem 

magamat, hiszen az embereket kerestem? Elég volt, hogy ezek a tömegek egy kicsit spiritualizálják 

magukat, és érzékenységük lehetővé tette számukra, hogy érzékeljék jelenlétemet és lényegemet, és 

helyesnek és természetesnek találják ezt a fajta megnyilvánulást. 

23 El kell mondanom, hogy nem mindenki jött elég érzékenyen ahhoz, hogy az első pillanattól kezdve 

megtapasztalhassa jelenlétem érzését. Mert míg egyesek éber szellemi tekintetükkel jöttek, hogy 

meglássák ezt a fényt és megragadják az Igém lényegét, addig mások kereső fizikai szemmel jöttek, ami 

miatt ítéleteik, értékelésük és megfigyeléseik felületesek voltak, és mindig csak a külsőségekkel 

foglalkoztak. Mert ahelyett, hogy a szó jelentését vagy lényegét keresték volna, a nyelv kisebb-nagyobb 

helyességét ítélték meg, majd a hanghordozók életéről, életmódjáról, beszédmódjáról, sőt még az 

öltözködésükről is érdeklődtek. 

24 Ez utóbbiaknak természetesen fel kellett fedezniük a tökéletlenségeket azokban, akik csak kezdők 

e Munkával kapcsolatban, és aztán megtagadták tanításom minden igazságát, míg az előbbiek elnézték 

szolgáim hibáit, korlátait és szegénységét, tekintve, hogy ők is csak emberek, és ezért hibákat követnek el, 

és csak ennek az Igének az értelmét, lényegét keresték, ezért találták meg Lelkem jelenlétét ebben a 

"csokorban". 

25 Aki nem fordít kellő figyelmet szavaimra, és nem mélyül el tartalmukban, az soha nem lesz képes 

megtalálni igazságukat, és nem fogja megtalálni minden kétségének tisztázását vagy feloldását. 

26 Én vagyok az, aki mindent megmagyarázok magában az Igémben, hogy a tanítványok között a 

legkisebb tévedés vagy kétség se legyen. 

27 Emlékezzetek, milyen gyakran mondtam nektek, hogy tanuljátok meg keresni ennek a szónak a 

lényegét, azt a jelentést, amely túl van nyelvetek emberi formáján. Emlékezzetek arra, hogy azt mondtam 

nektek, hogy ne sértődjetek meg az Ige földi formáján, mert akkor nem találjátok meg a jelentését, és hogy 

mindig figyelembe kell vennetek, hogy bűnösökön keresztül, képzetlen elméjű, műveltség és tanulás 

nélküli embereken keresztül ismertettem meg magam, hogy ne tulajdonítsatok túl nagy jelentőséget az Ige 

külső formájának, és tanuljátok meg, hogy megnyilvánulásomnak tulajdonítsátok azt az igazságot, ami 

benne van, valamint hogy ezeknek a testeknek tulajdonítsátok azt, ami nekik jár. 

28 Ismerjétek fel, hogy nem mindenki kereste a világosságomat, és nem mindenki volt tanítvány, aki 

arra törekedett, hogy tanítvány legyen. 

Most megtudhatjátok, miért fordítottak sokan hátat Nekem, és miért állítják továbbra is, hogy csalódást 

szenvedtek a munkásaimtól! 
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29 Szomjazó szívek, amelyek már jártak a kimeríthetetlen igazság forrásánál, de nem tudtak lehajolni, 

hogy jóllakásig igyanak. Nagyon nagy üresség van bennük, és továbbra is keresnek és hívnak, anélkül, 

hogy megtalálnák, amire a lelküknek szüksége van. De egy napon újra megközelítik ezt az utat, és akkor 

fájdalmas tapasztalataik azt fogják mondani nekik, hogy többé ne a külsőben, hanem a mélyben 

keressenek Engem. Amikor visszatérnek, látni fogjátok a bölcsességet ragyogni azokban, akik buzgón 

hallgattak Engem ─ azokban, akik a Mesterrel maradtak, és akiket a rájuk áradó fény jutalmazott meg 

hitükért és spiritualizációjukért, nagy misztériumokat és tanításokat tárva fel nekik. 

30 Mindannyiótokat próbára tettem, mielőtt eljöttetek, hogy tanúi legyetek megnyilvánulásomnak. 

Bölcs bizonyítékokat küldtem minden egyes tanítványomnak, hogy lehetőséget adjanak nektek arra, hogy 

tanúi lehessetek jelenlétemnek. De bizony mondom nektek: Míg egyesek odaadóan, alázatosan és 

engedelmesen hallgattak hívásomra, mások, bár ők is hallottak Engem, hit és akarat nélkül maradtak, és 

gyakran tele voltak büszkeséggel, ellenszenvvel, sőt akaratlansággal. Mit kaphat a lélek, ha az elme 

elhomályosult és a szív mérgezett? Az ilyen ember csak a tökéletlenségeket látja. 

31 Mindannyiótokat tesztelek. Azokat is próbára teszem, akik folyamatosan követnek Engem, azzal a 

szándékkal, hogy egész lényük megerősödjön, és ─ ha Szavam már nem hallható ezen az úton ─ 

rendelkezzenek az Igémben foglalt bölcsességgel, és ugyanakkor minden szükséges erővel, hogy ezt a 

tanítást igazi tisztasággal terjesszék. 

32 Tanítványaimnak meg kell győződniük arról, hogy amikor már nem hallanak Engem úgy, mint 

most, az ő példájuk nagyon fontos lesz. Mert akkor a kiváló tanítványok lesznek azok, akik a többieket a 

cselekedeteik által tanítják. Tudniuk kell, hogy az Igémről tett tanúságtételüket mindig tetteknek kell 

kísérniük. 

33 Ha holnap, amikor eljön a bizonyságtétel ideje ennek a népnek, az én népem nem éli meg az én 

szavamat, ─ ha nem igazítja cselekedeteit az én igazságomhoz, akkor nem lesz semmi haszna annak, hogy 

szavaimat ismételgetik, bármilyen tökéletesek is legyenek azok. 

34 Akinek az a vágya, hogy szavaimat a szívekben tapinthatóvá tegye, annak szeretettel kell 

felöltöznie, irgalmassággal kell áthatnia, alázatosságot és türelmet kell szereznie, késznek kell lennie a 

megbocsátásra és jóakaratúnak kell lennie embertársai szenvedéseinek enyhítésére. Akkor megtapasztalja 

majd, hogy a legkeményebb és legvonakodóbb szívet is megrázza és megindítja az én szavam, amely 

tanítványaim szívében hat. 

35 Mivel tudjátok, hogy sok embertársatok azért nem hallgatja kitartóan ezt az igét, mert felfedezték a 

ti hiányosságaitokat, próbáljátok magatokat, amennyire csak tudjátok, lebeszélni arról, hogy megszegjétek 

törvényemet, tudván, hogy példátok nagy hatással van rájuk. 

36 Azt akarom, hogy elégedettek legyetek magatokkal, hogy a lelkiismeretetek sohase vádoljon 

benneteket amiatt, hogy valamelyik embertársatok letért a helyes útról, mert nem tudtátok, hogyan 

mutassátok meg neki Munkám tisztaságát és igazságát. 

37 Amikor a Második Korszakban a tömegekhez szóltam, az Én Szavamat ─ amely tökéletes volt 

mind jelentésében, mind formájában ─ mindenki meghallotta. A szívekbe hatoló tekintetem felfedezte 

mindazt, amit mindegyikük magában hordozott. Egyesekben kétely, másokban hit, megint másokban 

félelemmel teli hang szólt Hozzám: a betegek voltak azok, akik fájdalmuk miatt csodát reméltek Tőlem. 

Voltak olyanok, akik megpróbálták elrejteni gúnyolódásukat, amikor hallották, hogy azt mondtam, azért 

jöttem az Atyától, hogy elhozzam a mennyek országát az embereknek, és voltak olyan szívek is, 

amelyekben felfedeztem az ellenem irányuló gyűlöletet és a szándékot, hogy elhallgattassanak vagy 

eltöröljenek. 

38 A gőgösök, a farizeusok voltak azok, akiket megütött az igazságom. Mert bár az Én Szavam oly 

világos, szeretettel teli és vigasztaló volt ─ bár mindig hatalmas tettek erősítették meg ─ sokan továbbra is 

úgy akarták felfedezni jelenlétem igazságát, hogy az ember Jézus szerint ítéltek meg Engem, az életemet 

vizsgálták, és figyelmüket ruháim szerénységére és az anyagi javak abszolút szegénységére irányították. 

De nem elégedtek meg azzal, hogy elítéltek Engem, hanem a tanítványaimat is elítélték, és közelről 

figyelték őket, hogy beszélnek-e, követnek-e Engem az utakon, vagy ülnek-e az asztalnál. Mennyire 

felháborodtak a farizeusok, amikor egy bizonyos alkalommal látták, hogy a tanítványaim nem mostak 

kezet, mielőtt asztalhoz ültek volna! Szánalmas elmék, akik összekeverik a test tisztaságát a lélek 
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tisztaságával! Nem voltak tudatában annak, hogy amikor a templomban megérintették a szent kenyeret, a 

kezük tiszta volt, de a szívük tele volt rothadással. 

39 Amíg prédikáltam a világban, soha nem mondtam, hogy a tanítványaim már mesterek, vagy hogy 

hallgatni kellene rájuk. Ők még mindig tanítványok voltak, akiket megragadott az Igém fénye, és akik 

készségesen követtek Engem, de még mindig követtek el hibákat, mert időbe telt, amíg megváltoztak, és 

ezt követően példát mutattak az embereknek. Ők sziklák voltak, amelyeket az isteni szeretet vésője még 

mindig csiszol, hogy később ők is gyémánttá váljanak. 

40 Amikor azt mondom nektek, hogy tanítványaim hibáztak, emlékezzetek arra az alkalomra, amikor 

a tömeghez beszéltem, és mivel volt közöttük néhány asszony, akik kisgyermekeiket fogták a kezüknél 

vagy a karjukon tartották, tanítványaim, azt gondolván, hogy a gyermekek zaklathatnak Engem, elkövették 

azt a hibát, hogy azt mondták ezeknek az anyáknak, hogy menjenek el gyermekeikkel, mert úgy 

gondolták, hogy az Én Szavam csak felnőtteknek szól. Mert nem tudták, hogy az Én Igém a szellemnek 

szól, akár öregemberről, akár érett emberről, akár ifjúról, akár gyermekről van szó, és hogy ugyanolyan, 

akár férfi, akár nő, hiszen a nemnek semmi köze a szellemhez. 

41 Micsoda fájdalmat éltek át azok az anyák, akik Jézushoz fordultak, hogy megáldja kicsinyeiket, és 

mennyire kételkedtek tanítványaim e cselekedetén, az irgalomban és a szeretetben, amelyet szavamból 

árasztottam! Ezért kellett felemelnem a hangomat, hogy azt mondjam nekik: "Engedjétek hozzám jönni a 

gyermekeket". 

42 Ezeket a hibákat arra használtam, hogy leckéket adjak a tanítványaimnak. Amikor letartóztattak az 

Olajfák kertjében, egyik tanítványom, Péter, amikor megpróbált megvédeni Engem, karddal ütött a főpap 

szolgája ellen. Aztán azt mondtam: "Emeld fel újra a kardodat. Mert mindenki, aki kardot ragad, kard által 

vész el." 

43 Elmentem a tanítványaimtól, és akkor ők a helyemen maradtak, hogy cselekedeteikkel és 

szavaikkal tanúságot tegyenek. Lelkem elárasztotta őket világossággal, és mindazokra a munkákra 

ösztönözte őket, amelyek arra szolgálnak, hogy magvaimat szétterjesszék az egész világon, és a szeretet, 

az alázat és a felemelkedés példájaként megmaradjanak. Már nem voltak gyarló gyermekek, és tüzes 

tanítványokká váltak, Mesterük méltó képviselőivé a földön. A kishitűség, a kétely és a tévedés átadta 

helyét az igazságnak, amelyet minden egyes művükben vallottak. 

44 Szeretett emberek, ti is követtetek el hibákat, voltak gyengeségeitek, estetek kísértésbe, és időnként 

kételkedtetek. De megszakítom igehirdetésemet, és időt adok nektek, hogy elgondolkodjatok, 

felkészüljetek és megerősödjetek, mert ti is a földön maradtok, hogy tanúságot tegyetek Igémről ─ a 

tanúságtétel a ti műveiteken keresztül fog történni. 

45 Ne gondoljatok azonban arra, hogy küldetésetek fáradságos és szomorú lesz. Bizony mondom 

nektek, amikor eléritek a szellemi felkészültséget, semmi sem fog nehéznek vagy nehéznek tűnni 

számotokra. 

46 Észrevétlenül erényes életet fogtok élni, és ez lesz a legtisztább tanúságtétel, amit 

embertársaitoknak adtok az én igazságomról. 

47 Ne feledjétek, hogy tökéletlenségeitek ellenére gyakran már csodákat tettetek. Ne feledjétek tehát, 

hogy amikor a szellemiségetek teljesen kivirágzik bennetek, a műveitek is nagyobbak lesznek. 

48 Úgy látom, hogy még nem tartod olyan fontosnak, hogy a példád milyen hatással van másokra. 

Nem akartad tisztázni, hogy milyen erő rejlik a szavaidban, valamint az imádságodban és a 

cselekedeteidben. 

49 Én vagyok az egyetlen, aki ismeri a szívekben elvetett magokat, és hagyom, hogy az élet és a 

szeretet harmata leereszkedjen a magokra, hogy azok ne pusztuljanak el. De szükséges, hogy higgyetek a 

műveitek igazságában, hogy ne hagyjátok abba, hiszen alig kezdtétek el őket. Legyetek tudatában annak, 

hogy mindig lesznek szemek, amelyek mindent figyelnek, amit tesztek, és jó lesz, ha ezek a szemek 

mindig a tanításaimnak való engedelmesség példáját fedezik fel. 

50 A ti utatokon a tudatlanság sok szemfedője lehullott. A te szavad által néhány társad letért a bűn 

útjáról. Békességetek példája sok, a viszálykodás örvénye által felkorbácsolt otthonban helyreállította a 

harmóniát. Sok beteg ember érezte szenvedésén a balzsamot, amelyet rájuk árasztottál, és így 

megszabadítottad őket szenvedéseiktől, és sok szívet is megerősítettél a világ üldöztetéseivel és 

veszélyeivel szemben. 
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51 Akkor miért nem adjátok meg a műveitek értékét? Nem azért mondom nektek, hogy dicsekedjetek 

velük, és nem is azért, hogy hírül adjátok őket ─ nem, csak azt akarom elmondani nektek, hogy minden 

egyes esetben, amikor kiárasztom kegyelmemet, felismerjétek, hogy a rajtatok átáramló fény milyen 

fontos lehet embertársaitok életében. Mert akkor már nem fogjátok tudni elhagyni a magokat. 

52 Szeretett vetők! Vigyétek békémet az egész világba, benne van szeretetem, irgalmam, igazságom 

és balzsamom! Legyen ez a balzsam imában, gondolatban, szóban, tekintetben, simogatásban, egész 

lényedben, és őszintén mondom neked, csak a földi lelki napod munkája gazdag lesz számodra 

kielégülésekben, de soha nem lesz keserű. 

53 Hamarosan nem fogok többé ebben a formában megnyilvánulni. De én meghagylak benneteket az 

én hatalmammal és világosságommal telve, és ezért nem kell félnetek attól, hogy úgy hagylak benneteket, 

mint bárányokat a farkasok között. 

54 Szavam hiánya nem lehet ok arra, hogy elhidegüljetek, e megnyilvánulások megszűnése nem 

okozhatja, hogy eltávolodjatok egymástól ─ épp ellenkezőleg, éppen akkor kell még jobban 

összefognotok, hogy szembe tudjatok nézni a küzdelemmel és a megpróbáltatásokkal. 

55 Még messze van az idő, amikor lelkileg közelebb kerültök egymáshoz, amíg fizikailag távol 

vagytok egymástól. 

56 Jelenleg még szükségetek van arra, hogy lássátok és halljátok egymást ─ jelenleg még szükségetek 

van arra, hogy melegséget, erőt, hitet és bátorságot adjatok egymásnak. 

57 Kifejeztem nektek az akaratomat, hogy távozásom után még egy ideig folytassátok a gyülekezést, 

hogy felkészülésetek méltóvá tegyen benneteket arra, hogy tanúi legyetek lelki jelenlétemnek 

gyülekezetetek kebelében. De amint hitetek erőssé válik, elhatározásotok megérik, és megszoktátok, hogy 

szellemtől szellemig keressetek és fogadjatok Engem, akkor olyan állapotban lesztek, hogy a lelket 

felszabadító és felemelő Tan különböző módokon szétszóródhattok, mint e Tannak vetői. 

58 Mindig ott leszek a ti összejöveteleiteken, és ezekben kiárasztom ihletemet az elme minden 

szervére. De még most is azt mondom nektek: Boldogok azok a szívek, amelyek azokban a napokban, 

amikor már nem hallják Szavamat, továbbra is ugyanazt az érzelmet fogják érezni annak terjesztésében, 

amely most is megragadja őket, miközben várják, hogy sugaram leszálljon. 

59 Azt akarom, hogy az összejöveteleiteket a béke hatja át, hogy elmélkedésetek mély legyen, és 

lehetővé tegye számotokra, hogy felfedezzétek az Igém lényegét, de hogy soha ne alakuljon ki harc vagy 

szenvedély ezeken az alkalmakon. Mert akkor csak sötétséget fogtok aratni. 

60 Adok neked egy láthatatlan kulcsot, amely minden kísértés ajtaját bezárja. De ugyanakkor 

megnyitom az ajtókat az inspiráció előtt. Mert legyetek mindig tudatában annak, hogy pontosan akkor a 

Harmadik Korszak kinyilatkoztatása bőségesen kiárad rátok, mert ez a hanghordozóim által történő 

hirdetmény csak arra szolgált, hogy felkészítsen benneteket. 

61 A spiritualizáció, a belső gyűjtőmunka és a gondolkodásotok felemelése lesz az a kulcs, amely 

kinyitja az ajtót az új kinyilatkoztatások előtt, amelyek fényében minden rejtély és minden meg nem 

világosodott dolog megvilágítását megtaláljátok. 

62 Továbbra is arra fogtok törekedni, hogy új híveket vonzzatok, akik aztán az új tanítványok, az 

"utolsók" lesznek, akikre szintén kiárasztom Lelkemet. Szíved ne zárkózzon el mások fájdalma elől ─ 

ellenkezőleg, irgalmasságodnak a gyengék és a szenvedők felé kell a legnagyobbnak lennie, azok felé, 

akik kimerültek, lelkileg éhesek és szomjaznak a szeretetre. 

63 Gondoskodnotok kell arról, hogy gyülekezeteitek rendelkezzenek azzal a szellemi erővel, amely 

vonzza embertársaitokat, ahogyan ebben az időben az én Igém vonzotta és gyűjtötte össze a nagy 

tömegeket. 

64 Imádságotok csodákat fog művelni azokon az összejöveteleken, amikor egyesítitek 

gondolataitokat, és úgy foglalkozol embertársaid ügyeivel, mintha azok a sajátjaid lennének. Akkor érezni 

fogjátok, ahogy a vigasztalás, a testük vagy a lelkük számára az egészség leárad rájuk ─ a békét a 

szívüknek, a fényt, amely az igazi életre emeli őket. 

65 Jelenlétem mindezen bizonyítékainak fényében a szívetek nem fogja elmulasztani a jelenlegi 

időszak végét, mert rendelkezésetekre áll az írott Igém, hogy azt a lehető legnagyobb felkészültséggel 

értelmezzétek; akkor mélyen át fogjátok érezni. 
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66 Megjelennek majd tanításaim tolmácsolói, tisztánlátó látók és igaz szóval rendelkező látnokok. A 

betegek gyógyítására egy sokkal spirituálisabb módszert fogsz használni. A gyógyító erő, amelyet belétek 

helyeztem, először a beteg lelkét éri el, és arra ösztönzi, hogy felemelje leborult testét, és megtanítja, 

hogyan győzze le a szenvedést és a szenvedélyeket, hogy visszanyerje a lélek valódi szabadságát. 

67 Minden munkátok legyen szerény és titkos, senki ne engedje, hogy az irigység vagy a hiúság 

csírázzon a szívében. Mert ha ez megtörténne, akkor nem láthatnátok a szellem és a szellem közötti 

párbeszéd csodáját, amit a jelenlegi szakasz végeztével el kell kezdenetek gyakorolni. 

68 Ahogyan megnyilvánulásom eme utolsó napjaiban kinyilatkoztatásokkal, lényeggel és tanításokkal 

teli szavammal jutalmaztam azt a felkészülést, amelyet hallgattatok ─ így a Szellemtől Szellemig tartó 

párbeszédetek napjaiban is tudni fogom, hogyan jutalmazzam meg emelkedettségeteket inspirációkkal és 

próféciákkal, amelyek megrázzák majd a világot. 

69 A tanítványaim buzgalmát, tiszteletét és engedelmességét lelki javakkal jutalmazzák. 

70 Más országokból is jönnek majd emberek, hogy megkérdezzék tőletek, mit tanítottam és mit 

hirdettem, és akkor megismétlitek szavaimat. De ha néhány vagy sok tanításom kitörlődne az 

emlékezetetekből, akkor nézzétek meg azt a könyvet, amelyet ihletésem jelenleg is diktál azoknak a 

tanítványoknak, akiket "aranytollasoknak" neveznek. 

71 Ez a könyv kivétel és kiváltság nélkül mindenkinek szól, ahogyan az én szavam is mindenkinek 

szólt. Így a tanításom nem lesz eltemetve néhány ember szívében, és örökké világítani fog. 

72 Még most is arra buzdítom ezt a népet, hogy vigyázzon erre a könyvre, amelyet hamarosan 

birtokba vesz ─ hogy ne hagyjátok feledésbe merülni a tanulságait, hogy lapjai ne maradjanak csukva. Ne 

feledjétek, hogy az eljövendő harc napjaiban ezekben a leckékben megtaláljátok a harchoz szükséges 

fegyvereket, a megfelelő választ az emberiség által feltett kérdésekre, és a megoldást a 

megpróbáltatásaitokra. 

73 Ez a könyv segíteni fog a gyenge emlékezetű tanítványnak, segíteni fog annak is, aki szótlan, és 

csak azért lesz rá szükség, mert szándékát az irgalom és az embertársai iránti szeretet ihlette, hogy 

azokban a pillanatokban, amikor szavaimat ismételgeti, amikor olvassa őket, éreztesse jelenlétemet és 

élvezze azt azokkal, akik soha nem hallottak Engem a hanghordozón keresztül. Bizony mondom nektek, 

amikor felkészültök arra, hogy ebben a formában fogadjatok Engem, még a kétkedők és a keményszívűek 

is meg fognak remegni, mert a ti tanúságtételetek tiszta volt. 

74 Már most itt hagyom nektek ezeket az ajánlásokat, hogy segítsenek felkészülni. 

75 Maradjatok egységben távozásom után is, mérlegeljétek tanításomat és gondolkodjatok rajta, akkor 

látni fogjátok, hogy eljön az idő, amikor népetek elég erős lesz ahhoz, hogy kiálljon a harcban. 

76 Nem kell senkitől sem az órát, sem a napot megkérdezned, hogy mikor indulj el a küldetés 

teljesítésére, amelyet ezúttal rád bízok. Szívedben érezni fogod az általam meghatározott időt, akárcsak a 

múlt idők prófétái, akik belsőleg hallották az isteni hívást, és hittel telve, engedelmeskedve ennek a 

késztetésnek, elindultak, hogy teljesítsék Akaratomat. 

77 A látnokok feladata azokban a napokban nagyon nehéz lesz, és nagyon nagy a felelősségük, hogy 

útmutatást adjanak az embereknek, hogy felébresszék és bátorítsák őket. Annak érdekében, hogy fényem 

tisztasága mindig elérje őket, jó felkészültségben kell maradniuk, és soha nem szabad hagyniuk, hogy a 

hiúság becsapja őket, vagy a hazugságok megkísértsék őket. 

78 Lesznek olyan események is a világban, amelyek olyanok lesznek, mint a jelek vagy jelzések, 

hogy tudni fogjátok az indulásotok óráját. 

79 Mit nem fogtok tudni akkor? Milyen kétségek lesznek a szívetekben? Milyen kérdéseket fognak 

feltenni, amelyekre nem tudsz válaszolni? 

80 Mivel Szavamat és minden Munkámat egyszerű módon magyaráztam el nektek, bár ez a 

legmélyebb dolog, ami az életetekben létezik, ugyanilyen egyszerűen kell elmagyaráznotok Tanításomat 

embertársaitoknak is. 

81 Akkor a gyengék és a világosságra vágyók védőbástyája leszel, akik tanácsot kérnek tőled és 

imáidat kérik a megpróbáltatások pillanataiban. 

82 Ezek a tevékenységek gyönyörű időszakai lesznek ennek a népnek, ha tudja értékelni és használni 

őket, és fényteli lehetőségek a lelketek számára, amely bőségesen fogja élvezni minden ajándékát. 
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83 Hány megtérésnek leszel tanúja! Hány csodás gyógyulás történt a testi és lelki betegek esetében! 

Mennyire fogtok örülni, amikor meglátjátok, hogy embertársaitok, akik eddig páriaként éltek, szintén 

megnyilvánítják azokat az adottságokat, amelyeket megtanítottatok nekik, hogy felfedezzék lényükben! 

Ők, akik azt hitték, hogy kitagadták őket, amikor meglátták ajándékaitokat, meg fogják erősíteni, hogy 

mindannyian az örököseim vagytok, és hogy amit adok nektek, azt soha nem veszem el tőletek, még akkor 

sem, ha néha visszatartom tőletek a szeretet tökéletes törvényeim miatt. 

84 Tudjátok meg, hogy az én Igém hogyan készít fel benneteket arra, hogy szilárdan belépjetek a 

cselekvés idejébe, példát mutatva a szellemiség és az alázatosság terén. 

85 Most van itt az ideje a felkészüléseteknek, mert az emberiség már közel van az ébredéshez. 

86 Ébren hagylak benneteket és imádkozni hagylak benneteket, mert nagy eseményeknek lesztek 

tanúi, amelyek megrázzák a föld minden népét. Látni fogjátok a legszörnyűbb háborúkat, amelyek a 

világotokban zajlottak. Látni fogjátok a különböző vallási közösségek és tanok közötti küzdelmet, látni 

fogjátok, ahogy éhínség, dögvész és halál pusztít nemzeteket és városokat, és mindez egy időszak, egy 

korszak végét jelzi majd. De utána látni fogjátok az élet feltámadását. 

Olyan népek egyesülését fogjátok látni, amelyek évszázadokon át ellenségként éltek. Tanúi lesztek a 

népek és fajok megbékélésének, látni fogjátok, hogy ezt egyesek mások iránti szeretete pecsételi meg. 

Látni fogjátok, hogy a nagy vallási közösségek földi hatalma eltűnik, és a spiritualizáció gyümölcsei 

mindenütt megjelennek. 

Sok tudósként ismert embert fogtok látni zavarodottan, és látni fogjátok a nagy szóvivőket zavartan, 

akik nem tudják, mit mondjanak, mert az igazság fénye hatással lesz rájuk. Másrészt azok, akiket mindig is 

üldöztek vagy megaláztak az igazság és az igazság szeretete miatt, meglátják majd a horizonton a 

szabadság és az igazságosság napját ragyogni. 

87 Ez lesz a megfelelő idő arra, hogy az emberek szellemi fejlődése teljesen megnyilvánuljon, és az 

embereken túl létező Szellemi Életet valóban érezzék. 

88 A materializmus összeomlása lesz az, amikor az emberek, akik eddig csak a világot szerették, a 

szellem tekintetével az igazi életre néznek ─ amikor az emberiséget gyötrő összes rossz elkövetői tűzbe 

dobják könyveiket, amelyekben gyakran megtagadták az igazságot. 

89 Én, aki senkitől sem tagadhatom meg a fényemet, mindenkinek átadom, és ezáltal megnyitom az 

elme kapuit az ihlet előtt, mint a bölcsesség, az örökkévalóság és a felemelkedés meghívóját. 

90 Vizsgáljátok meg, ó tanítványok, tanításomat, és mondjátok meg, hogy bármelyik része jelent-e 

elmaradottságot, visszafejlődést, stagnálást vagy zűrzavart. 

91 Ha az Igémbe vetett hitetek tökéletes, hordozzátok azt elpusztíthatatlanul a lelketekben, hogy a 

szellemiség minden cselekedetetekben kifejeződjön. 

92 Igém ígéri nektek az országot, amely akaratom szerint létrejön a szívetekben, hogy megvilágítsa 

életeteket, és fénye legyen az otthonokban, a szülőkben, a házasságokban, a gyermekekben és 

embertársaitokban, hogy az uralkodók nagylelkűek, a tanítók bölcsek és a bírák igazságosak legyenek. 

93 Ez az én tanításom. Ne engedjétek, hogy összekeveredjen azokkal a tudományokkal, amelyeken 

keresztül az emberek csak a lelkük megnyilvánulását és megvalósítását keresik. 

94 Tanításomat spiritualizmusnak neveztem el, mert a lélek felemelkedését tanítja, és feltárja az 

ember előtt mindazokat az adottságokat, amelyekkel a tökéletességéhez rendelkezik. 

95 Milyen kevesen vannak mindmáig azok, akik sejtik e tanítás valódi lényegét! Csak kevesen vannak 

azok, akik apránként megértenek Engem! Úgy látom, hogy nagy részetek még mindig elmerült a 

hagyományokban és szokásokban, amelyek nem tesznek jót a lelketeknek. 

96 Mennyi félelmet látok sok szívben, amikor fel kell hagyni ezekkel a szokásokkal, hagyományokkal 

és cselekedetekkel, amelyeket ti hoztatok létre a Munkámban! És mennyire megsebzettnek érzitek a 

szíveteket, amikor ezt mondják nektek anélkül, hogy meg akarnátok érteni, hogy e hagyományok követése 

miatt lemondtok Törvényem valódi teljesítéséről. 

97 Ismerjétek fel, hogy az emberiség külsődleges istenimádata minden időkben a lelki stagnálás oka 

volt. De nem szabad újra ebbe a hibába esnetek, és mindig tudatában kell lennetek annak, hogy a lelki 

fejlődéshez és a tökéletesség eléréséhez elengedhetetlen, hogy az Én imádatom belső, tiszta, mély, lelki 

legyen. 
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98 Bölcsességgel és igazságossággal teszem próbára népemet, hogy megszabadítsam őket a 

tudatlanságtól vagy a tévedéstől. Megóvom őket attól, hogy fanatizmusba essenek, és emiatt is próbára 

teszem őket. 

99 Ahhoz, hogy szeressétek felebarátotokat, hogy terjesszétek a békét, hogy megismertessétek 

Igémet, hogy irgalmasságot mutassatok és imádkozzatok az emberiség békéjéért - ez az a lelki 

istentisztelet, amit elvárok tőletek -, nincs szükségetek az istentisztelet külsődleges cselekedeteire ─ sem a 

gyülekezeti termekben, ahol összegyűltök, sem az otthonotokban. 

100  Vegyétek figyelembe: Amíg nem egyesültök egy valódi spiritualizációban, addig imátok nem 

rendelkezik a szükséges erővel ahhoz, hogy embertársaitok érezzék. 

101  E szavak miatt ne álljanak fel azok, akik elég tisztának gondolják magukat ahhoz, hogy 

ítélkezzenek embertársaik felett. Mert bizony mondom nektek, egyedül én vagyok az, aki megítélheti 

egyiknek és másiknak a cselekedeteit. 

102  Ne ítélkezzetek testvéreitek felett sem, még akkor sem, ha eljönne az óra, hogy lássátok, amint 

elárulnak Engem. Mert ne feledjétek, hogy azt mondtam nektek, hogy egyedül én tudom megítélni a 

szellemi tisztaságot vagy tisztátalanságot. 

"Ne ítélkezzetek", mondtam nektek, de adjatok jó tanácsokat, próbáljátok meg elkerülni, hogy 

kísértésbe hozzátok embertársaitokat. De ha ezek közül egyiket sem tudod megtenni, akkor törekedj arra, 

hogy az igazságban maradj. Akkor eljön a nap, amikor azok, akik letértek az útról, visszatérnek rá, 

meggyőződve tévedésükről, és elhiszik, hogy kitartottatok parancsolataim mellett. 

103  Figyeljetek és imádkozzatok, hogy egységben és békében legyetek. Már az utolsó napokban 

vagytok az Igémben, és azt akarom, hogy amikor eljön az utolsó nap, szellemileg egyesültnek találjalak 

benneteket. 

104  Sok leckét adtam nektek, hogy tudjátok, hogyan akadályozzátok meg, hogy valamelyik testvéretek 

elszakadjon a néptől. Értsétek meg, hogy azok, akik nagyon keveset hallottak Engem, gyengék lehetnek. 

Adj nekik erőt és hitet. 

Még azok között is, akik gyakran hallottak Engem, lehetnek szívek szilárdság nélkül, hogy melegséget 

és bátorítást adj nekik az élet útján. 

105  Ha egyszer egyesültök, ó nép, összegyűltök, hogy imádkozzatok a világ békéjéért, és a gondolatok 

szárnyán a béke galambjává alakult lelketeket a nemzetek felé külditek. 

106  Soha ne várd, hogy imáidnak azonnali eredménye legyen. Néha várnotok kell egy kicsit, néha 

sokáig kell várnotok, és néha még azt sem fogjátok tudni megtapasztalni, hogy megvalósuljon az, amit 

kértetek Tőlem. De a küldetésetek ennek ellenére teljesült. 

107  A béke vetői lesztek, de még egyszer mondom nektek, hogy ne várjátok, hogy idő előtt arathattok. 

Hagynod kell, hogy ez a mag kicsírázzon, kicsírázzon, növekedjen és gyümölcsöt teremjen, és csak ezután 

arathatod le a termést, és csak ezután engedheted meg, hogy a lelked megteljen elégedettséggel. 

108  Tanítványok, csodálkozzatok, hogy mindezt egy olyan testvéreteken keresztül tanuljátok meg, akit 

az Én eszközömmé alakítottam, hogy tanúi lehessetek azoknak a műveknek, amelyeket hatalmam végez 

azáltal, hogy egy ügyetlen teremtményt mindenki számára szellemileg hasznos lénnyé alakít, és egy 

bűnöst olyan szívű és elméjű lénnyé, aki tiszta szívvel és elmével képes továbbadni Igémet. 

109  Rátok bíztam a hanghordozóimat is, hogy a fejlődés és a tökéletesség felé vezessétek őket; és 

most, az igehirdetéseim utolsó napjaiban, azok a közösségek, amelyek képesek voltak hanghordozóikat a 

felemelkedéshez vezetni, élvezik az érett gyümölcs szellemi "ízét", amelyet kitartóan és szeretettel 

ápoltak. 

110 Nem mindenki tudta, hogyan kell ezt tenni, mert sokan elhanyagolták a hanghordozókat, elhagyták 

őket. Másokat megfosztottak életük vérétől, tekintet és kegyelem nélkül, és megint másokat levágtak az 

élet fájának zöld ágairól. Itt van az oka annak a keserű íznek, amelyet a sokaságok gyakran kaptak az édes 

íz helyett; és ebből sok tévedés keletkezett, mint például az, hogy tökéletesnek tekintik azt, ami a 

hanghordozó részéről csak tökéletlenség volt, vagy az, hogy Nekem tulajdonítják a hanghordozók 

szennyeződéseit, materializációit vagy tökéletlenségeit. 

Távozásom után el kell majd választanotok a búzát a pelyvától, vagyis el kell távolítanotok minden 

olyan szennyeződést, amelyet hozzá kellett volna adni az én szavamhoz, hogy ezt a tanítást végig tudjátok 

vinni a világon. 
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111. Ha valaki megkérdezné tőled, hogy miért tettem Engem ismertté oly sok hanghordozón keresztül, 

azt kell mondanod neki, hogy ha azért jöttem volna, hogy átadjam az Igémet, ahogyan azt annak idején 

Jézusban tettem, egyetlen személy is elég lett volna Nekem. De mivel megnyilvánulásom egyszerű és 

képzetlen embereken keresztül történt, és ugyanakkor az üzenetem nagyon nagy volt, egyetlen emberi 

értelmi szerv nem lehetett elegendő, hanem annyi embernek kellett lennie, amennyi szükséges volt. 

112. Roque Rojastól, az igehirdetésem előfutárától, akin keresztül Illés beszélt, és Damiana Oviedótól, 

akin keresztül az első szavamat adtam ebben az időben, az utolsó hanghordozókig, mindegyikük csak egy 

részét tette közzé Munkámnak, de nem az egész üzenetemet. 

113. Például Roque Rojason keresztül tudattam veletek, hogy az emberiség számára a Harmadik 

Korszak beköszönt. Feltártam nektek a Hatodik Pecsét megnyitását, amely tartalmazza a bölcsességet, az 

ítéletet, az ajándékokat, és sok ősi prófécia beteljesedését, hogy fényüket minden szellemre és minden 

testre kiárasszák. 

114. A "jellegzetesség" vagy "jel" titkát az a férfi ismertette veletek, és emlékeztetett benneteket a 

Harmadik Korszak választottainak szimbolikus számára. 

115. Később, Damiana által, feltárult előttetek eljövetelem célja ─ az ajándékok, amelyeket minden 

tanítvány magában hordozott, és az időpont is, amikor megnyilvánulásom véget ér. Azoktól az ajkaktól jött 

az Ige, amelyet az én Lelkem hozott akkoriban, és amelyet egyszerű tanításokban és kis példázatokban 

fejezett ki az első tanítványok számára. 

De a lelki szó is Máriától jött, mint a végtelen gyengédség és a kimondhatatlan vigasztalás üzenete 

minden szenvedő szív számára. 

116 Roque-kal és Damianával minden csak egy kezdet, egy ígéret volt. De ahogy teltek az évek, az 

őket követő hanghordozók egyre jobban behatoltak a hanghordozói feladat misztériumába, lehetővé téve, 

hogy szavam egyre kiterjedtebbé váljon, hogy munkám világos formát öltsön, és hogy a rejtélyek 

megfejthetők legyenek. 

117. Hány szív kapott bátorítást és vigasztalást, amikor hallottátok az Igémet az Én kiválasztottjaim 

elmeorgánumán keresztül! Hány lélek menekült meg a sötétségből, mert meghallottak Engem a közvetítés 

által! 

118 Megáldom hanghordozóimat, akik tudták, hogyan kell felkészülni, és akik szolgálatomra 

szentelték magukat. 

119. Ugyanakkor azt is elmondom nektek, hogy sok gyermekem elfordult tőlem és megtagadott Engem 

a hanghordozók lelkiségének hiánya miatt. Ezeknek megbocsátok, és lehetőséget adok nekik, hogy maguk 

tisztítsák meg a foltjaikat. 

120 Szeretett népem: Figyeljetek és imádkozzatok megnyilvánulásom utolsó pillanatáig, hogy 

megnyilvánulásom új szakaszát a szellemtől a szellemig való szilárd lépéssel kezdhessétek meg. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 357  
1 Ezen a napon egy ifjú és egy szűz áll előttem, hogy kérjenek Engem, hogy egyesülésüket áldja 

meg és erősítse meg szeretetem. 

2 És én befogadlak benneteket, gyermekeim ─ nem csak ebben az órában, mert mindig is velem 

voltatok, és én is veletek. 

3 Azért jöttetek, hogy megünnepeljétek az egyesüléseteket, de én mondom nektek: A sors már régóta 

összeköt benneteket. De még mindig szükséges, hogy az emberek megünnepeljenek egy olyan aktust, 

amely tanúságot tesz a két ember közösségéről, házasságáról, hogy azt lelkileg és emberileg elismerjék és 

tiszteletben tartsák. 

4 Nem szertartáson veszel részt, hanem azért jössz, hogy simogatást, az Atya tanácsát és a Mester 

útmutatását kapd. 

5 Két lélek vagytok, két szív, amelyek egyesülnek, hogy egy lényt és egy akaratot alkossanak. Távol 

voltatok egymástól különböző világokban, és a Földre jöttetek ─ először az egyik, majd a másik, és ebben 

az átmenetben próbára tettek benneteket szeretetetekben, türelmetekben, és hűek maradtatok hozzám. 

Ígéreteiteket betartottátok, szeretettel és hittel legyőzve minden akadályt. 

6 Urad jelenlétében vagy, aki feldíszíti és bátorítja a lelkedet, hogy ezzel a nehéz feladattal, amelyre 

rámutatok neked, beteljesítsd a legmagasztosabb dolgot, amelyet az embereken belül az embereknek 

adtam. 

7 Most belépsz a szeretet, az áldozat és az élet ─ a lemondás és a sorsnak való engedelmesség ─ 

intézményébe egy eszménykép megvalósításában. És hogy lépésetek az új úton biztos legyen, világosságra 

vágyva jöttök, és ezt bőségesen árasztom rátok. 

8 Te ember: Azokat a képességeket, amelyeket az első embernek adtam a földön, neked is adtam: 

Tehetség, akarat és energia ─ erő, élet és mag. Jobb kezedben szimbolikusan kardot, bal kezedben pajzsot 

tartasz. A földi élet ugyanis harcra hív benneteket, amelyben ti, emberek, katonák vagytok, a béke, az 

igazságosság és az erény őrzői, az emberiség védelmezői. 

Katonákká teszlek benneteket ebben a csatában, és a bal oldalatokra, a szívetek mellé helyezek egy 

szüzet. Lelkileg, erkölcsileg és testileg egy virág, amelyet Én gondozok egy gyönyörű kertben ─ az emberi 

szenvedélyek által vágyott gyönyörkertben, amelyet Mária, az Isteni Anya, mindig őriz és védelmez, és 

öntöz szüzességének és tisztaságának kristálytiszta és tiszta vizével. 

9 Alázatosan kérted tőlem ezt a virágot, és én szeretettel adtam neked. Ez a legnagyobb dolog, amit 

az ember ebben az életben birtokolhat. 

Nem vagy a szüleidhez kötve. Mert ahhoz, hogy beteljesítsd ezt a sorsot, eltávolodsz tőlük, és az élet 

küzdelmes útján maradsz. A gyermekei is elköltöznek majd Önöktől, amikor eljön az idő, hogy 

elinduljanak sorsuk útján, elhagyják a szülői házat, és akkor már csak az élettársa marad közel a férfi 

szívéhez ─ az a nő, akit választott, aki osztozott örömeiben és szenvedéseiben, és akivel való kapcsolatát 

csak a halál szakíthatja meg. 

10 Az én szeretetszavam az, ami egyesít benneteket, és erőt ad vállalkozásotokhoz. 

11 Emeljétek fel arcotokat, járjatok határozott léptekkel, legyetek egymásért, mint egy bot! Legyetek 

szerető köpeny, amely felszárítja a könnyeket, mondom mindkettőtöknek. Mert lelkileg mindketten 

egyformák vagytok, lélekben nincs nem vagy különbség. Egyikőtök sem áll a másik fölött. De miután 

megtestesültem, a férfit a nő elé helyeztem. 

12 Férfinak lenni a lélek próbája, amelynek alávetem. Nőnek lenni ugyancsak a lélek jóvátétele. 

13 Az emberben hatalom van, és azt mindig megértéssel kell használnia. A nőben, akit gyengédséggel 

és érzékenységgel teremtettek, szeretet és áldozatkészség lakozik, és mindkettő kiegészíti egymást. Ebből 

az egyesülésből, a lelkek és testek eme közösségéből az élet kimeríthetetlen folyamként fakad. Ebből a 

magból és ebből a termékeny talajból csírázik ki a mag, amelynek nincs vége. 

14 Megáldalak és egyesítelek Mesterem karjával, isteni csókommal. Példaképül hagylak benneteket e 

nép körében, mert lelki felkészültséggel és tisztelettel jöttetek ide. 

15 Az emberek tanúként szolgálnak neked, és én felelősséget vállalok érted. Azt akarom, hogy ebben 

a pillanatban való felemelkedésükkel boldogsággal szórják be utadat, hogy mindig örüljenek mosolyod és 

békéd láttán, és áldjanak meg téged a sokasodásodban, ahogy én is megáldalak téged. Ez az Én akaratom. 
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16 Nem egy pap keze erősítette meg szövetségedet, hanem az én örök törvényem, az én szeretetem. A 

beteljesedés útján vezetlek, és amikor életutad véget ér, számot adsz majd az Uradnak. És abban a 

pillanatban újra hallani fogod ennek a szónak a hangját ─ de már nem az emberi hangot, hanem azt, amit a 

lelkiismereted mélyén hallasz, és azt fogod mondani: "Az Atya, aki kijelölte az utat a lelkünk számára, ma 

azt mondja nekünk, hogy elértük a célt, és bemutatjuk a művünket." Ez az a pillanat, amikor az Atya azt 

mondja, hogy a célt elértük, és bemutatjuk a művünket. 

Ott várlak benneteket lakhelyemen, a hegy tetején, hogy meglássátok Uratokat. Ebben a pillanatban 

befogadlak benneteket, jótéteményeimet adom nektek és megáldalak benneteket. 

17 Ma odaadom neked a magot, csak egyet, de holnap megsokszorozva fogod visszaadni nekem. De 

ha tudni akarod, hogy a munkád tetszik-e Nekem, akkor meg fogod tudni mondani, ha a szíved tetszik 

neked és elégedettséget ad neked. 

Mária ugyanígy megáld benneteket, melegséget és boldogságot ad nektek, arra hív benneteket, hogy 

lépésről lépésre járjatok az erény útján, mindig azzal az erénnyel és türelemmel, amelyre példát adott 

nektek. 

18 Megáldalak és egyesítelek benneteket. 

19 Emberek, ezek az utolsó kijelentéseim emberi közvetítéssel. "Hogyan fogjuk a jövőben 

megünnepelni ezt a házassági aktust?" - kérdezitek tőlem, szeretett tanítványok, és én azt válaszolom 

nektek: Tegyétek ezt a közösségetek kebelében. Egyesüljetek azok előtt, akik e tanítás apostolaivá 

készültek. De nem fognak egyesíteni benneteket, mert ezt a feladatot nem bíztam senkire. Én vagyok a 

sorsod Ura. Készüljetek fel testileg és lelkileg arra, hogy közösségbe kerüljetek Velem, akkor életetek 

szövetsége kitörölhetetlenül be lesz írva az örök könyvbe. 

20 Ha ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor két lény egyesül, hogy eggyé váljon, és a szeretet, 

önmegtagadás és áldozatvállalás ösvényén járjon, szeretnétek elolvasni tanításaimat ─ azokat, amelyek 

ezekről a dolgokról szólnak, megtehetitek. Akkor az én szavamra a szívetek megerősödik 

elhatározásotokban, és lépteitek biztossá válnak. 

21 Szeretném, ha ezzel az egyszerűséggel élnétek, és boldognak nevezném azokat, akik elégedetten és 

örömmel ünneplik a házasságukat. Mert kegyelmet és áldást fognak kapni életük útján. 

22 A különböző vallási közösségekből származó társaitok eljönnek, és míg egyesek megértik ennek a 

spirituális cselekedetnek az igazságtartalmát, mások felháborodnak. De erényes cselekedeteitekkel 

bebizonyítjátok, hogy megáldottalak benneteket, és az egyesülésetek felbonthatatlan. 

23 Ezen a napon elmondtam nektek, hogy az a pillanat, amikor ezt a cselekedetet ünnepeljük, csak a 

szövetségetek megerősítése. Hiszen már korábban is úgy volt elrendelve, hogy találkozzatok, és a 

vonzalom és a szerelem már létezett köztetek. Engedélyezem és megbízlak benneteket, hogy rokonaitok, 

barátaitok és szüleitek jelenlétében végezzétek el ezt a cselekményt, hogy házasságotokat elismerjék és 

tiszteletben tartsák. 

24 Az ember emelkedettsége és intuíciója még nem elég nagy ahhoz, hogy felismerje, hogy két ember 

szent szövetségben egyesül az én nevemben, még anélkül is, hogy anyakönyvvezető vagy lelkész 

egyesítené őket. De eljön majd az az idő, és akkor nem lesz kétség sem a férfiban, sem a nőben, amikor 

találkoznak. Fel fogják ismerni az általam kijelölt órát, és tudni fogják, hogyan készüljenek fel arra, hogy 

bizalommal és biztonságban ünnepelhessék házastársi egyesülésüket, és a társadalom nem fogja elítélni 

őket azért, mert nem egy pap konfirmálta őket az oltár előtt. Ez az idő el fog jönni, de előbb, amíg a világ 

lélekben felfelé halad, cselekedjetek úgy, ahogyan ma utasítottalak benneteket. 

25 A második korszakban sok olyan házaspár otthonába mentem be, akik a mózesi törvény szerint 

kötöttek házasságot, és tudjátok, hogyan találtam sokukat? Veszekedés, a béke, a szeretet és a bizalom 

magvainak elpusztítása. Ellenségeskedést és viszályt láttam a szívükben, az asztaluknál és a táborukban. 

Sokak otthonába is beléptem, akik ─ anélkül, hogy házaséletüket a törvény megerősítette volna ─ úgy 

szerettek és éltek, mint a pacsirták a fészkükben, simogatva és védve kis kedvesüket. 

26 Hányan vannak, akik egy fedél alatt élnek, de mégsem szeretik egymást, és mivel nem szeretik 

egymást, nem egyesülnek, hanem lelkileg elválnak egymástól! Mégsem adják tudtára megosztottságukat, 

mert félnek az isteni büntetéstől, az emberi törvényektől vagy a társadalom ítéletétől, de ez nem házasság; 

ezekkel az emberekkel nincs sem közösség, sem őszinteség. 
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Mégis felvonultatják hamis közösségeiket, családokat és templomokat látogatnak, sétálni járnak, és a 

világ nem ítéli el őket, mert tudják, hogyan kell elrejteni a szeretet hiányát. Másfelől, hányan, akik szeretik 

egymást, kénytelenek rejtőzködni, eltitkolni valódi egységüket, és elviselni a megértés hiányát és az 

igazságtalanságot. 

27 Az ember nem fejlődött elég magasra ahhoz, hogy átlássa és helyesen megítélje felebarátja életét. 

Azok az emberek, akik a spirituális és világi törvényeket tartják a kezükben, nem alkalmazzák az igazi 

igazságszolgáltatást az ilyen esetek megbüntetésére. 

De eljönnek majd a megértés és a belátás azon időszakai, amelyeket meghirdetek nektek, amikor az 

emberiség tökéletessé válik, és akkor megtapasztaljátok majd, mint a pátriárkák idejében Mózes előtt, 

hogy a szerelmesek egyesülése úgy fog megtörténni, ahogyan én a mai napon a gyermekeimmel tettem: 

szellemi módon. Így fogtok tenni az eljövendő időkben is: az egyesülni szándékozók szüleinek, barátainak 

és rokonainak jelenlétében, a legnagyobb lelkiségben, testvériségben és örömben. 

28 Amint a békés és jóakaratú emberek elszaporodnak a földön, látni fogjátok, hogy isteni 

intézményeim virágoznak, és törvényeim szebbé teszik majd életeteket. A béke, az egyetértés és a jólét 

ideje visszatér, anélkül, hogy civilizációtok vagy tudományotok csorbulna. Inkább azt mondom nektek, 

hogy ha az ember, annak ellenére, hogy nem dolgozott önmagán, sok mindent felfedezett az 

emelkedettség, a szeretet és az irgalom hiánya miatt, és sok titkot elragadott a Természettől ─ mennyivel 

többet fog elérni, ha felemelkedik Hozzám, hogy kérje, tárjam fel neki a titkokat, és világosítsam meg 

lényét, hogy nagy, jótékony cselekedeteket tegyen! Megadom az embereknek, hogy ebből a világból a 

fény, az üdvösség és a jólét birodalmát teremtsék meg minden gyermekem számára, mert azt akarom, 

hogy birtokában legyetek bölcsességemnek és békémnek. 

29 Beölel benneteket Egyetemes Sugaram fénye, amely leszáll és behatol a szívetekbe, és ott 

létrehozza otthonát, templomát. Ebben fogadom felajánlásotokat, az adományt tőletek, akik szerettek 

Engem, és hallom hangotokat, amely egyszerre kérés és engedelmesség az Én Akaratomnak. 

30 A szerencsétlenségek ellenére, amelyeken keresztülmentek, erősnek mutatkoztok a 

felemelkedésetek miatt, és boldognak érzitek magatokat, hogy a tanítványaim lehettek. Nagy szellemi és 

földi küzdelemben vagytok benne, használjátok ki az időt, amit adtam nektek, és ebben a küzdelemben 

várjátok, hogy a kellő időben learassátok a gyümölcsöt. 

A földi munkátok napról napra meghozza majd a gyümölcsét, amikor nyugalomba mentek, és szellemi 

munkáitok teljes virágzásba fognak borulni, amint eléritek küldetésetek végét törvényeim teljesítésében. 

31 Lelkedből állandó ima fakad a békéért és a többi népért, akik végtelenül többet szenvednek, mint 

te. 

A pusztulásról, kétségbeesésről és halálról szóló hírek eljutnak nemzetedhez, fájdalommal és 

félelemmel töltve el ─ nem a te vagy a családod életéért, hanem a tőled távol szenvedő, szomszédaidnak, 

másoknak az életéért. Együttérzést érzek, amikor hallom a könyörgéseteket, és amikor elviszem a béke és 

irgalom üzenetét ezeknek a nemzeteknek. 

32 Szeretett tanítványok, ennek a kontinensnek a szívében éltek. Örömömre szolgált, hogy elküldtem 

izraelita lelketeket erre a gazdag és termékeny földre, ahol ragyogó nap ragyog, ragyogó égbolt, zöldellő 

völgyek és hegyek, gyönyörű és vizenyős folyók és csodálatos virágok ─ mindaz, ami felfrissítheti és 

megszépítheti földi életeteket. De e pompa és kegyelem közepette kegyetlen háború fenyegeti a 

környezetet. 

     Fájdalmas kiáltások, panaszok, káromlások és sértések érnek el hozzád. De nem látok harci kedvet 

köztetek, nem fogtatok fegyvert, hogy megvédjétek magatokat vagy támadjatok. Én ebben a nemzetben 

csak az igazságosság iránti megadást és az emberi gonoszságtól való idegenkedést látom. De ennél többet 

kérek tőletek. Szeretném látni a belém vetett bizalmadat, a lelki felkészültségedet, hogy segítsd 

felebarátodat a megpróbáltatásaiban. 

33 Az emberiség ma is háborúkba bonyolódva él, akárcsak a múltban. Nem akarta táplálni a béke 

magvait, de ezek a magok mindig, mint a manna a sivatagban, minden békére éhes ember szívébe 

hullanak. 

34 Nagy emelkedettségű lényeket küldtem a családok kebelébe, hogy megtestesüljenek ─ olyan 

angyalokat, akiknek gyermekkoruktól kezdve az a feladatuk, hogy meghajlítsák és szeretetteljessé tegyék 
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a különböző fajú és vallású emberek szívét. De mit tett az emberiség ezekkel a küldöttekkel: kétségbe 

vonta üzenetüket, üldözte és megölte őket. 

35 Láttam, hogy az emberek gyilkos háborúkat vívtak a legkorábbi időkben: Az ókori Föníciában és 

Szíriában, valamint a rómaiak és a görögök körében. Nem volt tisztelet, szeretet és igazságosság ─ sem 

egymás között, sem egyik nép részéről a másik felé. Soha az erős nem emelte fel a gyengét, és a hatalmas 

nem nyújtotta kezét a rászorulónak. Aki a civilizáció fényét mutatta meg, az nem szeretettel, igazi 

idealizmussal vitte el azt a sötétségben élő népeknek. Hódításait mindig erőszakkal, ellenségeskedéssel, 

hatalomvágyból vagy igazságtalanságból hajtotta végre. 

Amikor én, az Atya, láttam, hogy egyesekben éppúgy tudatlanság uralkodik, mint másokban, a 

világnézetük és szokásaik szerint különböző népek kebelébe küldtem prófétáimat és útkeresőimet, hogy az 

egyetlen igazságról beszéljenek, és egy és ugyanazon cél felé vezessék őket. 

     Beszéltek és előkészítették az emberek elméjét az én eljövetelemre abban a Korszakban, amelyet ti 

most a Második Korszaknak neveztek. És amikor eljött az én eljövetelem ideje, megerősítettem azoknak a 

hűséges prófétáknak a szavait, és minden úgy történt, ahogyan megmondták. 

36 Tanításom nem csak a zsidó népnek szólt, még ha az szellemileg felkészült is, már a legkorábbi 

időkben nagy megpróbáltatások által megtisztult, hogy keblére ölelje a Messiást. De a testamentum, 

amelyet rábíztam, minden embernek szólt, minden fajból. 

E nép között megjelentek apostolok, vértanúk, és nagyszámú férfi és nő, akik példamutató életet éltek, 

akik tudták, hogyan kell elvetni a szeretet magját. De más hazákban és Júdeától távoli országokban is 

virágzásnak indult az én igém, amelyet első tanítványaim hoztak. 

37 De szükséges volt, hogy ebben az "Új Világban", amelyet olyan emberek laknak, akik 

szenvedélyesen szeretnek Engem, és keresnek Engem, hogy felajánlják ajándékukat és áldozatukat, 

felragyogjon a fény, megérkezzen szeretet-üzenetem, tanításom, amely csak azt kívánja, hogy szeressétek 

egymást Bennem. 

38 Elfogadtam azoknak a teremtményeknek a tökéletlen imádatát, akik szerettek Engem, mert 

tudatlanságból ajánlották fel. Később, amikor a két kontinens közötti távolságot leküzdötték, és a magot 

idehozták, hogy szétszórják ebben az Új Világban, és elhelyezzék a lakosok szerető szívében ─ mennyi 

igazságtalanságot és erőszakot gyakoroltak azok, akik magukat az Én tanítványaimnak nevezték, az 

egyszerű szívű és felemelt lelkű emberek felett! 

39 Tiszta és őszinte szertartásaik és szokásaik csak a magukat felsőbbrendűnek tartó, ám a 

legnagyobb elmaradottság jeleit mutató emberek elmarasztalását és keménységét kapták. Csak lassan 

kapta meg ez a nép az örökségemet a hűséges tanítványokon keresztül, és értette meg isteni tisztaságát és 

eredetét. 

40 Ma újból fenyegetve látlak benneteket, körülvéve hatalmas népekkel, akik áhítoznak örökségetekre 

és megzavarják lelketek. Még nem értétek el ragyogásotok csúcsát, de még ragyogni fogtok szellemileg és 

földileg is. Figyelmeztetlek benneteket, hogy ne essetek letargiába, imádkozzatok és őrizzétek 

örökségeteket. 

41 Ebben az időben jöttem hozzátok, és ismét átadom nektek a szeretet örökségét. Az én magom nem 

vész el. Az erős viharok felkorbácsolhatják. De amikor a füleit az elemek letépik, a szemek a talajba 

hullanak, és újra kicsíráznak, hogy szüntelenül szaporodjanak. 

42 Fény lesztek ebben a világban, nemzetetek fáklya lesz a többi nemzet előtt, mindaddig, amíg 

szeretitek a békét és a jóságot annak minden formájában. Már köztetek vannak olyanok, akik a béke 

apostolai lesznek. Előkészítettem a lelküket, hogy ez a fény kivirágozhasson a szavaikban és az 

utasításaikban. Akkor ti, akik szellemileg dolgoztok, a nép jólétéért aggódó uralkodóitokkal együtt 

sikerülni fog kiterjeszteni a jótéteményeiteket azokra, akik szomjazzák a békét, az igazságot és az 

igazságosságot. 

43 A fény szimbolikusan keletről jött nyugatra, de most ez az üzenet, amit hoztam nektek, nyugatról 

keletre fog átkerülni, és mindkettő eggyé fog olvadni, ahogy az igazság ismerete, a civilizációk és a fajok 

is. Akkor, amikor már egyesültetek, rá fogtok jönni, hogy a fény nem az embertől jött az emberhez, hanem 

az Isteni Lélektől az Ő gyermekeihez. 

44 Ma sokan elutasítanak Engem, megtagadnak Engem, és megpróbálnak új utakat teremteni. De a 

Törvény egyenes és keskeny útja mindenütt ott van, ahol emberek vannak. Mert ez a törvény minden 
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ember szívében, tehetségében, lelkében ott van ─ egyetlen út, amelyen keresztül eljuthatsz Hozzám, amely 

mindig jóságra, irgalomra és megfontoltságra hív. Képes leszel arra, hogy nagy megpróbáltatások 

nehezedjenek rád, és összeomolj a súlyuk alatt. De ha szereted az igazságosságot, erősebben fogsz 

feltámadni, mint korábban, és győzedelmeskedni fogsz, mert csak a jóság marad meg az idők során. 

45 Ha békére vágysz egy nép számára, nem szükséges, hogy elmenj hozzájuk. Legyen béke a 

szívedben vagy az otthonodban. Ez elég lesz ahhoz, hogy harmóniát és egységet teremtsen annak a népnek 

a szellemében. 

46 A jó és a rossz egyaránt terjedhet távolról. Ezért megtanítottalak benneteket arra, hogy felkészült 

lélekkel jöjjetek segítségére azoknak, akiknek szükségük van a segítségetekre, akár közel, akár távol 

vannak. De óvakodjatok a háborút szító gondolatok küldésétől. Ne kívánjátok az egyik nemzet vereségét 

és a másik győzelmét, mert ez a befolyás megérkezik és felfordulást okoz. Mindenekelőtt szeressetek és 

legyetek elnézőek minden embertársatokkal. 

47 Ha megráz a háború kegyetlenségét elszenvedett sebesültek fájdalma, és szeretnél nekik egy kis 

békét és vigasztalást küldeni, keresd meg a legközelebbi beteget, vedd őt a távollévők helyettesének, és az 

Én nevemben helyezd belé irgalmadat, és Én megsimogatom és meggyógyítom a betegek sokaságát 

azokban a fájdalommal teli nemzetekben. 

48 Biztosítsd, hogy otthonod olyan templom legyen, amelyből fény sugárzik, hogy beborítsa azokat, 

akik körülvesznek téged, és e határokon túl mások is jól érzik magukat, és osztoznak a felkészülésedben. 

49 Hamarosan megemlékeztek a Messiás születéséről. Közelednek azok a napok, amikor az 

emberiség emlékezni fog erre az eseményre. Azok a népek, akik még békében élnek, örömmel fogják 

ünnepelni. De sokan vannak távoli nemzetekben, akik számára eljött a nyomorúság ideje, és akik 

megpróbálják egy pillanatra elfelejteni az aggodalmat, a félelmet, hogy segítségül hívják Lelkemet, és 

felidézzék ennek az eseménynek az emlékét. Mások már szenvednek a háború következményeitől, amely 

árvaságba, nyomorúságba taszította őket, és arra kényszerítette őket, hogy megismerjék a fájdalom minden 

formáját. 

50 Mindenkit szeretetembe fogok burkolni, meghallgatom az imájukat, és fényáradat ragyog le erre az 

emberiségre. 

51 Szükséges, hogy felkészüljetek, hogy szívetekben őrizzétek mindazt a szeretetet, amelyet két 

alkalommal kinyilatkoztattam nektek, hogy tökéletes szeretettel szeressétek egymást, és mindig az igazi 

igazságosság közbenjárói és közvetítői legyetek. Mert téged választottalak ki, hogy a te közvetítésed által 

minden emberrel szövetséget kössek. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 358  
1 Boldogok vagytok mindnyájan ─ nemcsak ezen a helyen, hanem mindenütt, ahol összegyűltök, 

hogy Atyátokkal legyetek ─, akik egy lélekként halljátok az ő szavát. 

2 Nagyon rövid az az idő, ami még hátra van, hogy tanításaimat hanghordozóim száján keresztül 

fogadjátok, hogy megtanuljátok a módját annak, hogy felkészüljetek arra, hogy utána szellemi csendben 

hallgassatok Engem. De őszintén mondom neked, soha nem hagylak el, mindig olyan közel leszek hozzád, 

mint ezekben a pillanatokban. 

3 Mindenütt jelen vagyok, ott vagyok az egész világegyetemben és minden egyes gyermekemben. 

De nem mindenki érzi Atyátok közelségét, Istenetek jelenlétét. 

4 Szentélyem a szívedben van, neked adtam a kulcsot, hogy kinyithasd. De ennek a saját akaratodból 

kell születnie, ez a kötelességed, ami a tiéd. 

5 Lelket adtam nektek, amely Önmagam része, és egy anyagi burkot, amelyben a földön élhettek. De 

őszintén mondom nektek, ha tudjátok, hogyan győzzétek le a próbákat, amelyeken ebben az életben 

keresztül kell mennetek, akkor el fogjátok érni a lelki felszabadulást. 

6 Az Első Időben megvilágosodott szellemi lényeket bíztam meg azzal a küldetéssel, hogy 

inkarnálódjanak ezen a bolygón, és prófétaként szóljanak az emberiséghez. A Második Korszakban, nagy 

irgalmasságomból, Isteni Igém emberré lett, hogy jobban megértsétek Isteneteket. Azért jöttem Jézusban, 

hogy a szeretetről beszéljek nektek. És most, a harmadik korszakban ismét eljöttem ─ a Lélekben ─, hogy 

átadjam nektek a tanításomat. 

7 Sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az emberiség elérje a szellemi érettséget. Mindig is két 

végletnek hódoltatok: az egyik az anyagelvűség volt, amellyel a nagyobb világi örömöket kerestétek; de ez 

valójában káros, mert megakadályozza a szellemet abban, hogy betöltse feladatát. De el kell kerülnetek a 

másik végletet is: a "test" megalázását, mindannak teljes megtagadását, ami ehhez az élethez tartozik; mert 

azért küldtelek titeket erre a földre, hogy emberként, emberként éljetek, és megmutattam nektek a helyes 

utat, hogy úgy éljetek, hogy "adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené". 

8 Ezt a világot nektek teremtettem, minden szépségével és tökéletességével együtt. Az emberi testet 

adtam nektek, amelyen keresztül kifejleszthetitek az összes képességet, amelyet a tökéletesség eléréséhez 

adtam nektek. 

9 Az Atya nem akarja, hogy megtagadjátok magatoktól mindazt a jót, amit ez a világ kínál nektek. 

De nem szabad a testet a lélek fölé helyezni, mert a test mulandó, de a lélek az örökkévalóságé. 

10 Birkózzatok, birkózzatok a lélek tökéletességéért. Megmutattam nektek az utat, hogy elérjétek ezt 

a célt. Az imát bíztam rátok, mint minden anyagi fegyvernél jobb "fegyvert", hogy megvédjen benneteket 

az árulással szemben az élet útján. De a legjobb fegyvert akkor kapjátok, ha teljesítitek törvényemet. 

11 Miből áll az imádság? Az ima kérés, közbenjárás, imádás és lelki elmélkedés. Minden része 

szükséges, és egyik a másikból következik. Mert bizony mondom nektek: A könyörgés abból áll, hogy az 

ember arra kér Engem, hogy teljesítsem be vágyait, elégítsem ki vágyait ─ azt, amit a legfontosabbnak és 

legmegváltóbbnak tart az életében. És bizony mondom nektek, gyermekeim, az Atya meghallgatja a 

kérést, és mindenkinek megadja azt, amire a legnagyobb szüksége van, amikor az a javára válik. De 

óvakodjatok attól, hogy olyasmit kérjetek, ami ellentétes a lelketek üdvösségével. Mert azok, akik csak 

anyagi javakat, testi örömöket és múlandó hatalmat kérnek, azt kérik, hogy a lelküket láncra verjék. 

12 A fizikai élvezetek csak szenvedéssel járnak ─ nemcsak ebben a világban, hanem a lelki világba 

való átmenet után is; mert még oda is elérhet ezeknek a fizikai vágyaknak a hatása; és mivel a lélek nem 

tud szabadulni tőlük, továbbra is gyötrik ezek a vágyak, és újra és újra vissza akar térni a földre, hogy 

reinkarnálódjon és továbbra is anyagiasan éljen. Ezért, gyermekeim, csak azt kérjétek, amire valóban 

szükségetek van a lelketek javára. 

13 Az ima második fajtája, a közbenjárás, a felebarátotok iránti szeretetből fakad, abból a szeretetből, 

amelyet Mesterként tanítottam nektek, amikor e világra jöttem. Imádkozzatok a közeli és távoli 

testvéreitekért, azokért, akik a háború következményeit szenvedik el a különböző nemzetekben, akik 

elviselik e világ mulandó uralkodóinak zsarnokságát. 

14 Készüljetek fel, gyermekeim, imádkozzatok embertársaitokért, de még ebben a közbenjárásban is 

tudnotok kell, hogyan kell kérni, mert ami fontos, az a lélek. Ha egy testvér, a szüleitek vagy a 
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gyermekeitek betegek, imádkozzatok értük, de ne ragaszkodjatok ahhoz, hogy ebben az életben 

maradjanak, ha a léleknek nem erre van szüksége. Inkább azt kérjétek, hogy ez a lélek szabaduljon fel, 

hogy szenvedéseiben megtisztuljon, hogy a fájdalom elősegítse a lélek felfelé irányuló fejlődését. Ezért 

tanította meg a Mester már a Második Időben, hogy azt mondjátok: "Atyám, legyen meg a Te akaratod". 

Az Atya ugyanis minden gyermekénél jobban tudja, mire van szüksége a léleknek. 

15 Az ima harmadik fajtája, az Isteni Lélek imádata, imádatot jelent mindazért, ami tökéletes; mert az 

ima e fajtáján keresztül egyesülhetsz a tökéletességgel, azzal a szeretettel, amely az egész világegyetemet 

átöleli. Az imádatban megtalálhatjátok a tökéletesség állapotát, amelyet mindannyiótoknak el kell érnie, és 

az imádat tovább vezet benneteket a lelki szemlélődéshez, amely az imádattal együtt az Isteni Lélekkel, az 

Örök Élet Forrásával való egyesüléshez vezet ─ a Forráshoz, amely napról napra erőt ad nektek, hogy 

elérjétek az Atya Országát. 

16 Így kell imádkoznotok: könyörgéssel kezdjétek és lelki elmélkedéssel fejezzétek be. Ez erőt ad 

nektek. 

17 Aztán, ha már jól felkészültetek, ne csak magatokért küzdjetek, hanem segítsetek 

embertársaitoknak is, hogy kövessék ezt az utat. Mert nem érhetitek el egyedül magatoknak az üdvösséget, 

hanem az egész emberiség üdvösségéért kell küzdenetek. 

18 Az emberek felkiáltanak: "Ha van az irgalom és a szeretet Istene, miért kell a jónak a gonoszok 

keze által szenvednie, az igaznak a bűnösök keze által?". Bizony mondom nektek, gyermekeim, senki sem 

jön erre a világra egyedül a saját üdvösségéért. Nem magányos egyén, hanem egy egésznek a része. 

19 Az emberi testben egy egészséges és tökéletes szerv nem szenved, ha a többi szerv beteg? 

Ez egy anyagi összehasonlítás, hogy megértsétek, milyen kapcsolat van az egyes személyek és a 

többiek között. A jóknak szenvedniük kell a rosszak kezétől, de a jók sem teljesen ártatlanok, ha nem 

dolgoznak testvéreik szellemi fejlődéséért. De mint egyénnek, mindenkinek megvan a maga felelőssége, és 

mivel az Én Lelkem része és Hozzá hasonló, rendelkezik akarattal és intelligenciával, hogy hozzájáruljon 

mindenki fejlődéséhez. 

20 Az Első Korszak óta szóltam hozzátok prófétáimon keresztül, hogy vezesselek benneteket, de nem 

azért, hogy kényszerítselek benneteket Törvényem teljesítésére. 

De az idő eltelt, és az emberi szellemlélek fejlődött, éretté vált, és most már megérti a szellemlélekként 

betöltött küldetését. Az emberiség, amely oly közel van a szakadékhoz, a kárhozathoz, lelki segítségre 

szorul tőletek. 

21 Ez a csata, a végső csata, a legszörnyűbb és legszörnyűbb csata a sötétség és a világosság között. A 

sötétség összes szelleme egyesül ebben az időben, és a fény összes szellemének szembe kell szállnia ezzel 

az erővel. 

22 Ti, akik hallottatok Engem, akik a Szentlélek fényét hordozzátok magatokban, ébredjetek fel! Ne 

pazarold többé az idődet földi örömökre, időleges célokra. Harcoljatok az emberiségért, küzdjetek azért, 

hogy az Atya Királysága eljöjjön erre a világra. Ezt a küldetést adom mindenkinek, a legkevésbé 

képzettektől a legműveltebbekig. 

A lelki világ veletek van, és mindenekelőtt az Atya, aki tele van szeretettel, tele van irgalommal ─ az 

Atya, aki végtelen fájdalommal látja a szenvedést, amelyet az emberek egymásnak okoznak. 

23 Ez a fény harca a sötétség ellen, és mindannyiótoknak addig kell harcolnia, amíg a győzelem el 

nem nyerhető. 

Imádkozzatok, gyermekeim, teljes őszinteséggel. Kövessétek az utat, amelyet az Atya mutatott nektek, 

amikor a kegyelem eme reggelén az imádságról beszélt nektek. Ez a küldetésetek, így fogjátok elérni a 

spiritualizációt magatok számára és az üdvösséget azok számára, akikért imádkoztok. 

24 Már közel van az óra, amikor utoljára halljátok hangomat emberi hangszereken keresztül. De az 

Atya ismét azt mondja nektek: 1950 után nincs mitől félnetek, ha szeretetben egyesültök. 

25 Ne gondoljátok, hogy csak azokat keresem, akik tiszta szívűek ─ nem, az elveszetteket, a 

foltosokat keresem, akiknek a legnagyobb szükségük van az irgalmamra. Azt sem gondolom, hogy 

preferenciáim lennének ─ sem azokkal szemben, akik luxusban élnek, sem azokkal szemben, akik 

szegénységben élnek. Keresem a világosságra szoruló lelket ─ a betegeket, a szenvedőket, az éhezőket, és 

kielégítem ezeket a szükségleteket a gazdagokban és a szegényekben egyaránt. 
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26 Azért jövök mindenkihez, hogy a fény, a vigasztalás és a remény üzenetét vigyem el nekik a 

szeretetteljes igazságossággal teli tanítás által. Bizony mondom nektek, aki ebből a forrásból iszik, az soha 

nem fog csalódni. 

Aki keres benne valamit a javára, az meg fogja találni. Bármit ajánlok neked, az igaz, bármit ígérek neked, 

az meg fog valósulni. Az Én szavamban nincs hazugság, amivel tele van a világotok ebben az időben! 

27 Egyetértek veletek abban, hogy kételkedőkké váltatok a földön, mert embertársaitok sok mindent 

megígértek nektek, de semmit sem teljesítettek. Ezért vannak milliók, akik semmit sem hisznek és semmit 

sem várnak, mert egyik csalódástól a másikig áldozatokká váltak. De kérdezem: Mit vársz egy 

materialista, önző és embertelen világtól? Mit vársz azoktól, akik uralják a világot, és nem a lelkiismeret 

irányítja őket, amely az egyetlen fény, amely az igaz útra vezet? 

28 Jöjjetek vissza hozzám, de panasz és neheztelés nélkül közeledjetek embertársaitok felé. Jöjjetek 

hozzám, és hagyjátok, hogy Szavam újra meggyújtsa a hit fényét a lelketekben. Mert akkor nem leszel 

többé gyenge, a keserűség eltávozik belőled, és az emberekkel szembeni bizalmatlanság és félelem helyett 

bátorságod lesz az élethez, a reményhez és a felebaráti szeretethez. 

29 Amikor az én fényem áthatolt minden szíven, és azok az emberek, akik a nemzeteket vezetik, akik 

oktatják őket, és mindazok, akiknek a legfontosabb feladatokat kell teljesíteniük, engedik, hogy az a 

magasabb fény vezesse és inspirálja őket, amely a lelkiismeret, akkor bízhattok egymásban, akkor 

bízhattok testvéreitekben, mert az én fényem mindenkiben ott lesz, és az én fényemben jelenlétem és 

szeretetből fakadó igazságosságom fog érvényesülni. 

30 Ma a szellemi zűrzavar idején éltek, amelyben a rosszat jónak nevezitek, amelyben azt hiszitek, 

hogy fényt láttok ott, ahol sötétség van, amelyben a felesleges dolgokat részesítitek előnyben a 

lényegesekkel szemben. De az én mindig készséges és segítőkész irgalmasságom időben közbelép, hogy 

megmentsen benneteket, és megmutassa nektek az igazság fényes útját ─ azt az utat, amelyről letértetek. 

31 A népek fejlődnek, és tudományos ismereteik egyre bővülnek. De kérdezem: Mi ez a "bölcsesség", 

amellyel az emberek, minél jobban behatolnak, annál jobban eltávolodnak a szellemi igazságtól, amelyben 

az élet forrása és eredete rejlik? 

32 Ez az emberi tudomány, ez az egoizmus és a materializmus által megbetegített emberiség által 

felfogott tudományosság. 

33 Akkor ez a tudás hamis, és ez a tudomány rossz, mert fájdalmas világot teremtettél vele. A 

világosság helyett sötétség uralkodik, mert egyre inkább a pusztulásba kergetitek a népeket. 

34 A tudomány a fény, a fény az élet, az erő, az egészség és a béke. Ez a tudományod gyümölcse? 

Nem, az emberiség! Ezért mondom nektek: Amíg nem engeditek, hogy a szellem fénye áthatoljon elmétek 

sötétségén, addig műveitek soha nem lesznek képesek magas és szellemi eredetűek lenni, soha nem 

lesznek képesek többnek lenni, mint puszta emberi művek. 

35 Az igazi tudás, a jó ismerete Bennem van, és Én vagyok az, aki ezt belébresztem azokba, akik 

felajánlották Nekem elméjüket kinyilatkoztatásaim letéteményeseként. Azok az emberek, akik 

önfeláldozással szentelték létüket egy olyan felfedezésnek, egy olyan kinyilatkoztatásnak, amely az 

emberiség javát szolgálja. Ezek az emberek valóban megnyitották a fény útjait, valóban a béke, az 

egészség és a vigasz üzenetét hozták embertársaiknak. Néhányan tökéletes műveket végeztek, mások 

úttörők voltak. De vannak, akik - másokhoz hasonlóan - műveken keresztül tanították meg nektek, hogy a 

jóság, a szeretet, a lélek felemelése volt a győzelem kulcsa. 

36 Bizony mondom nektek, azzal az eszmével, hogy jót cselekedjetek és békét hozzatok azoknak, 

akiknek szükségük van rá, képesek lesztek kinyitni kincstáram legtitkosabb ajtaját, mert nincsenek 

ajtó, amely ellenáll a szeretet hívásának. Aki viszont önző és gőgös céloktól vezérelve tanulásra, tudásra és 

hatalomra törekszik, annak lopnia kell, meg kell ragadnia, hogy birtokolhasson valamit abból, amit 

szeretne, hogy kinyilatkoztassanak neki. 

37 Mindebből arra következtethetsz, hogy ha a tudományod célja az emberiség jóléte és magasabb 

rendű fejlődése, akkor a kincstár kapui megnyílnak, és feltárják az ember előtt az élet végtelen titkait. 

38 Milyen keveset nyertél a javadra, és mennyit loptál ellene, hogy rosszat tegyél neked! 

39 Izrael áldott népe: Keljetek fel az imádságban, hogy érezzétek jelenlétemet. Boldogok azok, akik 

az ima által érzik Isteni Szellemem hatását, mert nem fogják magukat árvának érezni, amikor az Igém már 

nem lesz többé ismert a hanghordozókon keresztül. 
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40 Boldogok, akik szeretettel és tisztasággal gyakorolják az imádságot, és akik felemelik magukat, 

hogy közeledjenek hozzám. Bizony, nem ítélem meg, hogy imáitok kiválóak vagy tökéletlenek. Figyelek 

minden kérésre, de én vagyok a Mester, és megtanítalak imádkozni. Tökéletes vagyok, és kijavítalak 

benneteket, hogy ne kövessetek el semmilyen hibát. 

41 Szeretett emberek: Hányszor látta már az Atya, hogy a földi emberek tökéletes munkát végeznek 

az emberben, és ez tetszett Nekem. Mégsem mutatjátok meg Nekem a tökéletes műveket a lelkiben, mert 

csak akkor éritek el a lelki tökéletességet, ha már minden materializációt elvetettetek. Akkor, emberek, a 

szellemetek egy magasabb életet fog látni, látni fogja az arcomat és hallani fogja szerető hangomat. Igazán 

meg fogja érteni Törvényemet, és tudni fogja, hogy ki ő, és ki volt, és ki lesz az örök életben. 

42 Ebben az időben, Izrael népe, ebben a testhéjban, amelybe reinkarnálódni küldtelek benneteket, 

olyanok vagytok, mint egy gyermek. De ne aggódjatok, álmodjatok a tökéletességről, keressétek és 

törekedjetek rá. Mert a ti sorsotok az, hogy utat törjetek az emberiség számára, a béke, az erény, a tanítás 

és a kinyilatkoztatások útját. 

43 A ti küldetésetek, Kiválasztott Emberek, hogy rést üssetek az emberi léleknek, hogy megtalálja 

Teremtőjét saját lényében. 

44 A háromszor megtaláltad az utat, amely a tökéletességhez vezet, mert a lelkiismereted olyan, mint 

egy fénylő világítótorony, amelyben ott van az égő fáklya. De ti gyengék voltatok, és nem voltatok 

képesek érzékelni a szellemi dicsőséget ezen az úton. A hiúság és a gőg leigázta lelketek, és 

adottságaitokat csak arra használtátok, hogy királyságokat teremtsetek ebben a világban ─ olyan 

királyságokat, amelyekhez nem tartoztok; de ti urak voltatok és gazdagságot birtokoltatok, szolgáitok 

voltak és címeket szereztetek, mások fölé emeltétek magatokat, és megfeledkeztetek Atyátokról, 

elfelejtettétek küldetéseteket. 

De azután még a világ is fellázadt ellened, megalázott és leigázott téged. De abban a rabságban, 

amelybe estél, Izrael, nem feledkeztél meg rólam, felhasználtad a felkészülésed idejét, hogy újra rálépj arra 

az útra, amely hozzám vezet, és hallgattál lelkiismereted hangjára. 

45 Miért engedte meg az Atya ezeket a bukásokat? Miért engedte meg az Atya, hogy megismerd 

ennek az életnek minden hiábavalóságát, minden nehézségét és hamis dicsőségét? Vajon az Atya tényleg 

megengedte ezt? 

Igen, Kiválasztott Népem, megengedtem, hogy a romlottság és az emberi bűn tornya felemelkedjen 

előttem. Hagytam, hogy a teremtésemben létrejöjjön az a hét nagy bűn, amelynek az összes többi 

köszönhető. De bizony mondom nektek: A bűn nem tőlem származik, nem bennem keletkezik. Csak azért 

engedtem meg, hogy létezzen, hogy a lelked tapasztalatot szerezzen, hogy értékelni tudd Istened 

nagyságát, tökéletességét, igazságosságát, szeretetét, igazságosságát ─ hogy értékelni tudd azt, ami 

tökéletes, és azt is, ami tökéletlen. 

46 De az Atya azt mondja nektek: Most már elég! Fogva tartalak, lánccal, nehézségekkel és 

betegséggel terhelve. Mégsem feledkeztetek meg rólam börtönötök közepette, és én azt mondom nektek: 

Higgy bennem és benned, Izrael, én megszabadítalak téged! 

47 A fejlődésed nagyszerű, a lelked nagyszerű és ismer engem. Felhalmozod benne az igazságot, az 

őszinteséget, az irgalmat és a szeretetet, és ezekkel az ajándékokkal képes leszel békét, harmóniát, fényt és 

megváltást hozni a világnak. 

48 Ki adhat nektek békét ebben a világban, és ki fékezheti meg a háborúkat, amelyek a nemzeteket 

megragadják? Ezek azok a képességek, amelyekkel rendelkeztek, ez az igazi nagyságotok, amely az 

alázaton, a szelídségen alapul. Áldott emberek, soha ne adjátok a szeretet szavát vagy az igazságot a földi 

pénzért, soha ne hamisítsátok meg az irgalmasság cselekedetét hízelgéssel, mert akkor nem fogtok 

tanúságot tenni arról, hogy tanítványaim vagytok. 

49 Izrael népének ebben a harmadik korban az alázat, a szelídség és a szellemiség mintaképe kell 

lennie. Járj a tökéletesség útján. Most már tudjátok, áldott emberek, hogy a béke, a bölcsesség és a tanítás, 

amelyet a lelketekbe öntözök, nem csak arra való, hogy felhalmozzátok, hanem arra is, hogy szétosszátok, 

továbbadjátok, terjesszétek az emberiség között. Önök azok, akiket ezzel megbíztak. 

50 A Mester azt mondja nektek: Nem lesz elég, ha nem tesztek semmi rosszat. Azt kell tennetek, ami 

jó, hogy méltóak legyetek a mennyei királyságomra. Megbocsátottam minden hibádat, minden bukásodat, 
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megtisztítottalak minden foltodtól az Én szavammal, az Én véremmel és könnyeimmel. Ezért kérem, hogy 

küzdjetek, tegyetek erőfeszítéseket, hogy elérjétek az életút végét, ahol én vagyok. 

51 Emberek, legyetek tudatában annak a nagyszerű küldetésnek, amelyet az Atya rátok bízott 

teremtésetek pillanatában. Nem tudhatod, hogy nem ez-e az utolsó lehetőség a földön élni. De ha 

befejezetlenül hagyjátok a küldetéseteket, újra elküldelek benneteket a világba ─ egyeseket, hogy 

arassatok, másokat pedig, hogy befejezzétek a megkezdett küldetést. Mások azonban nem térnek vissza a 

Földre. Küldetéseket adok nekik, hogy a szellemi életben dolgozzanak és harcoljanak. 

52 Feltárom nektek a Magas Túlvilág nagy leckéit. Mert én most a szellemi életre készítelek fel 

benneteket, az igazi életre ─ arra az életre, amelynek nincs se kezdete, se vége. Előkészítelek, 

megmutatom neked az utat, és megmutatom neked az ajtót is, mert te vagy az elsőszülött, akit mindig is 

tanítottam az útra, amelyet a többieknek is tanítanod kell. És ahogyan én megmutattam nektek az utat 

ebben a világban, úgy kell felismernetek azt a Magas Túlvilágon is. Akkor továbbra is vezetni fogjátok a 

lelkeket azon az úton, amely az igazi békéhez vezet. 

53 Emberek: Eljött az idő, hogy tudjátok, hogyan kell imádkozni. Ma nem azt mondom nektek, hogy 

boruljatok le a földre, nem arra tanítalak benneteket, hogy ajkatokkal imádkozzatok, vagy hogy 

kiválasztott szavakkal, szép imákban szólítsatok meg Engem. Ma elmondom nektek: Forduljatok Hozzám 

lelkileg, emeljétek fel a lelketeket, és Én mindig le fogok szállni, hogy érezzétek Jelenlétemet. Ha nem 

tudjátok, hogyan beszéljetek Istenetekkel, a bűnbánatotok, a gondolataitok, a fájdalmatok elég lesz 

Nekem, a szeretetetek elég lesz Nekem. 

54 Ez az a nyelv, amit hallok, amit megértek, a szavak nélküli nyelv, az igazságosság és az őszinteség 

nyelve. Ezt az imát tanítottam nektek ebben a Harmadik Korszakban. 

55 Valahányszor jó munkát végeztetek, éreztétek békémet, megnyugvásomat és reménységemet, mert 

az Atya akkor nagyon közel van hozzátok. 

56 Az Én Igémben tűz van, és ezzel a tűzzel pusztítom el a parazsat. 

57 "Szeressétek egymást! Ne gúnyolódjatok azon a hamis istenen, amelyet embertársaitok imádnak. 

Ne nyilvánítsd hamisnak embertársaid tanításait, bármilyen tévesek is legyenek azok. Ha azt akarod, hogy 

az emberek tiszteljenek és kövessenek téged, először is tiszteletet kell mutatnod. De ne féljetek senkitől, 

mert én adtam nektek az igazságot és az ige ajándékát. Álljatok ki, beszéljetek és győzzétek meg 

embertársaitokat. Az igében van a balzsam, a szeretet, az erő és az élet. Az igében van az erő, hogy 

megnyílhassatok. 

58 Szavam lejegyezve marad minden időkre, ebből fogjátok összeállítani a harmadik korszak 

könyvét, a Harmadik Testamentumot, az Atya utolsó üzenetét; mert mindhárom korszakban Istennek 

megvoltak az "aranytollai "*, hogy bölcsességét az emberiségre hagyja. 
* Ez a kifejezés az isteni igehirdetések azon résztvevőinek megnevezésére utal, akiknek az volt a feladatuk, hogy 

az Úr szavát gyorsírással lejegyezzék. 

59 Mózes volt az első "aranytoll", amelyet az Atya használt, hogy kitörölhetetlen betűkkel írja fel az 

Első Korszak eseményeit egy tekercsre. Mózes volt Jehova "aranytolla". 

60 A második korszak apostolai és követői között Jézusnak négy "tollnoka" volt, és ezek Máté, Márk, 

Lukács és János voltak. Ezek voltak az Isteni Mester "aranytollai". De amikor eljött az idő, hogy az Első 

Testamentumot a szeretet, a tudás és a szellemi fejlődés kötelékei egyesítsék a Második Testamentummal, 

egyetlen könyvvé vált. 

61 Most, a Harmadik Időben, amikor újból megkapjátok az Igémet, "aranytollakat" is kijelöltem, hogy 

írásban megmaradjon. 

Amikor eljön az idő, egyetlen könyvet fogtok összeállítani, és ez a könyv, a harmadik korszak könyve, 

─ amikor eljön az idő ─ szintén egyesülni fog a második korszak és az első korszak könyvével, és akkor a 

három korszak kinyilatkoztatásaiból, próféciáiból és szavaiból létrejön az Élet Nagy Könyve* minden 

lélek épülésére. 

Akkor tudni fogjátok, hogy minden szó ─ az elsőtől az utolsóig ─ beteljesedett igazságban és 

szellemben, hogy minden prófécia a történelem előre jelzett folyamata volt, amelyet az Atya 

kinyilatkoztatott az emberiségnek. Mert egyedül Isten képes arra, hogy leírja azokat az eseményeket, 

amelyek bekövetkeznek.  
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* Magyarázó szöveg az Igaz Élet Könyvének 85. utasítás 24. verséből: "Nem kell bajlódnotok azzal, hogy ez a (most 

születő) Testamentum vagy Könyv egyesüljön az előzőekkel, mert én vagyok az, aki ebben a Könyvben egyesítettem a 

három idők kinyilatkoztatásait és tanításait, azokból a lényeget kivonva, hogy egyetlen üzenetet hozzak létre."" 

62 Amikor a próféták szóltak, nem ők, hanem Isten tette ezt az ő közvetítésükkel. 

63 Elegendő előkészületet adtam új kiválasztottjaimnak, ahogy Mózesnek és a második korszak négy 

tanítványának is, hogy az Én Igém teljes épségben, teljes tisztaságban és igazságban legyen megírva, mert 

a holnapi nemzedékeknek szól; de ha valaki hozzá akarna tenni vagy törölni akarna ebből a Könyvből, azt 

számon fogom kérni. 

64 Nos, szeretett gyermekeim: ki tulajdonít jelentőséget annak a könyvnek, amelyet most kezdtek 

összeállítani? Igazság szerint ─ senki! De eljön majd az idő, amikor az emberiség, tele vágyakozással, tele 

kíváncsisággal, el fogja kérni a könyvedet, és akkor felébred, felfedezi a szavamat, és megvitatja azt. 

Ebben az eszmei összecsapásban pártok fognak felbukkanni ─ tudósok, teológusok és filozófusok. A 

nemzeteknek el fogják vinni Szavad és a Bölcsesség Könyvének bizonyságtételét, és mindenki az én 

Tanításomról fog beszélni. Ez lesz az új csata kezdete, a szavak, gondolatok és ideológiák háborúja; de 

végül, amikor mindenki igazában és lélekben megismeri, hogy az Élet Nagy Könyvét az Úr írta, 

testvérként fogják egymást átölelni és szeretni, ahogyan az én akaratom. 

65 Miért nem volt elegendő Jehova szava az első korszakban a világ egyesítésére, és miért nem volt 

képes erre Jézus tanítása a másodikban? Miért nem volt elég ebben az időben, hogy 1866 óta közvetítem 

Igémet, hogy a nemzetek szeressék egymást és békében éljenek? 

66 Szükség van arra, hogy a három könyv egyet alkosson, hogy ez az Ige megvilágítsa az egész 

világot. Akkor az emberiség követni fogja ezt a fényt, és Babilon átka megszűnik, mert minden ember el 

fogja olvasni az Igaz Élet Nagy Könyvét, mindenki ugyanazt a tanítást fogja követni, és szeretni fogja 

egymást lélekben és igazságban, mint Isten gyermekei. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 359  
1 Szeretett tanítványok: Örüljetek Mesteretek utolsó megnyilvánulásainak, és ez idő után gyertek az 

ima útjára, hogy beszéljetek Velem. Imádkozzatok mindig ─ a béke napjaiban, a megpróbáltatások 

napjaiban, hogy erősnek és bátornak érezzétek magatokat a megpróbáltatásokhoz. 

2 Ez az időszak a spirituális horizontok tágulásáról és boldogságról szólt azok számára, akik 

megértették, hogyan kell értelmezni tanításaimat. A gyermek eljött, hogy találkozzon az Atyjával, és a 

kapott tanítások révén olyan biztonságban érezte magát a keblénél, olyan erősnek a meggyőződésében, és 

olyan szeretettnek is, hogy csak azért fog élni, hogy őrizze a kincsét, és emlékezzen arra a kiváltságra, 

amellyel megajándékozták. Vegye azonban tudomásul, hogy minden gyermekemet ugyanolyan szeretettel 

szeretem. Mindannyian az Én családomat alkotjátok, és még ha csak kevesen is láttátok közvetlenül az 

embereken keresztül történő megnyilvánulásomat, mindannyian kaptatok fényt és inspirációt Tőlem. 

3 Minden embernek találkozója van Velem, és mindannyian eljöttök Hozzám. Az utak előkészítve. 

A legegyszerűbb elméket hívták először, aztán majd jönnek a többiek. Alázatosan, lehajtott lélekkel, 

lázadástól és hamis nagyzolásuktól mentesen érkeznek. És abban az órában megbocsátok nekik 

alázatosságukért és önismeretükért, és nagyszerű megbízatásokat adok nekik a rájuk váró nagy küldetés 

teljesítéséhez. 

4 Abban az időben, amikor mindenkit elhívok, a merevnyakúak odaadóvá válnak, a keményszívűek 

gyengédszívűvé, és a büszkék tudni fogják, hogyan kell meghajolni az igaz engedelmességgel. Mert az én 

Lelkem mindenkit tanítani fog, megvilágosítja és megáldja nagyon szeretett gyermekeimet, és lelkükből 

egy ima, egy egységes szeretetének fog felcsendülni Atyjuk és Teremtőjük számára. Azokban a napokban 

nagy erényű lelkek fognak belépni erre a bolygóra, és azok, akik már itt megtértek, a tökéletesség iránti 

nagy vágyakozással más szellemi otthonokba mennek. 

5 Bizony mondom nektek, ti, akik követtétek tanításaimat, amikor ezek a hanghordozók 

elhallgatnak, és nem közvetítik többé Szavamat, nem fogjátok úgy érezni, hogy távol maradok tőletek. 

Közel fogsz érezni Engem, a belső templomodban leszek, és abban továbbra is hallani fogod a hangomat, 

és ezzel együtt az útmutatásomat és vigasztalásomat. 

6 Arról, hogy mi fog bekövetkezni ezen a világon 1950 után, keveset tudtok. De figyelmeztetlek 

benneteket, és elmondom nektek, hogy abban a keserű pohárban, amelyet az emberiség jelenleg iszik, az 

élesztőgombák még mindig ott vannak az alján, és a fájdalom fokozódni fog. De azután, amikor a 

vezeklésnek vége lesz, leveszik róla, és az öröm új poharát kínálják majd neki. 

7 A szellemvilág továbbra is óvni és védeni fogja az embereket, mint életük és tökéletességük 

figyelmes őrzője, így teljesítve a tőlem kapott küldetést. 

8 Az utolsó leckém után folytatni fogjátok szavaim tanulmányozását, hogy tudjátok, mit kell 

tennetek, és amikor ez megtörténik, akkor velem együtt az emberiség segítségének és védelmének 

egyetlen szellemét fogjátok alkotni. 

9 Az Isteni Anya a leggyengédebb szeretetét árasztja minden gyermekére. Ő a szegények és az árvák 

védőköpenye, a betegek és a gyámoltalanok gyengéd gondoskodása. Lelke, amely mindenkiért kiáll, segít 

ennek a világnak a megpróbáltatások órájában. 

10 Gondolatban járjátok végig világotokat, és vigyétek a vigasztalás és a testvériség üzenetét 

embertársaitoknak. Megnyilvánulásom utolsó napján minden nemzethez szólni fogok, és szavaim 

kitörölhetetlenül megmaradnak tanítványaimban. Apostolokként hagylak benneteket, hogy menjetek 

azokhoz, akiknek szükségük van rátok. 

11 Nyugodj meg a keblemnél, és felejtsd el a megpróbáltatásokat. Mert megnyilvánulásom utolsó 

napján megoldom nektek azokat a nagy problémákat, amelyeket elém hoztok. 

12 Készüljetek fel, mert a próbatétel órája már közeledik! Áldottak azok a hanghordozók, akik az 

utolsó pillanatig odaadóan és küldetésük tudatában adták tovább inspirációmat. 

13 A látóknak az lesz a benyomásuk, hogy egy új áldozati halál zajlik Bennem, mert Lelkem az 

emberek iránti szeretetből végtelenül megismétli az Ő Szenvedését. Emlékezzetek a szeretet eme 

bizonyítékaira, hogy üdvösséget találjatok. 

14 Mária vigyázni fog rátok hosszú utatokon, mellettetek fog állni, ahogyan a tanítványaimmal tette a 

Második Korszakban. Ő volt a szerető és gyengéd Anya, aki gyengédségével bátorságot adott ezeknek a 
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lelkeknek, örömmel töltötte el a szívüket, és megosztotta velük a fájdalom óráit. És amikor imádkozott, az 

Anya gondolatai is felemelkedtek, és az Atya akaratát várták. 

15 Ebben a jelen időben Mária beborít titeket lelki palástjával, hogy ne lepjenek meg benneteket a 

közelgő megpróbáltatások. 

16 Lelketekkel és szívetekkel azt a templomot fogjátok alkotni, amelyben a Szentlélek megmutatja 

magát, hogy az engedelmesség és a lelkiség nyomát hagyjátok a világon. 

17 Szavam, mint az új hajnal fénye, fokozatosan megvilágítja és felébreszti minden nemzet lakóit. 

18 Én vagyok a csillag, amely az Ígéret Földjére vezet. Itt van az én Igém szeretettel átitatott 

koncertje, amely bátorítja a lelketeket az úton. 

19 Amikor a fájdalom közelebb hozott hozzám, szeretettel fogadlak ─ bízzatok Bennem. Veled 

akarok lenni, és te is Velem leszel, hogy te és én egyek legyünk ebben a harmóniában. Szeretnék a társad 

lenni, aki megmutatja az utat a fejlődésedhez ─ a fény, amely mindig előtted jár. 

20 Én vagyok a Mester, aki átalakít és lelkivé tesz benneteket, aki gyengédséggel tölti meg szíveteket, 

hogy az kifejeződjön szavaitokban, tekintetetekben és műveitekben. 

21 Hangolódjatok a szeretetre, amely az az erő, amely a világokat egyetemes összhangban mozgatja. 

Közeledjetek hozzám, hogy megkapjátok Szavam lényegét, hogy érezzétek szeretetem mérhetetlenségét, 

hogy ti is bátoríthassátok a szenvedőket, és felszáríthassátok a síró könnyeit. 

22 Vigaszt adok nektek szenvedéseitekben, meggyógyítom sebeiteket, és csak a tapasztalat fényét 

hagyom bennetek, hogy elgondolkodhassatok, és biztosítsam, hogy lelketek közelebb kerüljön hozzám. 

23 Ha spiritualizáljátok magatokat, műveitek olyanok lesznek előttem, mint az illatos rózsák. Amikor 

imádkozol, hang nélkül, mondatok nélkül, szerető és vigasztaló rezgéssel válaszolok neked. Milyen 

felemelő lesz az a pillanat, amikor válaszként megérezzétek simogatásomat. 

24 Emberiség, hallgassatok meg, nem akarom, hogy bármelyikőtök is elpusztuljon. Jöjjetek a hívásra, 

amellyel a pásztor hívja a juhait. Sokan szétszóródnak a fájdalom útján. De mindannyian el fogjátok érni 

az akadályt, ahol szeretetem vár rátok, hogy megváltson benneteket. 

25 Szeretett emberek: egyesüljetek testvéreitekkel, hogy amikor közösségben vagytok Velem, az 

általam belétek oltott szeretet által megbocsássátok még a legsúlyosabb sértéseket is. Miért ne bocsátanál 

meg annak, aki nem tudja, mit tesz? Nem tudja, mert nem veszi észre, hogy ezt a gonoszságot saját 

magának okozza. 

26 A második korszakban a Messiás az emberek között élt, hogy szeretettel vezesse őket, enyhítse 

szenvedésüket, és átadja nekik tanítását, hogy szeressék egymást. 

27 Azokban a napokban mély álomba merült embereket találtam, akiket csak a világ gazdagsága és 

szerencséje tett naggyá. Amikor megtudták, hogy a megígért Messiás egy feltűnésmentes születési helyen 

született, zavaruk ezért nagyon nagy volt. 

28 Azt találtam, hogy a népem a császár alattvalójává vált. Mégis világosságot, békét és vigaszt adtam 

nekik. Meg volt írva, hogy az Atya Igéje eljön, hogy beszéljen az emberekhez, és megtanítsa őket a 

törvény betartására, és megmentse őket a pusztulástól. Szükség volt arra, hogy megigya a szenvedés 

poharát, hogy megmutassa nektek az üdvösséghez vezető utat. 

29 Gyermekkoromtól fogva beszéltem a törvény tanítóival, és olyan voltam, mint egy üdvözítő 

csillag, amely az elveszetteket az üdvösségük menedékhelyére vezette. 

30 Szeretett emberek: Kemény volt apostolaim küzdelme, hogy felkészítsék az emberiséget a 

Tanításommal. Távozásom után tétovázás nélkül, embertársaik gonoszságától sem riadva vissza, harcba 

indultak. Bíztak Bennem, és napról napra terjesztették a szeretetről és irgalomról szóló tanításaimat. De 

mit tett velük az emberiség? Utasítsátok el őket, és vonszoljátok őket a vérpadra. Üldözték és kigúnyolták 

őket, mégis életük utolsó pillanatáig teljesítették küldetésemet. 

31 Ezúttal azt mondom nektek, emberek: nem lesztek többé mártírok, ma már csak felkészülést kérek 

tőletek, hogy elvigyétek a kenyeret és a vizet az emberiségnek. De ebben az időben is emberek állnak 

majd az utatokba. 

32 Te vagy Izrael, az emberiség erős embere, akit embertársaid támogatására rendeltem. Rajtad 

keresztül elnyerik Istened irgalmát, megbocsátását, szeretetét és könyörületét. 
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33 A második korszakban a bölcsek, akiket "bölcseknek" neveztek, aranyat, tömjént és mirhát 

ajánlottak fel Nekem tudásuk bizonyítékaként. Az egyszerű pásztorok is lábaim elé tették áldozataikat. Ma 

azonban szeretetfelajánlásként fogadom lelketekből a ti felemeléseteket, a ti imátokat. 

34 Szeretett emberek: Minden korban beszéltem hozzátok, és ebben a Harmadik Korban sok 

mindenre megtanítottalak benneteket. Néhányan közületek csak keveset hallottak Engem. Mégis, 

nagyszerű tanításaimat "aranytollam" írta le, és ha már nem hallasz Engem egy hanghordozón keresztül, 

ezek továbbra is vezetni és bátorítani fognak téged. Mert az étel, amit asztalomnál adok nektek, finom 

lesz, és megerősíti a lelketeket. 

35 Felejtsd el a fájdalmat abban a pillanatban, amikor megkapod a szavamat. Távolítsátok el 

magatokat e világ kísértéseitől, legyetek áhítatosak e lelki asztalnál. Boldogok, akik ezzel a 

felkészültséggel hallgatják igémet, mert az életet jelent a lelketeknek. 

36 A kísértés megfoszt a tiszta ruhától. De amikor szomorúságot és mély fájdalmat látok bennetek, 

újra betakarlak lelki palástommal. 

37 Legyetek erősek az élet megpróbáltatásaiban, oldjátok meg a problémáitokat a rátok bízott fény 

segítségével. Távolíts el minden akadályt az utadból, amely megállíthatna a fejlődésedben. Távolítsátok el 

a fanatizmust és a képmutatást a szívetekből, legyetek az erős gondolkodásúak ebben a világban, és 

kovácsoljátok össze a szeretet és a testvériség láncát. 

38 Ti spiritiszták vagytok, ti nem anyagi templomokat építetek bronzharangokkal, ti a lelketekben, a 

szívetekben építetek templomot, és az Atya eljön ebbe a templomba, és örökké veletek lesz. Én magam 

leszek ennek a templomnak a fénye. 

39 Értsétek meg, hogy azért jöttem ebben az időben, hogy felébresszelek benneteket a halál álmából, 

hogy új napot mutassak nektek, hogy meghalljátok a hangomat, és hogy meglássatok Engem. 

40 Ti vagytok a fény gyermekei, akiknek az a feladatuk, hogy megvilágosítsák azokat a titkokat, 

amelyeket az emberek az Én Munkámban fedeztek fel, hogy mindenki megértsen Engem. 

41 Minden korábbi szokást, amit hozzáadtatok a munkámhoz, el kell hagynotok, és akkor egyetlen 

céllal és egyetlen akarattal lelkesítitek magatokat. 

42 A gonoszság elnyomott benneteket, és az anyagiassághoz láncolva vártatok Engem az emberek 

által teremtett kőtemplomok teteje alatt. Nem értettétek meg, hogy ebben az időben azért jöttem el 

szellemben, hogy átadjam nektek a tanításomat. Mégis itt vagyok, és az alázatosok között teszem magam 

ismertté, hogy ők elvihessék a világnak azt az üzenetet, amely szellemileg felszabadítja az emberiséget. 

43 Szerető Atyaként jövök hozzátok, hogy megmutassam nektek szeretetemet. Mert még a bíró előtt 

is én vagyok a ti Atyátok, aki megbocsát nektek, és köpenyével betakarja lelki meztelenségeteket. De mint 

a tökéletes Bíró, odaadom nektek az Igémet, és lehetőséget adok nektek, hogy visszaállítsátok lelketek 

eredeti tisztaságát. 

44 Most itt az ideje, hogy beteljesítsétek törvényemet. Azt akarod, hogy újra számon kérjelek, mert 

nem értettél meg Engem? A harmadik korszak jó és hűséges tanítványainak kell lennetek ─ ne aludjatok 

tovább! Ne feledjétek, hogy sebeim még mindig isteni vért ontanak. 

45 Ne várjatok arra, hogy igazságosságom érezhető legyen közöttetek. Keljetek fel, emberek, és 

mutassátok meg nekem, hogy megsokszorozódnak a magok, amelyeket rátok bíztam. De ha még nem 

tapasztaltátok meg a világ megtérését, az azért van, mert nem készítettétek fel és nem lelkesítettétek 

magatokat. 

46 Izrael, készülj fel, mert el kell indulnod és terjesztened kell tanításomat, hogy az emberiség 

megértse, és akkor, amikor már nem hallod szavamat, nem lesz benned fájdalom. 

47 Kiválasztott emberek: Spiritualizáljátok magatokat, haladjatok előre, hogy az idő múlása ne érjen 

benneteket felkészületlenül. Tegyétek magatokat méltóvá a jutalomra, amely a Felsőbbrendűségben vár 

rátok. 

48 Eljött az idő, amikor a Mester már nem a hanghordozókon keresztül adja át nektek a szavát. De 

nem az az akaratom, hogy visszatérjetek azokhoz az utakhoz, amelyeken elveszíthetitek a tanításaim 

gyakorlása által szerzett felszereléseteket. Használjátok az erőmet, és világosság lesz az elmétekben. 

49 Megvilágítottam az utadat, mert én vagyok a lelked vezetője. Azért dolgozom, hogy 

megmentselek. Én vagyok az Atyátok, és Atyaként adtam nektek az Igémet, hogy többé ne essetek el az 

utatokon. 
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50 Keressetek Engem, gyermekeim, a szívetekben, mert ott lakom. Érezzétek a bűnbánatot, hogy az 

Ígéret Földjén élhessetek. 

51 Én vagyok a fény, amely szüntelenül árad. 

52 Én vagyok "az Örök Ige", aki azt kérdezi tőletek: Mikor térsz vissza Hozzám? 

53 Legyetek jól, áldott emberek, békém, világosságom és szeretetem veletek van. 

54 Népem: A mai nap az emlékezés napja, amikor az egész emberiség Jézus születésének ünneplésére 

készül. Az emberek lelkileg egyesültek, hogy felajánlják kéréseiket, kérve a világ békéjét. De míg 

egyeseknek ez az ima a szívük mélyéről fakad, másoknak csak szavakból áll. Az igazi imát, amely a 

spiritualizáció szülötte, csak nagyon kevesen gyakorolják. De a föld összes népének felkészülése, 

egyesülve a spiritualista emberek felkészülésével, egyetlen imát, egyetlen könyörgést alkot, amely eljut 

hozzám. 

55 A szeretetet, amelyet Mesterként hirdettem a világnak, nem értették meg, és ezért szítja az ember a 

gyilkos háborúkat az ellenségeskedéseivel. A cselekedeteid hozzák meg a gyümölcsöt, amit utána learatsz. 

Ha igazságos akarsz lenni, minden lehetőséged megvan arra, hogy jót tegyél. 

Kegyelmemet kiárasztom belétek, hogy teljes tökéletességgel teljesíthessétek küldetéseteket. De ha 

akaratodat és önzésedet akarod érvényesíteni, és nem engedelmeskedsz törvényemnek, akkor felelős leszel 

az általad okozott rosszért. 

56 Spiritualista emberek: A ti feladatotok, hogy egyesüljetek a világ megsegítésére a térben működő 

szellemi erőkkel. Egyesüljetek azokkal is, akik a béke és a nyugalom, a szeretet és a jólét világában 

gondolkodnak. 

57 Szeretett emberek: az Én Igém nemcsak titeket táplál. Szavam inspirációként sugárzik 

mindazokba, akik emberi fájdalmat éreznek ─ azokba, akik jóságra és irgalomra vágynak az emberiség 

számára. Boldogok azok, akik megbocsátanak és megbánják adósságaikat, akik készek megtisztulni és 

legyőzni önmagukat, hogy lelkileg felemelkedjenek és az emberiséget szolgálják. Nekik adom 

kegyelmemet, inspirációmat, megbocsátásomat. 

58 A nemzetek csak úgy élhetnek békében, ha engedelmeskednek azoknak a keresztény elveknek, 

amelyeket Jézus tanított a világnak a második korszakban, és amelyekre most emlékeztetlek benneteket. 

59 A szeretet, a megértés és az irgalom elvei azok, amelyeket az emberiségnek gyakorolnia kell 

ahhoz, hogy békében élhessen. De azoknak is adom szeretetemet és irgalmamat, akiknek hiányzik a lelki 

fejlődésük, és nem törődnek az adósságaikkal. Mindannyiótokat a nyájamnak tekintelek, és 

mindannyiótokat egyformán szeretlek. Ezért mondom nektek: Senki sincs távol Tőlem; megbocsátásom az 

egész világra kiterjed. Még ha lázadoztok is Törvényem ellen és tápláljátok ellenségeskedéseteket, egyszer 

és ezerszer megbocsátok nektek, hogy egyenlő esélyetek legyen megújulni és elérni az örök 

tökéletességet. 

60 A spiritualizmus nem vallás; ez ugyanaz a tanítás, mint amit Jézus személyében terjesztettem a 

világ minden kor minden emberének útmutatására. Ez az Én tanításom a szeretetről, az igazságosságról, a 

megértésről és a megbocsátásról. 

61 Ebben a Harmadik Időben csak azért beszéltem hozzátok nagyobb tisztasággal, mert spirituális, 

fizikai és intellektuális fejlődéseteknek köszönhetően. 

62 A spiritualizmus mindenkiben és minden emberben ott lesz. Azért beszélek a lélekhez, hogy a 

testével együtt emelkedjen fel, és hogy az utóbbi kinyilatkoztatást és inspirációt kapjon a saját lelkétől, 

amelyet saját maga és az általános jó érdekében alkalmazhat, így teljesítve az egyetemes törvényt, hogy az 

emberiség javáért dolgozzon. 

63 Spirituális munkámat minden időben megértették mindazok az emberek, akik felébredtek és az 

örök tökéletesség felé fejlődtek. Kegyelmem és isteni bölcsességem kimeríthetetlen forrásából kaptak, és a 

szellemi világtól inspirálva egy jobb jövőt készítettek elő az emberiség számára. Az emberiség minden 

tudományos és hasznos kibontakozását a magas szellemi lények inspirálták, akik tanítóként szüntelenül 

irányítják az agyakat, amelyek a közjó érdekében készülnek dolgozni. 

64 Az agy így kapja meg a tanításom értelmét, bölcsességem inspirációját. De az ember szellemi 

felkészültségének, hajlamainak és gondolkodási szabadságának megfelelően az ember ezeket az eszméket 

a javára vagy a vesztére fogadhatja. 



U 359 

144 

65 Ha a tudós az értelmi képességeivel az emberiség tönkretételén és elpusztításán dolgozik, ne 

tulajdonítsa ezt a magas szellemű lények ihletésének. 

66 Ezek a szellemi lények inspirálták az agyát, hogy megértse a természetet, hogy felfedezze azt, 

felfedezze nagy titkait és megértse minden megnyilvánulását. De az embernek megvan a szabadsága, hogy 

ezt az ihletet, ezt a kegyelmet úgy alkalmazza, ahogyan akarja. Jótéteményként érkezik hozzá; de ha 

érzelmei nemesek, vagy ha romlott ösztönei vagy a szellemiség hiánya miatt ezt az ihletet gonoszság 

okozására akarja felhasználni, akkor ezt is megteheti. 

67 Ez az akarat szabadsága, amelyet az embernek adtam, hogy felelős legyen tetteiért, és azokon 

keresztül érdemeket szerezzen, vagy elszenvedje azt a megtisztulást, amelyet tökéletlen cselekedetei 

okoznak. 

68 Az emberi lény a szellemi létrészét tekintve Istene "képére és hasonlatosságára" lett teremtve, 

mivel ugyanazokkal a képességekkel van felruházva, mint az Isteni Lélek. A tested a földhöz tartozik, de a 

szellemi lelked tőlem származik, és tisztán és tökéletesen kell visszatérnie hozzám. Ezért a lélek útja egy 

hosszú evolúció. 

69 Örök létezésében egyetlen test nem elegendő a léleknek, ahogyan egyetlen ruhadarab sem 

elegendő a testnek az e világi élet során. Ezért van szükség a lélek reinkarnációjára a fejlődéséhez. Minden 

egyes szakaszban megismerkedhetsz a gazdagsággal és a szegénységgel, az egészséggel és az embereket 

sújtó összes betegséggel. Megtanulsz az önzésről, a büszkeségről, a bánatról és az irgalom hiányáról, de a 

megbocsátásról és a szeretetről, a nemességről és a nagylelkűségről is. 

70 Idáig eljutottatok, különböző testekbe inkarnálódva. Lelked fokozatosan megtisztult a foltoktól. 

Mert kezdettől fogva hagyta, hogy a test hajlama legyőzze, és így eltávolodott attól a tisztaságtól és 

tökéletességtől, amellyel rendelkezett, amikor tőlem származott. 

71 Elértétek a Harmadik Időt, és a lelketek fejlődött, de még nem eléggé ahhoz, hogy teljesen uralni 

tudja fizikai ösztöneit, és egy teljesen spirituális szakaszban éljen. 

72 Ebben a Harmadik Időben a megértés emberi szervén keresztül magyaráztam el Tanításomat, hogy 

új lehetőséget adjak nektek lelketek fejlődési útján. 

73 Áldott Emberek: Ahogyan tanítványaim a Második Korszakban nem értették meg tanításaim 

nagyságát, amíg hallottak Engem és tanúi voltak nagyszerű cselekedeteimnek, amíg nem voltam többé 

velük, és csak akkor határozták el, hogy cselekedeteiket a lehető legnagyobb mértékben tanításaimhoz 

igazítják, ugyanez fog történni veletek is, Emberek. Meghagyom nektek a szellemi bölcsességet, hogy 

cselekedeteitek méltók és méltók legyenek az Én Művemhez, és ugyanez szolgáljon nektek alapként és 

inspirációként, és minden egyes művetekkel elmondhassátok a világnak, hogy Krisztus szellemileg 

kinyilatkoztatta magát, és az Ő végtelen irgalmassága által előkészített értelemmel, mint a kegyelem és 

bölcsesség kimeríthetetlen forrásával árasztja ki inspirációját. 

74 Megtanítottam nektek, hogy úgy gondoljatok Istenre, mint a Minden-Egyetlenre, mint a szellemi 

képzelet határai nélküli csodára, mint az Erőre, amely mozgást és cselekvést okoz az egész 

világegyetemben ─ mint az Életre, amely megnyilvánul mind a legegyszerűbb növényben, mind azokban a 

világokban, amelyek milliószámra futnak az űrben, anélkül, hogy bármelyikük is ellenszegülne az őket 

irányító Törvénynek. 

75 Ez a törvény Én, a ti Istenetek, a szüntelen fejlődés törvénye, amely lenyűgözi az embert, és 

hatalmas kutatási területeket nyit meg előtte, amelyek lehetővé teszik számára, hogy egyre jobban 

behatoljon a természet titkaiba. 

76 Így az ember és Isten közötti közösséget is megerősíti e természet megismerése, amelyben Isten 

nagysága és hatalma nyilatkozik meg. 

77 Isten tehát nem egy alak, nem egy szimbólum, nem egy jelenség. 

78 Minden, ami létrejött, egy állandó evolúció során alakult ki ─ már mondtam nektek ─ az élet 

kezdetétől, vagyis attól a pillanattól kezdve, amikor az életet egy atomban megnyilvánítottam, és ez 

molekulákká, a molekulák pedig elemekké fejlődtek, és ezekből keletkeztek a világok, amelyek a logikus 

és természetes evolúció ugyanazon törvénye szerint népesítették be magukat. 

79 Tanításom minden tudás, minden tevékenység alapja ─ ez a fény, amely képessé tesz felismerni 

minden olyan csodát, amelyet az ember még nem képes felfogni, mert nincs eléggé spiritualizálva. 
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80 Az ember az, aki akadályokat emel a lelki fejlődése elé. Isten nem büntet, és nem is hóhér. Isten 

mindenható, Ő az erő, a fény, az élet és a szeretet. Megtestesítette az Ő "Igéjét", hogy úgy éljen a földön, 

mint ti, ugyanolyan kísértéseknek kitéve, és ezen keresztül még jobban szeretett benneteket. Mivel Isten a 

bölcsesség, a megértés, az egyetemes béke ─ hogyan hihetnéd, hogy bár szeretlek, ahogy szeretlek ─ hogy 

bár annyi kegyelemmel és ajándékkal ruházom fel az embert ─ hogy bár felkészítem őt az örök szellemi 

életre, mégis megbüntethetném? 

Nem, emberiség, ti magatok vagytok azok, akiket a fájdalom minden megpróbáltatása sújt. Elhajítod a 

lándzsát, amely megsebesíti embertársadat, felemeled a gyilkos kezet, hogy kiiktasd azt, aki zavar téged. 

Ezért mondom nektek, hogy ti vagytok azok, akiket isteni igazságosságom szerint meg kell tisztítani. Ha 

cselekedeteid a mindent átfogó tökéletességre irányulnak, akkor érdemeid révén jutalmat érdemeltél ki. De 

ha a cselekedeteid rosszak, akkor tisztulás, akár a testben, akár a lélekben. 

81 A gonoszt képviselő hatalmak fokozatosan erős magot alkotnak, hogy háborúikba taszítsák a 

világot, hogy az emberek elutasítsák egymást és mindenhol 

A pusztítás az. 

82 Ez lesz az utolsó év, amikor a megértés emberi szervén keresztül emlékeztetem Önöket a szeretet 

és a megbocsátás keresztény elveire. 

83 Szeressétek felebarátotokat, éljetek békében magatokkal, bocsássatok meg azoknak, akik 

megbántottak benneteket. Mert Krisztus megbocsát nektek, és a Mesteretek, aki e Harmadik Korszakban a 

Szentlélek Fényeként nyilatkozik meg, hasonlóképpen megbocsát az emberiségnek. 

84 Népem: Nyissátok ki ajkatok, hogy vigaszt, bátorítást és tanácsot adjatok. Legyen minden 

cselekedetetek a szeretet példája, hogy tanításom inkább a cselekedeteitek, mint a szavaitok által legyen 

érthető. 

85 Így a világ meg fogja érteni, hogy Krisztus újra a földön járt ─ nem testi formában, azzal a testtel, 

amelyet Jézus 33 évig birtokolt, hanem a fény és a szellemi bölcsesség által, amely minden egyes 

tanítványára kiáradt. 

86 Szeretett emberek: Annak érdekében, ami nemes és nagylelkű a lelketekben, azt mondom nektek: 

Vigyétek a tanításomat, tegyétek a jót, ne ítéljetek el senkit. Vigyázz arra, hogy a tested ne olyan eszköz 

legyen, ami miatt elfajulsz és tisztátalanná válsz, hanem segítsen felemelni a lelkedet, és ha ki is vagy téve 

a kísértéseknek, győztesen kerülj ki belőlük. 

87 Értsd meg a testedet úgy, mint valami törékeny dolgot, amit a léleknek adtak a fejlődéséhez. 

88 Ne ítéljétek el a többi tanítást tökéletlennek, korlátozzátok magatokat a jó munkára. 

89 Tiszta és tiszta munkámat a kezedbe adom, és te leszel felelős azért, ahogyan a spiritualizmus 

kibontakozik. 

90 Nem hagyok nektek rögzített szertartásokat, sem bizonyos szertartások elvégzésének 

kötelezettségét. Mert nem az az akaratom, hogy ismét fanatizmusba essetek. Össze kell gyűlnötök, hogy 

tanulmányozzátok az Igét, és gondoskodjatok arról, hogy a többiek is részesüljenek ebben a tudásban. 

91 A spiritualizáció akkor válik kézzelfoghatóvá, ha minden népnek ugyanaz a világnézete. Akkor 

lesz Krisztus országa. 

92 A keresztény elv fog érvényesülni, és a szellemiség fog útmutatóként szolgálni az emberek 

számára az emberiséget irányító igazságos törvények bevezetéséhez. Csak így lesz béke a világban. 

93 Milyen gyakran jöttök össze, hogy tanulmányozzátok az Igét, hogy megosszátok a problémáitokat, 

hogy tegyetek valamit a közjóért, hogy lelki segítséget kérjetek, hogy lelkileg imádkozzatok. 

Koncentráljatok magatokra, majd mindegyikőtök, aki így felkészült, beszélni fog és tanácsot ad. Őbenne 

ismétlődnek majd a Mester szavai, amelyeket a hanghordozókon keresztül adott. De nem lesz szükség 

arra, hogy elragadtatásban legyen, egyedül az ihlet által lesz lehetősége arra, hogy irgalmasságot 

gyakoroljon, és munkámat felismerjék és éreztessék. 

94 Emberek, menjetek az emberekhez, beszéljetek hozzájuk úgy, ahogy Krisztus beszélt hozzátok, 

ugyanazzal az irgalommal, céllal és reménnyel. 

95 Ismerjék fel, hogy vannak a felemelkedésnek olyan útjai, amelyek nagyobb kielégülést nyújtanak, 

mint azok, amelyek földi javakat adnak. Tudatosuljon bennük, hogy van olyan hit, amely többre készteti 

az embert, mint ami megfogható. Mondd el nekik, hogy a lelkük örökké fog élni, és hogy ezért fel kell 

készülniük arra, hogy élvezzék ezt az örök boldogságot. 
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96 Teljesítsétek feladatotokat ily módon, induljatok el igaz és nagylelkű cselekedetekkel, és amint 

elérkeztek Hozzám, azt fogom mondani nektek: Legyetek áldottak, képezzétek Önmagam részét, 

élvezzétek Isteniségem kimondhatatlan boldogságát. Felejtsd el az anyagot, felejtsd el, hogy szenvedtél a 

világban, és nem lesz többé okod arra, hogy újra fájdalmat érezz, és hogy számtalan kísértésnek legyél 

kitéve. 

97 Csak olyan szellemi lények lesztek, akik érdemeik révén megmászták a tökéletességhez vezető 

létrát - Jákob mennybe vezető létráját, a fejlődés létráját, amely a földön kezdődik és a végtelenben veszíti 

el önmagát. Lépcsőről lépcsőre fogtok felfelé mászni, és végül ez az örök életbe, a fény országába vezet 

majd benneteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 360  
Az én békém legyen veletek! 

1 Az isteni Mester szeretett tanítványai: Még egyszer eljössz hozzám, és helyet adok neked az 

asztalomnál. 

Látom, hogy megtanultál szeretettel beszélni. Még a legkeményebb napokban is tudtok reménykedve 

és hittel mosolyogni a legnagyobb fájdalom közepette, mert tanításommal bátorítottátok magatokat. 

2 Ilyennek akarlak látni, mindig tele békével, bátorsággal és bizalommal. Elérted azt az időt, amikor 

már teljesen érzel Engem lényedben és lényed nélkül, minden pillanatban közel hozzád. Már nem vagytok 

azok, akik azt mondták: "Atyám, miért feledkezel meg rólam a próbatételben, miért nem hallgatsz meg 

engem?". Ma már tudjátok, hogyan kell imádkozni a megpróbáltatásban, és miután imádkoztatok, 

alázatosan várjátok békém eljövetelét. Engedelmesen engeded, hogy a Mester próbára tegyen téged. 

3 Most már valóban a tanítványaim vagytok. Ismered érdemeid értékét, és tudod, hogyan fedezd fel 

és ítéld meg hibáidat. Ma a lelked olyan nagy fényességgel van megvilágosítva, hogy tudod, mikor voltál 

kedves Atyádnak, és mikor sértetted meg Őt. 

Vannak hideg, lehangoló pillanatok. De amikor ezek a pillanatok véget érnek, a szeretet és a hit lángja 

újra lángra lobban a szívetekben, Isten belső imádatának oltára újra felgyullad, és érzitek az Atya jelenlétét 

a szentélyetekben ─ az Atya, aki mindig bennetek van ─ akár készen álltok, akár nem. 

4 Nem ítélhetem el egyik gyermekemet sem, mert ez azt jelentené, hogy elveszem az életüket. Életre 

teremtettelek, nem halálra. 

5 Ó tanítvány! A hetedik napon az ilyenkor élő ember megpihen, egy pillanatra az Atyához emeli 

lelkét hálaadással vagy segítségkéréssel. De nem mindenki van ébren, nem mindenki imádkozik. De 

azokért, akik ébren élnek, ─ azokért, akik a békéért dolgoznak, az emberek jólétéért, elérhetem, hogy a 

világ megkapja a béke köpenyének egy darabkáját, egy cseppet isteni balzsamomból, a szeretet csókjából, 

amelyben benne van megbocsátásom és a lehetőségek, amelyeket minden léleknek adok az üdvösségére. 

6 Most a lelkek számára döntő időszak van, valóban a küzdelem ideje. Minden küzdelem és harc. Ez 

a háború minden emberi lény szívében zajlik, a családok kebelében, minden intézményben, minden 

népben, minden fajban. 

Nemcsak a földi síkon, hanem a szellemi völgyben is folyik a harc. Ez a Nagy Csata, amelyet más 

korok prófétái szimbolikus formában láttak, és amely a mostani próféták vagy látnokok látomásaiban is 

megjelenik. 

De ezt a harcot, amelyet vívnak, és amely mindent megráz, az emberiség nem érti, noha részese és 

tanúja ennek a harcnak. 

Az emberiség folyamata felgyorsult manapság ─ de hová tart? Hová megy az ember ilyen sietősen? 

Megtalálja-e a boldogságot ezen a szédítő úton, eléri-e a vágyott békét, a dicsőséges életet, amire minden 

szív önző módon vágyik? 

7 Én mondom nektek, hogy amit az ember a rohanásával valójában elér, az a teljes kimerülés. Az 

ember lelke és szíve az élet fáradtsága és a fáradtság felé tart, és ezt a szakadékot maga az ember 

teremtette. 

8 Ebbe a szakadékba zuhan, és ebben a teljes kimerültségben, az ellenségeskedések, élvezetek, 

kielégítetlen hatalmi vágyak, a bűn és házasságtörés, a szellemi és emberi törvények meggyalázása 

káoszában a lélek látszólagos halálát, a szív átmeneti halálát találja. De én az embert fel fogom támasztani 

ebből a halálból az életre. El fogom érni, hogy feltámadjon, és ebben az új életben harcoljon minden 

eszmény újjászületéséért, minden elv és minden erény feltámadásáért, amelyek a lélek tulajdonságai és 

öröklött tulajdonságai, amelyek a lélek eredete, alfája. Mert belőlem fakadt a lélek, belőlem vette az életet, 

az én tökéletességemből ivott, az én kegyelmemből lakott jól. 

9 Álljatok az emberek mellé a nagy lelki küzdelem idején imáitokkal. Amikor sírni látjátok őket, ne 

a sírásotokat az okhoz kössétek, ami miatt sírnak, hanem sírjatok miattuk, mert ők a ti embertársaitok, és a 

szeretet könnyei balzsammá és vigasztalássá lesznek. Ha békétlennek látjátok őket, ne vegyetek részt 

békétlenségükben, mert ti a béke gyermekei vagytok. De imádkozzatok értük, és mindannyian a béke 
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angyalai lesznek. A béke szálljon le lelkedből, mint a harmat, amely a szeretet gyümölcse az egész világ 

számára. 

10 Ha úgy találod, hogy olyan vitákba és tanácskozásokba kezdenek, amelyek szembemennek mások 

véleményével, emelkedj felül mindezen. Ebben a pillanatban gondolj a munkámra, az igémre, és győzd le 

az okokat, amelyek a Szentlélek fényével, imáddal, példáddal és igéddel bátorítják az embereket 

küzdelmeikben és háborúikban. Amikor látjátok, hogy fegyverrel a vállukon elindulnak, majd kegyelem 

nélkül ítélkeznek a saját testvérük ellen, akkor ti is vegyétek elő a szeretet, az irgalom, a megbocsátás, az 

örök élet fegyvereit. 

11 Nyerjetek lelkeket a béke országának! Térítsd meg a bűnösöket a kegyelem életére. Így az Atya 

szolgái megszaporodnak, és a bűn, a pusztulás és a halál országa megtizedelődik a ti küzdelmetek által! 

12 Boldogok azok, akik ilyen nagy sötétség közepette még mindig találnak erőt a szívükben, hogy 

Engem keressenek, vagy akik még mindig őriznek benne egy kis tisztaságot, hogy rövid időre szentéllyé 

változtassák azt, és engedjék, hogy lelkiismeretük beszéljen nekik Rólam, önmagukról és felebarátjukról. 

13 Bejelentettem nektek azt az időt, amikor az emberi szellem olyan istentiszteletet fog gyakorolni, 

mint még soha azelőtt a múltban, amikor felajánlja Atyjának azt a szellemi imádatot, amelyet a legkorábbi 

idők óta tanítottam az embereknek tökéletes tanításaimon keresztül. Mindig is nagy kinyilatkoztatásokat 

tettem, mindig is tanító voltam, és Atyaként is lerántottam a leplet titkaimról, hogy az emberi 

teremtmények jobban felismerjenek Engem, és így nagyobb tökéletességgel szerethessenek. De az ember 

számára a földi lét olyan csodálatosnak tűnt, olyan gazdagnak a kincs, amit ez a világ tartalmaz, hogy 

mindig elfelejtette azokat a tanításokat, amelyek a szellemi életről szólnak hozzá. Csak a dicsőséges 

anyagi teremtésre volt szeme, amely az Atya műve és tükör, a Magas Túlvilági élet halvány 

visszatükröződése. És miközben kinyitotta a szemét, az elméjét, az érzékeit, hogy nézze, megérintse, 

vágyakozzon e világ javai után, becsukta a lelke szemét, és elfelejtette, hogy mindezek felett van egy 

másik csodálatos lét, egy másik, még gazdagabb élet és más, valóban nagyobb gazdagság. Ebben a 

szeretetben, az embernek ebben a földi javak iránti hajlamában materializálta magát. 

Mindazonáltal lelke nem felejtett el Engem, megőrzi létezésem sejtését, sőt, vágyat érez egy olyan 

táplálék után, amelyet a föld nem tud biztosítani számára, és Engem keres. De félszívvel keres Engem, és 

nem mindig a legjobb módon. 

14 Mivel az ember materializálódott, értelmes imádat által kell Engem keresnie, és mivel szellemének 

szemei nem nyitottak, meg kell teremtenie az Én képemet, hogy láthasson Engem. Mivel lélekben nem 

tette magát érzékennyé, mindig anyagi csodákat és bizonyítékokat követel, hogy higgyen az Én 

létezésemben, és feltételeket támaszt Velem szemben, hogy szolgáljon Engem, hogy kövessen Engem, 

hogy szeressen Engem, és hogy adjon vissza Nekem valamit azért, amit adok neki. Így látom az összes 

egyházat, az összes vallási közösséget, az összes szektát, amelyeket az emberek a Föld minden táján 

létrehoztak. Átitatódnak az anyagiasítással, a fanatizmussal és a bálványimádással, a titkolózással, a 

csalással és a gyalázkodással. 

15 Mit vonhatok le belőle? Csak a szándék. Mi jut el hozzám mindebből? A gyermekeim lelki vagy 

fizikai szükséglete, a kis szeretetük, a fény utáni vágyuk. Ez az, ami elér Engem, és Én mindenkivel együtt 

vagyok. Nem nézem a templomokat, sem a formákat, sem a rítusokat. Minden gyermekemhez egyformán 

jövök. Imában fogadom a lelküket. Mellkasomhoz vonom őt, hogy átöleljem, hogy érezze melegségemet, 

és hogy ez a melegség ösztönző és ösztönző legyen számára a látogatások és megpróbáltatások útján. De 

mivel elfogadom az emberiség jó szándékát, nem kell hagynom, hogy örökre sötétségben maradjon, 

bálványimádásba és fanatizmusba burkolózva. 

16 Azt akarom, hogy az ember felébredjen, azt akarom, hogy a lélek felemelkedjen Hozzám, és 

felemelkedésében meglássa Atyja igazi dicsőségét, és elfelejtse a liturgiák és szertartások hamis 

ragyogását. Azt akarom, hogy amikor eléri igazi felemelkedését, megújuljon, megszabaduljon az emberi 

szükségletektől, legyőzze az érzékiséget, a szenvedélyeket, a vétkeket, és megtalálja önmagát; hogy soha 

ne mondja az Atyának, hogy földigiliszta; hogy tudja, hogy az Atya az Ő képére és hasonlatosságára 

teremtette. 

17 Ez az oka a felelősségeteknek ebben a Harmadik Korszakban, ó Izrael népe! 

18 Mondtam nektek, hogy az emberiség olyan, mint egy mező, amelyet gyümölcsözővé tettem, és 

ebben a gyümölcsözőségben benne van az ajándékok és a lappangó képességek felébredése. Az emberiség 
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jelenleg az intuíción keresztül kapja az üzenetemet, spirituális álmokon keresztül és különböző más 

formákban. Az én szellemvilágom is ébredezik és felkészíti az embereket. 

     Az események, a történések tisztán szólnak a szívhez és a lélekhez, és mindezek által az emberiség egy 

kicsit felvérteződött. Tudja, hogy válaszúthoz érkezett ─ úgy érzi, hogy a jelentőség és a szellemi teljesség 

korszakába lépett. Úgy érzi, hogy az isteni igazságosság kérlelhetetlenül nehezedik minden teremtményre. 

De hiányzik belőle az élő Ige és a szemük előtt lévő végleges bizonyíték. De ez a bizonyíték és ez az Ige, 

amivel rendelkeztek, emberek. Rátok bíztam, ti vagytok e kinyilatkoztatás hordozói, amely az isteni 

szeretet magja, amelyet el fogtok vetni a tökéletes bölcsességem által már termékeny mezőkön. 

19 Merüljetek el továbbra is készségesen az imádságban, hogy továbbra is formálhassalak benneteket, 

hogy hamarosan szolgáivá és apostolaivá változtathassalak benneteket ennek a Munkának, amelyet, mint 

tudjátok, spiritualista, trinitárius, máriás neveknek neveztem el, amelyek eltűnnek, amikor a világ teljesíti 

törvényeimet. Akkor nem lesz szükség sem nevekre, sem szimbólumokra, mert mindannyian hordozni 

fogtok a lényetekben, mintegy egy szellemi követ, amely az összes többivel együtt az igazi templomot, az 

igazi szentélyt fogja alkotni, amelyben Atyátok és Teremtőtök lakik. 

20 Az egész emberiség trinitárius? Nem, tanítványok. Nem mindenki hordozza lelkében a három idők 

örökségét. Sokan vannak, akik még a két múltbeli idők bizonyságtételét sem tartják be, és vannak, akik 

még az első időkét sem. De ti el fogjátok vinni a Háromságos magot ─ a Törvényemet, a Tanításomat 

vagy az Oktatásomat, vagy nevezzétek bárhogyan is, amit háromszor bíztam rátok, mint magot minden 

nép és minden ember szívébe. 

Ne kényszerítsétek tanításomat átkokkal, fenyegetésekkel vagy fájdalommal. Csak mutasd be, mutasd 

be tisztán és hangosan, ahogy van. Ajánld fel az örök bölcsesség e forrását, és engedd, hogy a szomjazók 

igyanak kristályvizéből. Bizony mondom nektek, azok, akik úgy érzik, hogy szomjukat oltották, akkor 

veletek lesznek. Azok, akik isznak, de mégsem tudták szomjukat oltani, elutasítóak maradnak. Ezt az 

ügyet azonban bízzátok rám. És lesznek olyanok, akik nem hajlandók inni, de ti várni fogtok, mert a Forrás 

örökkévaló. 

Ha azok, akik ma nem akarnak inni ebből a vízből, holnap még nagyobb lesz a szomjúságuk. 

Szomjúságuk gyötri őket, és akkor eljutnak a forráshoz, és ha nem találják a közelben, akkor sivatagokon 

és hosszú utakon keresztül keresik, és addig emlékeznek arra, hogy friss és üdítő volt, amíg meg nem 

találják. Mert bár a vizet megtagadták tőlem, tőletek soha nem fogom megtagadni. 

21 Az emberiség még nem spiritualista, de a lelkek már ébredeznek és felismerik bálványaik 

süketségét és vakságát, és már kezdik felismerni a hamis áldozatok és vezeklések haszontalanságát, és 

sokakkal találkozom, akik fáradtak és belefáradtak a fanatizmusba. Olyan ételre vágynak, amely édes és 

kellemes a lelki ízlelésnek, olyan borra vágynak, amely valóban felélénkíti a lelket. 

22 Látom a spiritualizációra törekvő emberek gyülekezeteit, kis szektáit és nagy egyesületeit, akik 

belépnek a spirituális szentélybe, a lelkek otthonába ─ néhányan a spirituális szándékhoz közeli 

ösvényeken, ami az, ami eljut hozzám. Egy napon megjutalmazom őket, és az igazi spiritualizmus, a 

Szentlélek tanításokkal és kinyilatkoztatásokkal, vigasztalásokkal és lelki táplálékkal teli, mélységes 

tanítása mindenkinek kinyilatkoztatásra kerül ─ a vágyakozóknak, a szomjazóknak és a kőszívűeknek és 

közömbösöknek is. 

23 Az egész emberiség Marian? Bizony mondom nektek: Nem, sokan nem is ismerik Máriát. Látom 

az emberiség egy részét, amely még a nevét sem ismeri, egy másik nagy részét, amely általatok nagy 

fanatizmusba, a legnagyobb bálványimádásba, gyalázkodásba, nyereségvágyba esett. Az emberiség és a 

vallási közösségek egy másik része pedig nem ismer el benneteket az emberiség Szellemi Anyjaként. 

24 Azért neveztelek titeket "Mária-embereknek", mert ti tanítjátok meg az emberiségnek, hogy ki is 

Mária. 

25 Mondom nektek, emberek: Mária nem csak az az asszony, aki a második korszakban fogadta a 

Megváltót. Az emberiség minden olyan részének, amelyet az imént említettem, minden szektának és 

vallási közösségnek, minden fajnak és minden embernek azt mondom, hogy Mária az anyai, isteni lényeg, 

amely mindig is létezett. Ő a női, egyetemes lényeg, amelyet a teremtés minden művében felfedezhetsz és 

láthatsz. Ő a gyengédség, ő a közbenjárás és a tápláló kebel. 

Már a múlt időkben feltárult előttetek Mária létezése és földi eljövetele. Mert bizony, az elsőtől az 

utolsóig ─ mindenkinek Atyaként, Bíróként és Mesterként szóltam. 
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26 A pátriárkák és a próféták már az első korszakban beszélni kezdtek a Messiás eljöveteléről. De a 

Messiás nem csak lélekben jött el ─ azért jött, hogy asszonytól szülessen, hogy emberré váljon, hogy testet 

kapjon egy asszonytól. 

Isten anyai Lelkének is emberré, nővé, a tisztaság virágává kellett válnia, hogy virágkoronájából 

áradjon Isten "Igéjének", azaz Jézusnak az illata. 

27 Amikor ez a nő elérte leánykorát, eljegyezték. Az Atya küldött neki egy angyalt, hogy bejelentse 

küldetését. De hogyan találkozott vele az angyal, hogyan lepte meg a jegyes szűzlányt? Imádkozva. És 

miután felkészültnek találta, így szólt hozzá: "Üdvözlégy, ó Mária, aki kegyelmet találtál Isten előtt. Ne 

félj, mert a te méhed fogja befogadni azt, aki uralkodni fog Jákob házában, és az ő uralkodásának nem lesz 

vége." 

28 Mária tudta, hogy olyan Királyt fog kapni, aki hatalmasabb és nagyobb a föld minden királyánál. 

De vajon emiatt koronázta magát királynővé a férfiak között? 

29 Hirdette-e ajkai tereken, utcákon, egyszerű kunyhókban vagy palotákban, hogy ő lesz a Messiás 

anyja, hogy az ő méhéből fog megszületni az Atya "Egyszülött Fia"? Bizonyára nem, népem: a 

legnagyobb alázat, szelídség és kegyelem volt benne, és az ígéret beteljesedett. Emberi anyai szíve 

boldoggá vált, és már a szülés előtt ─ akkoriban és utána a Fiú egész életében ─ a legszeretőbb anya volt, 

aki lelkileg ismerte Jézus sorsát, a küldetést, amelyet az emberek között kellett betöltenie, és azt, amiért 

jött. Soha nem ellenezte ezt a sorsot, mert osztozott ugyanabban a munkában. 

30 Ha néha könnyeket hullatott, az az emberi anya sírása volt, a testi természet érezte a fiú, a saját 

testének fájdalmát. 

De vajon tanítványa volt-e a Mesternek, a Fiának? Nem. Máriának nem kellett semmit sem tanulnia 

Jézustól. Ő maga az Atyában volt, és csak azért testesült meg, hogy betöltse ezt a gyönyörű és nehéz 

feladatot. 

Vajon annak a kiváló anyának a szíve csak a legkedvesebb Fiát szerette? Természetesen nem; azon a 

kis emberi szíven keresztül az Anyai Szív kinyilatkoztatta magát vigasztalásokban és magasztos 

szavakban, tanácsokban és jótéteményekben, csodákban, fényben és igazságban. 

Soha nem hivalkodott magával, soha nem értette félre a Mester szavát. De ahogyan a bölcsőként 

szolgáló jászol lábainál volt, úgy volt a kereszt lábainál is, amelyen a Fiú, a Mester, az egész teremtés 

Atyja meghalt, és emberként lehelt utoljára levegőt. 

31 Így teljesítette be emberi anyai sorsát, és magasztos példát mutatott minden anya és minden ember 

számára. 

És hogy az emberiség odafigyeljen rá, hogy őt is szeressék, és hogy példája ne törlődjön ki az emberek 

szívéből, a vérző Mester a kereszten a hét szavai közül egyet az Anyának szentelt a kereszten, mondván 

neki: "Anyám, ez a te Fiad!", és azt mondta a Fiúnak, aki abban a pillanatban János, az Úr apostola volt: 

"Fiam, ez a te Anyád!". 

32 Ezzel a Mester az emberiség képviselőjeként akarta Jánosra hagyni, és az emberek szívében az 

Egyetemes Anya iránti szeretet és tisztelet szentélyét. 

33 Vajon János apostol csak magának követelte ezt az anyaságot? Nem, valóban, elment az övéihez, a 

harcban és a tanításban részt vevő társaihoz, a többi tanítványhoz, és elmondta nekik: "A Mester ezt 

mondta, mielőtt eltávozott", és ott maradtak a tanítványok Máriával, amíg Őt a végtelenbe nem emelték. 

34 Pünkösd napján, azon az ünnepen, amelyet a nép az első alkalom óta páska ünnepként ünnepelt, a 

tanítványok összegyűltek, és közöttük volt Mária. És a Szentlélek közeledett, fehér galamb jelképeként, és 

elárasztotta őket fényével, és betöltötte őket kegyelmével. 

35 A tanítványok a legmélyebb tiszteletet és szeretetet érezték Mária iránt. És mivel azok a vetők, a 

lélek orvosai emberként érezték ezt a tiszteletet a Megváltó Anyja iránt ─ miért ne éreznék ezt az őket 

követő nemzedékek? Mondtam nektek, hogy Mária örökkévaló, és valóban mondom nektek, ha Hozzá 

fordultok, sokan meg fogjátok találni Őt. 

36 Amikor tanítványom, János egyedül volt Patmosz szigetén, a visszavonultsági helyén, ahol az 

eljövendő idők nagy kinyilatkoztatásait kapta, ahol szellemileg behatolt a Felsőbbrendűségbe, és látta az 

Úr nagy titkait, allegóriákba öltöztetve és ábrákkal ábrázolva, ott látta Mária alakját is. 

Ebben a nagy kinyilatkoztatásban, amelyet az Atya Jánosra bízott az eljövendő korok népe számára, 

egy nagy jel után ott látott egy asszonyt, akinek a lábainál volt a Nap és a Hold, a homlokán pedig egy 
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tizenkét csillagból álló korona. Az a nő szülés fájdalmait érezte, és amikor ez a fájdalom a legnagyobb 

volt, János látta, hogy a gonosz egy sárkány alakjában leselkedik rá, és csak a gyermek születésére vár, 

hogy felfalja. 

     De a Mester azt mondja nektek: Mivel ez a Jánosnak az Atyától adott kinyilatkoztatás az eljövendő 

időkről szólt, elmondom nektek: látta Máriát a harmadik korszakban, közvetlenül azelőtt, hogy megszülte 

volna Mária népét, és a gonoszt, amely az Úr népére leselkedett. 

János azt is látta, hogy a születés pillanatában az angyalok nagy csatája tört ki az emberek gonoszságát 

megtestesítő sárkány ellen ─ egy olyan csata, amely jelenleg is zajlik köztetek, mert a Mária népe 

megszületett, már megjelent a föld felszínén, és ma megkapja a szeretet pajzsát és kardját, hogy elinduljon 

a nagy végső csatába. 

37 Ez az, amit ez a kinyilatkoztatás jelent, ó, szeretett emberek! Ezért mondta nektek az Atya ma: 

Azok, akik ismerik Máriát, nem ismerik őt az igazságában. Csak nőként tekintenek rá, csak emberi 

anyának tartják, és körülötte kultuszokat, rítusokat, fesztiválokat és elragadtatásokat hoztak létre. E 

bálványimádás révén elfelejtették az Úr törvényeinek teljesítését, a Mester szavát és az egymás iránti 

szeretetet. 

38 Az Atya nem akarja, hogy a világ így ismerje meg Máriát, és én sem akarom, hogy ti így 

szeressétek őt. Mária nem csak egy nő, már mondtam nektek: Mária az anyai lényeg, amely az Isteniben 

létezik, és amely megnyilvánul minden teremtett dologban. 

39 Ha az éjszaka magányában keresed Őt, a csendben, amelyet semmi sem zavar, ott a kozmoszban, 

találkozni fogsz a képével, és ha a virágok illatában keresed Őt, szintén találkozni fogsz vele, és ha Anyád 

szívében keresed Őt, megkapod Őt. Ha a Szűz tisztaságában szeretnél vele találkozni, ott is meglátod őt, és 

mint benne számtalan műben, ahol az örökkévaló nőiesség tükröződik, amely Istenben és az egész 

teremtésben létezik. 

40 Amint fizikailag elindultok a küldetés teljesítésének, a tanítás hirdetésének útján, összeütközésbe 

kerültök a kemény szívekkel, azokkal, akik zárt ajtót hoztak létre, hogy ne engedjék be Mária szeretetének 

és nevének lényegét. 

Sokak számára ez a lényeg nem létezik. Mit fogtok akkor tenni, ó emberek? Használsz-e erőt, hogy 

lebontsd ezt a falat, ezt az ajtót, hogy a Mária-tanítás behatolhasson ezekbe az emberekbe és nemzetekbe? 

Nem. Azt mondtam nektek, hogy csak mutassátok be a munkámat, csak mutassatok rá a tanításomra, de 

olyan lélekkel, olyan szívvel, olyan őszintén beszéljetek, hogy sokan a merev nyakúak közül megtérnek, és 

azt mondják: "Valóban, az Egyetemes Anya lényege elárasztja az egész földi kört, ez a tanítás világos és 

érthető. Olyan, mint az élet forrása, amely meghív, hogy igyál belőle, de nem kényszerít, hogy használd." 

41 Bizony mondom nektek, ha ez megtörténne, már régen elhoztam volna minden lelket az Én 

hatalmammal, hogy megfürödjenek ebben a vízben, hogy igyanak belőle, és eljuttassam őket a célhoz, 

amelyre mindannyian rendeltettek. De nemcsak rajtam keresztül fogtok elérni Engem, hanem saját 

magatokon keresztül is. 

Ezért adtam nektek szellemet, akaratot, intelligenciát, képességeket és érzékeket. Ezért nyilatkoztattam 

ki nektek Törvényemet, ezért adtam meg nektek a szükséges időt, és ezért helyeztem a lelketeket a 

fejlődés, a haladás és a megváltás útjára. 

Azt akarom, hogy szíved és szavad olyan legyen, mint egy forrás, mint egy kiapadhatatlan kút az 

emberek között, és hogy hangod alázatosan hívjon, hogy igyanak szavamból, amelyet terjeszteni fogsz. 

42 Amikor ez a víz kristálytiszta lesz, amikor olyan felhőtlen lesz, ahogyan rátok bíztam ─ bizony 

mondom nektek, az emberek megtalálják benne az egészségüket és az üdvösségüket. Akkor majd torkuk 

szakadtából kiáltani fognak, és megvallják, hogy megtalálták veletek az igazságomat, és ez Izrael 

felelőssége a harmadik korszakban ─ ez az a teher, amely a spiritualista-trinitárius-mariánus népen 

nyugszik. 

43 Szelíd és alázatos járásotok megrázza a vallási közösségeket, alapjait és elveit. A Te Igéd, amely 

mindig az enyém lesz, lerombolja a hamis szentélyeket, és azokból egy kő sem marad meg a másikon. 

Megdönti a bálványokat, mindazt a bálványimádást, amit Isten imádata körül teremtettetek, 

hasonlóképpen Mária és az ő neve körül, egészen addig, amíg a legnagyobb túlzásokig el nem jutottatok. 

Mindennek el kell tűnnie, elégetve a Szentlélek Igéjének tüzében, amelyet belétek helyeztem és továbbra 

is belétek helyezek. 
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44 Miután ez az Én Igém megszűnik, hogy a hanghordozókon keresztül ismertté váljon, úgy foglak 

benneteket összegyűlve találni, mint a Második Korszak tanítványaimat a Páska-ünnepen, és Szentlelkem 

bőségesen eljön, szellemileg egyesülve veletek, e Harmadik Korszak úttörőivel, a Szentlélek és az 

emberek szelleme közötti tökéletes közösség úttörőivel. 

45 Mit fog az Atya kinyilatkoztatni neked akkor? Amit nem az emberi értelem szervén keresztül 

mondtam el nektek. De vegyétek észre, hogy valódi megszentelődésre és spiritualizálódásra van 

szükségetek ─ vegyétek észre, hogy e felkészültség eléréséhez meg kell szabadulnotok a fanatizmus és a 

materializmus minden nyomától. 

Hogyan fogjátok elérni ezt a nagyszerű felszerelést? A mai nap tanulmányozásán keresztül, a 

kibontakozás után, később az igaz szerelmed által. Mert az én Igém még nem fejeződött be. Az én Igém 

nem ér véget 1950-ben. A kiáltványom folytatódik. De már nem hanghordozókon keresztül, már nem az 

igehirdetésnek ezen a módján, mert a ti elragadtatásotok 1950 után egyre tökéletesebb lesz. Szellemi 

emelkedettségetek nagyobb lesz, és az én igehirdetésem csak a szellem által fog megtörténni. 

46 Azok, akik a hanghordozóim voltak, hosszú utat tettek meg. Azok, akik gyakran kapták a 

sugaramat, továbbra is nagyszerű inspirációkat vagy kinyilatkoztatásokat fognak kibontakoztatni és 

továbbadni. Azokkal, akik csak néhányszor kapták meg isteni sugaramat, és akiknél a szavam ritka volt, 

akkor az inspirációm nagy, nagyon nagy lesz. Ne akadályozzák a kibontakozásukat, az ezen az úton való 

járásukat. Mert amit nem értek el a megnyilvánulásnak ebben az időszakában az emberi értelem által, azt 

majd szellemtől szellemig megkaphatják, és akkor öröm és hála lesz a lelkükben. 

47 De nemcsak azokon keresztül fogok dicsőségesen megnyilvánulni azokon keresztül, akik 

felszentelt hanghordozók voltak. Isteni Lelkem dicsőségesen fog ragyogni az ajándékozók felett is. Ez a 

kegyelem nem lesz kevesebb velük, hanem mindenkinek ugyanaz lesz. 

Szellemi Világom szintén ragyogni fog, áradó sugara, ihletté és gondolattá alakulva, az Úr 

tanítványaira száll, hogy ezek a Fénylények továbbra is megismertessék magukat e bolygó lényeivel, a 

közösségi vezetőkön, az "alapköveken", a látókon és az "aranytollakon" keresztül, a megjelölteken és a 

meg nem jelölteken keresztül; azokon keresztül, akik átélték a megjelölés szimbolikus aktusát, valamint 

mindazokon keresztül, akik túl haszontalannak tartják magukat ahhoz, hogy népem részét képezzék. 

Az "elsőkre" és az "utolsókra" a Szentlélek által kiárasztott tűznyelvek lesznek, hogy holnap, egy 

nagyon közeli "holnapon", képesek legyetek megismertetni magatokat minden embertársatokkal ─ azon a 

hajnalon, amely közeledik hozzátok, és amelyen képesek lesztek elvinni az Igémet nemcsak azoknak, akik 

a ti nyelveteket beszélik, hanem azoknak is, akik olyan nyelveket beszélnek, amelyeket ma még nem 

ismertek. 

48 Hogyan tud majd kommunikálni velük? A jóakaratod, az erőfeszítésed, a buzgalmad és a 

szereteted által. Segítek nektek, mondja az Atya. Csodákat fogok tenni közöttetek. Gondoskodom róla, 

hogy közületek, a közösségeitekből előjöjjenek az úttörők, a hírnökök, az akaratom által előkészítettek, 

akik más nyelveken beszélnek, hogy elvigyék a Jó Hírt, Isten harmadik üzenetét más népeknek, más 

népeknek, más fajoknak. Így a bábeli torony, amelyet az anyagi világban az idők folyamán az emberek 

keze lerombolt, a szellemi világban is fokozatosan le fog rombolódni, és föléje emelkedik a Szentlélek 

tornya, az igazi Egyház, az igazi istentiszteleti hely és szentély, amelyben mindenki összefog, amelyben 

minden nyelv egyesül, amelyben minden faj és nemzedék egyesül az Atya szeretetében. 

49 A kegyelem eme reggelén, amikor számos találkozóhelyen, de egy népet alkotva fogadtátok 

Igémet, a Mester közbenjárást, kegyelmet, imát kér tőletek a világért. Távolítsatok el a szívetekből minden 

viszályt és előítéletet, és közeledjetek egymáshoz szellemileg, hogy egy lélekben erős népet alkossatok, és 

ez a szellemi erő segíteni fogja a népet. 

Miért nem tudtál még nagy csodákat tenni a lelkedben és a gondolataiddal? Miért nem mutatkozott 

még meg dicsőségesen az ima fegyvere, amelyet kinyilatkoztattam nektek ezekben az időkben? 

50 Emberek, a felkészülés hiánya, az egység hiánya miatt megengedtétek a ragadozó madárnak, a 

kísértésnek, amely mindig lesben áll, hogy behatoljon hozzátok, hogy megosszon és meggyengítsen 

benneteket: a kísértés ravasz húzása, amely soha nem engedte, hogy egyesüljetek. 

Bár szeretetszavam mindig veletek volt, szívetek még mindig a gonosz suttogások felé hajlik, még 

mindig hagyjátok magatokat elcsábítani az akarattyák színlelésével és hazugságával. De legyetek éberek, 

emberek, legyetek éberek, ó, spiritualista, trinitárius Mária-tanítványok, hogy a felkészülés ezen 
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időszakában, ─ az emberiség megpróbáltatásainak ezen időszakában, amely jelenleg még egyszer 

megissza a Szenvedés Kehelyét ─ bizonyítsátok erőtöket, ─ ne sok fegyvert ragadjatok meg, hanem 

egyetlen fénykardot, és azzal szakítsátok el a kísértés köteleit, a rabság láncait, döntsétek le a falakat, 

nyissatok ajtókat, hogy felszabadítsátok a lelkeket, és engedjétek őket felemelkedni a Harmadik Korszak 

fényébe. 

51 Ezt megtehetitek, emberek, gondolati erővel, imával. De ennek abból az igaz szeretetből kell 

fakadnia, amelyet most én ébresztek bennetek. Egyesüljetek, ismerjétek el egymást, bocsássatok meg 

egymásnak, szeressétek egymást, akkor csodákat fogtok tapasztalni az egész világon, és tanúi lesztek 

annak, hogy ez az emberiség, amely nyaktörő sebességgel rohan a szakadék felé, amelyről beszélek 

nektek, nagyon hamar megtapasztalja a bukást és a "csak idáig és nem tovább" is, ami az undor, a 

fáradtság, a léleknek a gyűlöletben, az anyagiasságban, az érzékiségben és az élvezetekben való elfáradása 

lesz, hogy testvéri kezét nyújtsa felé, szeretettel érintse meg és ébressze fel, hogy elmondja: 

52 "Íme, nincsenek többé önhitt paloták. Az uralkodók elhagyták trónjaikat, a kapzsi birodalmak 

eltűntek, és a háborús fegyverek már nem okádnak halált a szájukból. A katonai vezetők és katonák 

vereséget szenvedtek. Emeld fel arcodat, és lásd a horizonton egy új nap fényét, egy új hajnalt, amely egy 

új életet világít meg." 

53 Most fogadom a lelkedet az imádságban. Hálát akarok találni benne, és ezért még egyszer 

kinyilatkoztatom magam a világban, hogy különböző formákban kiárasszam Lelkemet az emberiségre. 

Megtehetném a te közbenjárásod nélkül is, de ezen keresztül megmutatom kegyelmemet. 

54 Így hagylak el benneteket ezen a kegyelmi reggelen: embertársaitok iránti szeretetben és 

irgalomban felemelve ─ lelkileg felemelve, hogy érezzétek Atyátok áldását lényetekben. 

Az én békém legyen veletek! 



U 361 

154 

Utasítás 361  
1 Imádkozva találkozom veletek, és Lelkem letelepszik veletek. A szeretetedből, a hitedből 

táplálkozom. Megkóstoltam a gyümölcseiteket, és azok tetszenek nekem. Ezért megáldalak benneteket, és 

békét adok nektek. 

2 Lelkedet különböző módokon próbára tettem. De amikor átéltél egy szomorú pillanatot, 

felemelkedsz, és megkérdezed tőlem, hogy elhagytalak-e, és nagyon hamar Velem voltál. Bizony mondom 

nektek, hogy nem vagytok egyedül, és a hiteteknek köszönhetően legyőztétek a mostani idők nehézségeit 

és nagy megpróbáltatásait. 

3 Ti, akik hosszú utakat tettetek meg, hogy Engem keressetek, végül megtaláltatok Engem, és 

amikor meghallottátok az Igémet, eloszlottak a kételyeitek, és megkaptátok a kérésetekre adott egyértelmű 

választ. Mindenütt hallottátok a Lelkemért való könyörgéseket és könyörgéseket, és ha nem hívtatok 

volna, akkor is eljöttem volna hozzátok, ahogy ígértem. Mert megmondtam nektek, hogy mellettetek állok 

a megpróbáltatásaitokban, a fájdalom e napjaiban. 

4 Érzékenységet adtam nektek, hogy megérezzétek, mi fog következni, hogy éberen figyeljetek 

minden szellemi megnyilvánulásra, és felismerjétek szavaim érkezését. 

5 Ugyanazzal a szeretettel és bölcsességgel beszélek hozzátok, amellyel a múltban is beszéltem, és 

megerősítem a múltban mondott szavaimat, és bizonyítom a próféciák beteljesedését. 

6 János nagy kinyilatkoztatásában látta, hogy a Lelkem hogyan fog kinyilatkoztatni ebben az időben, 

hogy a Hatodik Pecsét feloldásakor a Bölcsesség Könyve hogyan fogja megvilágítani a lelkeket. Látta az 

emberek közötti nagy csatákat és megpróbáltatásokat. Látta, hogy a Könyvet bezárta és végül a 

Szeplőtelen Bárány nyitotta meg. És veled együtt lapról lapra kinyitottam ezt a könyvet a te szellemednek. 

Ez tartalmazza a Törvényt, amelyet az idők kezdetétől fogva adtam nektek. 

7 Ítéljétek meg a munkámat, járjátok végig az elejétől a végéig. Idézd fel az egész múltat, és 

egyesítsd ezzel a kinyilatkoztatással, hogy minden éljen a lelkedben. Törvényeket és rendelkezéseket 

hoztam az emberek anyagi életére, utasításokat adtam az erkölcsi és szellemi életre. A szellem régióiba 

helyeztelek benneteket, és belélegeztétek annak az otthonnak a békéjét és boldogságát, hogy teljesen 

megismerjétek azt, és eljuthassatok törvényeim ismeretére. 

8 Élj egy magas eszményért, győződj meg róla, hogy lelked visszanyeri bátorságát és energiáját 

küldetésének teljesítéséhez. Terjesszétek a békét életutatokon, hívjátok az embereket, hogy imádkozzanak 

azzal az imával, amelyet én tanítottam nektek, hogy újra méltónak érezhessék magukat Teremtőjükhöz. 

Ápold a szívüket, amely szűz föld, termékeny föld a tanításom számára. 

9 Tanításomat követve, miközben az emberiség javáért dolgozol, lelked erősödni fog, örülni fogsz, 

de szenvedni is fogsz, és rájössz, hogy mit ér a hit és a szeretet. Ne hagyjátok tehát, hogy a különböző 

hitvallások összezavarjanak benneteket a küzdelemben. Tanításom minden vallás és minden szekta felett 

áll. Hozzátok el az Igémet, amely az én szeretetem kifejezése, és ne használjátok fegyverként 

embertársaitok elleni harcra; mert nem sért, nem bánt, nem árt, csak életet ad a léleknek. 

10 Tisztítsátok meg az edényt kívül-belül, hogy képes legyen befogadni az általam adott esszenciát. A 

küldetésed nagyszerű. A győzelemhez együtt kell dolgoznotok. Vegyüljetek el minden néppel, olvadjatok 

össze minden fajjal, vigyétek el a béke üzenetét mindenkinek. Utána elviszlek benneteket a "völgybe", 

ahol mindannyian egyenlőek lesztek, ahol az emberi nyomorúság és az emberi egoizmus eltűnik, hogy 

csak szellemi lények legyetek. 

11 Tudom, hogy egy időre jóváteszed a viszálykodást. De eljön majd a nap, amikor a 

gyengeségetekbe belefáradva összefogtok, hogy egység és egyetértés által erősek legyetek. 

12 Tiszta akarok lenni. Ezért tisztítjátok most fájdalmak közepette magatokat, hogy a lélek 

visszatérjen eredeti tisztaságához és erényéhez. Azok a megpróbáltatások, amelyeket most elszenvedsz, 

nem fognak a halálodat okozni. Ezek csak felébresztenek mély álmodból, hogy lelked tökéletességére 

törekedj. 

13 Bár még nem tettétek magatokat méltóvá cselekedeteitekkel, eljön majd a nap, amikor e nép 

alázatosságát, kitartását, szeretetét és hitét méltán fogják dicsérni. Sokan, amikor felismerik benned ezeket 

az erényeket, nevet vagy címet akarnak majd adni neked, vagy koronát tenni a fejedre. De akkor majd 
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emlékezni fogtok Jézusra, és alázatosan elrejtőztök. Ahogy már mondtam nektek, a ti országotok nem 

ebben a világban van. 

14 Ha meg akarjátok hódítani az emberek szívét, beszéljetek őszintén, a legnagyobb őszinteséggel. 

Legyetek alázatosak az alázatosok között, hogy hitet találjatok szavaitokban és cselekedeteitekben. 

15 Mennyire fog örülni a lelkem, amikor meglátja, hogy a ti munkátok előbukkan az emberiség 

erkölcsi és szellemi romjai alól. A munkátok már elkezdődött. Íme a betegek, akik meggyógyultak ─ 

hitetlenek, akik hitre születtek ─ megújult bűnösök. A munkád még kicsi, de jónak tartom, és 

megsokszorozom a gyümölcseit. 

16 Izrael: A Mester veletek van, tele szeretettel és irgalommal. Újra és újra bizonyítékot adtam nektek 

szeretetemről azon az úton, amelyet kijelöltem nektek. 

17 Isteni Igém szól az emberekhez, és ezt az Igét az Atya küldi nektek, hogy megismerjétek a 

Munkát, amelyet a kezeitekre bíztam. 

18 Példaként mutatom nektek apostolaimat. Ezért ebben az időben a lelkedbe öntöm Magamat, hogy 

meghódíthasd a testedet. Megérintettem a kemény sziklát, hogy kristálytiszta víz fakadjon belőle. 

19 Ne gondoljátok, hogy már a küldetésetek teljesítésének végére értetek, és azt se, hogy 1950 után 

továbbra is az emberi értelem szervén keresztül fogok beszélni. Mindaz, amit mondtam nektek, 

bekövetkezett és be fog következni, szeretett népem. 

20 A Harmadik Időben a lelkedet kiküldték, hogy reinkarnálódjon, hogy új lehetőséget kapj, hogy 

beteljesítsd küldetésedet, felhasználva Isteni Szellemem jelenlétét ebben az időben. 

21 Nagy szeretetem miatt veletek vagyok, és erőt adok nektek, mert nem akarlak gyengének látni 

benneteket. 

22 Én vagyok a kegyelem és a szeretet forrása. Igyál, adj életet a szívednek és a lelkednek. 

Távolítsátok el magatokat az anyagiasságtól, hogy megérthessétek az általam rátok bízott küldetés 

nagyságát. 

23 Szeretett emberek: Amikor szívetek tele van fájdalommal, jöjjetek hozzám, mert én a 

szenvedéseteket örömmé változtatom, és lelkileg és testileg megerősítelek benneteket, hogy tovább 

haladhassatok az elégedettséggel és reménnyel teli úton. 

24 Fogadom a tömegeket, akik tömegesen keresnek Engem, hogy tudtomra adják fájdalmukat. 

Hallgatom őket csendben; ők azok a tömegek, akik különböző szektákból és egyházakból jönnek ezekre a 

szerény találkozóhelyekre, hogy meghallgassák Szavamat, hogy lelkükbe és szívükbe fogadják a béke és 

remény üzenetét. 

25 Amikor megérkeznek ehhez a fához, érzik az árnyékának hűvösét, ami megpihenteti őket, és 

örülnek, amikor meghallják a fülemülék énekét. Akkor érzik jelenlétemet és e fa gyümölcsének édességét. 

26 Meg van írva, hogy ebben a Harmadik Korszakban el fogok jönni a Lélekben, és mint egy hangos 

harangszó, hívást intézek az emberiséghez, hogy vigaszt, kenyeret és szellemi vizet adjak neki. 

Egyházamat a gyermekeim szívében és lelkében építettem. Ennek a templomnak az ünnepélyességében és 

csendjében érezni fogjátok jelenlétemet, ott megkapjátok, amit elmélkedésetekben és imádságotokban a 

szívemre helyeztek. Ebben a templomban a Szentlélek fénye fogja megvilágosítani az embert. 

27 Előkészítettem választott népem tizenkét törzsét erre az időre, hogy minden nemzet megkapja a 

fényt az ő közvetítésükön keresztül ─ hogy a trombitaszóra felébresszék az alvókat, és ők, tekintetüket az 

égre emelve, lelkük szemével láthassanak Engem. 

28 Az emberiség zavart, de azért jöttem, hogy a Szentlélek fényén keresztül vezessem, és hogy 

felismerje Szavamat a jelentése alapján. 

29 Az idők folyamán a tanítványaim által hátrahagyott írásokat az emberek megváltoztatták, és ezért 

van a felekezetek között viszálykodás. De minden tanításomat el fogom magyarázni, hogy az emberiséget 

egy fényben és egy akaratban egyesítsem. 

30 Az 1950-es év hamarosan véget ér. De hagytam nektek egy részletes utasítást, hogy ismertessétek 

meg az új nemzedékekkel, hogy megtalálják a békét és a lélek életét. 

31 A ti kezetekbe bízom a Harmadik Testamentum könyvét, hogy ezzel vigyétek el az örömhírt az 

emberiségnek. 



U 361 

156 

32 A szívetek már előre látja a honvágyat, amit érezni fogtok, amikor már nem hallotok Engem ebben 

a formában. Ezért azt mondtam nektek: alkalmazzátok tanításomat, és ne hagyjátok magatokat becsapni 

azok által, akik holnap felkelnek, és csalárd módon azt állítják, hogy még mindig az értelmi szerveiken 

keresztül nyilvánulok meg. 

33 Ti vagytok a tanúi annak, hogy mindaz, amit az Igémben mondtam nektek, valóra vált, de éberen 

kell élnetek, hogy ne legyen engedetlenség népem körében. Érezni fogjátok azoknak a fájdalmát, akik 

gyengék, és akik még nem értették meg tanításomat. De te elmagyarázod nekik az igazságomat, és vezeted 

őket az Igém által. Azokon keresztül fogom magamat megismertetni, akik felkészültek, és még az 

"utolsókon" keresztül is fényként és inspirációként árasztom magam. 

34 Nem hagyom árván az emberiséget, megmentem az elveszetteket, és asztalomhoz hívom azokat, 

akik nem hallották szavamat ebben a formában. 

Illés továbbra is egyesíteni fogja a tömegeket, hogy megmutathassátok nekik a Könyvet, amely az Én 

Igémet tartalmazza. Közvetítéseddel felébresztem az alvó lelkeket, és eltávolítom belőlük a 

bálványimádást. De ha nem vagytok felkészülve arra, hogy beszéljetek az emberiséghez, akkor a kövek 

fognak beszélni, és látni fogjátok, hogy a legtudatlanabbak is igazi tanítványaimmá válnak, és beszélnek az 

igazságomról. 

35 Meg kell osztanotok az örömhírt az emberiséggel anélkül, hogy eltorzítanátok a munkámat, 

legyetek alázatosak, mint a Mesteretek, és ne öltözzetek pompás ruhákba, hogy felhívjátok magatokra 

embertársaitok figyelmét. 

36 Holnap nem szabad meghamisítanotok a tanításomat, csak azt tanítsátok, amit rátok bíztam. 

Bőségesen adtam nektek tanításomat, hogy vezetők és nagykövetek lehessetek az emberiség körében. 

Amikor már nem halljátok szavamat a hanghordozón keresztül, segíteni és szeretni fogjátok egymást, 

hogy megoldjátok az utatokon felmerülő problémákat. 

37 Ti vagytok azok az emberek, akiket jelenleg egyesítek, hogy az emberiség a ti közvetítéseteken 

keresztül megismerhessen Engem. Én vagyok a legfőbb Irgalom, és a legjobb ételekkel tápláltalak 

benneteket. Nagy lesz a harc, amit vívni fogtok. Ezért szeretettel beszélek hozzátok, hogy eltávolítsam 

belőletek azokat a hibákat, amelyeket az Én Munkámnak tulajdonítotok, hogy amikor eljön az idő, ti 

lehessetek a világ világossága. 

38 A szellemi seregek körülveszik a lelketek, készen állnak a harcra, mert nem vagytok egyedül a 

világnézetek eme csatájában. Szellemi világom is veletek lesz. Ezek a szellemek békével és harmóniával 

inspirálnak benneteket, hogy megmutathassátok magatokat az emberiség előtt. 

39 Nagy lesz a küzdelem. Példát kell mutatnod az engedelmességben, és szívedben ki kell mutatnod 

Mestered törvényét. Bátorítani fogjátok az embereket, de Egyetemes Sugárzásom nem fog többé 

megnyilvánulni, és szellemvilágom sem fog megnyilvánulni az elméteken keresztül. Mindazonáltal a 

Mester magasabb formában, a Szentlélek, az erő, az áldás és a kegyelem formájában fogja nektek adni a 

tanítását. 

40 Közeledik az 1950-es év vége, és az alvó emberiség nem érezte Én. De felrázom őket, hogy 

meglássanak engem. 

41 Mikor lesznek ezek az események? Ez az idő már közel van. Hamarosan elérkezik az emberi 

megértés szervén keresztül történő megnyilvánulásom vége. A hanghordozók közvetítésével, akik tudták, 

hogyan kell felkészülniük ezekben az utolsó napokban, nagy és világos utasításokat, szeretetteljes 

parancsokat adtam nektek, hogy végre tudjátok hajtani azokat, miután már nem halljátok szavamat ebben a 

formában. 

42 Megnyitottam előttetek bölcsességem könyvét, és megmondtam nektek, hogyan teljesítsétek 

küldetéseteket, hogyan járjatok az én utamon. Megmutattam nektek a veszélyeket, és erőt adtam nektek, 

hogy legyőzzétek az akadályokat és lebontsátok az akadályokat. 

43 Mielőtt abbahagynám, hogy ebben a formában szóljak hozzátok, fel kell készítenem benneteket 

arra, hogy holnap ti lehessetek azok a tanítók, akik az új tanítványoknak bemutatják az én tanításaimat. 

44 Ha úgy érzed, hogy meg vagy fosztva ettől a tanítástól, ne engem hibáztass ezért, mert bőségesen 

adtam neked az Igét, az örök élet kenyerét lelked számára. 
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45 Tökéletes módon adtam át nektek a tanításomat. De ha olyasmit teszel hozzá, ami nem tartozik 

hozzá, a lelkiismereted megmondja neked, hogy mit kell eltávolítanod, hogy holnap az emberiség csak az 

én tökéletes tanításomat kaphassa meg. 

46 Mondjátok meg az emberiségnek, hogy én, a Mindenható Isten, mindig veletek voltam. Semmiben 

sem szenvedtél hiányt, mert a fejlődés minden szakaszában kegyelemmel és erővel töltöttem meg a 

lelkedet. 

47 Emberek, megfogadtátok, hogy szeretni fogtok Engem Isteni Fényem jelenlétében. De a ti 

materializmusotok mindig is akadályozta a Szellem megbízatásának teljesítését, mert nem ismeritek 

magatokat, és nem tudjátok, hogy mi a célotok és az eszményeitek. De kegyelmem egyesített benneteket 

az akadályban, hogy érezzétek szeretetem tüzét és megismerjétek Szentlelkem békéjét. 

48 Én vagyok az Adakozó, többet tudok adni nektek, mint amennyit kérni tudtok tőlem. Ismerem a 

test szükségleteit, ismerem a lelket, és ismerem a nyomorúságaitokat és bánataitokat. 

49 Lukácsot, Márkot, Jánost és Mátét az Én akaratom választotta ki. Minden léleknek küldetést, 

felelősséget adtam, és ők kitartóan, elszántan és szeretettel terjesztették Tanításomat, megteremtve a 

Második Korszak Testamentumát. És hozzájuk hasonlóan ma én is felébresztem a lelkedet, hogy 

felismerje az időt, érezze és megértse az Istenségem előtt tett esküjét, és nekilásson küldetése 

teljesítésének. 

50 Jézus isteni hatalomról tett bizonyságot, mert benne maga Isten volt, aki megmutatta magát a 

földön, hogy a világ megismerje Őt. Maga az Atya adta magát az embereknek Igében, szeretetben, 

igazságban és világosságban. 

51 Ami meg van írva az arany emlékkönyvében, az meg fog történni és be fog következni. Idővel 

minden valóra válik. 

52 Izrael: Nem csak ebben az időben beszéltem hozzátok. De a lelked meg volt kötve, és nem 

használta fel azt, amit az Első alkalommal, a Második alkalommal és ma a Harmadik alkalommal adtam 

neki. De mit vársz ilyenkor az Úrtól? Mi a döntésed és a vágyad? 

Most Isteni Szavam kiárasztásával szólok hozzátok. De nem adok nektek több időt, hogy kövessetek 

Engem a Hanghordozón keresztül történő megnyilvánulásomban, és ha a lélek ellenáll, és a test nem 

hajlandó engedelmeskedni parancsaimnak, akkor hosszasan kell majd felelnetek Nekem. Mert mint bíró, 

én fogok hívni, és megértetem veletek, hogy mi van megírva sorsotok könyvében. 

Ha a lélek egyszer a legfelsőbb bíró elé áll, felismeri vétkét, és bánattal telve kérni fog Tőlem egy 

újabb időpontot a jóvátételre, egy újabb reinkarnációt. 

53 Nemcsak a lelkedhez szóltam, hanem a testedhez is. További életet, erőt és kegyelmet adtam neki, 

hogy a lélek betölthesse küldetését. 

54 Szeretettel kiöntöttem Isteni Igémet, megajándékoztalak benneteket mindazzal, amit Lelkem és a 

legszeretőbb Atyai Szív szánt nektek. Te vagy a legértékesebb az én Istenségemben. 

55 A hanghordozó elme szervén keresztül történő igehirdetésem végén vagytok. De ha már nem is 

hallgattok tanításomra, továbbra is vezetni foglak benneteket, mert nem lennék többé Atya, ha kenyér és 

víz nélkül hagynálak benneteket a sivatagban. 

56 Készítsétek fel magatokat az Én útmutatásaimmal, tanulmányozzátok, amit a szíveteknek adtam az 

Én Igémben. 

57 Készítsétek fel agyatokat, hogy befogadjátok fényem rezgéseit. Bontakoztassátok ki 

adottságaitokat, hogy megállíthassátok a természet erőit, mert nagy katasztrófák fogják sújtani az 

emberiséget. 

58 Legszeretőbb Atyai Szívem megnyílik, hogy még az utolsó is érezze lelkében Isteni Szeretetem 

melegét. Nyitott könyv vagyok, az Igazság és a Törvény. 

59 Átadtam az emberiségnek a szellemről szóló tanításomat, a szeretetről szóló tanításomat és a 

harmóniáról szóló tanításomat. Nem csak ebben az időben adtam nektek a tanításomat. Az első pillanattól 

kezdve, hogy Isteni Lelkem a földet adta lelketeknek, választottjaimon keresztül szóltam hozzá, és soha 

nem vezettelek benneteket sötétségbe, fanatizmusba vagy bálványimádásba. Mert ezek a cselekedetek nem 

tetszenek szememben, mert ez eltávolítja a lelketeket a világosságtól, az Én szeretetemtől, és lomhává 

teszi, és meghosszabbítja üdvösségének idejét, és nagy fájdalmat okoz neki. 
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60 Mit kell tennem, hogy az emberek felismerjenek Engem, megértsenek Engem, és a szívük érezzen 

Engem? Mit kell tenni, hogy a lélek elszakítsa a láncot, amely az anyagelvűséghez köti? Megadni neki egy 

másik időt, és felhívást intézni Izrael Kiválasztott Népének lelkeihez, hogy jó katonaként és munkásként 

álljanak az emberiség élére, hogy annak vezetői legyenek a közelgő csatában. 

61 Az Isteni Mester azért jön le, hogy az emberi agy segítségével tegye magát ismertté, de keressetek 

Engem a szívetek mélyén, ott vagyok. 

62 Süllyedjetek mély meditációba, emberek. Csukjátok be a szemeteket, és próbáljátok meg lelki 

tekintetetekkel látni az emberek sokaságát, akik olyan tanúságtételre vágyva fognak hozzátok közeledni, 

amely az én Jelenlétemről fog beszélni nekik. 

63 Ne feledjétek, hogy irgalommal teli szívvel kell várnotok őket. Mert azok, akik éheznek és 

szomjaznak a szeretetre, el fognak jönni, ahogyan ti is eljöttetek, mert arra vágytatok, hogy Én oltsam 

szomjamatokat. 

64 Ne merészeljetek nagy műveket végezni anélkül, hogy felkészültetek volna. Törekedjetek a 

nagyobb szellemiség elérésére, mert akkor egy szó, egy ima vagy a szeretet műve nagyobb csodákra lesz 

képes, mint amilyeneket hiúságotokban szerettetek volna véghezvinni. 

65 Irgalom és ismét irgalom az, amit kiváltottam benned. Az irgalom az az érzés, amelyet 

tanításommal a leginkább felélénkítettem. Mert az irgalom a szeretet és a bölcsesség kifejeződése. Bizony 

mondom nektek, ha felkészültök arra, hogy kegyesen fogadjátok a még eljövendő embertársaitokat, akkor 

a legjobb fogadtatással fogjátok őket fogadni, a legbeszédesebb tanúságtétellel, amit csak adhattok az 

igazságomról. Nagyon kevesen fognak ellenállni a szeretet eme bizonyítékának. 

De ha más eszközökkel akarjátok megértetni velük az üzenetemet, akkor sokat kell majd küzdenetek, 

mert a világnak már elege van a szavakból, tanításokból és filozófiákból. Amire a világ rettentően éhezik 

és halálra szomjazik, az a szeretet. Ezért megismétlem nektek, hogy az irgalmasság műve, még ha kicsi is, 

de őszinte, érzett és igaz, sokkal erősebb lesz, mint ezer prédikáció vagy beszéd szép szavakkal, tartalom 

és igazság nélkül, mint amilyeneket a világ népei nap mint nap hallanak, anélkül, hogy ezeket a szavakat 

alkalmaznák. 

66 Készüljetek fel még jobban arra, amit mondani fogtok, bár a folyékony beszédkészségetek segíteni 

fog benneteket, és a szentírások is pálcaként vagy támaszként szolgálnak majd az emlékezeteteknek. De ne 

felejtsd el, hogy amit a lelked megvalósít, ami lényed mélyéről fakad, az lesz a legtermékenyebb magod ─ 

az, amivel a legnagyobb szívességet teszed embertársaidnak, és amivel egyúttal a legnagyobb 

boldogságban is részesülsz, amikor eljön a jutalmad elnyerésének ideje. 

67 Szeretett emberek, jöjjetek hozzám, egyesítsétek a gondolatot a lelkiismerettel, hogy érezhessétek 

békémet. 

68 Amit én adok nektek az Igémben, az holnap a ti védelmetek, a ti kardotok és pajzsotok lesz, és 

akkor, amikor egyesültök a spiritualizációban, a különböző vallási közösségek hozzátok fognak jönni, 

hogy szeressétek egymást. 

69 Elmondtam nektek az Igémben, hogy az emberi megértési képességen keresztül történő 

megnyilvánulásom ideje hamarosan véget ér. De továbbra is fogadni fogjátok isteni hangom hangját 

lényetek legbelsőbb részében. 

70 Amikor ennek az új napnak a fénye megjelent, érzékeltétek, hogy a hangos harang hívása 

hallatszik az emberiség körében. Vakok voltatok, akik láttátok e fény ragyogását, és akik úgy éreztétek, 

hogy kegyelmem vezet erre az útra. 

71 Ti vagytok az Én tanítványaim, a tömegek előfutárai, akik holnap eljönnek hozzám, akik 

hírnökökként viszik majd a béke, az élet, a szeretet és a fény üzenetét. Példáitokkal tanúságot tesztek az 

általatok hirdetett igazságról. 

72 A megpróbáltatások és bukások, amelyeket átéltetek, a tapasztalat fénye lesz veletek, hogy holnap 

igazságosan járhassatok az én utamon. 

73 Feltártam nektek minden esemény és minden fájdalmas próbatétel okát az emberiség körében ─ az 

okot, amiért a legnagyobb romlottság idején megvilágosítottalak benneteket a Szentlélek fényével, és 

egyesítettem választott népem, Izrael tizenkét törzsét. 
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74 Ahogyan az első korszakban eljutottatok Kánaán földjére, úgy szeretném, ha ma elindulnátok az 

igazi Ígéret Földje felé vezető úton. Az első lépéseket már megtettétek, hogy megmásszátok a hegyet, 

amelynek csúcsán a nagyszerű város vár rátok. 

75 Holnap nem fogod magad árvának érezni, mert én és szellemi világom ki fogunk állni érted, hogy 

teljesíthesd küldetésedet, hogy oldalról oldalra ismertesd az emberiséggel az én tanításaim könyvét. 

76 A munkátok nem ér véget 1950-ben, de sokan közületek el fognak tévedni. De jó azoknak, akik 

állhatatosak maradnak, mert olyanok lesznek, mint templomom oszlopai. 

77 Azt kérdezitek magatoktól: "Elmegy-e az Atya "Igéje", és nem fogjuk-e többé érezni ezt a 

szeretetet? Elmegy-e a Mester, és nem halljuk-e többé azt az Igét, amely lelkünk öröme és bátorítása 

volt?": Nem, népem, az Atya nem távozik, a Mester folytatja a Fény Küldetését. Ma az elme egyik vagy 

másik szervén keresztül hallottatok Engem. De holnap már nem lesz határa a felkészüléseteknek, mert 

mindannyian képesek lélekről lélekre fogtok velem kommunikálni. És mindazokon keresztül, akik fel 

vannak szerelve, kiárasztom az inspirációmat. Akkor megismeritek az igazi elragadtatást, akkor a Mester 

megnyilvánulásának nem lesz határa. Ugyanígy lesznek a magas szellemi szint szellemeinek 

megnyilvánulásai is. 

78 Csendben fogtok imádkozni, én pedig elfogadom felajánlásotokat, és válaszul áldásommal 

díszítelek fel benneteket. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 362  
1 A Mester végtelen irgalmasságában befogad titeket, hogy meghallgassátok szavát. 

2 Az Atya azt mondja nektek: Értsétek meg, amit rátok bízok szellemileg, hogy felkészülhessetek 

arra, hogy ezt az üzenetet terjesszétek az emberiség körében. Mert hamarosan eljön az idő, amikor már 

nem halljátok majd az utasításaimat egy hanghordozón keresztül. Meghirdettem nektek, és az én szavam 

egy király szava, és meg kell, hogy valósuljon. 

3 1866 óta készítem fel az emberek elméjét, hogy továbbadhassam Igémet, és ez a megnyilvánulás 

most a végéhez közeledik. 

4 A munkám nem új. Már a Harmadik Korszakban vagytok, amelyben az emberiség fejlődött. 

5 Összezavart titeket az én szavam, szeretett emberek? Különböző módokon találkoztam veled: 

Egyesek a fanatizmusban, mások a bálványimádásban, az emberek sorsát a csillagoknak tulajdonítva, és 

még mások, akik megtagadták jelenlétemet ebben az időben, és ezért találkoztam veletek gyengén. 

Szellemileg azért jöttem ebbe a Harmadik Korszakba, hogy tápláljalak benneteket az Igémmel. 

6 Három alkalommal tanítottalak benneteket, de ebben a Harmadik Időben néhányan megtagadták 

Háromságos-Marian Spirituális Művem igazságtartalmát, és ismét bálványimádásba és zűrzavarba estek, 

azt gondolván, hogy teljesíteni akarják Akaratomat. 

7 Munkám már az Első Időben elkezdett megnyilvánulni azáltal, hogy felismertette veletek az egy 

igaz Istent. 

8 Ebben a jelen időben felkészítettem a képzetlen agyakat, amelyeken keresztül átadtam nektek az 

Igémet. Mert én mindig is az egyszerűségre törekedtem. 

9 Ugyanígy képeztem Mózes értelmét is, egy egyszerű, erényekkel teli, nagyszerű szellemű emberét. 

Rajta keresztül adtam törvényt népemnek, Izraelnek, és negyven éven át vezettem őket a sivatagon 

keresztül, hogy elvigyem őket az Ígéret Földjére. 

10 A Második Időben Jehova "Igéje" emberré lett, amint azt a próféták látták. De előtte Illés eljött, 

hogy utat törjön neki. 

11 Most a Harmadik Időben vagytok, a Szentlélek idejében. 1866 óta készítem elő az emberi értelem 

szervét, hogy Isteni Sugárságom talapzatául szolgáljon, és azóta beszélek hozzátok férfiak és nők által. 

12 Ez az a korszak, amelyben a léleknek szeretettel kell meghajolnia a testet, és a testnek 

engedelmeskednie kell a lélek parancsának. 

13 A lélek a létra egyik lépcsőfokáról a másikra fejlődik, és így beteljesíti küldetését, amelyet a földi 

testben nem tudott beteljesíteni. 

14 Hol van csalás? Hol lett az én Munkámból üzlet, hol értelmezték félre a mindenkor adott Igémet? 

Mindig is kértem, hogy a lelkedben legyen a templomom. De nagy volt a zavartalanságotok, amikor 

ehelyett gránitból építettetek templomokat, és bőségesen feldíszítettétek őket kődíszekkel és emberi kéz 

által készített képekkel. 

15 Emberiség: Úgy találtam, hogy bálványimádókká váltatok, korlátozott számokban keresitek a 

Lelkemet. Nem emlékeztek arra, hogy a Második Korszakban a folyók partjára vezettelek benneteket, 

hogy tanítsalak benneteket? Tanítottalak-e téged bálványimádásra abban az időben? Nem. 

Most, ebben az időben a szívetekben lévő templomot keresem ─ azt a templomot, amelyet nem fognak 

elpusztítani az elemek, mert a munkám, amelyet meg fogtok ismertetni, olyan világos és tiszta lesz, mint a 

tanításom. Ily módon a fanatizmus és a bálványimádás megsemmisül. 

16 Azt akarom látni, hogy szíved temploma mindig készen áll, hogy lakhassak benne. Ne a mező 

virágaival díszítsétek, hanem szívetek jó cselekedeteivel, imádsággal. Ebben a templomban olyan fáklyát 

akarok látni, amelynek fénye soha nem alszik ki: a hitet. Így, amikor az elemek elszabadulnak, önök 

lesznek a mentőcsónakja embertársaiknak. 

17 Jöjjetek hozzám, szeretett népem, hogy Szavam mannája bennetek legyen. Legyen a lényege élet a 

lelkedben. Azért jöttem el ebben az időben, hogy újra átadjam nektek Törvényemet, Igazságomat és 

Szeretetemet. 

18 Gondoljunk csak az emberiségre, amely bűnei miatt nyomorúságban van. El kell indulnod, hogy 

segítsd őt azáltal, hogy átadod neki a tanításomat, hogy felemelkedhessen az imádságban. 
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19 Izrael: A harc ideje már eljött számotokra, és nincs már messze a pillanat, amikor az emberiség 

nagyon keserű poharat fog inni. Akkor felemelkedtek imára, és átérzitek embertársaitok nagy fájdalmát. 

De értsétek meg, hogy irántatok és az egész emberiség iránt érzett szeretetből megmutattam nektek a 

küldetés teljesítésének útját azáltal, hogy az utolsó cseppig kiontottam a véremet, és ezen keresztül jöttem, 

hogy szavammal előkészítsem a világot - rajtatok keresztül. 

20 Én vagyok a szenvedők Vigasztalója, én vagyok a szerető Atya, aki bátorít benneteket utatokon. A 

nemzetek siránkoznak, szükségük van az Igémre, keresnek Engem, de nem tudják, hogyan találjanak meg 

Engem. Örvények korbácsolják őket, és gonoszságuk tengerében a halálra találnak. De nektek, emberek, 

bátor katonaként kell felállnotok, hogy az emberiség Velem legyen ebben az időben. 

21 Izrael, én felkészítelek téged az én erőmmel. Támaszkodjatok törvényemre, tartsatok bűnbánatot, 

hogy a bűn világa a lábatok előtt heverjen. 

22 Az Én Igém adja nektek az igazság fényét. 

23 Nem akarom, hogy a földet hullák borítsák. Azt akarom, hogy az emberiség feltámadjon a sírból, 

mint egy új Lázár, és ti, az általam adott erővel, segítsetek neki, hogy megtalálja az örök életet. 

24 Emberek, mi hiányzott nektek, hogy elindultatok, hogy teljesítsétek az én akaratomat? Keljetek fel 

a kötelességetek teljesítésének keresztjével. Boldog az, aki teljesíti kötelességét, mert megadom neki 

mindazt, amit megígértem, és akkor, amikor eljöttök Királyságomba, azt fogom mondani nektek: 

"Legyetek üdvözölve, szeretett emberek, készítsétek elő szíveteket, mint egy nyitott könyvet, hogy 

beleírhassátok Isteni Utasításomat." Ez az, amit én ígértem nektek. 

25 Azért vagyok köztetek, mert szükségetek van a világosságomra. Ebben a Harmadik Korszakban 

még nem spiritualizáltátok a szíveteket, de azért jöttem, hogy szeretettel előkészítsem azt. 

26 Vigasztalást adok nektek, és próbára tettelek benneteket, hogy tudjátok, hogy használtátok-e az én 

szavamat. Teljesítsd törvényemet, és megtalálod az igazi boldogságot. Amikor azonban nem 

engedelmeskedtél, mindig csak fájdalmat éreztél. 

27 Sokan felismertek Engem, hallották hangomat, és felemelték magukat Velem együtt. A világ is, 

belefáradva az anyagiasságba, keresi Atyját. Ti azonban az Én kiválasztottjaim vagytok, akiket az 

Igémmel tápláltam, hogy hívjátok embertársaitokat, hogy fogadják el az általam adott világosságot. 

28 Azért készítettelek fel titeket, mert azt akarom, hogy hozzám hasonlóan az igaz szeretet 

cselekedeteit cselekedjétek. 

29 Az emberek össze vannak zavarodva, kiürítik a szenvedés poharát, és nem tudják, hogy mit adtam 

nekik munkámban annyi szeretettel. Szívükben engedtek a kísértésnek, és hagyták, hogy a gyomok 

elburjánozzanak, noha ez nem az Én akaratom. 

30 A Harmadik Korszakban jóakaratú embereket használtam fel. Egyesekben jóakaratot találtam, 

másokban inspirációt, megint másokban pedig engedelmességet és tanításaim követését. 

31 De bizony mondom nektek, a kísértés az Én népemet keresi, hogy megfossza őket az Én 

kegyelmemtől és az Én világosságomtól. Nagy a Mester küzdelme, mégis kegyelemmel árasztom el 

választott népemet, mert látom, hogy elszakadt a fehér köntös, amit adtam nekik. 

32 Mindazt, ami a lelkednek hiányzott, megadtam neki. Azért adtam nektek a szavamat, hogy 

spiritualizáljátok a szíveteket. 

33 Készüljetek, népem, a világnak szüksége van rátok. Ismerd fel, hogyan szítja fel a háborúit, 

hogyan sújtja a kísértés, és hogy ezért az emberek nem tudnak felemelkedni. De jelenleg megvilágosítom 

az emberiséget, hogy megkaphassa békémet. 

34 Az én országom a békéből és a szeretetből áll. Egy kis jóakaratot, szilárd elhatározást és az 

emberiség szolgálatára irányuló végtelen vágyat kérek tőletek, népem. Azt akarom, hogy érezzétek 

fájdalmukat lényetek mélyén, hogy könyörüljetek azokon, akik nem hallották szavamat, és akik csak 

szenvedésükkel küzdenek. Vegyétek észre, gyermekeim, hogy a fájdalom kiáltása mindenütt hallatszik, 

hogy az emberiség megrendült, hogy a bűnös megtisztul. 

35 Növeld a szeretet magvait embertársaid között, használd adottságaidat, hogy elérjék üdvösségüket. 

Mert ti vagytok azok, akik felhatalmazva vagytok erre, mert a ti kezetekbe adtam a kulcsot, hogy 

kinyissátok az emberiség számára az új kinyilatkoztatásaim ajtaját. 

36 Amikor teljesítetted küldetésedet, megkapom a megsokszorozott magodat. Ti vagytok a lámpás, 

amely megvilágítja a nemzetek sötétségét. 
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37 Értsd meg, hogy amit neked adtam, az örökkévaló, mert a lelkedbe helyeztem. Azért bíztam a 

kezedbe a munkámat, hogy az emberiség megmentéséért dolgozhass. Én adtam nektek a törvényt, amely 

szerint a nemzeteket kormányozni kell. De ne tévedjetek el az úton. Amikor együttműködtek az Atyával 

ebben a szellemi munkában, ne végezzetek szertartásokat, és ne tápláljátok a bálványimádást. Vizsgáljátok 

meg isteni útmutatásomat, értsétek meg isteni szándékomat, amelyet ihletés által adok nektek, amint 

egyesülök lelketekkel. 

38 Én küldtelek titeket ebbe a világba, ti vagytok az én szolgáim. Egyesek megtestesültek, mások 

pedig szellemben vannak; és ezek az előkészített agyak segítségével adtak hírt magukról. Jóvátételért 

jöttek. A szeretet azért van ezekben a szolgáimban, mert belőlem származnak. Megvilágosodtak, mert 

elárasztottam őket Isteni Fényemmel, és mindannyiuknak adományoztam. De ők alázatukban az 

emberiség szolgái és nem urai lesznek. 

39 Illés a második korszakban való eljövetelem előfutáraként jött a világba. Ő volt az Igazság 

Prófétája, akit azért küldtem, mert az emberiséget hamis tanítványok vezették, és szükség volt arra, hogy 

mindenki visszatérjen az Akadályhoz, mert mindenkinek el kell jutnia a Mennyei Királyságba. 

40 A Harmadik Időben ismét elküldtem Eliast, de már szellemben, hogy Roque Rojason keresztül 

tegye magát ismertté, hogy az emberek ezután a hanghordozókon keresztül fogadják megnyilvánulásomat. 

41 Érezzétek az emberiség szenvedését, amiért nem fedezte fel a mentőcsónakot, amiért nem láthatta 

az új hajnal fényét. 

42 Az elmúlt idők próféciáinak beteljesedése érdekében szellemben jöttem el ebben a Harmadik 

Korszakban, és az emberi megértés képességének segítségével ismertettem meg magam. Szellemem 

megvilágosítja az emberiséget a "felhőből". 

43 Én vagyok az Igazság, és azért jövök, hogy előkészítsem a szíveket, hogy megismerjék az utamat, 

és felismerjék, hogy nem hagytam el a világot. 

44 Úgy vagyok veled, mint egy nyitott könyv. Jelenleg ugyanazt az útmutatást adom nektek, mint 

amit a lelketek az előző időkben kapott. De most már fejlődtetek, és ezért Isteni Igém az emberi elmén 

keresztül ismertté vált. 

45 Azért küldöm Egyetemes Sugárzásomat, hogy tanítsam a lelkedet, hogy felébresszem, és 

rávezessem, hogy felismerje, miből áll a jóvátétel, és hogyan kell elindulnia, hogy teljesítse küldetését. 

Mert az idők túl gyorsan teltek el számára, és különböző reinkarnációi során nem tudta, hogyan érje el a 

szükséges fejlődést. 

46 Nem tudtátok, hogyan irányítsátok a testeteket, hogy az készséges és engedelmes legyen 

Törvényemnek. Mert gyengének éreztétek magatokat és kísértésbe estetek, mert nem erősítettétek meg 

magatokat Isteni Igém lényegével. 

47 Bár én vagyok a bíró és a Mindenható, nem hagytalak el benneteket, és nem ítéltelek el benneteket, 

még akkor sem, ha megsértettetek Engem, és megszegtétek törvényemet. 

48 Ismét tudtotokra adtam, hogyan kell eljutnotok arra a tökéletes útra, amelyet kijelöltem nektek, 

hogy megtaláljátok a Lélek életét. 

49 Mindannyian azért jöttetek ide ebben az időben, hogy teljesítsétek a küldetést, amelyet én adtam 

nektek. De amikor láttam, hogy alszol, szóltam hozzád, és számon kértelek, mert nem hallgattál 

lelkiismereted szavára. 

50 Isteni Igémet kristálytiszta vízként öntöttem ki rátok. Szeretetemet és Igém lényegét tökéletes és 

egyedi útmutatásként helyeztem szívetekbe. De milyen példát adtál embertársaidnak? 

51 A világ a felkészültségetek hiánya miatt nem ismerte fel annak a munkának a nagyságát, amelyet a 

kezeitekre bíztam. 

Az emberek nem érzik Isteni Szellemem békéjét a szívükben, megosztottak, és különböző eszméket 

táplálnak, új istenségeket és új törvényeket keresnek, hogy Isten képviselőinek nevezhessék magukat 

ebben a világban. 

52 Igazságosan szóltam hozzátok, hogy felismerjétek hibáitokat, és példát mutassatok másoknak. 

Mert ti vagytok a világosság gyermekei, a világ íze és sója, akiket a szellemi Izrael népeként ismernek el. 

53 Én vagyok a Mesteretek, és elküldöm nektek a fényemet, hogy eltávolítsak rólatok minden 

sötétséget, hogy jó tanítványokká változtassalak benneteket, akik követik tanításaimat és megtérítik 

embertársaikat. 
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54 Beszéltem nektek az apostolokról, akiket Kegyelmem választott ki a Második Korszakban. 

Bizonyítékot adtam nekik, hogy higgyenek bennem és kövessenek engem. Amikor rájöttek, hogy valóban 

a Mesterrel vannak, letérdeltek, és felajánlották, hogy követnek Engem, hogy tanítványaimmá váljanak, 

Törvényem, Munkám hirdetőivé. 

55 A szívük ugyanolyan törékeny volt, mint a tiéd. Szükség volt arra, hogy a Mester szótagról 

szótagra belevésse a szívükbe, hogy jó tanítványokká változtassa őket. 

Miután megkapták tanításaimat és a szeretet minden bizonyítékát, amit megadtam nekik, az volt az 

akaratom, hogy kiküldjem őket, hogy beszéljenek arról, amit Tőlem hallottak. 

56 Mielőtt azonban a Mester eltávozott volna, meg kellett vizsgálnia a szívüket. Ezért különböző 

módokon küldtem ki őket, hogy lássam a bizalmukat, a bátorságukat és az igazságomról való 

meggyőződésüket. De amikor a Mester jelenléte nélkül maradtak, úgy érezték magukat, mint a 

kisgyermekek, bátorságuk elszállt, akaratuk elgyengült. Még mindig kevés volt a felemelkedés és a 

bizalom önmagukban. Ezért keserűséget tapasztaltak és könnyeket hullatnak. De a Mester újraegyesítette 

őket, hogy bizalmat és szeretetet ébresszen bennük. 

57 Amikor erre a világra jöttem, nem inspiráltam magam semmilyen emberi eszmével, és nem 

fogadtam el semmilyen vallás vagy tudomány tanításait. Én magam voltam a Tudás, a Tökéletesség, maga 

Isten, aki emberré lettem ebben a világban, hogy hűen beteljesítsem a félreértett mózesi törvényt. 

58 Amikor a tömeg összegyűlt, hogy meghallgassa Jézus tanításait, apostolaim figyelmüket 

ráirányították, és tisztelettel hallgatták szavaimat. Elég volt egy mondat, és máris felismerték az "Isteni 

Ige" végtelen kegyelmét. Egyetlen szó elég volt, és létrehoztak egy könyvet, amely hatalmas bölcsességet 

és tudást tartalmazott az általam terjesztett Tanról. Mert tökéletes útmutatást adtam nekik, hogy 

kiválasztottjaim szembe tudjanak nézni az emberiséggel, és a szeretet, a béke és a megértés útján vezessék 

azt. 

59 Soha nem hagytalak el benneteket, mindig közbenjártam értetek, az egész emberiségért, és 

mindenkinek megadtam, ami hiányzik, hogy a lelketek megerősödhessen, és maga is megtörhesse a 

kötelékeket, amelyek a materializációhoz kötik. 

60 Ismét eljöttem, ezúttal a Lélekben, mint Hatalom és Szeretet az emberiség fölé, amikor az 

eltévelyedett, és az emberek háborúra hívnak ─ most, amikor a természet erői elszabadultak, 

megpróbáltatások és betegségek sújtják a földeket, és az otthonok gyászba burkolóznak ─ most, amikor a 

szívek zokognak, és a meggyötört testek irányítás nélkül járják útjukat, és nem találnak kegyesen kenyeret, 

erősítést és segítséget nyújtó kezet. 

61 A szerető Atya nem hagyhatja magára az emberiséget bizonytalanságában, gyötrelmében vagy 

nyomorúságában. A próféciák, amelyeket adtam nektek, most válnak valóra. 

62 Távolítsátok el magatokat a materializációtól, hogy teljesíthessétek az általam adott Isteni és 

Spirituális Törvényt. Tökéletes, tiszta és tele van fénnyel, hogy megtaláljátok az életet, a kegyelmet és 

tudjátok, hogyan vezessétek magatokat a szeretet, a megértés és az erkölcs útjára. 

63 Szívetek nem hajolt meg szeretetem előtt, sötétségetek és megértésetek hiánya nem engedte, hogy 

felfedezzétek tanításaim értelmét abban a tökéletes fényben, amelyet lelketekbe árasztok, és hallásotok 

nem hallott meg Engem. Szeretnéd, hogy Jézus lejöjjön, hogy emberré váljon, hogy érezd Őt magad 

melletted, hogy megérintsd a kezeddel a sebét, a ruháját? Nem, annak az időnek már vége. 

64 Szeretett tanítványok, őszintén mondom nektek, hogy jelenleg kiárasztom rátok Szentlelkemet és 

Szavam lényegét a szívetekbe. 

65 Atyaként mindenkit befogadok, aki hallja az Igémet, és mindenkit, aki hajlandó elindulni 

mindazon az úton, amelyet az Én akaratom mutat neki. 

66 Azért jövök ebben az időben, hogy újra érezzétek a hitet, a bizalmat és szeretetem melegét ─ hogy 

Velem élhessetek az örökkévalóságig, hogy felfrissüljetek és olvassátok kinyilatkoztatásaimat és 

tanításaimat, mint egy nyitott könyvben. 

67 Isteni Szellemem olyan, mint egy ragyogó csillag a lelketek előtt ebben az időben. Fényemet és 

szeretetemet adom nektek, hogy mindig bízhassatok Atyátokban és Teremtőtökben. Mert eljött az idő, 

amikor a lelketekben lévő felszereléssel akarlak látni benneteket. Nem akarom többé azt mondani, hogy 

Atyátok eltávozott tőletek. Nem, gyermekeim, nem vagytok egyedül. 
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68 Nem akarom látni, hogy nyomorúsággal a lelkedben indulsz útnak, mert a déli nap fénye 

megvilágítja a szívedet. 

69 Most nektek adom azt, amit a kincstáramban tartogattam nektek. Ehhez szükséges, hogy a szíved 

legbelsőbb zugaiban keress Engem. Szükséges, hogy beteljesítsétek Isteni Törvényemet, hogy ne 

tévedjetek és ne hozzatok zavart embertársaitokba, hanem megértsétek és kifürkésszétek tanításaimat, és 

legyetek igaz tanítványaim, akik követik azokat. Így soha többé nem lesz vakság a szellemi szemetekben, 

és a fületek felkészül a hangom meghallására, hogy valóban érezhessétek, hogy a Mester, a világ 

Megváltója a szívetekben telepszik le, és onnan teszi magát ismertté. Így fogtok tanúságot tenni az 

emberek előtt. 

70 Ahhoz, hogy ez a világ megtisztuljon, szükséges, hogy spiritualizáljátok az életeteket, hogy élő 

szentély legyetek, és hogy elforduljatok attól, ami nem illik hozzátok, és megtisztítsátok a lelketeket a 

leprától és a mocsoktól. 

71 Anélkül, hogy tudtad volna, miért jöttél és miért hívott el az Atya, eljöttél, én pedig befogadtalak 

és szeretettel felkészítettelek. Ha a fájdalom rövid ideig sújtott is benneteket, utána megvigasztaltalak 

benneteket, és életet adtam nektek, kegyelmemmel bátorítottalak benneteket, hogy megbánjátok a gonosz 

cselekedeteket. Mert valóban azt akarom, hogy tisztán és megtisztulva álljatok elém. 

72 Ha nem így lenne, akkor nem ültetek volna asztalomhoz ebben a Harmadik Időben, nem 

egyeztetek volna bele, hogy használjátok a vizet, amely megtisztít benneteket, és tévútra mennétek. De az 

Atya hangja visszhangzott a szívedben, és visszahozta az érzékenységedet, és így képes voltál megjelenni 

az Urad előtt. 

73 Felkészítelek és megerősítelek, amikor a hited kialvással fenyeget. Én vagyok az, aki 

meggyújtottam, hogy tápláljátok, mert nem akarom, hogy kialudjon. Azt akarom, hogy a 

felkészülésetekkel tisztítsátok meg magatokat a foltoktól. Mert ti valóban a kiválasztottak vagytok, és azt 

akarom, hogy egy napon megszabadítsátok embertársaitokat a sötétségtől. Ehhez meg kell ismernetek 

Isteneteket szívetek mélyéről, és tanításom ismeretét az egész világon terjesztenetek kell, fáklyát gyújtva 

minden szívben. Ezt a szolgálatot várja el tőletek Istenetek és Uratok, és ezt várja el az emberiség is. 

74 Megtanítottalak benneteket arra, hogy felemeljétek a lelketeket és egyesítsétek az Isteni 

Szellemmel. Megújulást követelek tőletek, és azt mondom nektek: Atyátok csupa szeretet és irgalom, és 

Én a teremtésem teljességében nyilatkoztatom ki magam. Megtanítottalak titeket, hogyan adjátok át 

szeretetemet, megszabadítottalak benneteket, és többé nem vagytok rabságban, mert elégettem bennetek 

mindent, ami tisztátalan volt, és ez a tűz megtisztította cselekedeteiteket és gondolataitokat. Megszegtem a 

kötelékeket, amelyek ehhez a világhoz kötöttek téged. 

75 Olyan ösvényekre tévedtetek, amelyek a halálba vezettek benneteket. Ezért az én Igém oktatott 

benneteket, mint a hang, amely kijavított és felébresztett benneteket mély álmotokból. Emlékeztettelek 

arra, amit elfelejtettél. Megnemesítettelek és szentéllyé változtattam a szívedet. 

76 Ez az Én harcom, hogy megmentselek benneteket, hogy levegyem a szemeteket eltakaró 

szemkötőt, hogy megtanítsalak benneteket felismerni Engem az Én igazságomban. A páriákból, akik 

korábban voltatok, a fény gyermekeivé változtattalak benneteket, a kiválasztott gyermekeivé, akik a 

legjobb ruhákat viselik még inkarnációjuk alatt is. Az volt az akaratom, hogy tudatára ébredjetek 

Jelenlétemnek, hogy felkészülhessetek és élhessetek Királyságomban. 

Azt akartam, hogy ti legyetek az elsők, akik szellemileg meglátnak Engem, és éreznek Engem, hogy 

erről tanúságot tegyetek embertársaitoknak. Mondd meg nekik, hogy eljött az óra, hogy felkészüljenek, 

hogy a hitetlenek is hitre jussanak. Mondjátok el az embereknek, hogy az Én Királyságom jelen van a saját 

lelkükben. Kopogtassatok a szíveken ajtóról ajtóra, hogy felébresszétek azokat, akik alszanak, mert a halál 

átvette az uralmat közöttük. 

77 Az emberek háborúkat robbantottak ki, hogy megvédjék múló trónjaikat és birtokaikat. Menjetek 

és mondjátok el nekik, hogy a Béke Fejedelme eljött, hogy harcoljon a gonosz ellen. De ez a harc a 

szeretet és a fény fegyvereivel zajlik. Mert hallottam az özvegyek sóhaját és sírását, az árvák panaszát, 

láttam az emberek nyugtalanságát és ellenségeskedését. 

78 Menjetek el hozzájuk, és mondjátok el nekik, hogy eljött az élő Isten, hogy nincs szükségük a saját 

kezük által készített bálványokra, sem az anyagi templomokra ─ hogy a szeretet, a világosság és a béke 

Istene arra hívja minden gyermekét, hogy újuljanak meg, és hallgassanak a lelkiismeret hangjára. 
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79 Azt mondom neked: Üdvözöljük a "tékozló fiút". Sokat sírtatok, mert gonoszsággal találkoztatok, 

és eltávolodtatok örökkévaló irgalmamtól. Ti csak a mélységeket, a sivatagokat láttátok. De most nézzétek 

az élő víz forrásait, amelyek örökre oltják szomjatok. Nézzétek az élet fáját, amely gyümölcsöt ad nektek 

és lombja alatt árnyékot. Menedéket és táplálékot kínálok nektek, és megszüntetem a múlt idők 

materializmusát. 

80 Rátok bízom az evangéliumot, hogy hirdessétek, hogy az emberiség felismerjen Engem, és 

felemelkedjen a szeretetem iránti vágyakozásban. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogy szeretettel teli 

Atyaként tárt karokkal várom őket. Mondd meg nekik, hogy most jött el az idő a szellemi egyesülésükre ─ 

a határaik feloldására és a köztük lévő távolságtartás megszüntetésére. Mert számomra mindannyian a 

gyermekeim vagytok, és mindannyiótokat egyformán szeretlek. Vigyétek el nekik ezeket az üzeneteket, 

menjetek hozzájuk, mint az Én képviselőim, és vegyetek Engem példának az utatokon, hogy szavaitok tele 

legyenek bátorítással, vigasztalással és élettel. 

81 Harcolj az életutadon, és győzd le a világ sötétségét. Távolítsd el a bálványimádást a szívekből; 

készítsd elő az utat, hogy mindenki hozzám jöhessen. Bárhová is szólítasz, nem te, hanem Én leszek az, 

aki hallatja a hangját, és bárhová mész, ott leszek. 

82 Az Atya azt mondja nektek: Készüljetek fel, mert én a szívetekben fogok lakni. Ha méltóak 

vagytok rá és erős a lelketek, akkor nem ti lesztek azok, akik megajándékozhatjátok az emberiséget, 

hanem Én végtelen szeretettel. 

83 Értsétek meg, hogy igénybe veszlek benneteket. Fel kell készülnötök arra, hogy tanúságot tegyetek 

rólam, és megmutassátok az emberiségnek a béke és a törvény zászlaját, mint a hajótörést szenvedettek 

számára a megváltás kikötőjét. Beszéljetek a spiritualizáció elméleteitől, hamis tanításaitól való félelem 

nélkül. Mondd el nekik, hogy az Atya nem akarja az emberiség pusztulását, hogy minden gyermekének 

üdvösségét akarja. 

84 Mondd, hogy te is minden jó nélkül jöttél hozzám, hogy süket és vak voltál az igazságra. Mondd, 

hogy a megerősödött bűnös, aki elvesztette a hitét, képes lesz megmenteni magát, hogy tudni fogom, 

hogyan tisztítsam és tisztítsam meg a lelkét. Ezért ne féljetek leereszkedni a mélységekbe, hogy 

megmentsétek embertársaitokat. Másszátok meg a hegyeket, és adakozzatok ott is. De légy alázatos szívű, 

szelíd és erényes. Vezetőként a Szentlélek fényét adom nektek, amely kiárad az egész világegyetemre. 

85 Ha embertársaid hamis értelmezései ellenzik a járásodat, mondd meg nekik, hogy aki egészséges, 

annak nincs szüksége orvosra. Figyeljetek és imádkozzatok, emeljétek fel magatokat lelkileg Hozzám. 

Mert lerombolom Bábel tornyát, lerombolom a bálványokat, megzavarom a tanultakat, megmutatom 

világosságomat, eltávolítom a vakságot az emberekről, és gyökerestül kiirtom az ellenségeskedéseket és a 

gonosz szándékokat. Felébresztem a halottakat, és akik nagynak hitték magukat, felismerik 

kicsinységüket, és meghajolnak előttem a büszkék. 

86 A lélek üdvösségét keresem, és a nagy küzdelem idején beszélnetek kell azokhoz, akik újból 

keresztre akarnak feszíteni Engem. 

87 Az Atya azt mondja nektek: Ha szerettek Engem, teljesítsétek törvényemet, dolgozzatok 

magatokon. Ha gyengének érzitek magatokat, vagy ha valamiben hiánytok van, kérdezzétek az Atyát, mert 

én meghallgatlak benneteket. De kérjétek azt, ami helyes, és én betöltelek benneteket kegyelmemmel. 

88 Ha felkészültök, apostolaimmá teszlek benneteket, akik kinyilatkoztatják szeretetemet. De ne 

dicsekedjetek, és ne tegyetek óriási lépéseket, hogy ne tévedjetek el. Amikor eljön az idő, Illés felruház 

titeket a Szentlélek világosságával. 

89 Az ajándékokat, amelyeket adtam nektek, nem veszem vissza, és nem is változtatom meg őket. 

Örökre megmaradnak a lelkedben, és amikor felérsz a hegy tetejére, meglátod majd küzdelmed 

gyümölcsét. 

90 Vezessétek magatokat legtökéletesebb útmutatásommal, hordozzátok a békét és a nyugalmat 

szívetekben, hogy azt másoknak is átadhassátok. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 363  
1 Szeretett tanítványok, halljátok az igét, amely erőssé tesz benneteket. Legyen meggyőződésetek 

munkám igazságáról, hogy gyakoroljátok és példátokkal mutassátok meg embertársaitoknak. 

2 Amikor az ember megújul, amikor az én igazságom uralkodik benne, és szellemi képességei 

legyőzik világi szenvedélyeit, akkor fogja megérteni művemet. 

3 Nagy a munkásaim fáradozása, és nagyon hosszú az út, amelyet meg kell járni. A munkája 

megkezdődött, és a magot elvetették. De az idő múlásával más munkások is jönnek majd, hogy 

leszüreteljék a gyümölcsöt, hogy újra elvethessék a magot. A ti feladatotok, népem, hogy elérjétek 

munkám elismerését ebben az időben, és hogy az emberiség megkapja végtelen bölcsességem kegyelmét, 

mivel még soha nem volt képes ugyanezt érezni. 

4 Az én világosságom az egész világon elterjedve azt eredményezte, hogy igazságomat minden 

tanításban keresik. Ez az oka annak, hogy az emberek különböző hiedelmek szerint viselkednek. 

5 Ez a megjövendölt dolgok beteljesedése. Melyikük képviseli az igazságot? Ki rejti az éhes farkast 

báránybőrbe? Ki biztosítja tiszta ruhákkal abszolút belső őszinteségét? 

6 Az igazságom felfedezéséhez a spiritualizmust kell segítségül hívnotok; mert az emberiség annyi 

hitvallásra és világnézetre osztotta magát, amennyi az emberi gondolkodás fejlődésének megfelelt. 

7 Így egyre több és több szekta és felekezet alakult ki, és nagyon nehéz lesz megítélni az egyes 

szekták igazságtartalmát. 

8 Tanításom megvilágosítja az emberek gondolatait és elképzeléseit, és apránként mindenki meg 

fogja érteni az alapokat, hogy tökéletesítse munkáit, és egy tökéletesebb és magasabb útra terelje őket. 

9 A spiritizmus nem egy új tanítás, amely a múlt idők hitbeli tanításainak továbbfejlesztésére 

törekszik ─ nem, ez ugyanaz a kinyilatkoztatás, mint az első és második időké. Ez minden vallás alapja, 

amire szeretném emlékeztetni az emberiséget az elkülönülés idején, hogy ne feledkezzenek meg az 

eredetükről. 

Az ember művei, szokásai és az érzékek lenyűgözésének módjai, hogy hízelegjen magának és büszke 

legyen különböző vallásaira, ellentétben állnak azzal, amit a művem a világnak látni akar. 

10 Jézuson keresztül hagytam el a tökéletes tanítást, hogy az emberek között megértés legyen a 

szeretetről. Hatásai áldásként hatottak a világra. Most ismét a keresztény elvekre gondolunk. De a világ 

olyan távol van tőlük, hogy csak a megpróbáltatások, amelyeken az emberiség jelenleg keresztülmegy, 

emlékeztetik arra a szeretetre, amelyet a Mester az Ő példájával tanított. 

11 Az én tanításom a fény, amelyet keresnetek kell, hogy mindig béke uralkodjon az emberiség 

között. 

12 Minden olyan cselekedetben, amelyben a jó szándék benne van, megmutatkozik a munkám. Ez 

lényeges része mindannak, amit az ember jótékonysági célokkal, az emberiség megsegítésére, a népek 

egymáshoz való közelítésére, az embereknek a magasabb fejlődés és nemesítés útjára való vezetésére 

irányuló őszinte szándékkal felépíthet. 

13 A spiritualizáció, amelyet ismét tanítok nektek, az az Isteni Munkásság, amely, bár oly nagy, képes 

korlátozni magát, hogy a szeretet aktusában mutatkozzon meg. De ne tévedjetek, és ne maradjatok 

alávetve egyetlen vallási közösség istentiszteleti cselekedeteinek sem, és ne kövessétek azokat az 

eszméket, amelyeket más emberek megváltoztathatatlanként vezettek be. 

14 Azt mondtam nektek, hogy a munkám ne osszon meg benneteket, hogy egyesítsétek 

gondolataitokat, és tegyetek jót azáltal, hogy megosztjátok tanításaimat embertársaitokkal. Ha követik 

őket, nem számít, hogy mi a tanításuk. Lelkesedésüket akkor fogják érezni, amikor szeretetüket 

embertársaik között terjesztik. 

15 Sokan vannak, akik megértik munkám spirituális lényegét, és a szeretet és az irgalom adásának 

megelégedésére végzik. 

16 Amikor eljön az idő, amikor az Én Szavam már nem lesz hallható az emberi értelem szervén 

keresztül, lesznek olyanok, akik megpróbálnak úgy beszélni, hogy hiába veszik fel nevemet. De már 

megmondtam nektek: csalók lesznek! 

17 Nem hagylak magadra. Elméd szerve folyamatosan kapja az inspirációmat. Ott leszek a 

szavaitokban, a tetteitekben. Továbbra is össze tudtok majd gyűlni, hogy emlékezzetek az én szavamra. 
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Ezért engedtem meg, hogy írásban megőrizzék, hogy állandó tanulmányozás tárgya legyen számotokra. 

De nem az az akaratom, hogy érzéki rituálékat tartsatok az összejöveteleiteken. Mert akkor az, amit 

tanítottam nektek, rítusokká és hagyományokká fajulna. 

18 Rátok bíztam a Munkámat, mindannyiótoknak követnie kell egy utat, teljesítenie kell egy 

feladatot. Alkalmazzátok szükségleteiteket az én Tanításom tanításaihoz. Minden cselekedetedben 

lehetőséget fogsz találni arra, hogy szeresd és megbocsáss felebarátodat, hogy megbocsáss 

embertársaidnak ─ nem misztikus szempontból, hanem természetes cselekedetként, összhangban az 

evolúciónak azzal a pillanatával, amelyen keresztülmész. Így a világ apránként meg fogja érteni a 

Munkámat. 

19 Ha az emberiség meghallotta, megértette és megértette volna tanításomat, akkor az igazság és a 

szeretet útja nyílt volna meg előtte a horizonton, és nem kellene a fájdalom és a félelem megpróbáltatásain 

keresztülmennie, amelyekben most van. 

20 Értsd meg, hogy senki sem igazságos és tökéletes. Nagyok a vétkeitek, küzdötök magatokkal. 

Éppen ezért adtam nektek a kegyelmemet. 

21 Ahogy az általam kiválasztott tanítványok csoportja gyászolta Jézus távozását, de akik később 

isteni sugallatot kaptak, és akiknek elméje megvilágosodott, és akik életüket adták Munkám védelmében, 

úgy ti is gyászolni fogjátok a Mester távozását az Ő megnyilvánulásai tekintetében. De az agyad meg fog 

nyílni, a szíved fel fog gyulladni a szeretettől és az irgalomtól embertársaid iránt, és továbbra is szeretni 

fogsz Engem azáltal, hogy szereted és megbocsátasz felebarátodnak. 

22 Akkor az igazságom szellemileg feltárul, és minden nagyobbá, igazságosabbá és igazabbá válik. 

23 Mivel az emberiség nincs összhangban a minden teremtést irányító Egyetemes Törvénnyel, egy 

ellenőrizhetetlen állapot fog bekövetkezni, amely a természeti erők erőszakosságában fog megnyilvánulni. 

24 Az ember felosztotta az atomokat, fejlett agya ezt a felfedezést használja fel a legnagyobb hatalom 

megszerzésére és a halál elhozására. 

25 Ha az ember szellemileg ugyanolyan mértékben fejlődött volna, mint tudománya és intellektusa, 

akkor a természet új erőinek felfedezését csak az emberiség javára használná fel. Szellemi elmaradottsága 

azonban nagy, ezért önző elméje az emberiség kárára alkalmazta teremtő erejét, és a pusztítás erőit 

használta, elfordulva Jézus szeretetének és irgalmasságának elveitől. Ezért, amikor tűzáradatot láttok 

lezúdulni az égből, az nem azért lesz, mert maguk az egek nyílnak meg, vagy a nap tüze gyötör benneteket 

─ nem, ez az ember műve, aki halált és pusztulást fog vetni. 

26 Azért jöttem, hogy emlékeztesselek benneteket a szeretetről szóló tanításaimra, és holnap 

unokáitok hallani fogják hangomat, amely arra szólítja őket, hogy emlékezzenek, hogy tudatosítsák, hogy 

vannak nagyobb erők, amelyek elpusztíthatják őket. 

27 Ugyanazt mondom nektek, amit akkoriban a tanítványaimnak mondtam: "Figyeljetek és 

imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe", mert keserves időket fogtok átélni. De ha nagy a hited, akkor 

látni fogod, hogy minden az emberiség javát szolgálja. És a jövőben, amikor az emberek megértik, hogy 

csak az ellenségeskedésért és a pusztításért dolgoztak, a természet erői az emberiség javára fognak 

felszabadulni, és elhozzák a szeretetet, és békében maradnak. Akkor a lélek egy kedvezőbb tereppel fog 

találkozni a fejlődéséhez, mert én, szeretett tanítványok, azért jöttem, hogy békét és vigaszt adjak nektek. 

Egy jobb életről beszéltem nektek, és felfedtem nektek a nagy csodákat, amelyeket a lelketek képes lesz 

megmutatni a világnak. Mert a vakoknak látást adsz, és a lelki betegeket meggyógyítod a szeretet szavam 

által. A bénákat arra fogod késztetni, hogy elhagyják ágyukat, és kövessenek Engem. 

28 Eljön majd az idő, amikor a küldetésetek teljesítése és spiritualizációtok eredményeként jobban 

meg fogtok érteni Engem. Akkor egyesültnek fogjátok érezni magatokat, és örvendezni fogtok a 

lelketekben. Akkor mindannyian tudni fogjátok, hogyan kell figyelni és imádkozni, hogy a világ olyan 

tisztasággal láthassa áldott Művemet, amilyen tisztasággal rátok bíztam. 

29 Eljön majd az idő, amikor minden szekta és egyház önmagát fogja kutatni, hogy megtalálja, mi 

tartozik az én Munkámhoz. De ahhoz, hogy megtalálják ezt a kincset, fel kell emelniük a lelküket, és 

hallgatniuk kell a Lélek hangjára. 

30 A Mester ma is tanít titeket, és igazi keresztényekké alakítja át az embereket. 

31 Tanítványaim, nem tudjátok, mikor látjátok meg küldetésetek végét, mikor éritek el a győzelmet a 

küzdelmetekben. Mert nemzedékről nemzedékre folytatni fogjátok a munkát, hogy elérjétek az emberiség 



U 363 

168 

spiritualizációját. Határokat és tengereket fogsz átlépni, elmész a tartományokba, országokba és 

nemzetekbe, hogy megismertesd az igazságomat. 

32 Ahogyan a második korszakban, amikor tanítványaim a Szentlélek fényétől eltelve, a világtól való 

félelem és a távolságok felmérése nélkül elindultak, hogy továbbadják tanításomat, úgy nektek is fel kell 

szerelkeznetek, és amikor eljön az idő, el kell indulnotok, hogy beteljesítsétek küldetéseteket. 

33 Ebben a korszakban Én voltam a legjobb tanító, soha nem hazudtam nektek, mindig egyszerű és 

világos szavakkal beszéltem hozzátok, hogy lelketek és szívetek érezzen Engem, és táplálkozhasson az 

esszenciával, amely erősít és élénkít. 

34 Ismerlek benneteket, és minden alkalommal, amikor elküldtelek benneteket, hogy 

reinkarnálódjatok, kinyilvánítottam magam nektek. De az agyad nem emlékszik a korábbi 

reinkarnációidra. 

35 Soha nem térítettelek le benneteket a kötelességteljesítés útjáról, soha nem adtam nektek más 

törvényt, és nem vezettelek benneteket az ember által létrehozott eltérésekbe. Az emberek minden időben 

a saját akaratukat követték, és az agyukban létrehozott istenségek sokaságát mutatták meg. Ajkukról hamis 

szavak, hazug próféciák hangzottak el, és voltak gyenge szívek, megkötözött lelkek, akik nem voltak 

képesek kiszabadulni és felismerni, hogy az örök élet vár rájuk. 

36 Igen, Izrael, az ember szíve mindig is az anyagi dolgok imádatára törekedett, a fül pedig a 

dallamos szavakon lakmározott. Ezért az ember megváltoztatta azt, amit én keresztény tanításként hoztam 

a második korszakban, amikor "vallássá" alakította át. 

Az egoizmus, a kapzsiság és a hiúság mindig is ébredt az emberi szívben, és királyokká és urakká 

tették magukat, hogy az emberek meghajoljanak előttük, és vazallusokká, rabszolgákká tegyék őket, hogy 

a bűnhöz láncolják őket, és sötétségbe, zavarba és zűrzavarba vezessék őket. 

37 A világ elutasított Engem, mint Jézust, a fakeresztre szegezett, később pedig a keresztet 

bálványimádás tárgyává tette, és leborult előtte, hogy bocsánatért esedezzen. Ma az anyagiasságot, az 

ellenségeskedést és a rosszindulatot tápláljátok. Az emberiség ma a legnagyobb romlottságban él. 

38 Az élet útján a felnőtt, az ifjú, a szűz és a gyermek eltévedt, és nem találják a tökéletes utat, 

amelyet szeretetből és irgalomból vett példáimmal jelöltem ki. 

39 Az emberek nagy tömegei elfelejtették, hogyan keressék Teremtőjüket. A lelkek hagyták, hogy az 

anyag határozza meg őket, és ma azért sírnak, mert elvesztették a kegyelmet és a hatalmat, amelyet 

irgalmasságom adott nekik abban a pillanatban, amikor a földre küldte őket. 

40 Mi történt Izraellel? Mit érez az emberiség mára? Mivel találkoztak mindannyian útközben? Csak 

tövisek és tüskék, a világnézetek háborúja. Az egész emberiség tévedésben van. De kinek kell 

helyrehoznia azt, amit az ember elrontott, amiben tévedett? Kinek kell megadni azt, ami az emberiségnek 

hiányzik, hogy e törvény, e tanítás és e világosság vezérelje? Én, a Vigasztaló, aki a harmadik korszakban 

"a felhőben" leszállok, hogy beszéljek az emberekhez és tanítsam őket, hogy ismét tudatosítsam bennük, 

hogy mindent elvesztettek az úton, és hogy Én, mint Teremtő, kézen fogom őket, hogy az Én utamon 

vezessem őket, hogy megismertessem velük a szellemi életet. 

41 Holnap nagy események fognak tanúskodni arról, amit próféciaként adtam nektek, és a természeti 

erők által a földeken és nemzetekben okozott fájdalmakon keresztül emberek fognak felkelni és Izrael 

népét keresni. 

42 A háborús légkör és a járványok, betegségek, éhínség egyre fokozódnak, és ennek következtében 

az embernek nincs béke sem a szívében, sem az otthonában. De vajon Én akartam-e ezt, és Szentlelkem 

leszáll-e, hogy a fájdalmatokon és szenvedéseteken lakmározzon? Nem, szeretett emberek, végtelen 

szomorúság van Isteni Lelkemben. 

43 Az emberiség elfelejtette az áldott legfőbb parancsolatot, amelyet a Második Korszakban adtam 

neki: "Szeressétek egymást". 

44 Előkészítettem egy olyan korszakot, amikor az emberiség engedelmességgel fog felemelkedni. 

Unokáitok látni fogják a dicsőséget, amelyet e földre fogok árasztani. 

Mert az Én Akaratomnak teljesülnie kell ezen a világon, amelyet földi paradicsomként adtam nektek, 

és eljön az idő, amikor azok a lelkek jönnek erre a bolygóra, akik a fejlődés magas szintjére jutottak, akik 

megküzdöttek. Isteni Fényem túlragyogja majd a földet, és Törvényem beteljesülése fog uralkodni rajta. 
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45 Emlékezzetek az én szavamra az anyagban való életetek utolsó pillanatáig, akkor a szellemetek 

emlékeztetni fog benneteket mindarra, amit az én szavamban hallottatok, és amit az elme elfelejtett. 

46 Abban az utolsó pillanatban a lelked egy újabb életpillanatra vágyik, hogy beteljesítse a célját, de a 

végzetednek be kell következnie. 

47 Azt mondtam, hogy eljön a zűrzavar, az engedetlenség ideje, amikor az a "munkás" felemelkedik 

és azt állítja, hogy az én igehirdetésem nem az emberi értelem által fog véget érni. De eljön az idő, amikor 

szavam beteljesedik, még akkor is, ha az ember ellenkezni akar akar akar akaratommal. 

48 Hány hibát követtek el az úton azok közül, akikre küldetést és kegyelmet bíztam. Mennyi 

értetlenséget látok elterjedni a gyermekeim között az 1950-es év után. 

49 Az ember értetlenségből és ostobaságból visszatartja segítő szeretetemet, tekintélyemet és 

kegyelmemet, és távol áll a törvény, a harmónia és az igazság igaz útjától. 

50 Nem tagadom, amit évekkel ezelőtt adtam neked. 1866 óta az első hanghordozón keresztül 

beszéltem az emberekhez, és megjövendöltem nekik, hogy eljön az idő, amikor az én szavam többé nem 

lesz ismert az emberek számára. De amikor láttam, hogy a csüggedés eluralkodott a szíveken, egyszerű 

szavakkal tudattam velük, hogy az 1950-es év lesz az utolsó tanításom megnyilvánulása a hanghordozók 

értelmén keresztül, egy olyan szó, amely éppen abban az imaházban hangzott el, amely a "Damiana 

Oviedo" nevet viseli. 

51 Izrael ismét megoszlik törzsről törzsre, ismét megosztja magát, és újra el akarja taposni a tiszta és 

törvénytelen Törvényt, amelyet a kezébe adtam; Izrael ismét a korábbi utakat keresi, és bálványimádásba 

és fanatizmusba esik. A szektákhoz fog fordulni, és zűrzavarba, sötétségbe esik, és lakmározni fog a 

kellemes és hamis szavakból, amelyeket az ember kínál neki. 

52 Mennyi fájdalmat okoztak Szívemnek azok a szolgák, akik nem értették meg Törvényemet, és 

mennyi fájdalmat okoznak jelenleg azok, akik, bár kiképeztem és kineveztem őket, ma menedéket adtak a 

kétségnek, a bizonytalanságnak, és megértésük hiánya és önzésük következtében azt mondták, hogy még 

egy ideig az emberek között maradok, hogy emberi akaratuk szerint még egyszer leküldöm Egyetemes 

Sugáramat, és még sokáig folytatom a megnyilvánulásomat. 

Ezért azt mondtam nektek: Mikor mutattam határozatlanságot, bizonytalanságot vagy 

akaratkülönbséget az Igémben? Soha, igazán soha, mert akkor már nem lennék tökéletes, nem lennék 

többé a ti Istenetek és Teremtőtök. 

53 Bennem van a határozottság, az egyetlen akarat, és ezért olyan világosan beszélek, mint a fényes 

napfény, hogy mindenki érezze jelenlétemet, lényegemet és hatalmamat, hogy a szellem felismerje a 

(mögöttes) okot és az Igét, amelyet az emberi értelmi képességen keresztül adtam. 

54 A Mester azt mondja neked: Az ember épületeket emelt és templomoknak nevezte el őket, és 

ezeken a helyeken az emberek, akik belépnek, hódolatot mutatnak be, fanatizmust és bálványimádást 

táplálnak, és azt imádják, amit az ember maga teremtett. Ez utálatos az én szememben, és ezért 

eltávolítottam tőletek, Izrael népe, mindazt, amit kezdetben tudtatok és hallottatok, hogy felhagyjatok a 

fanatizmussal. 

55 Izrael népének imaházait az emberiség megismeri, nem lesznek bezárva, mert menedéket adnak a 

gyengéknek és az elveszetteknek, a fáradtaknak és a betegeknek. A ti felkészülésetek, a legfőbb 

Akaratomnak való engedelmesség és törvényem betartása által, Isteniségem igaz tanítványainak műveiben 

fogok tanúságot tenni Magamról. 

56 Ne szomorítson el benneteket, hogy hamis hanghordozók, hamis egyházi vezetők, hamis 

"munkások" is megjelennek, hogy káromló ajkuk szól az emberekhez, azt állítva, hogy az én Igém és 

Egyetemes Sugárzásom tanításként maradna az emberek között. 

Tudatosítani fogom, hogy ki a csaló, ki az, aki nem az Én akaratom szerint engedelmeskedik a 

törvénynek, ki az, aki csak az önakaratát fejezi ki, és tudomására hozom a rosszul végzett munkáját és a 

törvényt, amit alkotott, és ezek el lesznek utasítva és száműzve. 

Mert visszatartom az isteni kegyelmet és erőt, és a kísértés hálójába fogja őket, és ezért aki keresi őket, 

nem fogja érezni lelkében Szentlelkem kegyelmét. 

57 Amikor az egyház és a szektás emberek látják, hogy Izrael megosztott, hogy Izrael megtagadja 

egymást és gyenge, akkor okot keresnek majd arra, hogy megragadják a felbecsülhetetlen értékű ékszert, 
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hogy elvegyék az Új Szövetség ládáját, és holnap azt mondják, hogy ők Isten igazi küldöttei az emberiség 

között és az én istenségem képviselői. 

58 Mindannyian ismeritek a törvény első parancsolatának jelentését: "Szeressétek Istent jobban, mint 

szüleiteket, és gyermekeiteket ─ jobban, mint magatokat, és mindazt is, amit a földön birtokolsz". Ha így 

cselekednétek, lelki békét éreznétek, szenvedéseitek enyhék lesznek, és a természet erői kegyesek lesznek 

hozzátok. Ezután át fogod élni a lelked tökéletesítésére szánt próbákat anélkül, hogy kudarcot éreznél. 

59 Ha egyszer megérted ezt a parancsolatot és betartod, elégedett leszel a sorsoddal, szeretni fogod az 

embereket és tisztelni fogod az életüket. Igazságosság lesz a cselekedeteidben, és akkor a saját és 

felebarátod javára fogod használni az adottságaidat. 

60 Igaz, hogy az általam kijelölt út nem egy kellemes út, hanem a lemondás és parancsolataim szigorú 

betartása, de ez nem egy áldozatos út. A szeretet és az irgalom nem jelent fájdalmat, inkább örömöt és 

életet jelent a lélek számára, és ezt az örömöt kínálom nektek, hogy megismerjétek az igazi lelki 

boldogságot. 

61 A fájdalmadat magadnak köszönheted, amikor eltértél a Törvény teljesítésétől. Meg akarod állítani 

a háború terjedését és következményeit? Akkor szeress és bocsáss meg, oszd meg a kenyeredet, és 

elégedettebbnek fogod érezni magad. Bízzatok az isteni törvények hatékonyságában, bölcsességükben és 

igazságosságukban, és azok megvédelmeznek benneteket. 

62 Legyetek olyan lelkek, akik vigyáznak a cselekedeteikre, és imádságban és állandó felkészülésben 

élnek, hogy a kísértésekkel szemben állhatatosak legyetek, és legyőzzétek az uralkodó materializmust. 

Eleinte bizonytalanok lesznek a lépteid, mint egy kisgyermeké, aki járni kezd. De azután egyre erősebbek 

lesztek, egyre több tudásra teszel szert, amíg el nem éritek szellemi ajándékaitok kibontakozását, amelyek 

értéke felbecsülhetetlen a földön. 

63 Ha elindultok az ösvényen, nagy erényű emberekké váltok, és képesek lesztek irányítani a 

testeteket és spirituálisan élni. A lelkiismereted világítótoronyként fog szolgálni életed útján. Ez lesz a 

barátod és a bírád. Mindig igazat fog szólni hozzád, és az utasításai abban a pillanatban lesznek helyesek 

és pontosak, amikor szükséged van rájuk. Ez a hang az én mindig gyengéd és szerető hangom, amely a jót 

mutatja nektek. 

64 Ki félhet bármitől is Tőlem, aki az Atyátok és életetek Ura vagyok? Örömötökre és tartós 

boldogságotokra teremtettem mindazt, amit ismertek, és azt is, ami ismeretlen számotokra. Ne 

kételkedjetek Őbenne, aki végtelenül jobban szeret benneteket, mint amit felfogni és felfogni tudtok az 

elmétekkel. Emlékezzetek szenvedésem értelmére, és ha egyszer megértettétek, kik vagytok, akkor 

áhítattal Rám szegezitek tekinteteket, hogy szereteteteket nekem adjátok, és engedelmesen alávetitek 

magatokat törvényeimnek. 

65 Nektek adom az Én Igémet, amely úgy ad nektek életet, mint egy mennyei koncert. 

Némelyikőtöket mély álomba merülve találom. De ahogyan én életet adtam Lázárnak, úgy ébresztem ma 

fel a lelkedet a kegyelem életére. Használjátok az erőmet, és emelkedjetek fel, hogy elindulhassatok azon 

az úton, amely a Lélek életéhez vezet benneteket, ami az örök élet. 

66 Kevés idő van hátra, mielőtt az Isteni Mester visszavonja szavát. De előtte azt akarom, hogy 

felkészüljetek, hogy betölthessétek a küldetést, amelyet nektek szántam. Meg akarlak tanítani titeket 

azokra a cselekedetekre, amelyek tetszenek isteni tekintetemnek. 

67 Éppen most adom át az értelmednek a könyvet, amelyet holnap el kell olvasnod és értelmezned 

kell. Távozásom után benne találjátok majd szeretetem tüzét, és embertársaitok osztozni fognak isteni 

tanításaiban, amelyek tanúságot tesznek az intelligenciáról, a tudásról és a hatalomról ─ mindarról, amit az 

én Istenségem tartalmaz. 

68 Ebben a Harmadik Korban azt tanítottam nektek, hogy mindannyian egy Atya gyermekei vagytok, 

hogy végtelen irgalmasságom szemében mindannyian testvérek vagytok, és hogy minden léleknek 

ugyanazokat az ajándékokat adtam. 

69 Áldott emberek, a beteljesedés új szakasza kezdődik számotokra, amelyben tanításaimat ismertetni 

fogjátok. Mert ti vagytok az én tanítványaim, az én kiválasztottjaim, és fel kell készülnötök arra, hogy a 

szeretet magját elvetjétek az emberek útjain, ahogy én teszem. Ne gondoljátok azonban, hogy minden 

embertársatok hinni fog nektek, mert sokuk részéről csak gúnyt és megvetést fogtok kapni. De a mag 

mégis kicsírázik, és eljönnek hozzám. 



U 363 

171 

70 Amikor a természet minden birodalma és az egész teremtés az én igazságosságomról ad 

bizonyítékot és megnyilvánulást, ne tekintsétek azt büntetésnek. Ez csak egy próbatétel lesz, amely arra 

fogja késztetni az emberiséget, amely nem hallgatott szavamra, hogy felismerje tévedését, miután 

zűrzavart és szenvedést élt át, a természeti erők elszabadulását különböző okoknak tulajdonítva. Ti 

azonban ne hagyjátok magatokat összezavarodni, készüljetek fel arra, hogy igaz hittel, embertársaitok 

iránti szeretettel és irgalommal győztesen átmenjetek ezen a próbán, ami az emberi tömegek megmentését 

fogja szolgálni. 

71 Készüljetek, Izrael népe! Meghagyom nektek a kegyelmemet, hogy továbbra is erősek lehessetek. 

Hadd szóljon a hívás az emberiséghez. Meg akarok nyilvánulni minden szívben, minden lélekben éreztetni 

akarom magam, és adni akarom neki a vizet és a kenyeret, amely táplálja és erősíti. Értsétek meg, hogy az 

emberiség szomjazik, és nem szabad magára hagynotok a sivatagban szenvedő emberiséget. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 364  
1 Szeretettel telve jövök hozzátok, hogy megvilágosítsam elméteket, hogy érzékennyé tegyem 

szíveteket az Igém által. 

2 Ebben az időben fogadom azt, aki hallja ezt a tanítást, és azt is, aki távol áll tőle ─ azt, aki 

elfelejtett Engem, és azt is, aki szentélyt teremtett a szíve mélyén. 

3 A Mester tele van örömmel, amikor látja, hogy ti vagytok a jó munkások, akik kigyomlálták a 

magokat, és eltávolították a szalmát a gabonából, hogy csak az arany búzaszemet ajánlják fel Nekem. 

4 Ti, akik így dolgoztok, teljesítettétek az ígéretet, amelyet Atyátoknak tettetek abban a pillanatban, 

amikor Jelenlétembe jöttetek, hogy rátok bízzam a magot és a parcellákat. Engedelmességeddel 

emlékeztetsz Engem a megsokszorozott magra. 

5 Munkásaim száma megsokszorozódott. De búcsúzzatok azoktól, akik tudják, hogyan kell vetni és 

művelni a földjeiket, mert nagy aratást fognak hozni. 

6 Atyám hangja minden emberhez szólítja a hívást. De azok, akik a világi örömökért élnek, olyan 

akadályt hoztak létre, amely megakadályozza, hogy a lelkük meghallja hívásomat. A fájdalom lesz az, ami 

felébreszti őket, és a lelkiismeretükön keresztül meghallják a hangomat. 

7 Aki engedelmeskedik a törvényemnek, az tudni fogja, hogyan kell engedelmeskedni az emberek 

törvényeinek, és nem lesznek akadályok és gátak, amelyek megakadályoznák őt abban, hogy a Munkámon 

belül dolgozzon. 

8 Ha az emberiség az én törvényem szerint élne, nem lenne szenvedélyeinek rabszolgája, és nem 

ürítené ki a szenvedés poharát. 

9 Engedetlenségével a könnyek völgyévé változtatta ezt a földet. Mindenütt hallani a fájdalom 

siránkozását, a szekták és vallások között nincs egységes gondolkodás, és nincs köztük testvériség sem. 

10 Azért készítettem fel ezt a népet, hogy az Atya erejével és bölcsességével kinyilvánítsák a béke, a 

fény és a szeretet üzenetét, amelynek minden nemzethez el kell jutnia. Rábíztam egy kardot, egy pajzsot és 

egy zászlót, hogy fáradhatatlanul harcoljon, amíg az én akaratom meg nem mondja neki a véget. 

11 Szeretett emberek, készüljetek fel és induljatok vándorlásra, mint az első korszakban, és hagyjátok 

el ezt a "völgyet", hogy elinduljatok az Ígéret Földje felé. Bízzatok bennem, mert mint abban az időben, a 

tengerek vize visszahúzódik, hogy átengedjen benneteket, és a sivatagban ismét nem lesz hiány mannából, 

sem sziklából fakadó vízből. 

12 Amint az emberiség követi az utasításaimat, el fogja távolítani az útjából a fájdalmas megtisztulást, 

amit magára vett. 

13 Ma az én Igém száll le hozzád, Izrael, hogy segítsen neked a fejlődésedben, hogy betölthesd a 

nehéz küldetést, amelyet rád bíztam, hogy példát mutass szeretteidnek és embertársaidnak. Mert Izrael 

népe a szívek és a lelkek egyesülésében példakép lesz, tükör lesz az egész emberiség számára, és ezeknek 

meg kell nézniük saját arcukat Izrael szellemében tükröződve. 

14 Megvilágosítom elméteket, hogy mindannyian tanúságot tegyetek rólam gondolataitokkal, 

szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Mert ti, akik kezdők vagytok, arra vagytok hivatottak, hogy nagy 

tanítványaim és későbbi tanítóim legyetek az emberiség körében ─ a Szentlélek tanításának jó tanítói, akik 

nem materializálódtak, nem butítottak a korábbi szokások szerint. 

15 Ezért ebben a jelen időben spiritualitást, emelkedettséget, egyszerűséget és tisztaságot követelek 

tőletek minden egyes cselekedetetekben és eljárásotokban Törvényemen belül. 

16 Illés szellemileg felkészíti az egész világot, Izrael szellemét az én közeli távozásomra, hogy bátrak 

és világossággal teli legyetek a rátok váró harcra. 

Távozásom után ne essetek letargiába, ne maradjatok a járható úton, és ne térjetek le a járható útról, 

hanem alázatosan, méltóan foglaljátok el tanítóm helyét. Ti ─ önmegtagadásotokkal, felkészülésetekkel és 

lelketek emelkedettségével, szeretetetekkel és irgalmasságotokkal ─ induljatok el, hogy elvetjétek a 

spiritualista-trinitárius-máriás magot minden úton és útra, ahol a szívek várnak rátok, ahol a karok 

megnyílnak, hogy befogadjanak benneteket, ahol az igazságomra és szeretetemre szomjazó és éhező lelkek 

várják választottjaim eljövetelét. Mert hamarosan elindultok, hogy felrázzátok a világot, hogy ne 

hagyjátok többé aludni, mert ez az én akaratom. 
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17 Ó, szeretett Izrael népe! Illés segített nektek felemelni a lelketeket. Ő egyesítette gondolataitokat és 

akaratotokat eggyé. Ő egyesítette az összes lelket, hogy áldott sugaram Izrael lelkében telepedjen meg. 

18 Illés előttetek jár, és előkészíti az utakat, járhatóvá teszi az ösvényeket. Ő az, aki megtisztít 

benneteket, aki segít megtisztítani szívetek legapróbb foltját is, hogy lelkiismeretetek mindig nyugodt és 

kész legyen Istenségem és embertársaitok szolgálatára. Ő az, aki új bátorságot ad neked az úton, amikor 

szomorúnak és levertnek lát ─ ő az, aki bejelenti neked a veszélyeket, és megvilágosít a tévelygés és a 

sötétség pillanataiban. Illés az, aki megvigasztal a fájdalom pillanataiban, és lépésről lépésre az egyesülés 

egyetlen pontjához vezet ─ ahhoz a ponthoz, ahová minden lélek elhívást kap, amely a Magas Túlvilág, és 

ahová lelketek felemelkedése, az igaz ima és Isten igaz imádata által jutsz el. 

19 Ne féljetek az emberek ítéletétől és kritikájától. Engem is elítélnek, megvitatnak, megostoroznak, 

de nem ölnek meg ebben az időben. Munkámat, Fényemet és Igazságomat nem lehet legyőzni. A 

spiritualizmus, amely az én Tanításom, nem pusztulhat el, továbbra is meg fog nyilvánulni az emberek 

értetlensége, engedetlensége, hálátlansága, hitetlensége és hiúsága ellenére. Isteni Szellemem és tanításom 

továbbra is megállás nélkül ismertté válik és halad szívről szívre, szellemről szellemre, emberről emberre 

és világról világra. Mert nincs olyan erő, nincs olyan hatalom, nincs olyan törvény, nincs olyan akadály, 

amely megállíthatná Szellememet és Fényemet ─ nincs olyan árnyék, amely elhomályosíthatná Egyetemes 

Fényemet. Ezért mindig Fény leszek, mindig Igazság leszek, mindig Lélek leszek. 

20 De ahogy már mondtam neked: Ti az Én gyermekeim vagytok, akiket tanítványaimmá tettem, 

hogy példaképül vegyetek Engem, és hasonlóvá váljatok az Én Istenségemhez, hogy teljesen megértsétek 

Atyátokat, aki a Szentlélek. De ezt a spiritualista-etrinitárius-mariánus tanításon keresztül történő 

spiritualizációtok révén fogjátok megérteni. 

21 Kérd az "elsőt", és dolgozz az új generációkért is ─ azokért, akik utánad jönnek. Ha az "első" 

megtette az első lépést, akkor ti is megteszitek a másodikat, és akik utánatok jönnek, azok is megteszik a 

harmadikat. És így nemzedékről nemzedékre és időszakról időszakra az emberiség spirituálisan egyre 

közelebb kerül hozzám, amíg el nem éri az igazi spirituális emelkedettséget és az Istenségem tökéletes 

imádatát. De én azt mondom nektek: Az egész világ békéje nem egy szívtől függ, sem sok szívtől ─ 

ahogyan Munkám terjedése sem, amely világméretű, amely spirituális. Minden az Én Akaratomtól függ, 

de Irgalmasságomban, végtelen szeretetemben megadom neked, Izrael, hogy részt vegyél a lelki 

tökéletesség, a világméretű megbékélés Munkájában. Gyermekeim, azt akartam, hogy részt vegyetek 

munkámban, a szeretet e munkájában, a fénynek a sötétség elleni harcában. 

22 Ne feledjétek, hogy a világ vár rátok, hogy a nemzetek várják népemet, hogy ez a világ, amely 

nem talál gyógyírt, amely nem ismeri Isten igaz imádatát ─ ez a világ, amely nem találja meg Istenét, 

találkozik veletek, és hogy bennetek megtalál engem, meghall engem és meglát engem. Mert azt akarom, 

hogy az Én képmásom legyetek ─ azt akarom, hogy tükrözzétek arcomat és szeretetemet a saját 

lelketekben és tetteitekben. 

23 Ne essetek fanatizmusba, mert nem ezt kellene tanítanotok. Ne essetek bálványimádásba, mert 

nem ezt kell adnotok a világnak. Lelkileg adjátok a vizet, amely oltja a szomjat ─ a kenyeret, amely 

jóllakatja az éhezőt, a ruhát, amely betakarja a mezítelent. 

24 Ebben a Harmadik Korszakban az emberi értelmiségen keresztül tettem Magamat ismertté, és 

azok, akiket "talpnyalóknak" kegyelmeztem meg, a Szentlélek egyik legnagyobb ajándékával 

rendelkeztek: Isteni Sugárzásom közvetítésével rajtuk keresztül adták át Igémet a világnak. És nagyon 

alázatos, tudatlan és jelentéktelen szíveket tapasztaltatok, amelyeken keresztül lenyűgöztelek benneteket a 

tökéletesség, bölcsesség, egészség, kegyelem és bátorítás szavaival ─ szavammal, amely mindig egy 

végtelen tekintet, amely szívetekben olvassa múltatokat, jeleneteket és jövőtöket. És valahányszor 

hallottátok a hanghordozókon keresztül ebben a Harmadik Időben, éreztétek, hogy a Mester veletek van, 

és hogy Ő szemlél titeket, meghallgat titeket, és még az utolsó kérésetekre is odafigyel ─ hogy elfogadja 

küldetésetek teljesítését, és megítél minden gondolatotokat, szavatokat és munkátokat. 

25 Ebben a Harmadik Korszakban Szentlelkem teljesen megnyitotta a Magas Túlvilág kapuit, hogy 

lehetővé tegye Fény Szellemi Világom számára, hogy evolúcióval telve, küldetésetek teljesítésére vágyva 

eljöjjön hozzátok, hogy az emberi megértés képességén keresztül megismertesse magát, hogy beszéljek az 

emberekkel, hogy elmagyarázzam Isteni Igémet, és hogy meggyógyítsam a lelki és testi betegségeket a 
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lelki folyadékkal ─ azzal a folyadékkal, amellyel Jézus, a ti Mesteretek gyógyította a betegeket a második 

korszakban ─ a szeretet, az élet és a lelki egészség folyadékával. 

26 Az én Szellemi Világom volt a barátod, az orvosod, a testvéred, de egy tökéletes testvér, tele 

szeretettel, türelemmel és irgalommal. 

27 Áldott Izrael népe, a ti kezetekre bíztam az új szövetség ládáját. Ti vagytok az Én kiválasztottjaim, 

akiket kristálytiszta víz forrásává alakítok, hogy az emberiség megtalálhassa bennetek az éltető vizet. 

28 Bennetek öntöttem ki a kegyelem szellemi ajándékait, ti vagytok az én templomom, amelyben az 

én világosságom és szeretetem van. Ti vagytok azok, akiknek alázattal telve ki kell mennetek a 

fanatizmusba és bálványimádásba esett tömegekhez, hogy megmutassátok világosságomat azoknak, akik 

elrejtették igazságomat és meghamisították törvényemet. 

29 Emberek, azért hittetek szellemi jelenlétemben, mert éreztetek Engem szívetek legrejtettebb 

részében: ez a lelketek, amely az idők során fejlődött. 

30 Bűnösökön keresztül szóltam hozzátok, hogy megtanítsalak titeket Királyságom keresésére. De te 

materializáltad azt, ami az én Munkámhoz tartozik. Olyan életszakaszt hoztatok létre, amely nem az, 

amiről beszéltem nektek. Megvalósítottátok a keresztet, amely az üdvösség szimbóluma. 

A kereszt, amelyen a Bárány isteni példájával megváltott benneteket ─ ez a kereszt már eltűnt anyagi 

szemetek elől abban a Második Korszakban, hogy ne váljatok bálványokká. 

31 Az Atya már az első korszakban szólt hozzátok a prófétáin keresztül, hogy ne essetek kísértésbe és 

bálványimádásba. A Második Korszakban Jézuson keresztül jöttem, hogy átadjam az egész emberiségnek 

a szeretetről és az igazságról szóló tanításaimat. Nem tanítottam nektek semmilyen vallást, mert a 

vallásokat emberek alkották. 

32 Már a Második Korszakban megmondtam nektek: "Visszatérek hozzátok", és beteljesítettem 

szavamat. Bármilyen nagyszerű is a fanatizmus és a bálványimádás, itt van a Mesteretek ismét, 

szellemileg megnyilvánulva. Szívedet megtisztítom szavammal, hogy lelkedet felemeljem, hogy elérje 

üdvösségét. 

33 Boldog az, aki, miután megkapta szeretetemet, békémet és világosságomat, tudja, hogyan kell 

megmenteni azt, aki elveszik, és imájával képes megvilágosítani azokat a lényeket is, akik a "szellemi 

völgyben" laknak ─ azokat a sötét erőket, amelyek nem voltak képesek befogadni a Szentlélek fényét. 

34 Alázatosak vagytok, Kiválasztott Nép, de naggyá és bölcs lelkűvé teszlek benneteket, hogy 

útmutatást és vigaszt nyújtsatok az emberiségnek. Különböző hanghordozókon keresztül szóltam 

hozzátok, hogy velem együtt példát mutatva dolgozzatok az emberiség megújításán. 

35 Ti vagytok az a nép, amelyet a spiritualizációra tanítottam, hogy így hűséges tanúságot tegyetek 

Atyátokról. 

36 Hozzátok el munkám teljes megértését, hogy lélekből lélekbe imádhassatok Engem. 

37 Ne legyetek hajlandóak megmaradni az anyagelvűségben, ne essetek többé a zűrzavar és a sötétség 

hálójába. Ebben az időben, amikor megmentelek benneteket a bűn mocsarából, ismerjetek meg Engem a 

fényemről, a szeretetemről és az igazságosságomról. 

38 Nem akarom, hogy megosztottak legyetek, és azt sem akarom, hogy megszegjétek az 

utasításaimat. 

39 Miért tört ki köztetek vihar? A felkészültségetek és az Igém megértésének hiánya miatt. Amikor az 

ebben a formában való megnyilvánulásom vége elérkezik, azt akarom, hogy egyesüljetek Mesteretek előtt 

azzal az elégedettséggel, hogy engedelmeskedtetek parancsaimnak. 

40 Legyetek készen, népem, és ne hagyjátok magatokat becsapni a rossz egyházi vezetők által ─ ne 

engedjétek, hogy törvényüket bemutassák nektek. Mert látom, hogy elrejtik az én tanításomat, és csak a 

sajátjukat teszik ismertté, és elkezdtek üzletelni a munkámmal, és azt titkokkal és materializációkkal telve 

mutatják be. Az az akaratom, hogy tisztasággal, spiritualizációval tegyétek ismertté Munkámat. Mert ez a 

Mű az én Szellememből jött ki, és tartalmazza az én Szavam lényegét az emberiség megújítására. 

41 Azt akarom, hogy mindannyian a küldetés valódi teljesítésére törekedjetek, és távolítsátok el a 

tökéletlenségeiteket a munkámból. Ismerjétek fel, hogy az emberi értelem szervén keresztül történő 

megnyilvánulásom kezdetétől fogva nagy volt a küzdelem, hogy megmentselek benneteket a bűntől. 
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42 Még mindig látom, hogy juhaim különböző utakon járnak, de Illés mint fénylő világítótorony 

jelenleg egyesít benneteket, és egy útra gyűjt benneteket. Hangos harangszóval küldi a hívást az Én 

Kiválasztott Népemnek, hogy elérjék az üdvösség kikötőjét. 

43 Az első korszakban az Atya Mózes által mentette meg népét. Ő volt a kiválasztott, hogy teljesítse 

ezt a nehéz küldetést. Engedelmes volt, és bátran ment előttetek, és az emberek értetlensége egy pillanatra 

sem hagyta, hogy meggyengüljön. 

44 A Második Korszakban az Atya "Igéjeként" jöttem, hogy emberré váljak és megismertessem 

magam az emberekkel. 

45 Ez az Atya parancsa volt, és teljesíteni kellett. Magukkal az emberekkel kellett együtt élnem, hogy 

elhozhassam nekik a tanításomat és az igazságomat. Szavam lényegében, jelenlétében és erejében 

megmutatkozott, hogy bekopogtasson a szívek ajtaján és megnyissa azokat. 

46 Mindig is intuícióként, kinyilatkoztatásként beszéltem az emberiséghez prófétai látomások révén. 

Ma, ebben az időben, a Lélekben megfogalmazott próféciák beteljesedésével jöttem, hogy az emberiség 

felismerje az új hajnal fényét és felemelkedjen. A jeleket már az első korszakban megjövendölték, és 

ezeknek ebben a harmadik korszakban, a Szentlélek korában kellett beteljesedniük. 

47 Világosan beszélek hozzátok, hogy semmi se maradjon rejtve, és ha nem beszéltem nektek az Első 

és a Második Időben arról, amit ma kinyilatkoztatok nektek, az azért van, mert ez volt az Atya akarata. 

Mert Én magam teljesítettem be Szavamat, és tanúságot teszek nektek arról, hogy jelen vagyok veletek 

ebben az időben. 

48 Izrael népének tizenkét törzse vesz körül Engem, és mindannyiuknak átadom Szavamat, hogy 

amikor eljön az idő, felkelhessetek, és tanúságot tegyetek Jelenlétemről az emberiségnek. 

49 Emelkedjetek fel ebben a formában való megnyilvánulásom utolsó pillanataiban, egyesüljetek egy 

munkásként, egy közösségi vezetőként, hogy Szívemben örömmel távozhassak, amiért népemet egy testté 

és egy akarattá tettem. 

50 Legyőzhetetlen vagyok az emberiség bűnei által, és nem fogjátok tudni elpusztítani fényemet, 

szeretetemet, irgalmamat a ti tökéletlenségeitek által, mert Én minden teremtett dolog felett állok, és nincs 

olyan erő, bármilyen hatalmas is, amely legyőzhetné bölcsességemet és hatalmamat. Ezért beszélek 

hozzátok, és szeretetet adok nektek, hogy felismerjetek Engem Atyaként, és hogy Istenként imádjatok 

Engem. 

51 Mezőm munkásai: rátok bízom Igémet, mint jó magot, hogy munkátok végén megsokasodva 

mutassátok meg Nekem. 

52 Teljesítsétek küldetéseteket, hogy az Atya betölthesse a szellemeteknek tett ígéreteket. Miért 

akarod, hogy megadjam neked azt, amit nem érdemelsz meg? Miért akarod learatni azt, amit nem vetettél? 

Ezt megelőzően erőfeszítéseket kell tennie és dolgoznia kell. Nem akarom, hogy a lelkiismereted 

szemrehányást tegyen neked. 

Legyetek áldottak, gyermekeim, mert megértitek Atyátokat, és ki akarjátok érdemelni ezt a jutalmat az 

erőfeszítés és a munka miatt. Harcolnotok kell ezért a célért, és ha az emberek feláldozzák magukat egy 

anyagi célért, és még az életüket is elveszítik, nektek el kell érnetek ezt a lelki célt, ahol nem veszítitek el 

az életeteket. Mert ha kitartasz a végsőkig, elnyered az örök életet. 

53 Szerezz érdemeket, hogy eljuthass az Ígéret Földjére. Ott fogtok pihenni a nagy csatából. 

54 Amikor két vagy három kiválasztottam összejön, és szellemüket az Istenségemhez emelik, velük 

leszek és inspirálom őket. Mindenhol, ahol Engem hívtok, jelen leszek. Mert megmondtam nektek, hogy 

minden bűnös és nem bűnös szem látni fog Engem, és mindenki érezni fogja jelenlétemet. 

55 Ti, munkások, a hatalmas fa alatt vagytok, mert tudjátok, hogy tárt karokkal várlak benneteket. 

Tudod, hogy én vagyok az, akinek meg kell mutatnod, hogy teljesítetted a feladatot. Mert egyedül Én 

leszek képes megítélni, mert ez az Én dolgom, és Én vagyok az egyetlen, aki megjutalmazhat vagy 

számon kérhet benneteket. 

De ti bízzatok Atyátokban, és tudjátok, hogy ─ bármennyire is kemény a dorgálásom ─ a dorgálással 

együtt irgalmamat és könyörületemet is ontom rátok. Mert szeretlek és könyörülök rajtatok, és erőt adok 

nektek, hogy ellenálljatok dorgálásom robbanásának. 
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Mindegyikőtöknek van egy földje az én földemen, és azon kell vetni és aratni. Én, mint Atya, 

elfogadom erőfeszítéseidet, áldozatodat és szenvedésedet. Látom könnyeiteket, és bátorítalak benneteket 

szavammal, hogy tovább haladhassatok, mindig előre az örökkévalóságba. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 365  
1 Tanítványok, asztalomhoz ültettelek benneteket, és ott kínáltam nektek tanításom gazdag 

lakomáját: Testemet és Véremet, az Igét és annak értelmét, hogy e táplálék által halhatatlanok és 

legyőzhetetlenek legyetek az élet nagy csatáiban. 

2 Körülveszel Engem, és a Mester belép a szívedbe, és látja a szomorúságodat. Miért, gyermekeim? 

Felkészítettelek benneteket az igazi megnyilvánulásra ─ ebben az időben, amikor veletek voltam, és 

egyszerű és alázatos embereken keresztül ismertettem meg magam. De nem ez volt a legjobb, sem a 

legtökéletesebb forma, amit választottam, hogy kommunikáljak az emberiséggel. Ez egy előkészítő 

megnyilvánulás volt, hogy szellemed szemei hamarosan láthassanak Engem "a felhőn" jönni, és akkor a 

lelked is kapcsolatba kerülhet az angyalokkal a felemelkedésükben. 

3 A legtökéletesebb kommunikáció a Mesterrel az, ami az Én Igém szétválasztása után következik. E 

megnyilvánulások hiánya sokakat gyengévé tesz a hitükben, azokat, akik nem értenek Engem, és nem 

tudják, hogyan értelmezzék tanításaimat. De azok, akik jól megértették Szavamat, és szeretetmunkával 

használták ki az időt, tudni fogják, hogy a megfelelő órában, a megfelelő időben korlátot szabtam 

megnyilvánulásomnak, hogy utána a Végtelenbe, az Örökkévalóságba, a Szellemihez hagyjalak 

benneteket. 

4 Figyeljetek és imádkozzatok, ez az idő döntő, ez a próba órája, ó, népem! Vigyáznotok kell az 

emberiségre és magatokra, mert imátok olyan lesz, mint egy köpeny, amely betakarja őket ─ olyan is, mint 

egy elpusztíthatatlan fal, amely megvédi őket. A kísértés ezerféle formában leselkedik rád, ne hagyd 

magad elcsábítani. 

A Mester adja nektek ezeket a próféciákat, mert nagyon keserű poharat fogtok inni, amelyet az 

emberek készítettek maguknak ─ egy poharat, amelyet én ittam a túlvilágon, és amelyet most nektek adok 

inni. Mert most már erős vagy, mert bölcsességemet és készségemet a lelkedbe helyeztem, és ha vigyázol, 

képes leszel ellenállni a megpróbáltatásoknak és a viharoknak. 

5 Mi van ebben a pohárban, ami ilyen keserű ízt hagyott a Mester ajkán? Ennek a népnek a 

hitetlensége, engedetlensége, materializmusa, bálványimádása, fanatizmusa, a megújulás hiánya, az a 

kevés spiritualizáció, amit elért, és az a kevés, amit a tanítások idején értékelt és használt ─ a viszály és 

viszálykodás, ami mindig is uralkodott ebben a népben a munkások és a gyülekezetek között. És mindez 

együtt most egy poharat alkot, amelyet ti magatok fogtok meginni. De én erőt adok nektek, hogy 

megálljátok a próbát. 

6 Nektek, akik halljátok ezt a szót, azt mondom: nem töltöttétek meg ezt a poharat, de mégis inni 

fogtok belőle, mert harcban lesztek, és nem közömbösek ─ mert megérintitek majd azok érzékenységének 

hiányát, akik látszólag mindig vigyáztak és imádkoztak, a valóságban pedig mélyen aludtak a rutinjukban 

─ mert ki kell majd állnotok a gyengékkel, az engedetlenség sokszoros áldozatával, sokak 

gyalázkodásával szemben, mert az Én Művem katonái lesztek köztetek és a kívülállók között. 

7 Azt akarom, hogy holnap védőhadsereg legyetek. De készüljetek fel, gyűjtsetek lelki erőt, hogy 

egy pillanatra se gyengüljetek el. Ezekkel a szavakkal arra bátorítalak benneteket, hogy imádkozzatok és 

készüljetek fel a harcra, hogy elérjétek a mellkasomat, a hegy csúcsát, ahol Én vagyok. 

8 Jöjjetek hozzám, szeretett emberek, és engedelmeskedjetek parancsolatomnak. Jöjj hozzám, Izrael, 

és táplálkozz az Igémmel, nehogy éhség és szomjúság gyötörjön téged. Boldog az, aki, amikor hallja az 

Igémet, alázattal fogadja azt, és szívében megőrzi. Mert eljön majd az idő, amikor az emberiség ezt a 

kenyeret fogja keresni, és nektek át kell adnotok neki azt, amit rátok bíztam munkám során. 

9 Az idők elteltek, a lelketek fejlődött, és most abban az időben vagytok, amikor fejlődtetek és 

spiritualizálódtatok. 

10 Háromszor adtam törvényemet a kezedbe. Az én munkám ugyanaz, mint amit az első alkalommal 

adtam nektek, amikor Mózes által rátok bíztam a törvény tábláit, és ő negyven éven át vezetett benneteket 

a pusztában. 

11 A Második Korszakban teljesítettem ezt a törvényt, hogy megváltsam az emberiséget. És a 

Harmadik Időben újra eljöttem, mint a Szentlélek, hogy elmagyarázzam nektek ugyanazt a Törvényt. 

12 Utána tanúságot fogsz tenni igazságomról az emberiségnek ─ annak az emberiségnek, amely azt 

várja, hogy fizikai szemmel lásson Engem, hogy higgyen, és utána megtagad Engem. 
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13 Ez a világ zűrzavaros időszaka, a küzdelem időszaka számotokra. Három évvel az 1950-es év vége 

előtt hosszasan beszéltem hozzátok, hogy készüljetek fel és egyesüljetek spirituálisan, de most, hogy 1950 

véget ér, sokan közületek tévútra tévedtek materializmusukban. 

14 A csata vár rátok, és katonaként kell felállnotok. Fegyvereket bíztam rátok, hogy legyőzhetetlenek 

legyetek a csatában. Kezdjétek azzal, hogy legyőzzétek magatokat. 

15 Sok éven át rátok bíztam az Igémet. De azok, akik nem értették meg a Mesterüket, azt kérik, hogy 

egy másik alkalommal az emberi értelem által ismertessem meg magam. De az Én szavam egy király 

szava, és annak meg kell valósulnia. 

16 A hamis tanítványok továbbra is létezni fognak, és összezavarják az emberiséget. Akkor kiáltani 

fognak, és azt mondják: "Hol vagy, Istenem, hol van a te igazságod, mi a te műved, és hol vannak a te 

választottaid? 

17 Távozásom után tanúságot kell tennetek jelenlétemről, és engedelmeskednetek kell törvényemnek, 

hogy e művet teljes tisztaságában megismertessétek. 

18 Miután hanghordozóim által történő hirdetéseim véget érnek, a világ a spiritualizáció, a fény és a 

béke felé fog emelkedni, és amikor az új nemzedékek eljönnek, nem lesz többé fanatizmus és 

bálványimádás. Akkor a Szentlélek templomában fognak keresni engem, ahol örökké ott leszek. 

19 Ezen a kegyelmi napon egyesítem és összegyűjtöm a hegy lábánál a tizenkét törzset, amelyek az 

Én választott népemet, Izraelt alkotják. 

20 Ebben a Harmadik Korszakban az Én Szavam, a Szentlélek fénye készített fel benneteket arra, 

hogy betöltsétek a küldetést, amelyet kezdettől fogva rátok bíztam, hogy a Törvényemnek 

engedelmeskedő emberek legyetek, Istenségem hírnökei az emberek számára. 

21 Ezen a napon szemlélem felkészülésedet és fogadom lelkedet. Mutasd meg, mit tanultál tőlem. 

Isteni Igémet ugyanis belétek ontottam, hogy tanítást, életet és spiritualizációt adjak nektek, hogy lelkileg 

"az Én képmásom és hasonlatosságom" legyetek. 

22 Atyai tekintetem áthatja lényeteket ezen a napon, és mindent átkutat. Látom, hogy lelketek 

felkészült, és nekik adom parancsaimat, hogy teljesíthessétek azokat, ahogyan az Első Korszak óta meg 

van írva, és ahogyan azt ebben az időben is megerősítették hanghordozóim. 

23 Mesterként fáradhatatlan voltam veletek, és utasítást adtam nektek, hogy tanítványaimmá tegyelek 

benneteket. Megtisztítottalak és életet adtam neked a véremmel. Elfordítottalak titeket más utaktól, és 

eltávolítottam tőletek a fanatizmust és a bálványimádást. Most már szabad vagy mindettől, mert az 

igazságot szívedbe és lelkedbe helyeztem, és általa spiritualizáltalak, és ezen a napon a Bölcsesség 

Könyvének egy új oldalát mutatom meg neked. De az összes világosságot, a kinyilatkoztatást szellemtől 

szellemig adom nektek. 

24 Fel kell készítenetek a szíveteket és fel kell emelnetek a lelketeket, hogy a szellem és a szellem 

tökéletes közösségében fogadjátok bölcsességemet. 

25 Bontakoztassátok ki ajándékaitokat, és legyetek mindig felkészültek, hogy Szentlelkem 

kiáradhasson rátok. 

26 Ezen a napon az Én Jelenlétemben, Mária, Illés és az első korszak pátriárkáinak jelenlétében 

mondom nektek: Ti lelkek, akik választott népemet, Izraelt alkotjátok, felszentellek benneteket, hogy 

megtegyétek az első lépéseket annak a nagy és magasztos küldetésnek a teljesítésében, amelyre 

felkészítettelek benneteket. 

27 Fogadjátok szeretetem simogatását, és szenteljétek magatokat az emberiség körében végzett 

küldetésetek teljesítésének. 

28 Tegyétek a lábatokat minden ösvényre, mutassátok meg embertársaitoknak az Én munkámat, és 

tegyetek tanúságot rólam, akkor az Én bölcsességemmel, az Én útmutatásaimmal életet adtok a 

"halottaknak", és megmutatjátok az embereknek az Én törvényemet. 

29 Oszd meg mindenkivel a rád bízott kegyelmet, érezd lelkedben a felelősséget a rád bízott 

munkáért, és vidd ezt a keresztet a világ lelkesítésére. 

Akik közületek felkészültek, azok tanítsák az embereket ─ az "elsőket" és az "utolsókat" ─ az én 

utasításaimmal. Legyetek olyanok, mint a lelkeket megvilágító fáklyák, és terítsétek meg az asztalt az örök 

élet kenyerével azoknak, akik éheznek, és azoknak, akik az én bölcsességemet keresik. 
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30 Tegyetek tanúságot az irgalmasság cselekedeteivel, amelyeket a lelketekben hordoztok. Küzdjetek 

fáradhatatlanul nap mint nap, és "vigyázzatok" az emberiségért és magatokért, mert azt akarom, hogy 

egyesülve lássalak benneteket Isteni Szellemem előtt. 

31 Egy könyvet tartok a kezemben, az Élet Könyvét. Írd bele nevedet, Izrael, hogy örök életed legyen, 

és megkapd tőlem mindazt, amit az idők kezdete óta ígértem neked. 

32 Rátok hagyom Jelenlétemet, Illés Jelenlétét és Mária gyengédségét. Felkészítem a szellemi 

seregeket, hogy egyesüljenek veletek szellemben és igazságban. Istenetek temploma lesztek, mert ez az én 

akaratom. 

33 Fenséges szeretetem áldott árnyékként száll alá, hogy beborítson téged utadon. Mert látom a 

pillanatot, amelyben most vagy, és a megpróbáltatást, amelyen a lelked keresztülmegy. 

34 Nagy aggodalommal készüljetek arra, hogy azon a napon meghalljátok szavamat. 

Áldott emberek: Nyolcvannégy éve van veletek a Mester, hogy kiképezzen benneteket. Mégis látom, 

hogy az első szótagot még mindig dadogjátok, és gyengék vagytok a parancsaim előtt. 

35 Az emberiség zavart, összezavarodott és az éhes farkas prédája. Bár távozásom az emberi elmén 

keresztül oly közel van, még nem tudjátok, milyen nagy próbatételnek van kitéve a szellemetek ettől a 

pillanattól kezdve. 

36 Ismerd fel, Izrael: Három évet adtam nektek, hogy elérjétek a nagy felkészültséget, hogy 

mindannyian egyesüljetek és összegyűljetek, mint a bárányok szeretetem akadályában ─ hogy 

fáradozzatok és nagy termést arassatok ─ hogy azon a napon ne lehajtott fejjel jöjjetek Jelenlétembe, és ne 

csak az aranyló kukoricafüvet mutassátok be előttem. 

37 De nem ismertétek fel teljesen szavamat, és nem értettétek meg ihletésemet. Megálltál, elhagytad a 

keresztet az úton, és zavar az engedetlenséged. De küzdelmeteknek még nincs vége: kinyilatkoztatáson és 

intuíción keresztül fogok szólni hozzátok, hogy továbbra is munkálkodhassatok Munkámban, és 

spirituálisan egyesülhessetek. 

38 Távozásom után a hanghordozók megoszlanak egymás között. Mindezt látja a tekintetem. De az az 

akaratom, hogy mindannyian ugyanazzal a felszereléssel rendelkezzetek. Ha így viselkedsz, ébren foglak 

tartani. 

Szavamat és annak jelentését a szívetekben hagytam, és amit az "aranytollak" leírtak tanításaimból, az 

fogja alkotni a Harmadik Testamentumot. 

39 A Mester sohasem távozik el tőletek, mert mindenkinek, aki igazán tudja, hogyan kell felkészülnie 

arra, hogy Engem keressen, a szellemtől szellemig való emelkedésének és spiritualizálódásának 

megfelelően fogok adni. Én kinyilatkoztatásként, intuícióként és inspirációként fogom magamat 

megismertetni, hogy vezetni tudjátok a tömegeket, és elérjétek a hegy csúcsot. 

40 Nagy megpróbáltatásoknak teszlek ki benneteket, mert minden próbatétel arra szólít fel 

benneteket, hogy teljesítsétek kötelességeteket és engedelmeskedjetek. 

41 Ezért beszélek ma a nyájhoz, amelyet Illés választott ki ebben a Harmadik Időben, és Atyaként 

fogadom küldetésetek teljesítését, erőfeszítéseiteket és hajlandóságotokat. 

42 A hanghordozókon keresztül elmondtam nektek, hogy az 1950-es év utolsó napján fogjátok 

utoljára hallani a szavamat, és hogy bárki, aki azután a nap után a korábbi formában hívná a sugaramat 

vagy a szellemi világomat, hogy kommunikáljon, az hazugságba, csalárdságba esik. Ma megismétlem 

nektek az utasításomat. 

43 Amikor az 1951-es év elkezdődik, Szentlelkem megvilágosít benneteket a Lélek és a Lélek közötti 

párbeszédre, és Atyaként nem fordítom el tőletek tekintetemet és szeretetemet. 

44 Ezen a napon Lelkem szeretetének könnye hullik rátok, mert képesek voltatok használni lelki 

jótéteményeimet, és éreztétek jelenlétemet a lelketekben. 

45 Teljesíteni fogjátok parancsaimat a földön, mert látom, hogy felkészültetek, tele tanítással, erővel 

és bölcsességgel. 

46 Engedelmeskedtél akaratomnak. Az élet útján spiritualizáltalak benneteket, megszüntettem a 

bennetek létező materializmust, és jelenlétemet a lelketek felemelésében érzékelhetővé tettem számotokra. 
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47 Megnyitok egy nagyobb, de fényben és szellemi tökéletességben gazdag ajtót, amelyen keresztül át 

fogtok lépni, és amelyen keresztül lehetővé teszitek embertársaitoknak, hogy elérjék a spiritualizáció 

birodalmát. 

48 Átadom a próféciát, a kinyilatkoztatást, az intuíciót és Isteni Akaratom valódi megértését. Olyanok 

lesztek, mint a klarinétok és a trombiták, amelyek ismertté teszik tanításomat, és ezáltal felébresztik az 

emberiséget. 

49. A hegy tetején várok rád, és amikor teljesítetted parancsaimat, babérkoszorúval jutalmazlak meg. 

Atyai karjaimba foglak ölelni benneteket, és engedelmességetek jutalmaként beléphettek az Ígéret 

Földjére, és amikor majd Velem lesztek, elmondom nektek: 

50 "Üdvözöljük a tanítványt a tökéletes tanítás könyvére való tekintettel". 

51 Attól a pillanattól kezdve, hogy isteni fényemmel megjelöltelek, megkaptad azt a nehéz és 

nagyszerű küldetést, hogy kiállj az emberiségért. 

52 Látom a megpróbáltatásokat, amelyeken keresztülmentetek, de őszintén mondom nektek: Nem én 

voltam az, aki a fájdalmat az utadba állította. Te voltál az, aki ezt előidézte, és ma visszaadom a lelkednek, 

ami a tiéd. De én kegyelmemmel töltöttelek meg benneteket, és azt mondtam nektek: Ti lesztek az 

emberiség erősjei, és adjátok át neki az én fényemet. 

53 A szeretet és irgalom élő példájává kell válnotok felebarátotok számára, amikor megmutatjátok 

nekik az Én Munkámat. Mert ti vagytok azok a gyermekek, akik képesek voltak megérteni Engem, és 

látom, hogy mindig készek vagytok hallgatni Rám és követni Mesteretek nyomdokait. 

54 Már régóta mondtam nektek, hogy a zavart emberek eljönnek hozzátok, hogy a tanításaimat kérjék. 

Ma azt mondom nektek: Mutassátok meg nekik az igazságban, hogy nem vagytok bálványimádók, hogy a 

világosság idején éltek, hogy lélektől lélekig keressenek Engem. Így találják meg a szerető Atyát, a 

mindenható Istent, a legjobb orvost és a legjobb barátjukat is. 

55 Amikor a filozófusok jönnek hozzád, megmagyarázod nekik, amit nem érthettek, és amikor a 

tudósok jönnek, átadod nekik bölcsességem fényét. Mert Szentlelkem világossága minden népemmel 

együtt van. 

56 A Mester szeretett tanítványai: Ebben a Harmadik Korszakban bejelentettem nektek, hogy az 

1950-es év végeztével megszűnik, hogy az emberi értelem szervén keresztül adjam át nektek az Igémet. 

De hagytam nektek vigasztaló és iránymutató szavakat, hogy ennek megfelelően irányíthassátok 

cselekedeteiteket, hogy megerősödjön a hitetek, és holnap olyanok lehessetek, mint a Mesteretek. 

57 A spirituális és mentális fejlődésnek ebben az időszakában, amikor az ember önmagával, a 

különböző világnézetekkel küzd az igazság megtalálásáért, nektek arra kell törekednetek, hogy az 

emberiség felhagyjon a múlt szokásaival, rítusaival és szokásaival, hogy átfogó módon megismerje és 

megértse a spiritualizációt. 

58 Napjainkban a világ rosszul ítéli meg egymást: egyik testvér megöli a másikat, a nők elfelejtik 

szégyenérzetüket és méltóságukat, a szülők rosszul ítélik meg gyermekeiket, a gyermekek pedig rosszul 

ítélik meg szüleiket. Az élet értékét nem értékelik eléggé. Az emberek különböző eszméket követnek, és 

nincs egység közöttük. A nemzetek vezetői nem értik egymást. 

59 Ezért jöttem el a Lélekben, és az emberi értelem által ismertettem meg magam, hogy megértessem 

a világgal, hogy az Én Művem a mentőcsónak, és hogy emlékeztessem a világot ugyanarra a tanításra, 

amit a Második Korszakban adtam neki. 

60 A Mester nem válik el tőletek, de többé nem ebben a formában adja magát tudtotokra, mert a 

szellemi fejlődés új szakaszába léptek, amelyben szükség van arra, hogy kibontakoztassátok 

ajándékaitokat. Mert csak így fogjátok bizonyítani, hogy hasznát vettétek tanításomnak, és hogy méltóak 

vagytok arra, hogy munkámat megismertessétek. 

61 Az Atya "Igéje", hatalmának és szeretetének minden képességével együtt, csak egyszer nyilvánult 

meg egy tökéletesen előkészített testben, ez volt Jézus teste. De a jelen időben, irgalmam és 

könyörületességem által, a "zsámolyok" elkészültek, hogy a Vigasztalás Lelke, amely az én Lelkem, 

megismerhetővé válhasson. Ha felkészültök, az elkövetkező időkben átfogó módon fogjátok megkapni az 

inspirációmat. 
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62 Miért jöttem újra, gyermekeim?..: Mert az ember a saját ösztönei, a saját szenvedélyei révén egyre 

inkább arra hajlik, ami eltávolítja őt a spiritualizációtól. Annyira különböző utakat követett, hogy amikor 

megpróbálta megérteni Munkámat, eltorzította azt. 

Az ember szellemileg stagnál, mert szellemi fejlődése nincs összhangban a tudományos fejlődésével. 

Az emberek nem a rítusok betartása által jutnak nagyobb emelkedettségre, sem a büntetéstől való félelem 

vagy a tetteikért járó büntetés által. 

63 Az egyik és a másik testbe inkarnálódott léleknek különböző tapasztalatai voltak, hogy megtanulja 

a jó érdemeit és a rossz megvetendő tulajdonságait. Így, a Teremtő iránti szeretetből való jócselekedetek 

elégedettségének érzésével képesek lesztek elérni az örök tökéletességet. 

64 Az én Munkám a szeretet, és a szeretet önzés nélkül adja magát, anélkül, hogy hasznot keresne 

magának. Ezért szükséges volt, hogy eljöjjek, hogy emlékeztesselek benneteket Tanításomra. 

65 Mindegyikőtöket felszereltem az én fényemmel, és éreztétek a magasrendű lények jelenlétét is, 

akik segítettek nektek abban a pillanatban, amikor szükségetek volt rájuk. Érezted, hogy a Mester veled 

van. Együtt éltem a gyermekeimmel a megpróbáltatások és kétségek pillanataiban. Ki kételkedhetne 

azokban a megnyilvánulásokban, amelyeket az Úr az emberiség vigasztalására engedett meg ebben az 

időben? 

66 Nem korlátozok senkit. Hagynotok kell, hogy Munkám kivirágozzon, és a felkészültségeteknek 

megfelelően ismertessétek meg. Az irgalmasság gyakorlása lesz a legjobb tapasztalat számotokra, és ezen 

erény által lelkileg felemelitek magatokat. 

67 Ezek a megnyilvánulások, amelyeket egy hanghordozón keresztül kaptatok Tőlem, most véget 

érnek, de továbbra is kapni fogjátok az inspirációimat, mert a lelketek megvilágosodott Tőlem, és 

felkészült a szellem és a szellem közötti párbeszédre. 

68 Spirituális munkámnak nincs szüksége anyagi szimbólumokra és rítusokra. Ez annak a tanításnak a 

folytatása, amelyet Jézus a második korszakban hagyott hátra. 

69 A spiritualizmus nem vallás, nem szekta, nem új tanítás, hanem minden idők törvénye. Ez a 

szeretet, a megbocsátás és a világosság, amelyet Jézus hagyott a világra a második korszakban. Ha 

megértitek és követitek tanításomat, méltók lesztek arra, hogy spiritualistáknak nevezzétek magatokat. 

70 Azok, akik 1950-től kezdve továbbra is elhitetik embertársaikkal, hogy Én még mindig az emberi 

értelem szervén keresztül teszem Magamat ismertté, ítéletet hoznak magukra, és annak idején levonják a 

következményeket, és felébrednek álmukból. 

71 Az Atya már nem jelenik meg jelen formájában, de mindaz, amit nektek adtam, írásban megmarad. 

72 Itt hagytam tanító szavamat, szeretetemet árasztva, hogy mindannyian hagyjátok, hogy ez 

inspirálja cselekedeteiteket. Minden sértést megbocsátottam, mert én vagyok a megbocsátás és a szeretet, 

mert igazságosságban nyilvánulok meg. De nem úgy, ahogy ti értitek, ha azt hiszitek, hogy azzal büntetlek 

benneteket, hogy a felszabadult elemekkel pusztítalak el benneteket. 

Nem, az Én igazságosságom akkor tárult fel előttetek, amikor felkészítettelek és megvilágosítottalak 

benneteket, hogy megértsetek Engem, amikor megmutattam nektek a saját munkátokat és tudattam 

veletek, hogy mik vagytok és mik lesztek, amikor felfedtem nektek, hogy mit kapott a világ és mit kell 

kapnia az emberiségnek a ti közvetítésetek által. 

73 Összegyűltök, hogy tanulmányozzátok az Igémet, amely írásban lesz megőrizve, és minél jobban 

megértitek, annál nagyobb erőt és épülést kaptok. 

74 Egységesen és meggyőződéssel távozom Önök közül, hogy a jövőben is fontos lesz a munkám a 

világban. Már mondtam nektek, hogy ti vagytok a vetők, de nem fogtok aratni a földi életetekben. Nem, 

mert amit ebben az időben vetsz, az a holnapi világnak lesz a sorsa. 

75 Munkám olyan lesz számotokra, mint egy kristálytiszta tükör, amely tükrözi tetteiteket, és lehetővé 

teszi számotokra, hogy felismerjétek önmagatokat. 

76 Népem: nem hagylak magadra. Amikor csak szükséges, veletek leszek, és amikor a nevemben 

szóltok, ott leszek, hogy szeretetet és kegyelmet adjak. 

77 Felkészülésednek megfelelően képes leszel életet, inspirációt, szeretetet, tudást, megértést, erőt, 

gyógyító erőt és mindent, ami hiányzik belőled, kapni Tőlem, amikor összhangban vagy Velem. 
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78 A tisztulási szakaszotok véget ér, hogy megkezdhessétek a felemelkedési szakaszotokat. Ily módon 

érezni fogjátok a kimondhatatlan boldogságot a lelketekben, ahogy egyesültök Mennyei Atyátok 

szeretetével. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 366  
Az én békém legyen veletek! 

1 Új Sion magasságaiból küldöm nektek az Igémet, szeretett népem. Lényegében, jelenlétében és 

hatalmában utoljára teszem Magamat ismertté az emberi értelmi képességen keresztül, amely eszközt 

Isteni Akaratom választotta ki ebben a Harmadik Korszakban, hogy megismertessem Magamat, hogy 

kiárasszam Igémet az emberek közé, és hogy felkészítsem őket a szellemtől szellemig történő tökéletes 

megnyilvánulásra, és ezen előkészítés révén az emberektől megkapjam Istenségem tökéletes imádatát. 

2 Ez volt a felkészülés ideje, amelyben az Atya, Szellemi Seregeitől körülvéve, átadta nektek az 

útmutatást, amellyel megnyitotta előttetek az Élet Nagy Könyvét, az Isteni Bölcsesség Könyvét, a Hét 

Pecsét Könyvét, hogy ez a nép, oldalról oldalra olvasva, hallhassa minden tanításának Isteni magyarázatát, 

átalakulhatna a Szentlélek tanítványává, az erős apostollá, aki példájával, gondolkodásmódjával és 

szavával elviszi Munkámat ennek az emberiségnek a szívébe, ennek a világnak a szívébe, amely ebben a 

pillanatban, amikor utolsó üzenetemet átadom nektek, hánykolódik és forgolódik nyomorúságában, 

fájdalmában és saját vérében. 

3 Eljöttem hozzád, és láttam, hogy felkészültél. Szeretett népem, az Atyához intézett imában egy 

olyan szentély építését látom, amely meghív engem, hogy benne legyek. Ez a ti szívetek, gyermekeim. 

Ebben fogadom az áldozatot, a ti illatotokat, és a szellemi oltár lábainál látom az aratásotokat ─ azt, amit 

az idők folyamán megmunkáltatok és learattatok, és amit most, hogy az Én munkásaim vagytok, a csúcsra 

hoztatok. 

Az én tekintetem, mint Bíró, mint Atya és mint Mester ítélkezik mindannyiótok magva felett. Ebben 

benne vannak a küzdelmeitek, a szellemi fejlődésre irányuló vágyaitok, a szenvedéseitek, az eszmék, 

amelyeket már láttatok megvalósulni, és azok, amelyeket még nem láttatok kivirágozni. De szellemetek 

alázatossága felajánlotta a maga áldozatát, amelyet én valóban elfogadok. Atyám keze kinyújtja a kezét, 

hogy elfogadja a gyümölcsöt, amit felajánlotok Nekem. 

4 Népem tudata tisztul, és önmagát ítéli meg. Az emlékezet egyre tisztábbá válik, és emlékeztek a 

pillanatokra, arra a reggeli áhítatra, amely boldog volt a lelketek számára, amikor először jártatok azon az 

úton, amelyen ma jártok, amikor meghallottátok a hangot, amely a sivatagban szólt, és azt a pillanatot is, 

amikor hozzátok szólt. És attól a naptól kezdve, a viszontagságok, akadályok és tüskék ellenére, lépésről 

lépésre követtétek az utamat. 

5 Mennyi mindent tapasztaltál, mennyi mindent láttál és éreztél, és végre elérkeztél a népem által 

rettegett időponthoz! Az ítélet, a lelkiismeret és a felkészülés napjára! 

6 Senki sem tudta, hogy az Atya megadta-e neki, hogy tanúja legyen az utolsó 

megnyilvánulásomnak a jelenlegi földi életében és a jelenlegi testi burkában. De hát itt vagy! Fokozatosan 

egyetlen szívet, egyetlen munkást, egyetlen virágot alkottál, amely olyan illatot áraszt, amely eléri trónom 

magasságát. És e lelki felkészülés miatt ismét erővel, világossággal, békével és kegyelemmel telve jövök 

hozzátok, hogy azt mondjam nektek, szeretett népem: nem vagytok árvák. Ne engedjétek, hogy 

szomorúság költözzön a szívetekbe ─ ne engedjétek, hogy csüggedés fogjon el benneteket, amikor már 

nem halljátok az Igémet ezeken az adókon keresztül. Ne nézzetek hátra, mindig előre, keressétek a 

Munkám magjában a bátorítást, amely lépésről lépésre a célhoz vezet benneteket. 

7 Az emberek felkészültek, és rajtatok túl, fölöttetek, az ég is készenlétben áll. Úgy van felöltözve, 

mint egy menyasszony, hogy várja a Házastárs eljövetelét, és ez az egyetemes előkészület a szűz 

tisztaságával, a virágok illatával és az új hajnal fényével rendelkezik. 

Túl rajtatok, de ott, ahová szellemetek a dicsőség és az ítélet e pillanatában felemelkedett, ott vannak a 

nagy szellemek, akik körülveszik az Atyát ─ a számotokra még ismeretlen szellemi lények, akiket holnap 

úgy fogtok látni és szeretni, mint saját testvéreiteket, mint hírnökötöket, akik fénylő csillagokként 

világították meg létetek útját a Végtelenből, és köztük vannak azok is, akiket név szerint ismertek. Ez 

Mózes a Törvényt a lelkében, a halhatatlan, változatlan Törvényt. A pátriárkák, az apostolok, a próféták, a 

vértanúk, a szentek, az igazak, az ártatlanok és a nagy bűnbánók. Mindenki felkészült. 

8 A Szellemi Völgy ragyog rád, és még a természet erői is felemelik hangjukat, mint a hírnökök, 

hogy megrázzák az ember lelkét, szívét, és azt mondják neki: "Ez az óra olyan, mint az az óra, amelyben 
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Jézus a kereszten kilehelte utolsó leheletét". Valóban, ebben a pillanatban meg tudnám ismételni a 

második korszakból származó hét szavamat, amelyeket a kereszten lógva kiáltottam. De valóban, mondom 

nektek, ezek már isteni vérrel vannak beleírva az emberiség tudatába. 

9 Új szavakkal jöttem, de ugyanazzal a világossággal, lényeggel és bölcsességgel, nehogy az ember 

azt mondja, hogy a Szentlélek csak megismételte a múltban kinyilatkoztatott tanításokat. 

10 Ha felkészültök, és egyre jobban behatoltok abba, ami ebben a pillanatban rátok ragyog, akkor 

képesek lesztek meglátni, ahogy János látomásában, a Mindenhatót a trónján. Ő az, aki beszél hozzád ─ Ő 

az, akinek az arcát nem láthatod ─ Ő az, aki csak sejteni engedi, hogy Ő a királyok királya és a 

Mindenható. Ő az, aki ebben a pillanatban az Új Sion hegyének legmagasabb pontjáról szól hozzátok, és 

aki megengedi, hogy minden szellemi szem, amely felemelkedik és felkészül, lássa Őt. 

Körülveszik őt a Vének is = tizenketten a jobbján és tizenketten a balján, az Isten választott népe 

törzseinek pátriárkái, a második korszak apostolai, Jézus követői. Ők azok, akik örökké körülveszik az 

Atyát, hogy onnan az örökkévalóságon át továbbra is ragyogjanak le rátok. 

Néhányan életet adnak nektek ezen a földgolyón, a Vért, az erőt és az út kezdetét. A többiek a Lelki 

Életet fogják nektek adni azáltal, hogy tanúságot tesznek Munkámról, Szenvedélyemről, Szavamról. És 

ebben a pillanatban az Atyával együtt megítélik a népüket, megítélik a magjukat, megvizsgálják a saját 

gyümölcsüket, és hasonlóképpen meghajolnak az isteni bíró előtt. 

11 De az én ítéletem ebben a pillanatban nem csak a harmadik korszak tanítványaira vonatkozik, és 

nem is csak a tizenkét szellemi törzsre, amelynek egyes tagjai megtestesültek, mások pedig szellemi 

állapotban vannak. Ítéletem mindenre kiterjedő. Minden teremtmény, minden lélek ebben a pillanatban az 

én isteni mérlegemen mérlegelésre kerül. És miután megítélték őket, Én ismét a biztonságos útra helyezem 

őket. 

12 Amióta az emberi értelem szervén keresztül, hanghordozótól hanghordozóig, nemzedékről 

nemzedékre, munkástól munkásig hirdettem nektek a napot, az órát, amelyet az én igazságosságom jelölt 

ki hirdetésem végére. 

Az Atya számára ez az idő csak egy pillanat volt az örökkévalóságban, de e nép számára hosszú és 

elegendő idő volt a felkészülésükhöz, szellemi átalakulásukhoz, az emberiség körében való 

újjáéledésükhöz, és ennek az időszaknak a végét az én akaratom 1950-re tűzte ki. 

13 Ezt az évet nem csak nektek szenteltem. Ez volt az a kegyelem, amelyet az Atya az emberiségnek 

ajándékozott, a Mester fényét ragyogtatva fel minden lelkiismeretben, amelyik 

az intézmények alapjaikban is megrendültek, és megrázták a szektákban és egyházakban a lelkészi 

feladatokat megjelenítő embereket, hogy ebben az időben, ebben az évben az emberiség ébredve és 

imádkozva térjen észhez, hogy elérje a békét, az egyetértést és a testvériséget, hogy levegye ajkáról a 

szenvedés kelyhét, és gyilkos fegyvereit a munka eszközeivé változtassa. 

14 Minden az 1950-es év elején adatott ennek a világnak. Lelkileg a béke, a bátorítás és a fény 

üzenetét küldtem minden gyermekemnek. Megáldottam minden utat, és termékenységet adtam minden 

magnak. 

De most, az év végén, amikor eljöttem, hogy átvegyem az ember kezéből a termést, amikor 

megkérdőjelezem a saját lelkiismeretét ─ mit ajánl fel Nekem? Mi az, amit ez a világ kínál Nekem?..: 

Engedetlensége, materializmusa, bizalmatlansága Isteni igazságosságommal szemben, a tisztelet hiánya 

hatalmam előtt. 

De tényleg mondom nektek, ez a nép, amelyet tanítottam, olyan, mint az egész emberiség tükre, a 

világban létező viszálykodás tükörképe. Mert ha látjátok, hogy ez a világ hatalmi tömbökre van felosztva, 

akkor ti magatokat is szellemi hatalmi tömbökre osztottátok fel. Ha a nagy népeknek, a föld nagy 

nemzeteinek az a szándékuk, hogy elnyeljék a többieket, bekebelezzék és leigázzák őket, akkor e népek 

között is sokakat látok, akik elsők akarnak lenni, és maguk mellé akarják vonzani a többieket. És amikor 

az emberiség körében, ezekben a nagy népekben és nemzetekben gyilkos háborút láttok ─ amikor látjátok, 

hogy az emberek a halál felé tartanak az általuk létrehozott új fegyverek alatt, én is látom azokat e nép 

körében, akik új fegyverekkel szerelik fel magukat, hogy elpusztítsák az emberek hitét, hogy egyeseket 

mások fölé emeljék, hogy az "elsők" megalázzák az "utolsókat" és elutasítsák egymást. De ha ez a világ 

bizalmatlan Velem szemben, elfogadom a bizalmatlanságát, megengedem, hogy próbára tegyenek, és 

valóban próbára tesznek. Ti azonban ─ hogyan fogtok megállni az ítéletem előtt, ó emberek? 
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15 Miután megkaptam a gyümölcsötöket, miután elhalmoztalak benneteket áldásokkal, megmondom 

nektek: A szellemi nem halhat meg. Csak a bűn fog eltűnni. A szenvedélyek el fognak múlni, az 

emberiség büszke erői szintén el fognak bukni, és közülük egy kő sem marad meg a másikon. Azt az 

emberi tudományt, amely a gonoszságot és a pusztulást hivatott szolgálni, igazságosságom elpusztítja, és 

köztetek is megszüntetem csalásotokat, világiasságotokat és viszálykodásotokat, és csak a lelketek tartom 

meg, amelyben elhelyeztem a Hatodik Pecsét fényét ─ azt a fejezetet, amely ebben az időben nyílt meg, és 

amelyben meg van írva, hogy benne fogjátok megtapasztalni az Úr isteni igazságosságának nagy napját. 

16 Ez egy nagy nap, nem huszonnégy órából áll. Mert nem tudjátok, meddig tart az ítélet napja, nem 

tudjátok, mikor ér véget. De mindenesetre már az idők csúcsán vagytok, és az Úr ítélete alatt éltek. 

17 "Figyeljetek és imádkozzatok ebben az időben" - tanítottam nektek. Ti vagytok az én magvaim, ti 

vagytok az én tanítványaim, ti vagytok az én népem, akiket e föld többi népe közé küldök, akiket a 

sötétségbe vezetek, mert az a világosság ─ akiket a betegek, a leprások, a kétségbeesettek soraiba juttatok, 

hogy fényt és vigaszt, balzsamot és békét hozzatok oda. Megmutatom neked az árvákat és özvegyeket, a 

nyomorúságot minden formájában, a bűnt a legalacsonyabb szinten, hogy a nyomorúság, az elhagyatottság 

és a halál e képeit látva lelked felemelkedjen, érzéseid felébredjenek, szíved a szeretet forrásaként 

megnyíljon, és végre beteljesítsd az emberek között azt az isteni sorsot, amelyet kezdettől fogva előre 

láttam számodra. 

18 Mikor látjátok újra az igazságosság napját a világotokban? Mikor látjátok újra a békét az emberek 

szívében? Mikor halljátok majd, szeretett népem, hogy az ember lelkéből az Atya szívéhez emelkedik egy 

ének, a béke himnusza? 

19 Valóban, még nagy eseményeket kell látnotok ezen a világon, hogy eljöjjön az az idő. A Hatodik 

Pecsét még mindig nyitva van, és még sok lapot kell majd átlapoznom, hogy a Hetedik Pecsét 

felszabadulhasson közöttetek. 

20 Milyen előjeleket adok nektek, hogy az egész világon felismerjétek, hogy a Hetedik Pecsét 

megnyílik az ember előtt?": Amikor nagy csend támad az egész világon. Ez lesz az én jelem. De milyen 

lesz ez a nagy csend, ó, emberek, amelyen keresztül tanúságot tehetnek a megdöbbent emberiségnek arról, 

hogy ez egy időszak vége és egy másik kezdete? 

21 Amint a háborúk egy rövid időre megszűnnek, amint a természet erői lecsillapodnak, amint a 

törvényeim és tanításaim üldözése megszűnik, akkor nagy csend lesz az emberiségben, és ez a csend lesz a 

bejelentés, hogy a Hetedik Pecsét megnyílik, hogy felfedje titkait az emberiségnek. Ez a könyv utolsó 

része, amelyet meg kell ismernetek, amelyet a szellemeteknek birtokolnia kell ahhoz, hogy megismerje az 

Atyát és önmagát. 

22 A spiritualizáció az egész emberiségben meg fog jelenni. A küzdelem ideje nagyon közel van, az 

előjelek már közelednek. Az emberek maguk adják meg őket. A templomok vezetőit, a papokat, az összes 

papot és pásztort igazságommal sújtom. Ebben a pillanatban a lelkük mélyén érzik az ítéletemet. Ebben az 

órában senki sem nyugodt. Egyesek behajlítják a nyakukat, mások zokognak, megint mások megpróbálják 

elhallgattatni lelkiismeretük hangját. De mindenki érez Engem, mindenki érez Engem, mert ebben a 

pillanatban mindenkivel együtt vagyok. 

23 Szeretném felfedezni az emberiségben azt az egyházat, amelyet Péter alapított, de látom, hogy erre 

az alapkőre nem épült szentély. Milyen kevesen áldozták fel magukat azzal, hogy az ő nyomdokaiba 

léptek. 

Látom a nagy templomokat, a nagy vallási szervezeteket, a pompát és a gazdagságot, a ragyogást és a 

hatalmat, de nem látom a lelki ragyogást, nem látom az erény ünnepi köntösét, nem fedezem fel a 

hatalmat, amely az Én egyetemes hatalmam része. És valóban, mondom nektek, látom, hogy Péter 

"követői" zokognak a Szellemi Völgyben, amikor azokról gondolkodnak, akik követték őket és 

szerencsétlenségbe és halálba vezették az emberiséget ─ hogy azok ajkai, akik apostoloknak és Péter 

követőinek nevezik magukat ebben az időben, szeretetről beszélnek, Krisztusról beszélnek, a világbékéről 

beszélnek, de szavaik mögött a gyilkos háborúkat szítják. 

Péter nem vetett halált. Kivettem a kardot a kezéből. Megtanítottam őt arra, hogy adja oda az életét, 

hogy életet adjon másoknak. Megtanítottam őt arra, hogy a vérét úgy ontja, hogy az olyan legyen, mint a 

szeretet magja, mint az igazság bizonyságtétele, mint saját műveinek igazi pecsétje, és ő ezt teljesítette 

életútja végéig. 
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24 Ezért ebben a Harmadik Korszakban, amikor megítélem azoknak a magvát, akiket példaként, 

követként hagytam az emberek között, csak azt mondhatom az embereknek, hogy homokra építettek, mint 

a bolondok, és hogy nem tudták, hogyan kell építeni Péter rendíthetetlen sziklájára, amelyre az embernek 

az Atyjának és Urának kellett volna építenie az igaz Egyházat. Én is azt mondom nektek: Az egész 

dicsőségből, az egész hatalomból egy kő sem marad meg a másikon. 

De mit tesznek majd utána a tömegek? Mihez kezdenek a nyájak pásztorok és akadályok nélkül? Hová 

irányítják majd lépteiket a juhok, ha a harangok már nem hívják őket a juhok karámjába? 

25 Akkor, emberek, amikor a juhok a túlvilág felé fordulnak, amikor a hegy tetején keresik 

pásztorukat, akkor az Én Királyságom eljön mindenkihez. Eljövök ígéretem szerint, prófétáim szava 

szerint "felhőkben", és minden szem ─ bűnösök és nem bűnösök ─ látni fog Engem. Akkor az emberek, 

akiket megráz a szellemi, megrémülve az igazságtól, felfelé néznek, és elfelejtik mindazt, ami a lábuk alatt 

van. És nem fognak többé gránitból készült szentélyeket szemlélni, és a fülük sem fogja többé hallani a 

harangok hangját. Akkor az emberiség ─ szívről szívre, népről népre, nemzetről nemzetre ─ fel fog 

ébredni a Szentlélek iránti vágyban, aki megnyitotta kincsesládáját, hogy feltárja a kincset, és elhelyezze 

azt minden jóakaratú emberben. 

26 De abban az időben ─ kik lesznek a kinyilatkoztatásaim magyarázói? Ki fogja elmagyarázni a 

Szentlélek misztériumait az emberiségnek, amely akkor már az Atyára ébredt? 

27 Jól tudjátok, hogy ezek lesztek, hogy szétosztalak benneteket a földgolyó különböző pontjaira, 

hogy a szátok olyan legyen, mint a harsonák az éjszaka közepén ─ hogy tanúságtételeitek erőteljes, az 

emberek szívét megmozgató művek legyenek. Akkor majd azt mondhatjátok a világnak: "Itt van a hatodik 

pecsét a maga pompájában! Íme a hatodik pecsét a maga idejében! Itt a Szentlélek közli magát az emberi 

lélekkel ─ a Pásztor keresi a juhokat, és ráveszi őket, hogy hallják a hangját, az Ő szavát, az Ő koncertjét, 

mindenféle anyagi közvetítés nélkül." És sokan hallgatnak majd rátok, mert ti lesztek azok, akik szilárdan 

járnak. 

Nem lesz látható, hogy meginogsz, nem lesz dadogás az ajkadon. Világos, mély és átfogó 

tanúságtételedet el fogod vinni mindazoknak, akik azt fogadni kívánják. És titeket apostoloknak fognak 

tekinteni, prófétákként fognak hallgatni rátok, és istenségem úttörőiként és hírnökeiként fogadnak majd be 

a közösségek, otthonok és intézmények kebelébe! 

28 Erősödjetek meg, ó emberek! Készüljetek fel, és engedjétek, hogy munkám mélyen áthasson 

benneteket. Tartsd meg, tartsd ott, mert most tanulmányozni fogod. Bizony mondom nektek, bár már sokat 

megértettetek a Munkámból, még nem értetek meg mindent. Az elmélkedés ideje alatt, amelyet biztosítok 

nektek, sok olyan leckét fogtok megérteni, amelyek meglepnek benneteket. 

     Ti most a Harmadik Korszakban éltek, de még nem értettétek meg, hogyan kell értelmezni az Első 

Korszak prófétáit. Nem mélyedtetek el mélyen abban az Igében, amelyet Jézus mondott nektek abban a 

Második Korszakban, és azt a Munkát, amelyet a Szentlélek kinyilatkoztatott nektek, még nem szívtátok 

magatokba a megértésetekbe. De ezt a három Testamentumot, ezt a három kinyilatkoztatást egybe kell 

majd olvasztanotok a lelketekben, mert mindhárom egy Törvényt, egy Könyvet, egy Utat, egy Igazságot 

képvisel. 

29 Közeledik az idő, amikor az Első és a Második Idők könyvei visszatérnek a kezetekbe, a 

szemetekbe, az elmétekbe, és akkor képesek lesztek a múltat a jelen által megérteni, és a jelent a múlt idők 

kinyilatkoztatott tanításai által megerősíteni. 

30 Engedtem, hogy hírnökeim emberi kezek írják le a történelmet, amely a ti múltatok. Ebben a 

Harmadik Korszakban e hanghordozókon keresztül tettem magam ismertté, akiket kiválasztottam és 

felkészítettem arra, hogy új kinyilatkoztatásokat közöljenek veletek. Ez a te ajándékod. 

Én is prófétai hangon szóltam hozzátok, és prófétákat támasztottam ebben a Harmadik Korszakban, 

hogy beszéljenek nektek az eljövendő eseményekről, és ez a prófécia a ti jövőtök. 

A múlt, a jelen és a jövő olyanok, mint te, mindent tartalmaznak. Az örökkévalóságot adom nektek, 

amelyben éltek, és amelyet akaratom szerint fogtok birtokolni, így nem csak a földi időt birtokoljátok, és 

nem csak ennek az időnek vagytok az urai. 

31 Tárjátok szét lelki karjaitokat! Tárd ki a szárnyaidat! Nyissátok ki a szemeteket, és fogadjátok be 

az örökkévalóságot, mert ti spiritiszták vagytok, akik tisztában vagytok az élettel, az események sorsával, 
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és megértitek mindazt, ami volt, ami van és ami lesz. Fényem sok mindent megértetett veletek, és még 

többet fogtok megérteni, amint felkészültök. 

     Teológusok és teozófusok előtt fogsz állni, és meg fognak lepődni. Akkor nem lesz benned gyávaság, 

akkor nem lesz benned hiány a hitben, Izrael, mert akkor reszketni fogsz azok előtt, akik valóban, valóban 

nem nagyok a szememben. Más szellemi szemek is egyenrangúnak fognak látni benneteket, mint ennek az 

időnek a "munkásait" ─ mint olyan lelkeket, akik ma szellemi kórusaim részét képezik, akik már régóta 

köztetek vannak, mint e folyosók munkásai, mint útkeresők, hírvivők és hanghordozók. 

32 Nézzétek, ó látók! Érezzétek, szeretett emberek, ezeket a nagy légiót, akik itt vannak, akik tele 

vannak szeretettel, tele tisztelettel, tele örömmel a lelkükben felettetek és veletek. 

Ott van Roque Rojas, Damiana Oviedo, az összes hanghordozó, akik a Szellemi Völgybe távoztak ─ a 

"munkások", az "oszlopok", a közösségi vezetők, és sokan azok közül, akik az Én kijelölésem szellemi 

jelét viselik, és egy népet alkotnak, a szellemi munkások légióját, akik ebben a pillanatban elvegyülnek 

veletek, hogy megalakítsák a Harmadik Korszak népét, e Harmadik Korszak szellemi munkását, aki készül 

a Szentlélek fogadására, aki megnyilvánul az emberiség között. Ők is felajánlják Nekem küldetésük 

teljesítését, megmutatják Nekem magjukat, és segítenek nektek a felkészülésben, hogy méltók legyetek 

arra, hogy megmutassátok az Atyának. 

33 Mindannyian egyesültök ebben az áldott órában, az ítélet és a szeretet e pillanatában, egy családot 

alkotva, egy népet az Atya előtt. Melyik régióban rezeg a lelked ebben a pillanatban? A szellemi 

birodalomban. Ezért érzitek ezt a békét és boldogságot. Elfelejtetted a világ szerencsétlenségeit. Már nem 

érzed a teher súlyát, és a keserűség a szádban ebben a pillanatban már csak édesség. Miért, emberek? Mert 

az emberek, a vallási eszmék és minden szekta fölé emelkedtél. Titokban, alázatosan emelkedsz fel, mert 

örömkiáltásod nem talál visszhangra e világ tágasságában. De ott, a szellemi birodalomban láthatjátok az 

emelkedést, az összes lény dematerializálódását, hogy hódoljanak a Teremtőnek. 

34 Úgy érzed, hogy végtelen számú lény vesz körül téged, akik éreztetik magukat, mert felébredtek az 

igazság hangjára. De amikor ezt az emberi hanghordozón keresztül halljátok visszhangozni, az egész földi 

kör meghallja a lélek legbelsőbb bugyraiban, és megkérdezitek Tőlem: "Atyám, a Mennyek Országa, a Te 

Országod, most már teljesen velünk lesz?". De az Atya azt mondja nektek: "Azt akartam, azt akartam, 

hogy már a szívetekben hordozzátok a Mennyek Országát. De a mai napig nem értétek el ezt, ó, ügyem 

katonái!" 

35 Még mindig küzdenetek kell, még mindig dolgoznotok és szenvednetek kell, hogy elérjétek az 

egyesüléseteket. De a saját egységetek elérése lesz az, ami éreztetni fogja veletek, hogy az Atya Országa a 

szívetek legbelsőbb részében van. Ez az ország a második Jeruzsálem, a fehér város, ahol az én akaratom 

szerint fogtok lakni. Kapui nyitva vannak, lakói felkészültek, és falain belül béke, üdvösség, örök élet van. 

Még egy kicsit tovább kell gyalogolnotok az ösvényen, aztán eléritek ezt a várost. Ma azt mondhatom 

nektek, mint az első alkalommal, mint Mózesnek: "Lásd a horizonton a 

Ígéret Földje!" 

36 Mózes az utolsó órájában nem látta a bevonulásodat az Ígéret Földjére. Még a Mester sem láthatta 

emberként halála előestéjén, hogy az emberek az ő Törvénye felé fordulnak. Amikor az Úr felment egy 

hegyre, ahogy Mózes is felment az első korszakban, és látta a földi Jeruzsálemet, amely bűnös, mint 

mindig, évszázados álmába süllyedt, a Mester szeme és szíve könnyeket hullatott a szeretett város felett, és 

így kiáltott fel: "Jeruzsálem, Jeruzsálem, nem ismerted a jót, ami veled volt! Össze akartalak gyűjteni 

titeket, mint a pacsirta a fiókáit. De te elaludtál, és nem érezted lépteimet, és nem hallottad szavaimat." 

Ebben a jelen időben, ebben az órában ugyanezt mondom nektek, ó nép: "Izrael, Izrael, oly sokáig 

voltam veled, mégsem voltál képes egymást olyan szeretettel szeretni, amilyen szeretettel én szerettelek 

téged. Nem egyesültetek, pedig az Atya oly sokszor inspirálta ezt a szeretetet és ezt a testvériséget, és Ő 

maga alakította át magát pacsirtává, akinek szárnyai alatt minden csibe helyet találhatott volna, és 

elismerhette volna egymást. De mint a múltban, most is megmarad bennetek az erő, hogy folytassátok az 

élet útját. 

37 Megérkezik, hogy elfoglalja az Ígéret Földjét? 

38 Igen, szeretett emberek. Innen már megpillanthatja a Nagyváros fényeit. Már itt érezni a kertek 

illatát. Még innen is hallani lehet a lakosok, az emberek hangját, és a valóságnak ez a benyomása bátorít 

az úton, hogy ne térjünk el tőle. Ez a gyönyörű mennyei panoráma szüntelenül arra hív, hogy haladjatok 
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előre, hogy elérjétek a kapuit, és végül azt mondhassátok: "Erőfeszítéseimmel elfoglaltam az Ígéret 

Földjét". 

39 Mózes hite és bátorsága vezetett benneteket az első alkalommal az Ígéret Földjére ─ egy olyan 

földre, amely a mennyei Atyaország, az örök haza tükörképe volt. A Bárány Vére, a Mester Vére mentett 

meg téged a Második Időben. Ez a tiéd. Senki sem lesz képes elragadni tőlem azt, ami az enyém. És ebben 

az időben az emberi értelem szervén keresztül átadott Szavam felemel benneteket az Úton ─ egy olyan 

eszköz, amellyel még egyszer kinyilatkoztattam nektek a Harmadik Korszak nagy tanításait ─. Ez a 

lelkiismereted fénye, amely nem engedi, hogy letérj az útról, ez ugyanaz a nyílt rés az igazság felé. 

Soha ne távolodjatok el tőle, mert a szavak és világnézetek háborújának ideje közeledik, a nézőpontok, 

az értelmezések háborúja az Én Munkámban. Soha ne ítéljétek félre törvényemet, kinyilatkoztatásaimat, 

tanításaimat, de vigyázzatok az értelmezésekre, amelyeket embertársaitok adnak nekik. Az értelmezést, azt 

az értelmezést, amelyet mások adnak a Törvényemnek, vessétek alá az ítélőképességeteknek, a szellemi 

érzékenységeteknek, és ha azt az értelmezést helyesnek tartjátok, fogadjátok el. Ha mások előttetek járnak 

a megértésben, legyetek pártatlanok és igazságosak, és adjátok az első helyet azoknak, akik előttetek 

ébredtek fel, és akik felfedezték Munkám magjában annak igazságát, örök értékét, fényét. 

40 Ismét itt hagylak benneteket, mint bárányt a farkasok között. De ezek a juhok felkészültek, nem 

mennek pásztor nélkül. Ismerik a biztonságos utat, és tudják, hol van az akadály. Amíg az ösvényen jársz, 

nincs mitől félned. Mert könnyebb a farkasnak báránnyá válnia, mint a báránynak farkassá. De ha 

letérnétek az ösvényről, és az arrogancia, az engedetlenség, az önhittség vagy az anyagiasság bőrébe 

bújnátok, akkor ragadozó farkasokká, ragadozó farkasokká válnátok. De akkor jaj neked! Mert lesznek 

erősebb farkasok és erősebb igazságszolgáltatás, csapdák és szakadékok. 

41 Az én utam meg van írva a lelkiismeretedben. Hamarosan nem lesz többé lélekpásztorotok a 

földön, sem papok, akik szertartásokat celebrálnak a szemetek előtt, sem gyülekezési helyek, amelyek 

Isten egyetemes templomát szimbolizálnák. Az egész világ a templomod lesz, a lelked előtt az Úr, a 

Mester, a szerető Jézusod, aki tele van bölcsességgel és szeretettel, és mindig készen áll, hogy 

meghallgasson téged. Nem lesz más oltárod, mint a szíved, és nem lesz más vezetőd, mint a saját 

lelkiismereted. 

42 Ezek a leckék feltárultak előttetek, és formát öltöttek az elmétekben. Többé nem fogtok tudni 

letérni az útról, mert jól ismeritek azt. 

Amikor a világ meglátja, hogy földi istenek, rítusok és pásztorok nélkül éltek, felháborodik, elítél 

titeket és azt, ami tanúságot tehetne nekik az én igazságomról, és hogy a ti műveitek, erényetek, életetek 

lesz az, ami miatt nem maradtok egyedül. Mert nemcsak a szátokkal fogjátok terjeszteni a Munkámat, 

hanem élnetek is kell azt, mert egy tettetek többet ér, mint ezernyi szavatok, bármilyen meggyőzőek is 

legyenek azok. Szeretet, szelídség, áldozatvállalás ─ így a világ fel fog ismerni Engem bennetek. 

43 Tanítóként hagylak benneteket a helyemen, és még ha mindig kisgyermekeknek is érzitek 

magatokat Velem, az emberekkel olyanok lesztek, mint az urak, mint az idősebb testvérek, akik a 

kóborlókba helyezik mindazt, amit én adtam nektek. És ha a szeretetük, a Munkám iránti elkötelezettségük 

miatt nagyobbak lesznek nálatok, ismerjétek el ezt nekik, és mosolyogjatok ─ de a szeretet, a lelki 

elégedettség mosolyával. Mert valóban eljön számotokra egy új idő, amelyben utoléritek őket az 

ösvényen, hogy mindannyian egyenlőek legyetek, mert mindannyian ugyanúgy jöttetek elő a kezdetektől 

fogva, és szintén egyenlőként kell elérnetek Hozzám. 

Mindannyian nagyszerűek lesztek, hogy megértsetek Engem. Mindannyian olyan szellemek lesztek, 

akikben erő, bölcsesség és szeretet van, hogy érezzétek és megértsétek az Atyát, és Vele együtt 

kormányozzátok a világegyetemet, ahogyan az az Én akaratom. 

Mert jelenleg felsőbbrendű emberi lények vagytok az alsóbbrendűeknél; de ahogyan ezt a világot rátok 

bíztam, hogy uralkodjatok rajta, úgy később, amikor majd elviszlek benneteket az országomba, 

mindannyian fejedelmek lesztek az Atya felé, és uralkodni fogtok az egész teremtésen. Akkor ti lesztek az 

igazi nagyság uralkodói. Senki sem fogja magát felsőbbrendűnek érezni a másiknál. A szeretet fogja 

irányítani minden cselekedeteteket, és mindig tökéletes szellemi boldogságban lesz részetek azáltal, hogy 

szeretitek az Atyát és szeretitek magatokat. Nem fogjátok érezni, hogy sem az Atya, sem a felebarátotok 

nincs jelen, vagy távol van tőletek. Az egyik világ a másik világ mellett lesz, ahogy jelenleg is az egyik 

otthon a másik otthon mellett van. 
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44 Így, emberek, így, tanítványok, a tökéletességre akarlak benneteket eljuttatni, így, akaratom 

szerint, el fogtok jutni ebbe az örökkévalóságtól előkészített nagy "városba", hogy ti legyetek a lakói, az 

örök lakosok ebben a békében és ebben a tökéletességben. 

45 Mindazt, amit 1866-tól 1950-ig az előző közvetítési formán keresztül kinyilatkoztattam nektek, 

megtaláljátok a Hét Pecsét Könyvében, és az emberiség összes eseménye megerősíti az abban leírtakat. 

Mindig is megismertettem magam gyermekeimmel. Jelenleg még mindig megvan a megnyilvánulásnak ez 

a formája, ami most megszűnik veletek. 

46 Eljön majd egy új módja annak, hogy megismertessem magam: A szellem a szellemmel tökéletes 

formája. A szellemi megnyilvánulás az emberek között a tökéletesség magas fokát fogja elérni, de a 

legmagasabb fokát csak akkor fogja elérni, amikor már elhagytátok a világot és a test burkát. Sok rejtélyt 

fogok továbbra is megfejteni ezen az ajándékon keresztül, új és nagy kinyilatkoztatásokat fogok tenni 

nektek. Az emberek a spiritualizáció útjára lépnek, és ezen az úton megtalálják a fényt a 

vállalkozásaikhoz, a küldetéseikhez, a megbízásaikhoz és a tudományukhoz. 

47 A szellem és a szellem közötti párbeszéd révén továbbra is mindenki megkérdőjelez és keres 

engem. Ezen keresztül fogok beszélni gyermekeimhez és inspirálni őket. Boldog az, ─ mondom nektek ma 

─ aki alázattal, szelídséggel és tisztelettel keres Engem e kegyelem által, mert a világosság, a 

kinyilatkoztatás és a javak gazdag és kimeríthetetlen forrását fogja megtalálni Bennem. De jaj annak, aki 

rosszul keres Engem, mert meglátogatom, hogy megértessem vele a tévedését. Ha ekkor még mindig 

ostoba, akkor csak a látszólagos fénnyel kerül kapcsolatba, ami sötétség és kísértés! 

48 Apránként jöttetek a tanításaim kezdetétől. Jöttetek a lábamhoz fáradtan, betegen ─ és sokan 

semmi jó nélkül ─. Szavam és szeretetem bizonyítékai legyőztek minden hitetlenséget. Spirituális lényem 

legyőzte a materializmust. A kemény, sziklára emlékeztető szíveket érzékennyé változtattam, és a 

bűnösöket szolgáimmá tettem. A bűnnek hódoló férfiakat és nőket a megújuláson keresztül vittem át, hogy 

munkásaimmá változtassam őket. Sokakat, akik nem voltak képesek irányítani saját lépéseiket, közösségi 

vezetőkké alakítottam, hogy élesítsem az emberek lelkiismeretét. 

Sok profán ajkának kellett később kimondania az isteni Igét. Sok tanulatlan és ügyetlen elme, amely 

elzárkózott a tudomány és az emberi tudás fénye elől, készségesen megnyílt, hogy hozzáférést biztosítson 

a szellemvilág fényéhez. De bizony mondom nektek: Nem osztottam az Én elhívottjaimat osztályokba, 

kasztokba vagy családi nemekbe. Nem utasítottam el a tudóst, nem utasítottam el az írástudót. Nem zártam 

be az ajtókat a művelt ember előtt, mert a műveltek gyakran hamarabb és jobban megértettek Engem, mint 

a tanulatlanok. Más esetekben a tanulatlanok és tudatlanok korábban bevallották, hogy a lélek 

megvilágosodása megtörtént bennük. 

49 Mindenkit felhívtam. Küldöttet, hírnököt állítottam gyermekeim útjába, és ha sokan 

engedelmeskedtek és engedelmeskedtek is hívásom hangjának, mások süketek voltak, és soha nem jöttek 

hozzám. De azok közül, akik kitartottak ─ egyesek a meggyőződésükben, a hitükben, mások a 

hitetlenségük legyőzésében, amíg győzedelmeskedtek, mások a betegségükben, amíg visszanyerték 

egészségüket, és megint mások, akik azt mondták Nekem: "Atyám, ha nem gyógyítasz meg, akkor is 

követni foglak Téged". 

50 Mindezekből, akik szerettek Engem, megalakítottam "munkásokból" álló Testemet, új 

Apostolságomat, és megengedtem számos szerény és szegényes találkozóhely jelenlétét, hogy az emberek 

összegyűljenek az árnyékukban, és ott fogadják Isteni megnyilvánulásomat Hanghordozóim, 

Ajándékhordozóim, Egyházvezetőim, az "Oszlopok", a Látók, az "Aranytollak" és az "Alapkövek" által. 

Mert én szóltam ehhez a néphez a hét ajándékon keresztül, amelyek a hét szellemet testesítik meg (Isten 

trónja előtt), én vezettem őket, és én készítettem fel őket. 

     Kiválasztottjaim tökéletlensége, hibáik és megértésük hiánya ellenére mindig kinyilatkoztattam 

Munkámat ─ legyen az egy szó, egy arc, egy próba, hogy ez ösztönző és ösztönző legyen e nép számára, 

és hogy azok, akik már hittek e kinyilatkoztatás igazságában, soha többé ne kételkedjenek. 

51 Bár sokan hátat fordítottak Nekem, sokan maradtak az úton, és követtek Engem ennek az 

időszaknak a végéig. Ezek az állhatatosak, ezek a munkások, ezek a tömegek vezetői ti vagytok. Mert 

mindannyian lelkek, szívek sokaságát vonzottátok magatok mögé, és tanúi lehettetek annak, hogy ezek a 

sokaságok átalakultak egészségükben, erkölcsükben és vallásgyakorlatukban. Bár első lépéseik alkalmával 

szegénynek, betegnek, szűkölködőnek és tudatlanoknak láttátok őket, most már világosságot láttok Izrael 
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sokaságának ajkán, igazmondást a cselekedeteikben, megújulást az életükben, és vágyakozást, 

vágyakozást és tökéletességet az Isten imádásában. 

52 Senkinek sem tagadtam meg a szavamat. Mindig készenlétben álltam e nép számára, és mindezen 

közvetítőkön keresztül ontottam magamból a lényeget, az igazságot és az életet. Nem mindenki tudta, 

hogyan kell felkészülni, nem mindenkiben fedeztem fel a spiritualitást. Azok, akik a legtöbbet érték el, a 

felkészültségüknek, az emelkedettségüknek és a Munkám iránti elkötelezettségüknek köszönhetik. De 

most eljött az utolsó nap, amelyet mindenkinek bejelentettem. Mert nincs olyan, aki ne tudná, hogy ezen a 

napon az Atyának örökre be kell fejeznie az ő szavát abban a formában, ahogyan ti megkaptátok. 

53 Készen állnak az emberek erre az eseményre? 

54 Elég erős a tanítvány ehhez a próbához? 

55 Egyeseket erősnek látok, másokat gyengének, és a Mester azt mondja az erőseknek: Kérd a 

gyengéket! És a felébredteknek: Figyeljetek az alvókra! És azoknak, akik a legtöbbet fejlődtek: Érezzük a 

felelősséget a hátramaradottak iránt! És azoknak, akik a legtöbbet kapták: Legyetek tudatosak és osszátok 

meg ezeket a tanításokat másokkal, amikor eljön az idő! 

56 De az Atya megkérdezi az egész népét: Miért akarjátok tovább visszatartani a Mestert? Miért 

kéritek az Atyát, hogy lépjen túl a saját Igéjén, és adjon példát a tökéletlenségre? Nem értettétek meg, 

hogy megváltoztathatatlan vagyok, hogy kérlelhetetlen vagyok, hogy tökéletes vagyok? Hiányzik-e nektek 

az Én Igém, amelyet oly sok éven át türelmesen adtam nektek? 

57 Az Én Igém tökéletes mű volt, amely most véget ért nálatok. Megvannak az ajándékaitok, megvan 

a tanításotok, megvannak a kinyilatkoztatásaim. Felkészítettelek benneteket: Mi mást kérhetne még? Mit 

akartok még az Atyától, emberek? 

58 Mindazonáltal azok, akik alszanak ─ az engedetlenek, akik megszokták, hogy 

megszentségtelenítsék, hogy semmibe vegyék parancsaimat, és azt mondják: "Mi figyelmen kívül 

hagyhatjuk az Úr szavát. Ő bármit meg tud adni az Ő népének. A mi akaratunk teljesülhet." 

59 Ó, bizony, ezek nem tudják, hogy mit mondanak, és nem tudják, hogy minek teszik ki magukat, 

mert az Atya ítélete elszabadulhat! 

60 Az Úr igazságosságának nagy napja már veletek van, és az emberi igazságosság is ─ éber, 

fenyegető, az én isteni igazságosságom által megvilágított ─ nekiláthat, hogy megítélje az emberek 

cselekedeteit! 

61 Mindazok, akik elfogadták az Isteni Művet, a Szellemi Igét ─ mindazok, akik az én Tanításomat és 

Törvényeimet arra használták, hogy kormányozzák az embereket, hogy tanítsák őket, hogy megfékezzék 

őket a bűneikben és a bűneikben, hogy az örökkévalóság útjára vezessék őket, az ítéletben vannak. 

Közülük ti, Izrael, vagytok az elsők, és utánatok jön minden vallás. 

62 Itt vannak a mérlegeim! Itt van az igazságosságom és könyörtelen kardom is! Ne bízzatok többé 

bennem, népem! Ne legyetek olyanok, mint ez az emberiség, amely az elmélkedés évében, a megbocsátás 

és megbékélés évében fellázadt, gyilkos fegyvereit ragadta, a béke fehér oldalát testvéri vérrel szennyezte 

be, és ─ valóban, mondom nektek ─ szembeszállt békeajánlatommal! 

63 Jaj a világnak! A szakadék szélén áll! Közel van ahhoz, hogy a szenvedés nagy kelyhét a söréig 

kiürítse, és nagy fájdalomkiáltást kell majd kiadnia, hogy felébredjen. 

64 Az ember így akarta. Felajánlottam neki a békémet, felajánlottam neki a szeretetemet, többet is 

felajánlottam neki, és mégis ─ semmit sem akar az országomból, a sajátját akarja. Semmit sem az én 

hatalmamból ─ inkább a saját hatalmát választotta. Semmit sem az ünnepi ruháimból ─ továbbra is 

büszkeségbe akar burkolózni. Nem akar örök életet, csak időleges hatalmat és halált akar, amely az 

emberek minden tettét elintézi. 

65 Előrelátó helyet szántam mindazoknak, akik az én békémet keresik, és akik az emberek 

igazságtalan háborúiban találják a halált. Mert sokan vannak, akik fegyverrel a jobb kezükben vannak a 

csatatéren, de a lelkiismeret szól hozzájuk. A zokogó lelkiismeret, a kétségbeesés a szívben ezt mondja az 

Atyának: "Bocsáss meg nekem, mert halált vetettem. Mert megbántottalak vele." 

66 Ők azok, akik éreztek Engem. Megmentem őket. Imádkozzatok értük, emberek. Sokan 

visszatérnek a békébe, sokan visszatérnek az Otthonba. Azok, akik elesnek, akik testüket romokban 

hagyják, lélekben dicsőségesen fognak felemelkedni, mert hangom hívja őket a béke és igazságosság e 
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birodalmába, hogy azt mondjam nekik: A földön nem találtatok igazságot, de az én igazságosságom 

létezik és hív titeket, körülvesz és életre kelt benneteket. 

67 Még sok fájdalmas megpróbáltatást fogtok átélni. Az 1951-es év, amelynek kezdetére már csak 

néhány óra telik el, a megpróbáltatások "ajándékát" hozza az emberiségnek, és ha az 1950-es évet, amelyet 

az Atya fénye készített elő, beárnyékolta az emberek tragédiája, átitatta önmaguk vére, megrendítették a 

nagy események ─ bizony mondom nektek, az 1951-es év még jobban megrendíti az emberiséget. 

68 Ti, akik hozzám tartoztok és felkészültetek arra, hogy túléljétek mindezen megpróbáltatásokat, ne 

hagyjátok abba a "figyelést", ne hagyjátok abba az imádkozást. Ne feledjétek, hogy olyanok vagytok, mint 

a béke köpenye. Ne feledjétek, hogy ti vagytok a balzsam tulajdonosai. Ne feledjétek, hogy ebben a 

világban vigasztalók vagytok, és hogy ezért nem viszlek magammal benneteket ebben az órában, amikor 

egyesülni akartok Egyetemes Sugárral és szellemi világommal, és nem kívánjátok elhagyni ezt a világot, 

hogy megtapasztalhassátok a Legfelsőbb Királyságot. Ez az idő még nem jött el számodra. Maradj az 

emberekkel, és légy áldás és megbocsátás számukra. 

69 A fegyvereik készen állnak. Az erőd a végsőkig kitart. De bizony mondom nektek: Ne 

gondoljátok, hogy ezeket a szerencsétlenségeket csak ti érzitek. Gondoljatok arra, hogy minden 

próbatételben kegyelmet adok nektek. Minden szenvedés és megpróbáltatás áldással és az irántatok érzett 

szeretet bizonyítékával jár majd. 

70 Bíróként szóltam hozzád. Bíróként voltam veletek, de a joghatóságom egyetemes. 

Mesterként a tanítás eme évei alatt, amelyek az utolsó három évben csúcsosodtak ki, amelyet annak a 

három évnek az emlékére szenteltem, amelyben a Második Korszakban prédikáltam, és a három idő 

emlékére is. 

Mesterként a tanítói munkám az egész Igém. Szentlélekként való kinyilatkoztatásom mindaz, amit a 

tanítások eme időszakában mondtam nektek. Ez a könyv a Szentlélek tüzével íródott a lelkiismeretedbe, a 

szíved húsába, ahol az Én Igém kitörölhetetlenül megmarad. Az egész világ felé fordul. És mindazt, ami a 

múltban áthatolhatatlan rejtélyként került belétek, most a szellemetek számára csodálatos fénysugarak 

tisztázzák ebben a Harmadik Korszakban. 

71 Munkám, Igém, parancsolataim tolmácsolóiként hagylak benneteket. Nézzétek, hogy az emberek 

csak összezavarodtak, amikor az Úr szavába, törvényébe, próféciáiba és mindabba, amit János az én isteni 

parancsomra az emberiségnek átadott, akartak behatolni! Hogyan lesznek képesek az emberek, a 

teológusok, az értelmezők eljutni az igazsághoz? Azáltal, hogy bizonyságot teszel arról, amit a Szentlélek 

mondott neked. 

A Szentlélek minden tanításában világosságot árasztott. Nem titkolt el semmit. Minden fátylat 

elhúztak, és a kincstár megnyílt az emberek előtt. Ti vagytok ennek a világosságnak a gondnokai, mert a 

Szentlélek tanítványainak és gyermekeinek neveztetek el benneteket. Menjetek tehát az emberekhez, és 

hagyjátok, hogy megértsék. Látni fogjátok, mekkora öröm lesz bennük, amikor végre elolvashatják az 

átiratokat, és megérthetik azt, amit korábban nem érthettek ─ a próféciákat, amelyeket beteljesedni láttak, 

és azokat, amelyek még nem váltak valósággá. 

72 Így fogjátok betölteni ezt a magas rendeltetést, ó, Szentlélek prófétái és apostolai, ó, Izrael áldott 

népe! Így voltatok a tanítványaim ebben az időben, így voltam én a Mesteretek, de azt akarom, hogy végre 

Atyaként ismerjetek el. 

73 Még egyszer helyet foglalsz a szerelmi asztalomnál. Mindannyian a tanítványaim vagytok. A 

kenyeret mindig tizenkét részre osztottam, és népem tizenkét törzse ugyanannyit evett belőle. 

     A szentáldozáskor, amikor utoljára ettem apostolaimmal körülvéve azokban a második időkben, azt 

mondtam nekik, amikor a kenyeret vettem: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem." Ez az én testem. 

Megáldottam a bort, és a következő szavakkal adtam nekik inni: "Igyatok, ez az én vérem!". De utána 

hozzátettem: "Tegyétek ezt az Én emlékezetemre!" 

74 A Második Korszak során az emberiség ebből a szimbólumból táplálkozott. De amikor az Atya 

ismét megjelent közöttetek, már nem testben Jézus által, hanem szellemileg a felhők között, és Isteni 

Lelkének fényén keresztül, alázatos emberi teremtmények által tette magát ismertté, megmondtam nektek: 

Az idők megváltoztak, az idők elmúltak, és ma az Én Igém a Test, és a jelentése a Vér. A Mesterrel való 

közösségetek lelki jellegű. 
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De ebben a pillanatban, amikor ebben a formában utoljára adom át nektek Igémet, azt mondom nektek: 

ne feledjétek, hogy ez az Ige, amely táplálékot jelentett számotokra, lényeget és életet, megváltást és 

megújulást, egészséget és reményt ennek a népnek, örök lényeget tartalmaz, és hogy még akkor is, amikor 

már nem halljátok a hanghordozókon keresztül, mindig bennetek lesz, mint életforrás, mint kenyér, mint 

finom étel, mint balzsam és remény. 

75 Tartsd meg, amit rád hagyok, és mindig hordozd a lelkedben. De ha tökéletes közösségbe akarsz 

lépni Mestereddel, ha teljesen be akarod fogadni Őt a szívedbe, akkor elég lesz a felkészülés, a gondolat és 

a szív tisztasága ahhoz, hogy a lélek kiszabadulhasson, amely nagyon gyorsan meg fog tudni találni 

Engem. Megtalál Engem átalakulva étellé, élettel és jó ízzel teli táplálékká. 

76 Készüljetek fel ily módon, ó emberek, hogy mindig e tökéletes közösségbe juthassatok. 

Bátorításomban és békémben soha nem lesz hiányod. 

Körülöttem ültök, egyétek ezt az Élet Kenyerét, és a Mester is azt mondja nektek, ahogyan egy másik 

időben tette: Az alázatosak között, azok között, akik nagyon szerettek Engem ─ azok között, akik a 

megpróbáltatások ellenére türelmesen és kitartóan követtek Engem, vannak, akik az emberi 

igazságszolgáltatás kezébe adják majd Munkámat. Néhányan továbbra is hamisítani fogják Munkámat, 

saját Szavamat, Testamentumomat silány pénzért, és még egyszer megkérdezitek magatokat: "Vajon 

holnap szorgalmas és engedelmes munkásból árulóvá változom-e?". 

"Ki az a Mester?" - kérdezi tőlem a lelketek, és én megmondom nektek: Nem tudod. De ebben a 

pillanatban felkészítelek benneteket, erőt adok nektek, hogy egyedül rám bízzátok, hogy megítéljelek 

benneteket. 

77 Ha látod utadon az árulót, az őszintétlent, a keményszívűt, a gyengét vagy hitetlent, a káromlót, a 

világi gondolkodású embert, állj fel, bocsáss meg neki ─ igen. Beszéljetek hozzá szeretettel, az ítéletnek 

ezzel a szavával, amellyel én beszéltem hozzátok. De legyen ez az Én ítéletem, ne a tiétek, emberek, mert 

a tiétek még nem tökéletes. 

Miközben a munkámon belül dolgoztok és teljesítitek azt, gondoljátok, hogy nincsenek árulók ─ 

felejtsétek el, hogy vannak világiak, és gondoljátok, hogy csak engedelmesek vannak. Ne ítélj el senkit, 

csak szeress, bocsáss meg és dolgozz. Mert küldetésetek teljesítése mögött az én igazságosságom fog állni 

és mindent meghatároz, mindenkinek visszaadja a fényét, a tökéletességét, helyreigazítja és méltóvá teszi 

Munkámon és Törvényeimen belül azokat, akik tökéletesek életük kezdetén és ugyanígy a végükön is. 

78 Utolsó szavaim ─ hiszed, hogy a kereszt magasságából vezethetlek? Az emberiség nem újul meg. 

Eljutnak hozzám a panaszok, eljutnak hozzám az emberek káromlásai, az emberek háborúinak fülsiketítő 

lármája, a gyermekek sírása, a férfiak és nők pusztulása. 

Látom a bánatot és a szegénységet, látom a hanyatló birodalmakat és az összeomlás közeli hatalmakat, 

a halál leheletét az egész emberiségben. És mindezen átkozódó és idéző hangok közepette egy hang, amely 

visszhangzik az emberek között, és hozzám nyúl, megmozgatva Isteni Lelkemet. Ez egy olyan szó, amely 

azt mondja: "Gyere!" Ez az, amit ez a világ mond Nekem: "Gyere!" Mert a Léleknek megvan az ígéretem, 

mert az emberek tudják, hogy bejelentettem a visszatérésemet, mert az emberek egymást ébresztették fel 

azzal, hogy azt mondják: "Az Úr bejelentette, hogy újra el fog jönni". Mert az emberi igazságosság 

hiányával szembesülve, békém és igazságosságom iránti vágyakozással fordulnak Hozzám, hogy azt 

mondják Nekem: "Uram, miért nem jössz el?". Miért nem látod a fájdalmamat? Miért nem gondolkodsz az 

én tragédiámon?" 

79 Most rád nézek, ó, emberiség. Atyai tekintetem lát téged, de az én szemeim a bíró szemei is. Soha 

nem akartál Engem Atyádnak. Nem adtatok Nekem felsőbbrendűséget fölöttetek. Nem akartál Engem 

Mesterként, csak Bíróként, és mint Bíró most, ebben a pillanatban a tiéd vagyok. 

Azért, hogy ne nehezítsem meg a lelkiismeretetek terhét, nem mondom el nektek, hogy keresztre 

vagyok feszítve. Láthatatlanul egy hegyen vagyok, egy hegy tetején, de ─ mint azon a kereszten ─ nyitott, 

mérhetetlenül nyitott karokkal ölellek titeket. És ahogy akkor megnyílt az én oldalam, hogy a szeretet vizét 

és vérét öntse rátok, úgy ma is megnyílik a Lelkem, hogy a megbocsátás, az irgalom és a béke isteni vizét 

és vérét öntse mindenkire. 

80 A karjaim széttárva! Egész lelkem átérzi fájdalmadat. De nem a fizikai fájdalom, nem az emberi 

fájdalom, nem a megkínzott lelkek fájdalma. Ez isteni fájdalom ─ felfoghatatlan a korlátolt teremtmények 
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számára, olyan fájdalom, amelyet nem ismerhetsz. Mert bizony mondom nektek: Szomjazom, emberek, 

szomjazom, emberiség, a te békédre, a te üdvösségedre és a te szeretetedre! 

81 Azok, akik most egy emberi hanghordozó segítségével hallgatják, ebben a pillanatban nem mernék 

felemelni a kezüket, hogy megbántsák saját hitbeli testvérüket. Nem tudták kinyitni a szájukat, hogy 

bármilyen sértést kiejtsenek az Uruk előtt. Azok azonban, akik nincsenek jelen ezen a megnyilvánuláson, 

nagyon is jól teszik, hogy bántják egymást, megölik egymást, megfosztják egymást az élet, a jólét és a 

szeretet értékes kincsétől. Ez azért történik, mert egyáltalán nem tudják, mit csinálnak. 

De ezen a magasztos napon, a világméretű szeretet és igazságosság napján mindazok, akik 

hátrahagyják testüket, hogy a szellemi tereket járják be, ismét hallják Jézus erőteljes hangját, amint e hegy 

csúcsáról mondja nekik: "Bizony, még ma velem lesztek a Paradicsomban." Ez a nap az egész világra 

kiterjedő szeretet és igazságosság napja. 

82 Mindazok, akik felkészültek erre az isteni hatásra, felébredtek és ezt mondják Nekem: "Uram, 

ennek a "szentnek" nevezett évnek az utolsó napján elhagyom a testemet, hogy felemelkedjek az 

Ismeretlenbe. Fogadjatok be engem!" Bizony mondom nektek, meg fognak találni Engem az én 

országomban. De azok számára, akik Istent káromolják, amikor a test szemeit örökre becsukják, a szellemi 

szemek az Én fényem előtt zárva lesznek, és csak a saját ítéletük után fogják kinyitni őket. 

83 Amikor Krisztus, mint emberi lény, érezte a fájdalmat, és a Lélek egy rövid időre elhagyta őt 

ebben a fájdalomban, emberként, emberként azt mondta: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 

engem?". 

84 Ma azt mondom mindazoknak, akik velem élnek, járnak, szenvednek és vétkeznek: Amikor a 

"test" gyengeségét érzed, hívd segítségül a szellemedet, ahogy a Mester tette. A lélek erősebb a testnél. A 

"hús" gyenge, és mindig is az lesz. De ha a megpróbáltatások nagyon nagyok a lélek számára és erősebbek 

nála, akkor forduljatok Hozzám. Ez lesz az egyetlen eset, amikor megengedem, hogy testi burkotok azt 

mondja, amikor a szellem hiányát érzi, éppen a megpróbáltatás eme ereje miatt: "Istenem, Istenem, miért 

hagytál el engem?". Akkor azonnal fénysugár lesz a szemedben, a lelkedben, amely felemeli a fény útjára, 

és bizonyítékot ad arra, hogy nincs egyedül, hogy Isten soha nem hagyja el, hogy az Atya nem hagyhatja 

el gyermekeit, legkevésbé a nagy megpróbáltatások pillanatában, amikor azok teljes mértékben tanúságot 

tesznek Urukról. 

85 Egységben hagylak benneteket, és rátok borítom a gyengédség köpenyét, amely mindig is 

körülvett benneteket, és amelynek melegét már megismertétek. 

86 Mária Krisztus lábainál volt anélkül, hogy egyetlen panaszt vagy szemrehányást tett volna az 

emberiségnek. Ezért volt nagyszerű az Atya szemében, mint nő és mint szellem. Ő ugyanis az egyetemes 

anyaság Lelke, amely Istenben létezik. És ebben az áldott órában ezt a szeretetet hagyom lenyomatot 

népemben, mert ti vagytok a harmadik korszak Mária népe, akik megismertetik a jelen és a jövő 

emberiségével ennek a szeretetnek, ennek az illatnak, ennek a végtelen gyengédségnek, ennek a 

közbenjárásnak és ennek az emberek által meg nem értett szűziességnek a jelenlétét. És ő, aki Bennem és 

mindenben benne van, hallja azt a hangot, amely azt mondja neki: "Maradj mindig Anyaként a 

világegyetemben!". És ennek a népnek, amely az egész emberiséget képviseli ebben és más időkben, azt 

mondom: "Emberek, fiam, itt van a ti Anyátok!" 

87 Nem akarlak fájdalommal vagy szomorúsággal itt hagyni. Mert bár Isteni Lelkem szomorú, 

halálosan szomorú, mégis azt az emléket akarom hagyni bennetek, hogy ott voltam az utolsó lakomán, 

hogy ez az utolsó óra legyen az, ó, szeretett népem, amely kitörölhetetlen emléket hagy a szívetekben ─ az 

édes óra, a közösség, a boldogság órája, mert úgy halljátok az "Igét", ahogyan oly régóta hallottátok. 

Ne gondoljatok a világ szenvedésére ebben az órában, amikor a bőséges szellemi táplálékot 

fogyasztottátok, amíg nem elégítettétek ki szellemi éhségeteket és szomjúságotokat. Mindannyiótokkal 

együtt vagyok. Ebben a pillanatban ne gondoljatok a jelenre. Éljetek egy rövid ideig a jövőben, a béke 

azon időszakában, amelyet előkészítek nektek, és lássátok mindannyiótokat az Atyát körülvenni ennél a 

szeretettel teli asztalnál ─ a szeretet, a tanítás, a kinyilatkoztatás és a megbocsátás asztalánál. 

88 Fogd és edd! A szavam a testem. Fogd és igyál! Az Én Vérem az a lényeg, amelyet az Én 

Szavamban helyeztem el, ahol valóban felfedeztetek Engem ebben a Harmadik Időben. Nem a 

hanghordozóban, nem a hangszínében, nem az emberi szó külső formájában, hanem a legmélyebb 
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jelentésében. Ott van a lényeg, ami maga az Én Szavam vére. Igyatok belőle, mert holnap kenyér és bor, 

test és vér lesztek az emberiség között! 

89 Egységben hagylak benneteket ennél az asztalnál, amely soha nem lesz bíróság, hanem a 

tanítványok és a Mester tanításában elmerült tanulók padja, akik felkészültségükkel méltóvá teszik 

magukat arra, hogy Ő minden órában megismertesse magát velük. Holnap meg foglak lepni benneteket, 

mint az emmauszi vándorokat, mint azokat az apostolokat, akiknek szükségük volt a jelenlétemre és a 

bizonyítékaimra, hogy bátorítsam és felemeljem őket, és ugyanígy meg foglak lepni benneteket is. 

Soha nem lesz köztetek hazugság, a ti bizonyságtételetek mindig igaz lesz. Akkor prófétai ajkad 

biztonságosan fogja vezetni a sokaság lépteit, amely itt ez a szeretett nép, és soha nem fog megbotlani. 

Meg kell őriznetek a nagy veszélyektől, és győztesen kell elvinnetek az Új Jeruzsálem kapujához ─ ahhoz 

a városhoz, amelyet ebben a Harmadik Korszakban adományoztam nektek, hogy őrzőjeként az 

emberiségnek ajánljátok fel ─, amelynek kapui nyitva állnak a Föld egész köre előtt, és amelyen keresztül 

az igazságra vágyóknak, a spiritualizációra éhezőknek be kell lépniük. És ti, mint a népek jó vezetői és 

vezetői, határozott léptekkel el fogjátok vinni őket a fehéren ragyogó város szívébe. 

90 Ítéletemet már megadtam, útmutatásaimat és kinyilatkoztatásaimat szintén. Atyai békém, 

simogatásom mindenkivel van. Érezzétek, érezzétek, hogy igazságban és lélekben isteni Szívemhez 

szorítalak benneteket! 

91 Halljátok, halljátok az Atya hangját, amely a szívetek mélyén kezd felcsendülni, amely ebben a 

pillanatban kezd visszhangot keresni bennetek. Mert ettől a pillanattól kezdve a kegyelem idején hagylak 

benneteket, a szellemtől szellemig tartó párbeszéd idején. 

92 Ó, szeretett nép: induljatok el, menjetek be az otthonokba, és teremtsetek békét mindenütt! 

Hozzátok el Testamentumomat, és védjétek meg a végsőkig Háromságos-Máriai Szellemi Művemet, 

amelyet kinyilatkoztattam nektek, amelyet rátok bíztam a múlt időkben, ebben a Harmadik Korszakban 

adott Igém beteljesedéseként. 

93 A "felhőn" jöttem. Onnan küldtem le Egyetemes Sugárzásomat, és ezen keresztül 1866-tól, Roque 

Rojastól 1950-ig, szavakban, lényegben, jelenlétben és hatalomban részesültetek Bennem, az utolsó 

hanghordozók révén, akik által visszhangoztam Egyetemes Szavamat. De ha ma megismertetek néhány 

embert, akik az én népemet alkotják, Izrael népének tagjait, a tizenkét törzs tagjait, holnap, ezeken a 

tanúkon és küldötteken keresztül, akiket az emberiség között hagyok, az egész világon megismeritek majd 

az én Igémet. Igazságként fogják hirdetni, és mentőkötél, védőkikötő, vezércsillag lesz a föld zarándokai 

számára, és a béke országa az egész világ számára, mert ez az én Akaratom. 

94 Békét hagyok neked. Isten veletek, szeretett emberek! Hamarosan bőségesen megkaptok Engem a 

Szentlélekben... Miért sírtok, emberek? Nézzétek meg, hogyan bizonyítom nektek az Igémet ebben a 

pillanatban. Továbbra is beszélek hozzátok, és ne szegjétek meg megbízatásomat. 

95 Jöjjetek hozzám, emberek! Sírjatok, sírjatok, mert én fogadom könnyeiteket. A test gyenge, de a 

lélek erős. Tudja, hogy mit kapott, és engedelmeskedik, és egyetért az Akaratommal. De a ti testi burkotok 

az a gyermek, aki időnként gyengének érzi magát az élet útján, és akit ti magatok fogtok megerősíteni. 

96 Jöjjetek, emberek, és hagyjátok a fájdalmatokat a lábamnál! Nyisd meg a szívedet, és hagyd rám az 

utolsó panaszaidat is, hogy békévé alakítsam őket. Hosszú ideig elhallgattátok fájdalmatokat, amelyet az 

Én Szavam hiányának tudata okozott. De az utolsó pillanatban "a test" elárult benneteket, a testhéj 

gyengévé vált, mert éretlen. A karjaimba veszem, bölcsőmbe zárom, és azt mondom neki: "Ne félj! Mert 

valóban ─ ha az élet keserű pohár a szádban, én tudom, hogyan édesítsem meg a lelked által. 

97 Szemek, melyek könnyeket hullatnak, és így hagyják, hogy fájdalmad eláradjon: Sírjatok, mert így 

megtisztítjátok magatokat, hogy tisztán lássátok az Új Korszakot! 

98 Jöjjetek hozzám, férfiak, nők, fiatalok, felnőttek és gyermekek, akik munkások lettek, és adjatok 

enyhülést szívetek fájdalmára Isteni Jelenlétemben, amikor már az utolsó könnycseppet is ontottátok, 

amikor már letettétek az utolsó szomorú lélegzetet és az utolsó sóhajt az Atyában. Csak az öröm, a béke, 

az öröm marad. Mert azt akarom, hogy ti legyetek azok az emberek, akik rendelkeznek azzal a lelki 

nyugalommal, amelyet a lelkiismeret ad a teljesített kötelességért, és a felkészült Új Kor reményével. 

99 Ti vagytok a gyógyító balzsamom tulajdonosai. Adjatok neki erőt, gyógyítsátok meg a testeteket, 

és vigyétek ezt az egészséget mindenhová. 

100  Minden, amit az Atya szívére helyeztél, benne van. Igazán meghallgattalak és törődöm veled. 
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101  Ennek a kérésnek a kedvéért ─ fogadjátok, fogadjátok! 

102  Az egész világ megkapja az én békémet, az én áldásomat, ha tudja, hogyan készüljön fel ─ ha 

képes könnyeket hullatni a búcsú idejére ─ legyen áldott! Áldott, ha felemelkedik a spiritualizációra, a 

megújulásra és a békére! 

103  Fogadd, ó földi kör, békémet, áldásomat ─ fegyveremet, hogy győztes legyél! Veletek vannak 

seregeim, balzsamom is, és hamarosan hallani fogjátok az Atya egyetemes hangját, a Szentlélek hangját és 

a szellemi világ lenyűgöző hangját, amely még ezen az éjszakán megismerteti magát az emberekkel a 

templomokban, az otthonokban és az úton, mert ez az én akaratom. 

Az én békém legyen veletek! 
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