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Az Úr akarata, hogy ezeket a műveket minden ember számára ingyenesen hozzáférhetővé tegye. Nem az Ő 
akarata, hogy ezt a művet pénzért adja el. Az összes rendelkezésre álló kötet PDF formátumban ingyenesen 
letölthető az internetről.  
Az Úr akarata az is, hogy az Ő Igéjét az egész világon terjessze. Ennek a saját, spiritualista példám 
tanúságtételével kapcsolatban kell megtörténnie. Ezért a honlapomról ingyenesen letölthető PDF 
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Előzetes megjegyzés 
Az olvasó megfigyelheti, hogy az "Igaz Élet Könyvét" alkotó kötetek szövegében egyes témák 

ismétlődnek, néha túlzott gyakorisággal, bár mindig más-más módon kerülnek kifejtésre; ez az Úrtól 

kapott tanítások e gyűjteményének visszatérő sajátossága. 

Ezzel kapcsolatban szem előtt kell tartanunk, hogy az ebben a könyvben szereplő üzeneteket több mint 

50 különböző találkozóhelyen fogadták, amelyek szétszórva vannak a fővárosban és az egész országban 

(azaz Mexikóban, a szerk.), és hogy másrészt az említett üzeneteket nagyszámú szóközvetítőn keresztül 

fogadták. 

Valóban csodálatra méltó az Isteni Mester tanításai összességének belső koherenciája, amely 

megerősíti, hogy az e hirdetésre kiválasztott személyek ajkáról elhangzott szó az igazság. 

"Az én Igém egy mindenkivel" - mondta az Úr a hanghordozóin keresztül, és így is volt ez az 

igazságban; mert amit egynél kinyilatkoztatott, azt az összes többinél megerősítette, hozzátéve: "Nagy 

igazságokat különböző Igehordozókon keresztül tárok fel nektek, mert egy nem lenne elégséges ahhoz, 

hogy Isteniségem fényét közvetítse." Ez az Úr nem tudta, hogy az én Igém egy. 

Ugyanez történt azzal az üzenettel is, amelyet az Isteni Mester a Második Korszakban kinyilatkoztatott 

az emberiségnek. Tanításának négy tanítványa hagyott írásos tanúságtételt az embereknek arról, amit 

hallottak, és megdöbbentő a hasonlóság, amely a négy előadásmód között fennáll, számos szakasz szinte 

ugyanabban a formában ismétlődik mindegyik Írásban. Rendkívüli az a meggyőző erő, amelyet a négy 

evangélium a kölcsönös megerősítésük által együttesen nyer el, mivel mindegyikben az igazság magjára 

mutatnak rá. 

Reméljük, hogy ez a rövid magyarázat az olvasónak arra szolgál, hogy felfedezze a harmadik korszak 

üzeneteiben egy olyan csoda jelenlétét, amely hasonló ahhoz, amire utaltunk. 

Az Igaz Élet Könyv összeállításának bizottsága  
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Bevezetés 
Az első kötet megjelenése után sok olvasó fejezte ki azt a kívánságát, hogy többet szeretne megtudni 

Krisztus Szellemi Művének eredetéről. Ennek a kérésnek eleget téve a második kötetet a következő fejezet 

nyitja: 

AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁSOK MEGJELENÉSE ÉS ELSŐ KEZDETEI MEXIKÓBAN. 

A nagy eseményt, amelyet kétségtelenül az isteni bejelentések jelentettek, Isten keze bölcsen 

előkészítette. A kiválasztott hangszer Roque Rojas volt, aki 1812-ben született Mexikó fővárosában. 

Egyszerű, jámbor ember volt, aki már fiatal kora óta a vallásos dolgoknak szentelte magát. Aztán 1861. 

június 23-án éjjel történt, hogy spirituális látomása volt, és egy belső hang megszólította: "Roque, te vagy 

a kiválasztott, aki az erős "Izrael sziklája" leszel". - Ettől kezdve gyakran hallott belső hangokat, amelyek 

jelentését először nem értette. Szellemi jelenések is érkeztek hozzá. Mindez nagyon összezavarta, és attól 

félt, hogy elveszíti az eszét. Kétségbeesésében megkérte a hangot, amit hallott, hogy mondja meg neki, ki 

beszél hozzá. És tisztán hallotta: "Gábriel az, aki hozzád beszél". - Ettől a pillanattól kezdve Roque Rojas 

belül megnyugodott, mert most már tudta, kitől jön a hang, és ahányszor csak meghallotta, arra 

koncentrált, hogy felfogja a szavak jelentését. Feladata világossá vált számára, és az utasításnak 

megfelelően hasonlóan gondolkodó férfiakat és nőket gyűjtött maga köré. Az egyik ilyen összejövetel 

alkalmával Illés szelleme kinyilatkoztatta magát Roque Rojas elméjén keresztül, és azt mondta: "Én 

vagyok Illés próféta, a Tábor-hegyi átváltoztatás prófétája". Ő adta az első tanításokat a jelenlévőknek, és 

megnyitotta előttük, hogy a "harmadik korszak", a Szentlélek kora kezdődik. Illés Lelke fáradhatatlanul 

dolgozott az első tanítványok felkészítésében, ahogyan már a második korszakban Keresztelő Jánoson 

keresztül előkészítette az utat Jézus számára. 1866. szeptember 1-jén, egy nagyszámú gyülekezet közepette 

Illés felkent hét hívőt Roque Rojason keresztül, akiknek a hét gyülekezeti hely élén kellett állniuk, és a hét 

pecsétet kellett képviselniük. Valószínűleg ezen a napon jelentették be a Roque Rojas által korábban 

kapott isteni kinyilatkoztatást is, amely Mózes parancsolatait, Jézus tanításait és Illés utasításait egyetlen, 

22 parancsolatból álló törvényben egyesítette. - Egy korábbi találkozón 12 férfit és 12 nőt felkentek, hogy 

később az Isteni Mester "hanghordozóiként" szolgáljanak. 

Amikor eljött ez az idő, az Isteni Sugár először egy Damiana Oviedo nevű fiatal nőn nyugodott, mint 

kiválasztott eszközön, akin keresztül Krisztus szólt. 

Minden nagy egyszerűséggel, az Isteni Akaratnak megfelelően történt; a kezdet szerény volt, az emberi 

gyengeségek és tökéletlenségek miatt. De e század elején már több olyan közösség is létezett, amelyben 

Krisztus kiválasztott eszközökön keresztül tette magát ismertté. Ezeket a személyeket, férfiakat és nőket 

Isten kiválasztotta és felkészítette arra, hogy szellemi elragadtatásban dolgozzanak, mint az Ő üzeneteinek 

hirdetésének eszközei. Spanyolul a szó "portavoz", ami hanghordozót, szóhordozót vagy szócsövet jelent. 

- 1930 és 1950 között a spirituális tanítás megszilárdult és számos közösségben elterjedt a fővárosban és az 

egész Mexikói Köztársaságban. A nagy tömeg által alig észrevehetően Krisztus dicsőséges tanításokban 

nyilatkoztatta ki magát. Ez Krisztus visszatérése volt a Lélekben, az Igében. Isten akarata szerint a mexikói 

megnyilvánulások 1950-ig tartottak, és az azt megelőző utolsó években az Isteni Mester prédikációit 

rögzítették. A Spirituális Mozgalom hűséges követőinek egy csoportja összegyűjtötte az átiratokat, és 

1956-ban elkezdték kiadni az első kötetet spanyolul. A tanítások összesen 12 kötetből állnak. - Ha 

figyelembe vesszük, hogy az isteni kinyilatkoztatások különböző hanghordozókon keresztül jutottak el az 

egyes, számos gyülekezetekbe, és hogy az üzenetek jelentésükben teljesen megegyeznek, ez egy újabb 

megerősítés arra, hogy a kiválasztottak ajkáról elhangzott szó az isteni igazság. 

1950 után a gyülekezetek tagjai továbbra is összegyűltek a különböző gyülekezeti helyeken, és 

követték az Úr által előzetesen adott utasításokat: A lelki felemelkedést csendes imával gyakorolták, majd 

felolvastak egy tanítást. Ezután a "próféták", akik a szellemi látás ajándékával rendelkeznek, tanúságot 

tettek arról, amit a Mennyei Atya megadta nekik, hogy lássanak. Mások az intuíció ajándékával 

felvértezve magyarázták és elmélyítették a felolvasott prédikáció különböző témáit. Így akarták elősegíteni 

a tagok spiritualizálódását. 

E sorok írójának volt szerencséje 1930-ban Mexikóba menni szakmai gyakorlatra. Sok éven át 

élveztem az új világ és a szakmai sikerek örömeit. 1942-ben, amikor a nemzetek nagy harca a különböző 
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hadszíntereken tombolt, Mexikó fővárosában kapcsolatba kerültem az Isteni Közleményekkel, és azonnal 

megszólítva éreztem magam általuk. Ennek ellenére eleinte kritikusan vizsgáltam az üzeneteket, mígnem 

hamarosan rájöttem, hogy ezek valódi kinyilatkoztatások a Mennyei Atyától. Akkor lelkes hallgatója és 

személyes tanúja voltam nekik. - Volt idő, amikor egy akár 20 fős német csoport voltunk a mexikói 

közösségen belül, ahol hallgatói voltunk. De néhány honfitársuk ismét visszavonult. 

Tizenegy évvel ezelőtt, amikor eljött az idő, hogy befejezzem mexikói szakmai tevékenységemet, 

visszatértem Németországba. Nem sokkal később Traugott Göltenboth barátommal együtt elkezdtem 

lefordítani az első kötetet németre, hogy a hatalmas kinyilatkoztatásokat a német nyelvű érdeklődők 

számára is hozzáférhetővé tegyem. Az első kötetet egy ideje már lefordították, és nemrég jelent meg a 

remageni Otto Reichl Verlag kiadónál, "Az igaz élet könyve" címmel. Mostanra elkészült a második kötet, 

és azt kívánjuk, hogy ez is találjon áldott utat a német lelki testvérek szívébe. 

 

Walter Maier 

A személyzet tagja Traugott Göltenboth 
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 Utasítás 29 
1 Tanítványok, ismét köztetek vagyok; de mivel a forma, amelyben megnyilvánulok, új, ezért 

megértés nélkül kételkedtek abban, hogy nem szabad a formákon rágódnotok, mert így nem fogjátok 

megtudni, hol van az igazság. 

2 Az eszköz, amin keresztül megnyilvánulok ebben az időben, az ember; ez az oka annak, hogy 

kételkedtek a megnyilvánulásomban. Az én üzenetem a hanghordozó ajkán elhangzó szó lényegében 

rejlik. 
Azoknak a személyeknek a megnevezése, akiknek az elméjén keresztül, mint eszközön keresztül az Úr megismerteti 

magát. Spanyolul a szó "portavoz", azaz: hanghordozó, szóközvetítő vagy szócső. 

3 Ma újra kételkedsz. Azt akarjátok, hogy úgy jöjjek, mint a múltban? Emlékezz, hogy akkor is 

kételkedtél! 

4 Nem egy tudós vagy filozófus által beszélek hozzátok, mert akkor nem Nekem tulajdonítanátok az 

Igét, hanem neki. Ehelyett az alázatos, tudatlan és esetlen embereken keresztül nyilatkoztatom ki magam, 

hogy amikor összehasonlítod emberi megjelenésének jelentéktelenségét és silányságát a szájából jövő Ige 

nagyságával és bölcsességével, akkor juss el arra a felismerésre, hogy csak az Úr tud így szólni hozzád. 

5 Vannak olyanok is, akik kételyeikben azt kérdezik maguktól: Vajon tényleg a Mester az? Jó úton 

járok? Ez nem a kísértés műve? - De amikor ezt kérdezitek magatoktól, akkor azt halljátok, hogy szerető 

Szavam azt mondja nektek: Éreztétek-e a békét ezen az úton? Megnyugodtál és felépültél a 

betegségedből? - Aztán megvallod a lelkiismeretednek, és azt mondod: Igen, mindezt megtapasztaltam és 

megkaptam. 

6 Még nincs itt az ideje, hogy mindannyian higgyetek. Az idők, a megpróbáltatások és az események 

fel fogják ébreszteni az embereket, és holnap azt fogják mondani: Bizony, aki itt volt és beszélt hozzánk, 

az volt az Isteni Mester. 

7 A szellem sok titkát feltárom nektek, hogy megismerjétek magatokat, és így jobban megismerjétek 

Atyátokat. 

8 Az Istent tanulmányozó emberek nem értenek egyet. Melyek az igazságban? A tudósok nem 

értenek egyet. Melyiküknek van igaza? A vallás és a tudomány mindig is ellentétben állt egymással, 

anélkül, hogy az emberek megértették volna, hogy a szellemi és az anyagi tökéletes harmóniában él 

együtt, és ezzel együtt alkotja a Teremtő igazi művét. Az egyiknek más a küldetése az emberek között, 

mint a másiknak; de az isteni munkához hasonlóan kell végezniük azáltal, hogy összhangban vannak 

egymással, mint a teremtés minden lénye. 

9 Hány átkot szórt a vallás a tudományra, és hányszor tagadta a tudomány a szellemi élet létezését a 

vallástól! A vallás azokra a gonoszságokra épül, amelyeket a tudomány okozott az emberiségnek, és a 

tudomány fegyverként használja a fanatizmust és a babonát, amelyet a vallások szolgái tanítottak az 

emberiségnek. 

10 Bizony mondom nektek, némelyek nem ismerik a természetben rejlő igazságot, mások pedig nem 

értelmezik megfelelően törvényemet. 

11 Én vagyok a Béke Királya. Kivontam a kardomat, és azzal a szándékkal jöttem, hogy harcoljak, 

hogy elpusztítsak minden bűnt és sötétséget. Azoknak, akik Engem követnek, nem kell félniük, ha szüleik 

vagy gyermekeik rosszul ítélik meg őket, mert szeretetem kárpótolni fogja őket a harcban. 

12 Már a második korszakban egyesek félreismertek másokat, mert míg egyesek hallgattak Jézusra, 

mások elutasították Őt. 

13 Új katonáimnak el kell indulniuk, hogy hirdessék ezt az üzenetet az emberek között, akik 

elfelejtették az Igazságomat a cselekedeteik és a példájuk által. Ma már csak poros könyvekben találom az 

Igét. Az emberiség letért az igaz útról, és hozzászokott a bűnhöz, a bűnhöz és a kicsapongáshoz. A bűn 

már nem taszítja őket, a bűnözés már nem tölti el őket borzalommal, és a házasságtörés sem hat rájuk. 

14 Emberiség, itt van nektek az Én Igém korlátozott formában, hogy megértsétek. De ha 

bizonyítékokat akartok Jelenlétemről - bizonyítékokat már adtam nektek, és még többet is fogok adni; de 

ne sírjatok, és ne tépjétek a hajatok, amikor eljönnek. 
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15 A második korszakban Jézus egyszer útra kelt, néhány tanítványa követte. Megmásztak egy 

hegyet, és miközben a Mester szavai csodálattal töltötték el ezeket az embereket, hirtelen látták, hogy 

Uruk teste átváltoztatva lebeg a térben, jobbján Mózes, balján Illés szellemével. 

16 E természetfeletti látványra a tanítványok a földre vetették magukat, elvakította őket az isteni fény. 

De azonnal megnyugodtak, és azt javasolták a Mesterüknek, hogy a királyok bíborszínű köpenyét tegye a 

vállára, akárcsak Mózes és Illés vállára. Ekkor hallottak egy hangot, amely a végtelenből szállt alá, és így 

szólt: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik; hallgassátok Őt!". 

17 Nagy félelem fogta el a tanítványokat, amikor meghallották ezt a hangot, és amikor felnéztek, csak 

a Mestert látták, aki azt mondta nekik: "Ne féljetek, és ne mondjátok el senkinek ezt az arcot, amíg fel nem 

támadok a halálból". Akkor megkérdezték Urukat: "Miért mondják az írástudók, hogy Illésnek előbb kell 

eljönnie?". És Jézus így válaszolt nekik: "Valóban Illés fog eljönni, és mindent helyre fog állítani. De én 

mondom nektek, hogy Illés már eljött, és ők nem ismerték fel Őt, hanem azt tették vele, amit akartak." 

Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. 

18 Hányszor eltüntettem a szemetek előtt a testet, amelyen keresztül közöltem Magamat*, hogy 

lehetővé tegyem számotokra, hogy abban az emberi formában lássatok Engem, amelyben az emberiség 

megismerte Jézust, és mégsem borultatok le az új átváltoztatás előtt. 
* Az Úr a hallgatóság között lévő szellemi látók számos tanúságtételére utal, akik tanúsították, hogy a 

hanghordozó teste eltűnt, és a helyén Jézus alakját látták. 

19 Munkám a Spirituális Hegy, amelyre meghívlak benneteket, hogy a szeretet, az irgalom és az 

alázat ösvényein felmásszatok. Ez az új Tábor-hegy, ahol a múlt, a jelen és a jövő eggyé olvad, és ahol a 

Törvény, a Szeretet és a Bölcsesség egyetlen esszenciává egyesül. 

20 Mózes, Jézus és Illés - ez az az út, amelyet az Úr kijelölt az ember számára, hogy segítsen neki 

felemelkedni a béke, a fény és a tökéletesség országába. 

21 Érezzétek életetekben az Úr küldötteinek jelenlétét. Egyikük sem halt meg, mindannyian azért 

élnek, hogy megvilágítsák a tévútra tévedt emberek útját, és segítsenek nekik felemelkedni bukásukból, és 

megerősítsék őket, hogy a bűntudat próbáiban szeretettel adják át magukat ugyanannak. 

22 Ismerd meg azt a munkát, amelyet Mózes a földön Jehova sugallatára végzett. Tanulmányozzátok 

alaposan Jézus tanítását, akin keresztül az Isteni Ige szólt, és keressétek az új kinyilatkoztatásom szellemi 

értelmét, amelynek korát Illés képviseli. 

23 Amikor teljes ismeretre tettél szert ezekről az isteni kinyilatkoztatásokról, alkoss belőlük egy 

könyvet, amely három részre oszlik, és meglátod, hogy az első a Törvényről, a második a Szeretetről, a 

harmadik pedig a Bölcsességről szól. Akkor meg fogjátok érteni, hogy a törvény az, ami vezet, hogy a 

szeretet felemel és a bölcsesség tökéletesít. Végül meg fogjátok érteni, hogy ezek a kinyilatkoztatások 

tökéletes sorrendben adatnak nektek, megvilágítva az emberi életet: a szeretet tanítása akkor adatott 

nektek, amikor már kiterjedt ismeretekkel rendelkeztek az igazságosságról, és hogy hasonlóképpen a 

bölcsesség akkor fog eljutni hozzátok, amikor a szeretet tanításaival összhangban éltek. 

24 Az Úr mindig is az emberiséghez szólt az embereken keresztül, mert az Isteni Lény és az emberi 

lény között áll a ti szellemetek, amely reprodukálja a mennyei üzenetet, amely érzékeli és isteníti az 

Örökkévalót. 

25 Mózes, Jézus és Illés a fejlődés három szakaszát képviselik, amelyekben megismertettem magamat 

veletek: Mózes karja, aki a törvény tábláját tartotta, és megmutatta az utat az Ígéret Földjére; Jézus ajkai, 

aki az Isteni Igét hirdette; és Illés, aki szellemi megnyilvánulásaival megnyitotta a kapukat, amelyek a 

Végtelenbe és annak megismeréséhez vezetnek, amit ti Titoknak neveztek. 

26 Beszélgetek veled, beszélek a szívedhez; míg ahhoz, hogy hallj Engem, emberi szájjal kell ezt 

tenned, Én akkor hallak, amikor lényed legbelsőbb részében beszélsz Hozzám. 

27 Én vagyok Krisztus, akit üldöztek, káromoltak és vádlottá tettek ebben a világban. Mindazok után, 

amit a Második Korszakban Jézusban tettetek Velem, azért jövök hozzátok, hogy még egyszer 

bebizonyítsam nektek, hogy megbocsátottam nektek és szeretlek benneteket. 

28 Meztelenül szögeztetek Engem a keresztre, és ugyanígy térek vissza hozzátok, mert nem rejtem el 

Lelkemet és igazságomat a képmutatás vagy a hazugság ruhája mögé a szemetek elől. De ahhoz, hogy 

felismerjetek Engem, először meg kell tisztítanotok a szíveteket. 
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29 Ti látni akartok Engem minden nagyságomban, és a Mester így akarja megmutatni magát a 

tanítványainak; de még mindig az első lépések megtételével találkozom veletek, és korlátoznom kell 

Magamat, amíg meg nem érthettek. 

30 Mi történne, ha hirtelen meglátnátok a fényemet teljes dicsőségében?: Megvakulnátok. És ha 

hallanátok a hangomat teljes erejéből: elveszítenétek az eszeteket. - Ha minden erőm felszabadulna abban 

a hanghordozóban, akin keresztül Én magamat ismertté teszem, mi történne vele? a teste megsemmisülne. 

31 Ezért egyezzetek bele, hogy az Atya korlátozza önmagát, hogy az emberek megértsék, érezzék és 

szellemileg lássák, mert még ebben a korlátozásban is tökéletes, bölcs és végtelen. Sokan szeretnétek, ha 

anyagi csodákat tennék, hogy elhiggyétek, hogy Én vagyok az, aki ismertté teszem magam. Ezt tettétek az 

első korszakban, amikor Mózes hívta a népet, hogy a sivatagon keresztül elvezesse őket az Ígéret Földjére. 

Sokan közületek azt követelték tőle, hogy hatalmas tetteket hajtson végre, hogy elhiggyék, hogy ő Isten 

küldötte, és ezért kövessék őt. 

32 Mózes elég bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy az igaz Isten vele van; de a nép még több 

bizonyságot akart, és amikor a hírnök a Sínai-hegy lábához vezette a tömeget, Jehova hatalmát hívta 

segítségül, és az Úr meghallgatta őt, és nagyszerű bizonyítékokat és csodákat adott neki. 

33 Amikor az emberek szomjasak voltak, ezt alkalommá tettem, és a hit által kinyilatkoztattam 

Mózesnek az én hatalmamat azáltal, hogy a sziklából víz fakadt. Amikor az emberek éhesek voltak, 

jelenlétemet annak az imájában tanúsítottam, aki Izraelt vezette, azzal, hogy mannát küldtem neki. 

34 Az emberek hallani és látni akarták Őt, akit Mózes hallott és látott a hite által, és Én 

kinyilatkoztattam magamat az embereknek a felhőben, és órákon át hallgatták a hangomat. De olyan erős 

volt, hogy az emberek azt hitték, meghalnak a félelemtől; testük remegett, és lelkük reszketett az igazság 

hangjától. Ekkor a nép könyörgött Mózesnek, hogy kérje meg Jehovát, hogy ne beszéljen többé a népéhez, 

mert nem hallják őt. Rájöttek, hogy még mindig túlságosan éretlenek ahhoz, hogy közvetlenül 

kommunikálni tudjanak az Örökkévalóval. 

35 Abban az időben, amikor Krisztus Jézusban az emberek között lakott, az emberek azt mondták, 

amikor meglátták Őt: Hogyan lehet az ács és Mária fia a megígért Messiás, akit a próféták meghirdettek, 

és akit a pátriárkák vártak? Hogyan lehet ez a jelentéktelen ember Isten Fia, a Szabadító? - De a Mester 

beszélt, és szava megrémítette azokat, akik jóhiszeműen jöttek hozzá, sőt még a hitetleneket is. Az 

emberek minden alkalommal csodát követeltek Jézustól, és ő megtette. Eljött a vak ember, és a farizeusok 

legnagyobb csodálkozására a Mester csupán megérintésével visszaadta neki a látását. Ugyanígy visszaadta 

a béna mozgását, a leprást megtisztította a gonoszságától, a megszállottat megszabadította, a házasságtörő 

nőt egy szóval átváltoztatta, és a halottak az Ő szavára feltámadtak. 

36 Mindazt, amit az emberek kértek, hogy higgyenek és megismerjenek Engem, megadtam nekik, 

mert Bennem volt a hatalom, hogy megadjam nekik mindazt, amit kértek, mivel Jézusban el volt rejtve az 

Isteni Lélek, hogy megismertesse magát és betöltse a Törvényt. 

37 Amikor Jézus a kereszten függött, nem volt olyan lélek, aki ne remegett volna meg a szeretet és 

igazságosság hangjára, aki meghalt - meztelenül, mint maga az igazság, amelyet az Ő igéjében hozott. 

Akik tanulmányozták Jézus életét, rájöttek, hogy sem előtte, sem utána nem volt senki, aki olyan művet 

végzett volna, mint Ő, mert ez egy isteni mű volt, amely az Ő példáján keresztül megmenti az 

emberiséget. 

38 Szelíden jöttem áldozatot hozni, mert tudtam, hogy Véremnek át kell változtatnia és meg kell 

mentenie benneteket. Az utolsó pillanatig szeretettel beszéltem és megbocsátottam nektek, mert azért 

jöttem, hogy magasztos tanítást hozzak nektek, és tökéletes példákkal mutassam meg az örökkévalóságba 

vezető utat. 

39 Az emberiség el akart téríteni Engem a szándékomtól azzal, hogy a test gyengeségét kereste; de Én 

nem hagytam abba. Az emberek káromlásra akartak csábítani Engem, de Én nem káromoltam. Minél 

jobban sértegetett Engem a tömeg, annál több könyörületet és szeretetet éreztem irántuk, és minél jobban 

meggyalázták Testemet, annál több vér folyt ki belőle, hogy életet adjon a hitben halottaknak. 

40 Ez a Vér annak a szeretetnek a szimbóluma, amellyel az emberi szellem számára kijelöltem az 

utat. A hit és a remény szavát az igazságosságra éhezőknek, kinyilatkoztatásaim kincsét pedig a lelki 

szegényeknek hagytam. 
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41 Csak ezután az idő után tudatosult az emberiségben, hogy Ki volt a világban. Ennek 

eredményeképpen Jézus munkáját tökéletesnek és isteninek, emberfelettinek ismerték el. - Mennyi 

bűnbánati könnyet! Mennyi lelkiismeret-furdalás a lelkekben! 

42 A jelen időben szellemileg jelenek meg nektek a tökéletesség hegyén, és ahogy a tanítványok 

látomásában, Mózes és Illés is mellettem van - ők a három hírnök, akik a törvény beteljesedésén keresztül 

megmutatták az embereknek a szellem útját. 

43 Mózes adta az emberiségnek a kőbe vésett Törvényt, Jézus a Kereszten hozta el a Szeretet 

Törvényét a legmagasabb kibontakozásig, és Illés, mint isteni sugár, minden szellemet megvilágosított 

Bölcsességgel ebben az időben. Minden küldöttnek megvolt a maga ideje, hogy megértesse az 

emberiséggel az isteni üzenetet, a kinyilatkoztatásokat és a próféciákat. 

44 Mózest azért mentették ki a vízből, hogy felnőttként felszabadíthassa népét, és átadhassa nekik 

Isten törvényét. 

45 "Az Ige" azért lett emberré, hogy példájával azt mondja az emberiségnek: "Én vagyok az Út, az 

Igazság és az Élet". Mária, a Szűzanya volt az áldott létra, amelyen Krisztus leszállt az emberiséghez. 

Mária, Jézus szent és édes Anyja, keblében táplálta azt, aki később minden lelket táplálni fog az Ő 

Igéjének isteni kenyerével. 

46 Mindaz, amit Krisztus mondott nektek és tanított nektek a cselekedeteivel, olyan törvény volt, 

amely megerősítette azt, amit Mózes által kaptatok. De nem minden volt elmondva, nem minden volt 

kinyilatkoztatva, még el kellett jönnie, hogy Illés eljöjjön a próféciák és az Én Igém beteljesedésével, hogy 

újból előkészítse eljövetelemet. E célból az emberi elmén keresztül, mint közvetítő, fénysugara révén 

ismertté tette magát, hogy megvilágosítsa a szellemeket, a szíveket és az érzékeket, hogy megértesse a már 

kinyilatkoztatott dolgokat, és hogy felkészítse az embereket az új kinyilatkoztatásokra és 

megvilágosításokra, amelyeket ebben az Igében kell rátok bíznom. 

47 Azok, akik 1866-ban az első gyűléseken hallgatták azokat a szavakat, amelyek így hangzottak: "Én 

vagyok Illés, az első korszak prófétája, a Tábor-hegyi átváltoztatás prófétája; készüljetek, mert a hét 

pecsétet megismertetik veletek, és a Titok kapui megnyílnak előttetek, hogy meglássátok az 

üdvösségetekre vezető utat". 

48 Még ebben a pillanatban is, Mózessel és Illéssel együtt, azoknak a szellemi arcán keresztül látom 

magam, akik kifejlesztették ezt a drága ajándékot. - Egyesek rémülten, mások bűnbánóan állnak eme 

átváltoztatás előtt; de ez a világosság és ez a kegyelem az egész világra kiárad majd. 

49 "Mózes "*, nézd meg népedet. Ők ugyanazok, akiket a sivatagon keresztül vezettél az Ígéret 

Földjét keresve. Szétszórtan és vándorolva járják a világot. Míg egyesek megértették, hogy az Ígéret 

Földje az Én keblemben van, és az Én Igém által tanított szereteten keresztül érhető el, mások úgy 

ragadták meg a világot, mintha az lenne az utolsó otthonuk és az egyetlen tulajdonuk. Ezek nem hittek a 

Messiásban, és nem érezték a Szentlélek jelenlétét sem. Térj vissza hozzájuk lélekben, és mutasd meg 

nekik újra az utat az ígéret földjére, a mennyei hazába. De ha nem hisznek neked - sötétüljön el a nap, 

veszítse el fényét a hold, és remegjen meg a föld, mert ez a nép felébred, és soha többé nem téved el." 
* Az Úr itt a lélekben jelenlévő Mózeshez beszél. 

50 Segítő szeretetem az emberiséggel van. Minden hajnalban békét ajánlok az embereknek, de ők 

nem akarták szeretetemet. Ők teremtették a háborút, és ők szerzik meg a saját jogukat. Ezért a gyomokat 

ki fogják tépni, és minden tisztátalan dolgot le fognak mosni a szeretet és a megújulás vizei. 

51 A halál után jön a feltámadás az igaz életre; a háború után béke lesz, és amint vége a káosznak, a 

fény felragyog a lelkiismeretekben, mert én vagyok a világ világossága. 

52 El fog jönni az 1950-es év, és addig sok hanghordozó fogja továbbítani Szavamat. Más nemzetek 

is meghallgatnak majd. De megnyilvánulásom utolsó napján a "szellemi völgy" tekintete rátok szegeződik: 

a föld lakóinak lelkei, szüleitek, a pátriárkák és az igazak lelkei lesznek jelen. Boldogok, akik 

engedelmeskednek törvényemnek, mert ők az isteni Pásztor juhai lesznek; de jaj az engedetleneknek, mert 

ők kecskékként lesznek megítélve. 

53 "Illés, te vagy a fény*. Ebben az időben, amely a tiétek, az emberiségnek kinyilatkoztatott, hogy 

nem három törvény adatott neki, hanem egy, amelyet három időben magyaráznak, és amely két 

parancsolatban foglalható össze: "szeressétek Istent jobban minden teremtett dolognál, és szeressétek 
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egymást.". - Ma azért teszem magam ismertté, hogy emlékeztessem népemet a múltbeli tanításokra, és 

azért is, hogy bejelentsem nekik új kinyilatkoztatásaimat. 
* Itt az Úr a lélekben jelen lévő Illéshez beszél. 

54. Ezen a napon, amikor emlékeztek arra a pillanatra, amikor Illés megnyitotta* a Harmadik Időt az 

emberiség számára, amikor az emberi elmén keresztül ismertté tette magát - érezzétek meg Mesteretek 

szeretetét, szabaduljatok meg a keserűségtől, és szilárdítsátok meg lépteiteket az üdvösség útján! 
* 1866. szeptember 1-jén 

55. Éljetek összhangban a háromszoros kinyilatkoztatásaimmal, és tegyétek léteteket az igazságosság, 

a szeretet és a bölcsesség kimeríthetetlen tárházává mindörökké. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 30  
1 Az általam adott tanításokban "Izrael népének" vagy "Jákob magjának" neveztelek benneteket, és 

ahogy fokozatosan megértitek tanításaimat, úgy vált tudatossá bennetek, hogy szellemileg annak az ősi 

népnek a fajához tartoztok, amelyet a föld nemzetei közül arra választottak ki, hogy betöltse azt a 

küldetést, hogy kinyilatkoztatásaimat továbbítsa az emberiségnek. 

2 A mag, amelyet Jákobra bíztam, a szellemre vonatkozik, nem pedig a testre, ahogyan azt az 

emberek tévesen feltételezték. Mert én mondom nektek: Ha az első pátriárkák által Izraelre hagyott 

örökség fizikai lett volna, akkor még mindig prófétákat, küldötteket és megvilágosodottakat hozna létre. 

Ehelyett nézzétek, hogy az a nép a lelki és anyagi nyomorúság láncait viseli magán, mert tudja, hogy nem 

reménykedhet többé a Messiás eljövetelében, mert megértette, hogy Ő, akit megígértek nekik, népük 

kebelében élt, és nem ismerték fel. 

3 Izrael szelleme mint nép elaludt, elmerült egy évszázadok óta tartó álomban, és nem látja az 

igazságot, mert csak a világ örömeinek élt, és azt várta, hogy itt elérheti az ígéret földjét, az ítéletét és a 

dicsőségét. De ne higgyétek, hogy az alvás örökké tart. Nem, most, hogy a nyomorúság, a fájdalom és a 

megaláztatás új szenvedéskelyhet ivott ki ez a nép, szelleme kezd felébredni, és elmélkedés által 

megtalálja az útját, és eközben fokozatosan felfedezi, hogy Krisztusban hűen beteljesedett minden prófécia 

és jel, amely a Messiás eljövetelét hirdette számára. 

4 Nincs már messze a legátfogóbb ébredése; már közeledik a szellemi hajnal. De még azelőtt látni 

fogja, hogy az emberiség materializmusa elpusztítja önmagát nagyravágyó törekvései, önzése és alantas 

szenvedélyei miatt. 

5 Amikor ez a nép meggyőződik arról, hogy az igazi béke és kegyelem országa nem a földön van, 

akkor megkeresi Krisztust, a kitaszítottat, a kitagadottat, és azt mondja Neki: "Mester, Igazad volt, a 

szabadság csak azokban van, akik szeretik a spiritualizációt. Mert mi, akik anyagi javakra törekedtünk, 

ezzel csak azt értük el, hogy rabszolgákká váljunk." 

6 Amikor ez a Velem kapcsolatos vallomás felemelkedik ezekből a szívekből, új prófétáimat fogom 

megjeleníteni közöttük, akik segítenek nekik felkészülni a spiritualizáció útjára, amely a felszabadulásuk 

útja lesz. Ne lepődjetek meg azon, hogy azok, akik évszázadok óta stagnálnak fejlődésükben, rövid idő 

alatt képesek végigjárni azt az utat, amely másoknak, akik előttük jártak, oly sokáig tartott, sőt, meg is 

előzik őket. 

Ne felejtsétek el, hogy sokan közülük a legkorábbi időkből a földre küldött szellemmel rendelkeznek, 

és amint engesztelésük befejeződik, ismét elfoglalják helyüket az Úr választottai között, hogy világosságot 

hozzanak minden nemzetből származó testvéreiknek. 

7 Amikor azok, akik fajuk alapján az "Izrael" nevet viselik, találkoznak azokkal, akik a Lélek által 

ugyanígy azok, mindketten egyesülnek, felismerve, hogy mindketten ahhoz az áldott maghoz tartoznak, 

amely a próféták, az első korszak pátriárkái által csírázott ki, és amelyet a Megváltó vérével öntöztek, 

hogy kivirágozzon a fénynek ebben az időszakában, amelyben ti most engem hallgattok. Most már 

lélekben veletek vagyok, bár néha kételkedtek ebben, és azt mondjátok: "Hogyan hihetném el, hogy a 

Mester kommunikál velünk, és ehhez egy ilyen tökéletlen és szegényes közvetítőt használ?". - De nem ez 

az első alkalom, hogy kételkedtek a köztetek való jelenlétemben; még a Második Korszakban is azt 

mondták az emberek: "Hogyan lehet az ács fia a várt Messiás?". 

8 Gyermekeim, nem tudtok behatolni az Én magasrendű tanácsaimba. De most, hogy feltárom 

nektek a titkokat, amelyeket nem értettetek meg, nyissátok meg érzékeiket és szíveteket, hogy 

megismerjétek sok isteni megnyilvánulás mélyebb értelmét, amennyire Uratok jónak látja, hogy feltárja 

előttetek. 

9 Amikor a Második Korszakban tanítványaim vagy az Engem követő tömegek közül valaki 

megkérdezte, hogy visszatérhetek-e hozzátok, nem volt okom eltitkolni előle, és elmagyaráztam nekik, 

hogy visszatérésem az emberiség nagy megpróbáltatásainak idején lesz, amelyet nagy események és 

felfordulások fognak megelőzni életetek különböző területein. 

10 Beteljesítettem a nektek tett ígéretemet, mert az előző jelek közül egyik sem hiányzott, és a 

bejelentett események közül sem hiányzott egyik sem. Mindazonáltal a szellemi letargiába süllyedt 

emberiség észrevétlenül hagyta elmenni az emberek közötti jelenlétem jeleit. 
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11 Senki sem várt Engem, hidegnek találtam a szíveteket, a szeretet lámpása kialudt. Több 

évszázadon át aludtatok. Csak kevesen ébredtek fel az Úr hírnökének hívására, aki odament hozzátok, 

hogy bejelentse, hogy kopogtatok a szívetek ajtaján. 

12 Az első megnyilvánulásom egy éjszaka történt, amikor az emberek aludtak, éppúgy, mint azon az 

éjszakán, amikor emberré lettem, hogy köztetek éljek. Ha kevesen voltak, akik akkor fogadtak Engem, 

még kevesebben voltak, akik jelen voltak az új megjelenésemnél. De ne vegyétek szavaimat 

szemrehányásnak, mert nem azok: Én vagyok a tökéletes Szeretet, aki örökké éltet benneteket. 

13 Azért jöttem, hogy megmutassam nektek az utat, amely a gonoszság e hatalmas tengerének 

közepén az üdvösségetekhez vezet. De hónapok, sőt évek teltek el az első igehirdetésem pillanata óta, és 

azóta a "vándorok" egytől egyig eljöttek, keresve a Mester jelenlétét, és ma már nem kevesen vannak jelen 

az igehirdetéseimen, hanem nagy tömegeket alkotnak. 

14 Ne gondoljátok, hogy mindenki, aki Engem hallgat, meg van győződve erről az igazságról. - Nem 

- Míg egyesek számára ez a Munka a legnagyobb dolog, ami a szívüket élteti, mások számára ez olyasmi, 

amit nem tudnak felfogni, és akkor ítélkeznek, elemeznek és kutatnak, és amikor nem találják meg az 

igazságot abban a formában, ahogyan azt kívánják, bizonyítékot követelnek Tőlem, hogy higgyenek, 

ahogyan Tamás is tette. Erre azt mondtam nekik: Ne tegyetek Engem próbára, elég bizonyítékot adok 

nektek jelenlétemről, Igazságomról és Szeretetemről. - De ők ragaszkodnak követelésükhöz, mondván: 

"Ha a Mester a Második alkalommal, amikor már a Lélekben volt, Tamás előtt materializálódott*, hogy 

hitetlenségét bizonyítsa, - miért nem teszi most nekünk, hitetleneknek azt a szívességet, hogy előttünk 

materializálódik, akár csak egy pillanatra is?". 
* látható formát öltenek 

15. Igen, gyermekeim, joggal kérnétek tőlem bizonyítékokat, ha éretlenségetek megfelelne a 

valóságnak, és tudatlanságotok igaz lenne. De ti egy fejlett szellemet hordoztok magatokban, amelynek 

nincs szüksége anyagi bizonyítékokra ahhoz, hogy higgyen. Amit tennetek kell, az a dematerializáció*, 

akkor tudatosul bennetek, hogy képesek vagytok megérteni új tanításaimat, és hogy nem szükséges, hogy 

jelenlétemet materializáljam. 
* get spiritual 

16 Higgyetek Bennem, mert Szavam szellemi jelentése világos, és nem fog benneteket zavarba hozni. 

Emlékezzetek, hogy annak idején azt mondtam nektek: "A fát a gyümölcséről ismerik meg". Most azt 

mondom nektek: az Én Igémet a spirituális jelentéséről fogják megismerni. 

17 Az emberek gyakran csodálkoznak azon, hogy Jézus még keresztre feszítése után is megengedte, 

hogy a bűnös Magdolna lássa, majd elment a tanítványaihoz, de arról nem tudunk semmit, hogy 

meglátogatta volna az édesanyját. Erre azt mondom nektek, hogy nem volt szükség arra, hogy Máriának 

ugyanúgy megismertessem magam, mint ahogyan azokkal tettem. Mert a Krisztus és Mária közötti 

kapcsolat mindig is létezett, már a világ létezése előtt is. 

18 Jézuson keresztül kinyilatkoztattam magam az emberiségnek, hogy megmentsem a bűnösöket, és 

hagytam, hogy a keresztre feszítés után rám nézzenek, hogy újraéleszthessem azok hitét, akiknek 

szükségük volt rám. De valóban mondom nektek, Máriának - mint emberi lénynek, szerető Anyámnak - 

nem kellett tisztára mosnia magát semmilyen foltból, és nem lehetett hitbeli hiányossága sem, mert már 

azelőtt tudta, hogy kicsoda Krisztus, mielőtt felajánlotta volna Neki anyai méhét. 

19 Nem volt szükséges antropomorfizálni Lelkemet, hogy meglátogassam azt, aki ugyanazzal a 

tisztasággal és szelídséggel, amellyel méhében fogadott Engem, visszavitt Engem abba a birodalomba, 

ahonnan jöttem. De ki tudná megismerni azt a formát, amelyben magányában beszéltem hozzá, és azt az 

isteni simogatást, amellyel Lelkem körülvette őt? 

20 Így válaszolok azoknak, akik feltették Nekem ezt a kérdést, mert gyakran gondolták, hogy Jézus 

első látogatásának az Anyjánál kellett volna lennie. 

21 Mennyire más volt az a forma, amelyben megismertettem magam Máriával, mint az, amelyben 

Magdolna és a tanítványaim számára érzékeltettem magam. 

22 Mária érezte Engem a lelkében. Mária nem szomorkodott értem, és nem gyászolta Jézus halálát. 

Szomorúsága az egész emberiségért volt, amelyet Fia keresztjének lábánál kapott az Örökkévaló isteni 

ajándékaként, és amelyért felajánlotta testének és vérének tisztaságát, hogy az Ige emberré válhasson. 
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23 De amikor az Emmausba vezető úton utolértem néhány tanítványomat, bár láttak Engem, nem 

ismerték fel Mesterüket abban az útitársban, amíg meg nem engedtem, hogy meghallgassák isteni Igémet. 

És amikor Tamás meglátott Engem, megmutatta neki az oldalamon lévő sebet, hogy meggyőződjön arról, 

hogy akit halottnak hitt, valójában él. Mert azért jöttem, hogy ezt tegyem: hogy egyesek a hitre 

szülessenek, mások pedig a hitre támadjanak fel. 

24 Ma nem csak azt akartam, hogy felfedjem nektek az üzenetemet, hanem azt is, hogy megtanítsalak 

titeket arra, hogyan tudjátok azt a legjobban megismertetni. 

25 Prédikálásom ideje alatt segítettem lelketek fejlődését, eltávolítottam a nehézségeket, 

megpuhítottam a jellemeket, felébresztettem a tanítványokat, hogy szívüket a szeretetnek szenteljék, a 

parancsolatom teljesítésének, amelyet oly gyakran ismételtem nektek, amikor azt mondtam nektek: 

"Szeressétek egymást". De bár még nem jött el az idő, hogy elkezdjétek terjeszteni Igémet, mert nem 

szereztétek meg a szükséges felszerelést, megadtam mindazoknak, akik az egészség, az erkölcs és az élet e 

forrásából isznak, hogy elkezdjék gyakorolni isteni tanításaimat, hogy felkészüljenek és megacélozzák 

magukat a közelgő csatára, hogy jó cselekedeteikkel új szíveket győzzenek meg, akik később szintén 

munkások és új vetők lesznek az Úr mezején. 

26 Ma azt látom, hogy - míg egyesek túlságosan félénkek és titkolóznak - mások inkább hencegnek. 

De nem akarom, hogy bármelyik végletbe essenek. Nem akarom, hogy a szomszédaitok ítéleteitől való 

félelem arra késztessen benneteket, hogy elrejtőzzetek, mert ezzel azt bizonyítanátok, hogy nem bíztok az 

utasításaimban, és ha nem hisztek a magban rejlő erőben, amit tovább akartok adni, akkor milyen lesz a 

magotok termése? 

27 Féljetek azonban, hogy rossz viselkedésetek ártani fog nektek a testvéreitek között. De amíg 

tisztaság van az életetekben, addig méltónak fogtok tűnni, hirdessétek az Én Igémet, és ismertessétek meg 

társaitokat az Én tanításaimmal. 

28 Ne dicsekedjetek az adottságaitokkal és az igazságról való tudásotokkal, amivel rendelkeztek. 

Mondom nektek, ha ezt tennétek, kitennétek magatokat annak a veszélynek, hogy testvéreitek nagy 

megpróbáltatásoknak teszik ki magatokat. 

29 Nem azért adtam nektek az Igémet, hogy az utcákon és tereken hirdessétek. Jézus így tett, de tudta, 

hogyan válaszoljon minden kérdésre, és hogyan tegye próbára azokat, akik próbára akarták tenni Őt. 

30 Kicsi és gyenge vagy, ezért nem szabad kiváltanod testvéreid haragját. Ne próbáljátok felhívni 

magatokra a figyelmet, ne gondoljátok, hogy nincs bennetek semmi különleges. Ne is igyekezzetek 

bebizonyítani az embereknek, hogy mindenki tévedésben van, és hogy csak ti tudjátok az igazságot; mert 

így semmi jót nem fogtok elérni a magotokkal. 

31 Ha szellemileg és erkölcsileg fejlődni akartok, ne ítélkezzetek testvéreitek hibái felett, nehogy ti is 

ugyanabba a hibába essetek. Javítsd ki tökéletlenségeidet, alázatosan imádkozz Mesteredhez, hogy az Ő 

szelídsége ihletet adjon, és emlékezz a tanácsára, hogy soha ne hozzátok nyilvánosságra jó 

cselekedeteidet, hogy a bal kezed soha ne tudja meg, mit tett a jobb kezed. 

32 Azt is mondom nektek, hogy nem szükséges felkeresni az embereket, hogy beszéljetek nekik a 

tanításomról, mert irgalmasságom elhozza hozzátok azokat, akiknek segítségre van szükségük. De ha 

vannak olyan pillanatok, amikor törvényem teljesítése során szükségét érzed, hogy jótékonykodj, és nincs 

a közeledben senki rászoruló, ne keseredj el emiatt, és ne kételkedj szavamban. Ez lesz az az óra, amikor 

imádkoznotok kell távol lévő testvéreitekért, akik el fogják fogadni kegyelmemet, ha valóban hisztek. 

33 Ne törekedjetek arra, hogy többet tudjatok, mint a testvéreitek. Értsétek meg, hogy mindannyian a 

fejlődéseteknek megfelelő tudást szerzitek meg. Ha úgy adnám meg nektek a világosságomat, hogy nem 

lenne érdeketek, akkor nagynak gondolnátok magatokat, és hiúságotokban megromlanátok, és 

bölcsességetek hamis lenne. 

34 Alázatosnak akarlak látni. De ahhoz, hogy így legyetek előttem, ezt a felebarátotoknak is meg kell 

mutatnotok. 

35 Tanítványok, a szeretet és a bölcsesség soha nem különülnek el egymástól, az egyik a másik része. 

Hogyan lehetséges, hogy egyesek igyekeznek szétválasztani ezt a két erényt? Mindkettő a kulcs, amely 

kinyitja a szentély kapuit, amely lehetővé teszi számotokra, hogy elérjétek tanításom teljes ismeretét. 

36 Azt mondtam neked: Sok barátot akarsz? - Akkor használjátok a kedvességet, a gyengédséget, a 

türelmet és az irgalmat. Mert csak ezeknek az erényeknek a segítségével lesz képes a lelketek ragyogni 
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felebarátotok útján, mivel ezek mind a szeretet közvetlen kifejeződései. A szellem ugyanis legbensőbb 

lényében szeretetet tartalmaz, mivel ez az isteni szikra, és Isten maga a szeretet. 

37 Utasításaimmal szellemileg formállak benneteket, hogy részt vehessetek a szellemi lakomán, ahol 

élvezhetitek a bölcsesség és a tökéletes szeretet táplálékát. 

38 Értsétek meg, hogy az a sorsotok, hogy úgy éljetek, ahogy tanítottalak benneteket, vagyis 

alázatban, szeretetben, spiritualizációban, és hogy ezáltal lehetővé teszitek, hogy a felebaráti szeretet 

kimeríthetetlen áradata áramoljon lényeteken keresztül. 

39 Tanításomban tág horizontot mutatok nektek, és ha életeteket az enyémhez hasonlóan alakítjátok, 

biztosak lehettek benne, hogy Királyságomban igazi nyugalomra lesztek jutva. 

40 Munkám biztosítja nektek az örök boldogságot a lelketekben. Nem hallottál-e a szívedben egy édes 

és harmonikus hangot, amely minden alkalommal szól hozzád, amikor valami jót teszel, amikor vigaszt 

nyújtasz, vagy amikor nagylelkűen megbocsátasz? Ki az, aki így szól hozzátok, és megjutalmazza 

jóságotokat? - A Mesteretek az, aki nem választja el magát a tanítványaitól. 

41 Ezekkel a tanításokkal megértetem veletek, hogy az erények az egyetlen javak, amelyek 

feldíszíthetik a lelketeket. Azt is mondom nektek, hogy a hibákat, vétkeket és gonosz érzéseket 

rongyokhoz hasonlíthatjátok, amelyekkel néha betakarjátok a lelketeket. Szeretnélek tisztán és feldíszítve 

látni benneteket, mert a nyomorúság rongyaiban nem fogtok tudni ragyogni Atyátok egyetemes 

palotájában. 

42 A jó cselekedetek a kristálytiszta víz, amellyel a lelkek megtisztítják magukat. Használja ki! 

43 Azért beszélek így hozzátok, hogy megértsétek, hogy az országotokon kívül vagytok, és hogy 

vissza kell térnetek oda; mert Isten vár rátok. 

44 Minden emberből apostolt akarok csinálni, és minden apostolból mestert. Mert végtelen szeretettel 

szeretlek benneteket, és mielőtt egyetlenegyőtök is elveszne, inkább érezném a lelkemben az összes 

fájdalmat, ami az emberiségben van és volt. 

45 A szívetekben azt mondjátok Nekem: "Mester, ennyire szeretsz minket?" De azt mondom nektek, 

hogy még nem érthetitek meg szeretetemet, de elég legyen nektek, ha tudjátok, hogy minden gyermek, aki 

visszatér Istenhez, kincs, amely visszatér az Atyához. - Fel kell hívnom a figyelmeteket arra a tényre, hogy 

minden vissza fog térni Isten kebelébe. Minden gyümölcs, amely a teremtő magból származik, visszatér az 

Ő magtárába. 

46 Ó, szeretett tanítványok, dolgozzatok magatokon, hogy erős hittel vágyakozva elérjétek az igazi 

templomot, amely az Én kegyelmem által épül bennetek. Mert ott megtalálsz Engem, és elkísérlek a felém 

vezető fejlődési utadon. 

47 Én vagyok az, aki vezetlek benneteket, mert én vagyok a tökéletes. Mindig tudom, hová megyek, 

és hová viszlek. Én vagyok a Jó Pásztor, aki megvédelek, simogatlak és úgy szeretlek, hogy egy pillanatig 

sem haboztam, hogy a kereszten hozott áldozatommal megadjam neked a leckét, amely az igazi életre 

vezet. 

48 Az emberek azt hitték, hogy ha elveszik Jézus életét, azzal tönkreteszik tanításomat, anélkül, hogy 

tudták volna, hogy ezzel hozzájárulnak dicsőítésemhez. 

49 Visszatértem az emberiséghez, és 1950-ig ezeken a gyülekezési helyeken fogom magamat 

megismertetni a kevéssé értő embereken keresztül, akiket Én erre a feladatra rendeltem. Amíg ebben a 

formában kommunikálok veletek, addig várom azoknak a tudósoknak az érkezését, akik 

megkérdőjeleznek és megtagadnak Engem. 

50 Ez az egyszerű és szerény formájú, de mély értelmű szó ismét megzavarja a tanultakat gőgjükben 

és hiúságukban, és bebizonyítja nekik, hogy Krisztus, a Megváltó tanítását senki sem tudja kioltani, mert 

Ő az Élet. 

51 Senki sem lesz képes véget vetni Nekem, újra fel fogok támadni, ahogyan annak idején is 

feltámadtam, miután egy nép kitaszított Engem a kebeléből, és gyalázatos halálra ítélt. De ha most újra 

megjelenek ebben a világban, az azért van, mert mindannyiótokat szeretlek. 

52 Ó tudósok, filozófusok és orvosok! Megtudjátok majd, hogy Én vagyok az Uratok, amikor 

eljöttök, hogy kérdezzetek Engem, mert tanúi lesztek majd annak, hogy válaszolok gonosz és 

rosszindulatú kérdéseitekre, és elhallgattok majd az ellenkérdéseimre. De ha bűnbánóak és csüggedtek 
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vagytok, anélkül, hogy bizonyítékokat kérnétek tőlem, meg fogom adni azokat nektek, és ezek a 

bizonyítékok a szeretet és a megbocsátás bizonyítékai lesznek. 

53 Én vagyok az egyetlen, aki meg tudja oldani konfliktusaitokat, aki valóban meggyógyítja 

betegségeiteket, aki megsimogatja a gyermekeket és megáldja az időseket, aki, amikor az emberhez szól, 

megsimogatja és megvilágosítja a szellemét. Emberek és évszázadok elmúlnak, de az Én Szentháromságos 

Mária Lelki Művem nem. 

Bizony mondom nektek, ez a Mű, amely az Én Törvényem és Tanításom, meg fogja világosítani az 

emberiséget. Ne kételkedjetek bölcsességemben, és ne kérdőjelezzétek meg többé igazságosságomat. Ha 

elfogadnám a kihívásotokat, természetes erőimnek egy gyenge leheletnyi lehelete is elég lenne részemről 

ahhoz, hogy tudományotokat és elméleteiteket porrá vagy semmivé változtassátok. Ne bíróként keressetek 

Engem, hanem Atyaként, mert Én a Szeretet vagyok. 

54 Ó, szeretett emberek, akiknek az a feladatuk, hogy terjesszék Szavamat az emberek között, akiket 

ma megkövít az anyagiasságuk - tanuljátok meg szeretni őket, és mindig könyörüljetek azokon, akik nem 

értik meg a végtelen szeretetről szóló tanításaimat. 

55 Zárd el a szádat a pletykától, a gúnyolódástól, az ítélkezéstől vagy a kritizálástól. Tedd hüvelybe 

ezt a kétélű kardot, amely jobbra és balra is sebet ejt, amikor használod. Ha harcolni akartok az Én 

nevemben, vegyétek fel a szeretet kardját. 

56 Zárd be ajkadat, hogy ne szóljon káromlást, és ne okozzon újból szégyent. Ehelyett nyissátok ki a 

szemeteket, hogy felfedezzétek a gonoszt, és elszakadjatok tőle. De ne ítéljétek el testvéreiteket, az 

emberiséget, mert ti is hozzá tartoztok, és ugyanazoktól a gyengeségektől szenvedtek. Amikor ajkatok és 

szívetek megtisztul a bűnbánat és a jó cselekedetek vizében, akkor elkezdenek majd az Én Igém 

igazságával beszélni, amelyet én adok nektek. 

57 Ha úgy beszélnétek a Tanításomról, hogy előtte nem újítottátok meg és nem szereltétek fel 

magatokat, ahelyett, hogy hitet ébresztenétek a szívekben, csak azok gúnyolódását kapnátok, akik 

értesültek a tévedéseitekről. Ha viszont a gúny és a kritika eléri a szíveteket, miután "figyeltetek" és 

imádkoztatok, nem tudnak majd bántani benneteket, mert már megvédtétek magatokat azokkal a 

fegyverekkel, amelyeket én adtam nektek, vagyis a türelemmel, irgalommal, szelídséggel és szeretettel. 

58 Legyetek alázatosak, és akik szeretnek benneteket, azok igazából így fognak tenni. Ha nem értétek 

el a lélek és a test ilyen felkészültségét, jobb lenne, ha nem folytatnátok az Igém hirdetését, mert nem 

sikerülne elvetnetek a magomat azzal a tisztasággal, amivel én adtam nektek, és az mindig a ti 

tökéletlenségeitekkel keveredne. Mielőtt vetnétek, kutatnotok és tanulmányoznotok kell tanításomat, hogy 

képesek legyetek megérteni és követni utasításaimat. 

59 Ha tudjátok, hogyan fogadjátok el a jobb orcátokra adott pofont, és a bal arcotokat is felajánljátok 

a sértőnek a megbocsátás, a szeretet és az alázat jeleként, akkor bízhattok abban, hogy elkezdtek az Én 

tanítványaimmá válni. Csak amikor a megbocsátás megjelenik az emberek között, akkor szűnnek meg a 

testvérgyilkos háborúk, és kezdődik meg minden nemzet egysége. 

60 Ezekkel a tanításokkal szeretném megakadályozni, hogy egy nap képmutatók legyetek, hogy 

szeretetről, önzetlen segítségnyújtásról és spiritualizációról beszéljetek, de a műveitek éppen az 

ellenkezőjét tegyétek. Azért mondom ezt nektek, mert vannak köztetek olyanok, akik azt hirdetik, hogy 

szeretnek Engem, de a szívükben nincs szeretet a testvéreik iránt. 

61 Azt akarom, hogy őszinték legyetek szellemi és anyagi téren, hogy méltó gyermekeimnek 

nevezhesselek benneteket. Mert különben a hangom kibékíthetetlenül eljut a lelketekig, és képmutatóknak 

nevezlek benneteket, ahogyan a farizeusok szektáját neveztem a második korszakban, akik egy sír élő 

képmása voltak - kívülről fehérre festve, fényezve és virágokkal borítva, de belülről csak rothadást és 

halált rejtettek magukban. 

62 Hallom azokat, akik azt mondják Nekem: "Mester, úgy gondoljuk, hogy nagyon kemény próba, 

hogy a bal orcáját kell odafordítanunk annak, aki a jobb oldalunkra ütött. Mindazonáltal a tanítványaid 

akarunk lenni. 

63 Ó emberek, akik, amikor hallják az Igémet, mindig az anyagi értelemben veszik azt, anélkül, hogy 

megállnának, hogy megértsék azt a lelki értelemben. Azt mondom nektek, hogy ahogyan az arcotokat meg 

lehet ütni, úgy lehet megsebezni a szíveteket, erkölcsileg, vagy akár a lelketekben is. De ne gondoljátok, 

hogy ez a próba, amit kérek tőletek, a legnagyobb, amit el tudtok viselni. Ebben a Harmadik Időben egy 
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kicsit többet kérek tőletek, amikor Tanító Igémben megkérdezem tőletek: Ha apátok gyilkosa látná magát 

az emberi igazságszolgáltatás által üldözöttnek, és bekopogtatna hozzátok, hogy védelmet kérjen, adnátok-

e neki menedéket anélkül, hogy elárulnátok őt, a megbocsátás jeleként? 

64 Ezt a próbát kérem most mindazoktól, akik a Szentlélek tanítványai akarnak lenni ebben az időben. 

65 Ha ezeket a tanításokat tettekre váltjátok, bizony mondom nektek, nagy jutalomban lesz részetek. 

De ne várjátok a jutalmat, amíg ezen a világon vagytok. 

Ismételten arra kérlek benneteket, hogy ne ítélkezzetek testvéreitek cselekedetei felett, mert amilyen az 

ítéletetek, olyan lesz a kárhoztatásotok is. Hagyjátok rám az ügyet, akár igaz, akár nem, akár ismert, akár 

ismeretlen, mert én megadom testvéreiteknek, ami jár nekik, és nektek is, ami jár. 

66 Légy alázatos életed minden cselekedetében, érezd, hogy nem ismered embertársaid bölcsességét. 

67 Boldog az, aki felkészül, mert igazából hall engem. Boldog az, aki megtisztítja magát, és 

engedelmeskedik Urának parancsainak, mert meglát engem. "Boldogok a lelki szegények, mert övék a 

mennyek országa." 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 31 
1 Csukjátok be anyagi szemeteket e megnyilvánuláskor, és emeljétek szellemeteket a Teremtőhöz, 

mert a ti szellemetekhez fogok szólni. 

2 Megígértem, hogy visszatérek hozzád, és nem mulaszthattam el eljönni erre a találkozóra a 

szellemeddel. 

3 Legyetek békében, figyeljetek rám figyelmesen, és engedjétek, hogy Szavam vésője fokozatosan 

formálja szellemeteket. 

4 Sokat bolyongtál, keresve egy olyan helyet, amely békét adna neked, de nem találtad meg. - 

Amikor először jöttetek ezekre a szerény helyekre, hogy meghallgassátok az Igémet, nem gondoltátok, 

hogy ezekben a helyekben - amilyen szegények és lenyűgözőek - megtaláljátok majd a békét, amelyre 

annyira vágytatok. 

5 A szeretet által foglak megnyerni magamnak. Ezért adom nektek az Én útmutatásomat, amely 

kimeríthetetlen áldások forrása. Meghagyom nektek ezt a forrást, hogy ebben fogadjátok testvéreiteket, az 

"utazókat", a "vándorokat", ugyanazzal a gondoskodással és szeretettel, amellyel én fogadtalak benneteket. 

6 Az ember nem csak kenyérből él, hanem az Én Igémből is. Éhség és szomjúság van benned, ami 

nem fizikai, és hogy új erőre kapj, a Lélek vizét és kenyerét keresed. Szükséges volt, hogy fájdalom érjen 

benneteket, hogy megértsétek a tanításokat, amelyeket a Második Korszakban adtam nektek. 

7 Néhányan megdöbbenve kérdezik Tőlem: "Uram, az emberi szeretet tiltott és utálatos előtted, és 

Te csak a lelki szeretetet helyesled?". De én azt felelem nektek: Ne ijedjetek meg. A legmagasabb és 

legtisztább szeretet a szellemé. 

De a testi anyagba szívet is helyeztem, hogy az szeressen a földön, és érzékeket adtam az embernek, hogy 

azokon keresztül élvezzen mindent, ami körülveszi. 

8 Az emberi életet a szellemekre bíztam, hogy azok lakják a földet, és aztán próbára tegyék rajta 

Isten iránti szeretetüket. Ezért az emberi természetet két részre osztottam, és az erősebb részt az egyiknek, 

a gyengébbet pedig a másiknak adtam: ezek a részek a férfi és a nő voltak. Csak egyesülve lehetnek erősek 

és boldogok; ezért hoztam létre a házasságot. Az emberi szeretetet akkor áldom meg, ha azt a Lélek 

szeretete emeli. 

9 A szeretet, amelyet csak a testen keresztül érezhetünk, az érzéketlen lények sajátja, mert nem 

rendelkeznek a szellemmel, amely az értelmes lények életét megvilágítja. A teljes szellemi megértés 

egyesüléseiből jó gyümölcsöknek kell születniük, és a fény szellemeinek kell megtestesülniük bennük. 

10 Itt az ideje, hogy megtisztítsátok a magotokat, hogy szellemileg és fizikailag is erős családot 

alkossatok. 

11 Értsetek meg Engem, gyermekeim, értelmezzétek helyesen Akaratomat, az 1950-es év már 

közeledik. Ne feledjétek, hogy ezt az évet jelöltem meg e kihirdetés végeként. Azt akarom, hogy abban az 

időben felkészültnek találjalak benneteket, mert csak azok, akik ezt elérték, maradnak állhatatosan az elért 

szellemi érettségi szinten. Ők lesznek azok, akik igaz tanúságot tesznek rólam. 

12 Csak azok, akik spiritualizálták magukat, lesznek képesek felfedni munkámat annak új 

megnyilvánulási formájában. De hogyan fogják ezt megtenni, hogy megkapják a szükséges inspirációt 

ahhoz, hogy befogadják gondolataimat és továbbítsák szellemi üzeneteimet? - Figyelemmel és 

imádkozással. 

13 Azt akarom, hogy mindenki tegyen ilyen előrelépést, ne csak néhányan jussanak el idáig, hogy 

tanúságtételetek az emberiség javát szolgálja. Ne feledjétek, ha egyesek közületek így gondolkodnak, 

mások pedig másképp, csak zavart fogtok okozni a testvéreiteknek. 

14 Ennek a szónak a lényege nem változott, mióta Damiana Oviedo beszélni kezdte. De hol van 

ezeknek a szavaknak az eredménye? Mi történt velük? - Rejtve vannak azoknak az isteni tanító szavaknak 

az átiratai, amelyek az első szavai voltak annak az időszaknak, amelyben az Én Igém oly bőségesen áradt 

ki közétek. 

Ezeknek a tanításoknak napvilágra kell kerülniük, hogy holnap tanúságot tehessetek arról, hogyan 

kezdődött ez a megnyilvánulás. Így ebben a Harmadik Korszakban birtokba fogjátok venni Szavam teljes 

könyvét, így tudni fogjátok az első tanításom időpontját, annak tartalmát, és az utolsóét, amelyet 1950-ben 

fogok nektek adni, amikor ez az időszak véget ér. 
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15 Ma még nem sejtitek, hogy milyen káosz fog uralkodni az emberiségben, miután az Én Szavam 

megszűnik. El tudjátok képzelni azt a zűrzavart, amelyet egy ilyen állapot a nemzetek között fog 

kiváltani? - A szellemekben lesz kicsapongás, és fel kell készülni arra, hogy ellensúlyozzátok azt. Ne 

feledjétek, hogy minden egyes korszakkal nő a felelősségetek, mert minden egyes új korszakkal, ó 

emberek, egyre nagyobb és nagyobb ismeretekkel rendelkeztek Törvényemről. 

Az örökséged nagyon nagy, és nagyon fontos, hogy azt a testvéreidre hagyd, akiknek szükségük van rá, 

mielőtt eltávozol erről a földről. 

16 Tedd érzékennyé a szívedet, hogy megértsd az Igémet, mert még nem értetted meg. Ha nem 

készítitek fel magatokat, hogyan fogjátok befogadni és megérteni tanításomat, amikor holnap ihletés által 

rátok bízom azt? 

17 Egyesüljetek igazságban és lélekben, akkor többé nem fogtok széthúzódni, még a legnagyobb 

megpróbáltatásokban sem. Csak egy Isten, csak egy Akarat és csak egy Ige volt veletek. Ezért a jövőben 

nem fog másfajta törvény születni, mint amit most adtam nektek. 

18 Ne legyetek gyengék, emberek! Emlékezzetek minden pillanatra, amikor erősnek hívtalak 

benneteket. Ha nem okoztam csalódást a hitetekben, és bebizonyítottam nektek, hogy az Igém szellemi 

tartalma nem változtatható, akkor miért kellene csalódást okoznotok a testvéreiteknek azzal, hogy rossz 

példát mutattok nekik? Itt az ideje, hogy fokozatosan előkészítsd, mit hagysz majd örökségként az 

eljövendő generációkra. 

19 Sokan azt mondják Nekem a szívük mélyén: "Mester, látod, hogy hűtlenek leszünk? Lehetséges 

ez?" - De én ugyanazt válaszolom, amit apostolaimnak mondtam a Második Korszakban: "Vigyázzatok és 

imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe." Mert még ha ma még csak "kisgyermekek" is vagytok, akik 

igyekeznek tanítványaimmá válni, kitartásotok révén nemes engesztelést fogtok elérni. Nem távozom, 

amíg nem adtam nektek az utolsó utasításomat 1950 végén. 

20 Érezzétek szeretetemet közel magatokhoz, bízzátok rám gondjaitokat, tanácskozzatok Velem 

békében, és őszintén mondom nektek, utána megerősödve fogjátok érezni magatokat. Miért jöttök hozzám 

félve? Azt hiszed, hogy elárullak téged a testvéreidnek? 

21 Hallom, hogy azt mondjátok Nekem a szívetek mélyén: "Mester, hogyan fogadhatnál be minket, 

hiszen annyira beszennyeztek minket a bűneink, és Te maga vagy a tökéletesség?". 

22 Felelek nektek, emberek gyermekei: Azt hiszitek, hogy nem tudtam, hogy megfertőződtetek, 

amikor eljöttem, hogy megkeresselek benneteket? - Én mindent tudtam, semmi sem ismeretlen előttem. 

Ezért közeledtem hozzátok, hogy átadjam nektek a Szeretet Tanításomat, amely megment benneteket 

minden csapdától, és segít megtisztulni minden bűntől. 

23 Miért érzik a szegények, a világ páriái, hogy ők a legméltatlanabbak szeretetemre? Azért, mert 

hallották, hogy király vagyok? - Milyen lassan értitek meg az isteni tanításokat! Nem értettétek meg, hogy 

azért lettem emberré a Második Korszakban, hogy az alázat legnagyobb leckéjét adjam nektek? 

Emlékezzetek arra, hogy Jézusban a szegények között születtem és közöttük éltem, hogy velük jártam az 

ösvényeken, hogy meglátogattam otthonaikat és asztalukhoz ültem, hogy meggyógyítottam beteg testüket, 

megsimogattam gyermekeiket, szenvedtem és együtt sírtam mindannyiukkal. 

24 Íme, itt van ugyanaz az Úr, de ma lélekben jön. Ennek a királynak nincs koronája, bíbor köpenye, 

sem jogara. Egyszerűen tökéletességben élek és szeretettel uralkodom. 

25 Miért kellene pompás palotákban, pompában és ünnepségekben megnyilvánulnom, ha ez nem 

Nekem szól? Bizony mondom nektek, azok, akik fényűzésben és külső pompában képzelnek el Engem, 

téves elképzelésük van arról, hogy mi az Én Istenségem. 

26 Sokan lesznek, akik csodálkozni fognak azon, hogy Én, mint Krisztus, most istenséget adtam 

Magamnak, és azt mondhatják: "Hogy lehet az, hogy Te, aki egykor azt mondtad, hogy Ő csak azért jött, 

hogy teljesítse az Atya akaratát, most úgy beszélsz hozzánk, mintha Te lennél maga az Atya?". - De én 

válaszolok neked: Értsétek meg, hogy Krisztus Istenségként beszélt, Isten "Igéjeként", és hogy ma újra Az 

Ige szól hozzátok a Lélekben. Ezért mondom nektek, hogy az Atya, az Ige és a Szentlélek egy Isten. 

27 Anyagból vagytok, amelybe lelket helyeztem, és ezt szellemmel ruháztam fel. Ezért mondjátok, 

hogy minden emberben három személy lakik? 

28 Ez a három erő egyetlen lényt alkot, még akkor is, ha minden egyes része más-más módon fejezi ki 

magát. 
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29 Amikor az emberi lényben tökéletes harmónia van a három természet között, amelyből kialakult, 

az hasonlít az Istenben meglévő harmóniához, mert akkor csak egyetlen akarat van benne, nevezetesen az, 

hogy elérje szellemi tökéletessége csúcsát. 

30 Emberek, hosszú ideje tanítalak benneteket a harcotokra. De csak azok maradnak Velem, akik 

megszabadultak az ambiciózus, anyagi céloktól, és életük célját kizárólag a spirituális tanítások 

elsajátításában látják. Még azok között is, akik már eltávoztak a túlvilágra, sokan vannak, akik a fejlődési 

szintjükről hallgatnak Rám. 

Hányan az "elsők" közül nem voltak képesek kitartani és hűségesek hozzám! Nem akarták megvárni, 

hogy az első magok gyümölcsöt teremjenek. Megingott a hitük, kételkedtek, nem látták előre azt a 

nagyságot, amely még az "utolsókra" fog kiáradni. De amikor visszatérnek, e nép kiabálásától és 

örömujjongásától vonzva, az utolsó helyet kell elfoglalniuk. 

31 Ez tanulságul szolgáljon azoknak, akik ma, bár látják a mag szaporodását, még mindig kételkednek 

e tanítás virágzásában. 

32 Dematerializáljátok magatokat, mától kezdve az Istennek való odaadásotokat rendkívül egyszerű 

formákba öntsétek, ezáltal felkészítve magatokat és alkalmassá téve magatokat a lélektől lélekig tartó 

egyesülésre, amelyet az Uratokkal fogtok megélni. Ma még mindig e testek közvetítésével kell szólnom 

hozzátok, hogy megerősödjetek hitetekben, és érezzétek, hogy közel vagyok hozzátok szívetek mélyén. 

33 Teljesítsétek (a feladatotokat), emberek, és én teljesíteni fogom (az ígéreteimet). Tegyetek 

tanúságot rólam, és én is tanúságot teszek rólatok. Szabadítsátok meg magatokat minden önzéstől, ha 

igazából az Én munkásaim közé akartok tartozni, akiknek az a feladatuk, hogy megismertessék az 

emberek között az Én Igémet. Ne csak magatokkal törődjetek, hanem kezdjetek el törődni 

embertársaitokkal. Szeretném, ha felfedeznéd a legfőbb boldogságot, ami abból fakad, hogy valaki más 

fájdalmát enyhíted. 

34 Vigasztaló, fényt és szeretetet hozó Igémben vigyétek el testvéreiteknek a balzsamot, amelyet 

rátok bíztam. 

35 Egy nap majd megértitek, hogy a szellem bölcsessége magasabb rendű, mint az értelem 

tudománya; mert az ember intelligenciája csak azt fedezi fel, amit a szelleme tár fel neki. Azért adom 

nektek ezt a tippet, mert sokan azt mondjátok majd: "Hogyan gyógyítsam meg a betegeket, ha nem 

ismerem a gyógyítás tudományát?". 

36 Könyörüljetek testvéreiteken, legyen hitetek, tudjatok imádkozni, és tegyétek magatokat méltóvá 

kegyelmemre ezekkel az érdemekkel. Bizony mondom nektek, akkor meg fogjátok tapasztalni, hogyan 

lehetséges csodákat tenni. 

37 Ha az utasításaim ellenére van valaki, aki kételkedik abban, hogy ez az Ige az Atyától származik, 

kérdezze meg munkásaimat, ezt a népet, akik Engem követnek, és tanúságtételek ezreit fogja kapni, 

amelyek valódi csodákról fognak beszámolni neki, amelyek megdöbbentik azokat a tudósokat, akik 

megismerik őket. 

38 Jól figyeljetek: Amikor már nem adom nektek az Igémet, akkor ez a nép legyen az én szellemi 

magvaim vetése. De kérdezem: Mi lesz az elhatározásotok a Tőlem kapott utasításokkal kapcsolatban? 

Hajlandóak lesztek-e hűségesen továbbadni az inspirációimat? - Ne ígérjetek nekem semmit arról, hogy 

mit fogtok tenni azokban a napokban, inkább hallgassátok továbbra is ezt a tanítást, és merüljetek el 

benne. Ma a Mester körül vagytok egyesülve, a "holnapról" nem tudjátok, hányan fordítotok majd hátat 

Nekem azzal, hogy nem engedelmeskedtek parancsaimnak. 

39 Ne hagyjátok, hogy az évek kihasználatlanul múljanak el mellettetek, minden nap gondoskodjatok 

arról, hogy újabb lépést tegyetek előre a spirituális úton. Határozott léptekkel járjatok, senki se menjen 

sietve, csak azért, hogy mások előtt járjon, mert a botladozás nagyon fájdalmas lenne. 

40 Azt akarom, hogy gondolkodásotok, intuíciótok, műveitek spiritualizálása révén erősödjetek meg, 

hogy a legkisebb fájdalmat se okozzátok életetekben, és készen álljatok arra, hogy enyhítsetek minden 

szenvedést, ami az utatokon megjelenik. 

41 Sok tanítást adtam nektek, ó emberek, némelyik mélyebb, mint a többi. Minden gyermekemhez 

szólok, azokhoz, akik előttem járnak és az "utolsókhoz". Erre azért van szükség, mert folyamatosan új 

"kisgyermekek" érkeznek, akik vágynak erre az Igére, és ahogy veletek is tettem, a legegyszerűbb 

tanításokkal fogom kezdeni. 
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42 Kérdezem az "utolsókat": Azt hiszed, hogy nincs spirituális küldetésed? Nem érzed magad 

felelősnek az emberiségért? Ha ezt gondoljátok, akkor tévedtek, mert a ti ajándékaitok és küldetéseitek 

ugyanolyan nagyszerűek, mint azok, akiket arra használok, hogy tanítsalak benneteket. Ugyanúgy 

gondolták, mint ti, amikor először hallottak Engem, és nézzétek meg őket most: Milyen nagyot tévedtek! 

43 Maradjatok ezen az úton, mert hamarosan megértitek mindazt, amivel rendelkeztek, és hogy 

milyen küldetést kell teljesítenetek a földön. 

44 Értsétek meg, hogy nekem, a ti Isteneteknek nincs kezdete, és nem is lesz vége. Örökkévaló 

vagyok, és ebben az időben a szellemi élet számos titkát tárom fel nektek. Ez a tudás arra fog vezetni, 

hogy a törvényt szeretetben és hűséggel teljesítsétek a sorsotok iránt. 

45 Eljött az idő, amikor új tanításokat tárok fel nektek, és ez úgy tűnik számotokra, mintha az Atya 

hosszú távollét után visszatért volna gyermekeihez. 

46 A szabad akarat ajándékát adtam nektek, mert a lelketek egy hosszú út kezdetére került, amelynek 

végén a megtisztulás és a tökéletesség a cél. Ahhoz, hogy elérjétek ezt a boldogságot, a szeretet, a hit és az 

állhatatosság érdemei révén kell eljutnotok. 

47 Milyen gyönyörű a szabad akarat ajándéka, és milyen rosszul használja az ember. De e hosszú 

tapasztalat után a szellem felemelkedik, érvényesülni fog a világ szenvedélyei felett, és ezt az áldott 

szabadságot csak arra használja, hogy dicsőítse Atyját. 

48 A virágok kinyílnak a növényekből, és illatukat kínálják nekem. Ez a sorsuk, amely elől nem 

tudtak menekülni, mert hiányzik belőlük a szellem és így a szabadság ajándéka. A madarak felajánlják 

Nekem éneküket, pedig semmi mást nem tehetnének, mert erre lettek teremtve, és nincs szabad akaratuk. 

49 Milyen nagy lesz az érdemetek azon a napon, amikor ti is olyanok lesztek, mint a virágok vagy a 

madarak, bár a szív a szabad akarat erejéből a szenvedélyeivel szeretne tévútra vinni benneteket a 

feladatotok teljesítésének útjáról. Ez lesz a szellem ideje, mert elfoglalja az őt megillető helyet, és ez lesz 

az anyag ideje is, amikor elismeri alárendelt helyzetét, és mindketten engedik, hogy a lelkiismeret vezesse 

őket. A harmónia, amely akkor az emberben uralkodni fog, ugyanaz lesz, mint ami minden teremtett 

dologban létezik. A jelenlétemet nemcsak felismerik, de még érzik is az emberek. 

50 Közeledik az idő, amikor az emberek felajánlják Nekem az igazi adót, amikor abbahagyják a 

tömjénégetést, amelyet az első napok óta felajánlottak Nekem - egy olyan tömjén, amely nem mindig 

tiszta cselekedetekről beszélt Nekem, hanem gyakran emberi gonoszsággal volt áthatva. A füstölőt felváltó 

tiszteletadás a ti szeretetetek lesz, amely el fog jutni hozzám. 

51 Tudjátok, hogy "az én képemre és hasonlatosságomra" teremtettetek, de amikor ezt kimondjátok, 

az emberi formátokra gondolsz. Mondom nektek, az Én hasonlatosságom nem ott van, hanem a 

lelketekben, amelynek - hogy Hozzám hasonlóvá váljon - az erények gyakorlásával kell tökéletesítenie 

önmagát. 

52 Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, Én vagyok az Igazság és a Jó, és mindez az Isteni 

Szeretetből ered. Most már értitek, hogy milyennek kell lennetek ahhoz, hogy "az Én képmásom és 

hasonlatosságom" legyetek? 

53 Teremtésetek oka a szeretet volt, az isteni vágy, hogy megosszam valakivel az erőmet; és az ok, 

amiért felruháztalak benneteket az akarat szabadságával, szintén a szeretet volt. Azt akartam, hogy 

gyermekeim szeressék őket - nem törvény által feltételezve, hanem egy spontán érzés által, amely 

szabadon tör elő a lelkükből. 

54 Az emberek, akiket elragadott szenvedélyeik erőszakossága, olyan mélyre süllyedtek bűneikben, 

hogy feladták az üdvösség minden reményét. De nincs olyan, aki ne lehetne meggyógyítani. Mert a lélek - 

amikor meggyőződött arról, hogy az emberi viharok nem szűnnek meg mindaddig, amíg nem hallgat a 

lelkiismeret hangjára - felemelkedik és teljesíti törvényemet, amíg el nem éri végzete célját, amely nem a 

földön, hanem az örökkévalóságban van. 

55 Azok, akik azt gondolják, hogy a létezés értelmetlen, a küzdelem és a fájdalom haszontalanságára 

gondolva, nem tudják, hogy az élet a mester, amely formál, és a fájdalom a véső, amely tökéletesít. Ne 

gondoljátok, hogy én teremtettem a fájdalmat, hogy kelyhében adjam át nektek, ne gondoljátok, hogy én 

okoztam a bukásotokat. Az ember önmagától lett engedetlen, ezért saját erejéből kell felemelnie magát. 

Azt se gondoljátok, hogy csak a fájdalom fog tökéletesíteni benneteket; nem, a szeretetteljes 

tevékenységen keresztül is el fogtok érni Hozzám, mert Én vagyok a szeretet. 
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56 Ha hosszú és nehéz útra indítalak, ne feledd, hogy elkísérlek ezen az úton, továbbra is tanítalak és 

segítek a kereszteddel. És hogy bizonyítsam nektek, hogy veletek vagyok, odáig mentem, hogy emberré 

lettem, hogy láthatóvá és megfoghatóvá váltam. De ti ostobák vagytok az ítéleteitekben, kételkedtek, 

amikor emberszabásúnak láttok Engem, és azt mondjátok, hogy a ti szemeteknek nem lehetséges Istent 

látni. De amikor azt mondom nektek, hogy Szellem vagyok, azt mondjátok: "Hogyan lehetséges felismerni 

és hinni abban, amit nem láthattok?". 

57 Elértétek a fejlődésnek azt a szintjét, ahol megérthettek Engem Isteni Lényemben, és érezhetitek 

Engem, mint Szellemet. A szellem evolúciója és reinkarnációja fokozatosan felkészített benneteket új 

tanításaim befogadására. 

58 Amikor az emberiséget beborító sötétség eloszlik, és a lelkekben világosság lesz, akkor egy új 

korszak jelenlétét fogják érezni, mert Illés visszatért az emberiséghez. De mivel nem láthatták őt, szükség 

volt arra, hogy a szelleme az emberi elmén keresztül nyilvánuljon meg, és ő Illés próféta jelképében 

mutatkozott meg a látók előtt: a felhők felett, tüzes szekerén. 

59 Illés előfutárként jött el ebben az időben, hogy előkészítse eljövetelemet. Prófétaként jött, hogy 

hirdesse nektek az új korszakot, annak küzdelmeivel és megpróbáltatásaival, de a kinyilatkoztatások 

bölcsességével is. Azért jön a fény járművével, hogy meghívjon benneteket, hogy felszálljatok rá, hogy a 

felhők fölé vigyen benneteket, és elvigyen benneteket a szellemi otthonba, ahol béke uralkodik. Bízzatok 

benne, mint a Jó Pásztorban, kövessétek őt szellemileg, ahogy az emberek követték Mózest az első 

korszakban. Imádkozzatok, hogy segítsen benneteket küldetésetek teljesítésében, és ha követni kívánjátok 

őt, tegyétek meg. 

60 Mielőtt Illést elragadta volna a tüzes szekér, és a mennyei magasságokba vitte volna, Elizeus 

megkérte, hogy prófétai ajándékát és szellemét adja át neki, hogy olyan lehessen, mint Illés volt a földön; 

és Illés ráhagyta a köpenyét annak bizonyítékául, hogy teljesíti tanítványa kívánságát. De Illés szelleme és 

prófétai ajándéka Elizeusban volt, ami nyilvánvaló jele az emberekkel való szellemi kapcsolatnak és a 

szellem reinkarnációjának. 

61 Minden korban és minden isteni kinyilatkoztatáskor Illés megjelenik az embereknek. 

62 A Messiás még nem jött el a földre, nemsokára emberként fog megszületni, és máris a próféta 

szelleme testesült meg Jánosban, akit később Keresztelőnek neveztek el, hogy hirdesse a Mennyek 

Országának közelségét, amely az Ige jelenlétét jelenti majd az emberek között. 

63 Később, amikor a Tábor-hegyen átlényegültem, hogy lélekben megmutassam magam néhány 

tanítványom előtt, Illés eljött Mózessel, hogy elfoglalja helyét az Ura mellett. Így adta értésére, hogy a 

jövőben rábízták azt az időt, amikor az emberiségnek éreztetnie kell jelenlétét, hogy az emberek alvó 

szellemét felébressze a fényes és tökéletes életre. 

64 Ez az az idő, amelyet Illésre bíztak, hogy ébressze fel az emberiséget. Ő az előfutár, aki népről 

népre, nemzetről nemzetre, emberről emberre fog menni, hogy beszéljen hozzájuk, ahogyan János tette 

annak idején a Jordán partján, amikor a tömeghez szólt, és azt mondta nekik, hogy készüljenek fel, mert 

Isten országa már közel van. Most azt fogja mondani nekik lelki hangján, hogy gyűjtsék össze magukat 

befelé, mert az Úr jelenléte, mint a Szentlélek az emberekkel van. 

65 Amikor Illés felkészítette az emberiséget és előkészítette az Úr útjait, visszatér az Atyához. 

66 Amikor ez megtörténik, ne kérjétek, hogy hagyja rátok a köpenyét, ahogyan Elizeusra hagyta; mert 

szellemileg ismertté tette magát, az idők megváltoztak, és el fogjátok felejteni a jelképeket. De a prófétai 

ajándékot a szeretet ajándékaként és annak bizonyságaként hagyja rátok, hogy köztetek volt. 

67 Készüljetek fel, tanítványok, tanuljatok tőlem, hogy elküldhesselek benneteket az emberek közé, 

hogy Szentlélekként ismertessétek meg az Én megnyilvánulásomat, és mondjátok nekik, mint János: 

"Térjetek meg, mert a mennyek országa közel jött az emberekhez". 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 32 
1 Készüljetek fel, mert azt akarom, hogy világosan felfogjátok Szavam szellemi jelentését, amelyet 

ebben a Harmadik Korszakban mutatok be nektek. 

2 Még mindig kisgyerekek vagytok, mégis már nagy tanítványoknak kellene lennetek, mert már több 

inkarnációban éltetek. Csak az első alkalommal legyetek gyermekek, hogy a második alkalommal 

fiatalemberré váljatok, és a harmadik alkalommal elérjétek az érettséget. 

3 Mindig is kisgyermeknek láttalak benneteket. Szellemi gyermekkorodban ártatlanul éltél, nem 

eléggé fejlett képességekkel és érzékenységgel, életed kezdetének ismerete nélkül. Akkor kaptátok az első 

tanításaimat és kinyilatkoztatásaimat. 

A Második Korszakban már fiataloknak kell lennetek, akik teljes szellemi fiatalságban, emelkedett 

formában élnek. De elnyomva, elnyomva találtalak benneteket, rítusok és hagyományok által megkötözve, 

és amikor láttam, hogy nem használtátok tanításaimat, azért jöttem, hogy irgalmasságom és szeretetem 

példáival megmutassam nektek az utat, amely az Ígéret Földjére visz benneteket, és hogy felkészítselek 

benneteket az új tanítások jelenlegi szakaszára, amelyet ígértem nektek. 

Azt mondtam nektek, hogy legyetek erősek, harcoljatok, hogy ne kerüljetek újabb rabságba. De mit 

tanítottatok a tanításomból? - Még mindig nem ismeritek a tanításomat. Miért felejtettétek el a nektek adott 

ígéretet, hogy szellemileg visszajövök hozzátok? Lélekben jelen vagyok, ahogy felajánlottam nektek, de ti 

nem ismertek fel Engem. 

Azt kérdezitek, miért hívlak titeket Izraelnek, és bizonyítékot követeltek Tőlem, hogy higgyetek. - 

Miért adtátok át magatokat a bálványimádásnak és a miszticizmusnak*, összetévesztve az anyagi 

istentiszteletet Isten szellemi imádatával? Úgy látom, hogy összezavarodtatok a hamis tanítások miatt, 

amelyekkel a testvéreitek eltérítettek benneteket a magasabb fejlődésetekhez vezető ösvényről. 
* Ez arra a hitre utal, hogy egy szentség vétele vagy egy zarándoklaton való részvétel csodatévő erőt vált ki. 

Azért panaszkodsz, mert nincs szabadságod. Látom, mit szenvedtél a keserű poháron keresztül, 

amelyet a végsőkig kiürítettél. De ne higgyétek, hogy megfenyítettelek benneteket: Nem, mindig is vezetni 

akartam lépteidet, hogy Atyaként szeress engem, és érezd isteni védelmemet. 

4 Sok évszázad telt el azóta a nap óta, amikor Jézuson keresztül átadtam nektek az Igémet és utolsó 

intéseimet; de ma Szentlélekként jelenek meg nektek, hogy beteljesítsem nektek tett ígéretemet. Nem 

lettem emberré, Lélekben jöttem, és csak azok láthatnak Engem, akik fel vannak szerelve. Míg ti hisztek 

az Igémben és követnek Engem, addig mások nem fogadják el a megnyilvánulásomat, és tagadják azt. 

Nagy bizonyítékokat kellett adnom nekik, és nekik köszönhetően fokozatosan legyőztem a 

hitetlenségüket. 

A szeretet és a türelem, amelyet mindig is mutattam nektek, megérteti veletek, hogy csak Atyátok tud 

titeket így szeretni és tanítani. Vigyázok rád, és könnyűvé teszem keresztedet, hogy ne botladozz. 

Hagyom, hogy érezzétek békémet, hogy a belém vetett bizalommal telve járhassátok utatokat. 

5 Mindig is szenvedtetek, mert nem hallgattatok az alázatosságra vonatkozó példámra. Nem vettétek 

figyelembe, milyen mélyre szálltam le, hogy hallhatóvá és érthetővé tegyem magam számotokra. De én 

megbocsátok neked, mert te az első néphez, az elsőszülöttekhez tartozol. 

Éljetek az Én példám szerint, és biztosítsátok, hogy az emberiség szeressen Engem, hogy közeledjenek 

Hozzám. Mert az emberek már nem értik, hogyan keressenek Engem, nem érzik jelenlétemet, nem ismerik 

fel jótéteményeimet, és csodáimat a véletlennek tulajdonítják. Nem bíznak Bennem, és gondtalanul élnek 

nagy zűrzavarukban. 

Megmondtam nektek, hogy egyetlen levél sem mozdul a fáról az Én akaratom nélkül. Tudjátok, hogy a 

világegyetemet a szeretet törvényeimmel irányítom, hogy minden lény engedelmeskedik Nekem. Csak az 

ember próbálja megkerülni ezeket a törvényeket, anélkül, hogy szabad akaratával jól élne. 

6 Pihenj meg életed viszontagságaitól. Ma szenvedéseid súlya megdöntött téged, lelkedben fájdalom 

van, és a bűntudat könnyei gyűlnek szemedből vétkeid miatt. - Tévesen ítéltek meg benneteket, mert 

követtétek az Ügyemet. De azt mondtam nektek, hogy ha felkészültök, képesek lesztek legyőzni és 

elviselni testvéreitek ítéleteit azzal az erővel, amelyet a szeretet gyakorlása ad nektek. 

7 Nem véletlenül választottalak titeket eszköznek, hogy terjesszétek az Igémet. Bízom benned. 

Nehéz küldetést bízok rátok, hogy példátok által üdvösséget hozzatok a testvéreiteknek. A mag bennetek 
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van, ugyanaz a mag, amelyen keresztül kezdettől fogva életet adtam nektek. Munkád és gondoskodásod 

eredményeként jó gyümölcsöket várok a magodtól. Könnyítsd meg a keresztet, amelyet viselsz, azzal, 

hogy szeretettel teljesíted a küldetést, amelyet rád bíztam. Fejezd be a munkádat, ne félj a test halálától, ne 

feledd, hogy a szellemed soha nem hal meg. Csak megszabadul a testanyagtól, amelyet eszközként kapott, 

hogy a földön élhessen, és amely, ha feladatát elvégezte, lerója a földnek a tiszteletdíját. De a szellemed 

szabaddá válik, hogy korlátlan távlatok felé induljon, és ezzel egy új élet kezdődik számodra, amelyben 

megtalálod az e világban végzett munkád jutalmát. 

8 Utasítsuk el a téves szokásokat és hagyományokat. Használjátok ki a tanításomban lévő fényt, 

hogy eloszlassa a kételyeiteket és tisztázza a titkokat, ahogyan az az Én akaratom. 

9 Megmutatom nektek a szellem igazi életét, hogy ne éljetek indokolatlan fenyegetések alatt, és ne 

csak a büntetéstől való félelem miatt teljesítsétek Törvényemet, amelyről azok beszéltek nektek, akik nem 

értették (helyesen), hogyan kell értelmezni Szavamat. Értsd meg a Törvényemet, nem bonyolult és nem 

nehéz megérteni. Senki, aki ezt ismeri és aszerint cselekszik, nem fog szégyenkezni, és nem ad helyet 

hamis szavaknak vagy jóslatoknak, tévhiteknek vagy rossz értelmezéseknek. A törvényem egyszerű, 

mindig megmutatja az utat, amelyet követnetek kell. Bízzatok bennem, én vagyok az út, amely elvezet 

benneteket a Fehér Városba, az Ígéret Földjére, amely nyitva tartja kapuit, várva az érkezéseteket. 

10 Örömmel adtam nektek egy olyan örökséget, amely nemcsak a tiétek, hanem az egész emberiségé. 

Olyan sokat kaptatok, hogy kötelességetek megosztani ezt a bőséget mindenkivel, aki kéri. Vigyétek a 

fényt testvéreiteknek, akik a börtönben vezekelnek bűneikért, vigasztaljátok a betegeket, "kenjétek "* meg 

őket szeretetetekkel, ahogyan Én tettem a Második Korszakban, és látni fogjátok, hogy Irgalmasságom 

balzsama átjárja őket. Bátorítsd a szenvedőket, tanítsd meg őket a megadásra, és adj nekik új erőt. Így 

használjátok majd az adottságaitokat, és megerősödve érzitek magatokat. 
* Lásd a könyv függelékének 1. megjegyzését 

11 Az erényes lelkek világa vesz körül, akik segítségedre sietnek. Kérjetek hűségesen és 

tiszteletteljesen, és meg fogjátok kapni a jótéteményeket. Hívjátok őket előítélet nélkül, mert 

mindannyiukat ugyanúgy készítettem fel, mindannyian méltóvá tették magukat arra, hogy az emberiség 

segítségére siessenek ebben az időben. Utánozzátok példájukat, és legyetek velük egyek a lelki fejlődés 

magas céljában. 

Engedtem, hogy ez a "szellemi világ "* tanítson benneteket, és a közelgő csatában legyőzhetetlen 

katonák lesznek, és a ti védelmetek. 
* Lásd a függelék 2. megjegyzését 

12 Törvényem nem korlátozott, hanem végtelen, és sokféleképpen teljesíthetitek. Nem követelem 

meg tőletek, hogy tökéletes cselekedeteket végezzetek, de tanulmányoznotok kell, és el kell merülnötök 

benne, hogy a gyakorlatban is alkalmazni tudjátok. 

13 Nem akarom, hogy ezeket a "pillanatokat" elveszettnek vagy rosszul használtnak tekintsétek, 

miután ilyen hosszú ideig hallottátok az Igémet. Ha kitartóak vagytok, sikerülni fog spiritualizálnotok 

magatokat, és akkor olyanok lesztek, mint egy nyitott könyv a testvéreitek számára. - 1950 után egy 

magasabb szintre érsz. Továbbra is kommunikálni fogok veletek az inspiráción keresztül, és az emberek 

úgy fogják fogadni a szavaitokat, mint üzeneteket, amelyeket én küldök nekik. Ekkor fogjátok majd 

felismerni, hogy tanításom mennyire bölcs és mély volt. 

14 1950 után, abban az évben, amikor megnyilvánulásom ebben a formában véget ér, az emberiség 

nagy megpróbáltatásokon fog keresztülmenni. A természetet felfordulások fogják érni, minden megrendül, 

a felbomlás jelei minden területen megjelennek. Készüljetek fel, és álljatok a gyengék mellé abban az 

időben, mert sokan fognak elesni azokban a próbákban. 

15 Hamarosan eljön az 1950-es év, amitől egyesek félnek, mások pedig nagyon várnak. Sok szekta és 

vallás gondol erre a dátumra, és várja az eseményeket, amelyek ez idő tájt fognak bekövetkezni, hogy 

megítéljék Munkámat. Mások a földi káosz okáról fognak kérdezni, és ti az Én nevemben beszélni fogtok 

hozzájuk, és bejelentitek nekik, hogy e káosz után az emberiség eléri a hőn áhított békét. 

16 Mert nem vagyok érzéketlen a szenvedéseitek iránt, azok hozzám jönnek és fájdalmat okoznak 

nekem. Miért tekintitek magatokat idegeneknek, bár ugyanabban az otthonban éltek, amely ez a világ, és 

miért különböztetitek meg magatokat fajokra, osztályokra és hitvallásokra? Megígérem nektek, hogy 
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eltörlöm a határokat, és mindenkit közelebb hozok egymáshoz. A koronák és jogarok el fognak hullani, a 

hatalom el fog tűnni, és a gazdagság is, mert itt az ideje, hogy ezek a különbségek megszűnjenek. Eljön a 

nap, amikor mindannyian egyformán birtokoljátok majd a földet. Az egyik pólustól a másikig úgy fogsz 

menni, hogy senki sem állít meg. 

17 A képmutatás, a rosszindulat, a hiúság eltűnik, hogy helyet adjon a szeretetnek és a harmóniának. 

És az a siránkozás, amely az özvegyek, árvák, kenyérhiány, békétlenség és örömtelenség miatt 

felemelkedik Hozzám, a szeretet és hála dicsőítő énekévé fog változni, amely minden gyermekemből 

feltör. 

18 Nem érzed magad nyugtalannak a nemzetedben, mert békét és jólétet élvezel. De azt mondom 

nektek, ne bízzatok ebben túlságosan. Nem szabad aludni, hanem figyelni és érdemeket szerezni, ha meg 

akarjátok őrizni ezt a békét. 

19 Munkások, megkereslek benneteket a megpróbáltatásokban, ahogyan egy másik alkalommal a 

türelmes Jóbot is megkerestem. De ne higgyétek, hogy ezt azért teszem, hogy szenvedjetek. Nem, hanem 

azzal a szándékkal, hogy a szenvedés eme olvasztótégelyében a lelketek erősödjön. 

20 Ne próbáljátok magatokat tisztának mutatni előttem, amikor a lelkiismeretetek vádol benneteket 

vétkeitek és bűnetek miatt. Jobb, ha meggyónsz Atyád előtt, és hagyod, hogy az Ő Igéje megtisztítson 

téged minden foltodtól, mint egy tisztító patak. Akkor méltónak fogjátok érezni magatokat arra, hogy 

testvéreitek elé álljatok, hogy tanítsátok őket az igazságra, amelyet tanításom tartalmaz. 

21 Az én békém a ti nemzetetekben van. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne veszítsétek el ezt a 

kegyelmet gonosz cselekedeteitek által. Őrizd meg békémet, gyűjtsd bölcsességemet, mint egy kincset. - 

Nem tudatosult bennetek, hogy a háború leselkedik rátok, kopogtat az ajtótokon, és csapdákat állít, hogy 

leterítsen benneteket? De ha tudod, hogyan kell figyelni, ne félj, mert én melletted állok, hogy győztes 

legyél a harcban. 

22 Én vagyok Jehova, aki mindenkor megszabadítottalak a haláltól. Én vagyok az egyetlen Isten, aki 

mindig is beszélt hozzátok. Krisztus volt az Én Igém, aki Jézuson keresztül szólt hozzátok. Azt mondta 

nektek: "Aki ismeri a Fiút, az ismeri az Atyát." És a Szentlélek, aki ma hozzátok szól, szintén Én vagyok, 

mert csak egy Szentlélek van, csak egy Ige van, és ez az enyém. 

23 Figyeljetek, tanítványaim: Az Első Korszakban adtam nektek a Törvényt, a Másodikban 

megtanítottalak benneteket a szeretetre, amellyel értelmeznetek kell ezeket a parancsolatokat, és most, 

ebben a Harmadik Korszakban küldöm nektek a Fényt, hogy átlássátok mindannak értelmét, amit 

kinyilatkoztattam nektek. 

24 Akkor miért akartok három istenséget felfedezni, amikor csak egy Isteni Szellem létezik, ami az 

enyém? 

25 Én adtam a törvényt az első embereknek, és mégis bejelentettem Mózesnek, hogy elküldöm a 

Messiást. Krisztus, akiben átadtam nektek az Igémet, akkor mondta nektek, amikor küldetése már a 

végéhez közeledett: "Visszatérek az Atyához, akitől indultam". Azt is mondta nektek: "Az Atya és én egy 

vagyok". De ezután megígérte, hogy elküldi nektek az Igazság Lelkét, aki az Én akaratomnak és a ti 

fejlődéseteknek megfelelően megvilágítja kinyilatkoztatásaim titkát. 

26 De ki tud fényt deríteni a titkaimra és megmagyarázni ezeket a rejtélyeket? Ki más oldhatja fel 

Bölcsességem Könyvének pecsétjeit, mint Én? 

27 Bizony mondom nektek, a Szentlélek, akiről jelenleg azt gondoljátok, hogy valami más, mint 

Jehova és Krisztus, nem más, mint a bölcsesség, amelyet a szellemetek tudomására hozok, hogy 

megértsétek, meglássátok és megérezzétek az igazságot. 

28 Ma felkészítelek benneteket, hogy befogadjátok Igémet, hogy az úgy hulljon, mint harmat a 

szomjas növényekre, mint kristálytiszta víz, amely oltja szellemetek szomját. Atyai szeretetemben úgy 

fogadlak benneteket, mint gyengéd gyermekeket. 

29 Kezdi megtenni az első lépéseket a szilárd talajon. De ha megállsz, és később nem hallgatsz 

parancsaimra, ne álld el az utat testvéreid előtt, azok előtt, akik utánad jönnek majd, tele vágyakozással, 

hogy Engem szolgáljanak, azok előtt, akik felkészültek és várnak Rám. Mit taníthatsz, ha nem tanulod 

meg a leckémet? hatoljatok be Munkámba, és hagyjátok, hogy megvilágosodjatok, hogy megérthessetek 

Engem. Én vagyok az Alfa és az Omega, minden tanítás kezdete és vége. 
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30 Ebben az időben bejelentem nektek a látogatásokat, amelyeknek meg kell történniük. A Föld 

háromnegyede el fog tűnni, a fájdalom mindenki ajtaján kopogtatni fog, és a világ nagy 

megpróbáltatásokat fog elszenvedni. De ha felkészültök, egyikőtök által egy vidék megmenekül. 

Az ember által elért tudomány nem lesz elégséges az előforduló különös betegségek gyógyítására. 

Akkor meg fogjátok érteni, hogy a földi fölé kell emelkednetek, hogy meggyógyítsátok és megelőzzétek a 

gonoszságokat. "Izrael" megszabadítja az emberiséget a nagy megpróbáltatásoktól. De mennyire fel kell 

szerelkeznetek ahhoz, hogy beteljesítsétek a sorsotokat. Az apostolok ebben az időben országról országra 

járnak majd, és viszik az örömhírt, és ajándékaik olyanok lesznek, mint egy kimeríthetetlen kút, amely 

minden embernek árasztja majd a javát. 

31 Minden egyes csodával, amit megadok nekik, új apostolok hitét ébresztik fel, és küldetésük 

nagyszerű lesz. De jaj nekik, ha hiúvá válnak, mert akkor elveszítik ajándékaikat. 

32 Tartsátok tiszteletben a testvéreiteknek adott ajándékokat. Gondozzátok a fát, amelyet rátok 

bíztam, mert mindannyian egy és ugyanazon a mezőn dolgoztok. Kegyelmem mindenhová követ téged, 

ismerem cselekedeteidet és gondolataidat. Figyeljetek és imádkozzatok, mert az embereknek szükségük 

van az imátokra a lelki fejlődésükért. 

33 Sokan közületek azt hiszitek, hogy szenvedéseitek ellentétesek az Atya szeretetének törvényével, 

mert azt gondoljátok: "Ha én Isten gyermeke vagyok, ha a mindenütt jelenlévő Atya teremtett engem, 

miért hagyta, hogy elbukjak, miért nem teremtett engedelmesnek, jónak és tökéletesnek?". 

34 Bizony mondom nektek, nem gondoltatok arra, hogy mit gondoltok. Amit ti a Törvényeimmel való 

ellentmondásnak láttok, az pontosan a Szeretet Törvényének megerősítése. De hogy ezt jobban 

megértsétek, hallgassátok meg jól: 

A mennyei isteni létrán végtelen számú lény van, akiknek szellemi tökéletessége lehetővé teszi 

számukra, hogy a fejlődésük elért fokának megfelelően különböző lépcsőfokokat tegyenek meg. 

Szellemetek megfelelő tulajdonságokkal lett megteremtve ahhoz, hogy a tökéletesség eme létráján 

fejlődhessetek, és elérjétek a Teremtő magasrendű tanácsaiban kitűzött célt. 

35 Nem ismeritek azoknak a szellemeknek a sorsát, de mondom nektek, hogy tökéletes, mint minden, 

amit Én teremtettem. 

36 Még mindig nem értitek az ajándékokat, amelyeket az Atya adott nektek. De ne aggódjatok, mert 

később tudatában lesztek ezeknek, és megtapasztaljátok, hogyan tárulnak fel teljesen. 

37 A végtelen számú szellemet, amelyek - a tiétekhez hasonlóan - az élet különböző síkjain élnek, egy 

magasabb erő, a szeretet ereje köti össze. Harcra, magasabb fejlődésükre, nem pedig stagnálásra 

teremtették őket. Azok, akik teljesítették parancsolataimat, nagyszerűvé váltak az Isteni Szeretetben. 

Azonban emlékeztetlek benneteket, hogy még ha a szellemetek el is érte a nagyságot, a hatalmat és a 

bölcsességet, nem lesz mindenható, mivel a tulajdonságai nem végtelenek, mint Istenben. Mindazonáltal 

elegendőek lesznek ahhoz, hogy eljussatok a tökéletességetek csúcsára azon az egyenes úton, amelyet 

Teremtőtök szeretete az első pillanattól kezdve kijelölt számotokra. 

38 Teremtésetekkor a szabad akarat ajándékát adtam nektek, hogy saját akaratotokkal dicsőítsetek 

Engem a szeretet és irgalom által, amelyet testvéreitekre árasztotok. 

39 A szabad akarat nélküli elme nem lenne a Legfelsőbb Lényhez méltó teremtés. Ez egy tétlen lény 

lenne, aki nem törekszik a tökéletességre. 

40 Ma még mindig anyagias életet élsz, a testvériség hiánya miatt. Mert a szellemi birodalmakban 

minden tökéletes harmóniában él. 

41 Az Isteni Szeretet iránti megértés hiánya a szellem számára visszalépést okoz, amit csak a helyes 

útra való visszatéréssel, a visszavonhatatlan bűnbánattal és engedelmességgel lehet elkerülni. 

42 Jelen világotokban a tudományokat művelő testvéreitek nem vezettek el benneteket fejlődésetek 

csúcsára. A fájdalomhoz, a szakadékhoz és a gőghöz vezettek benneteket. De egyetlen pillanatban sem 

hagytalak el benneteket, ti vagytok azok, akik tétován válaszoltatok szeretetem hívására. 

43 Mivel visszaéltetek a szeretetteljes és igaz szabadsággal, amit Atyátok adott nektek, fájdalommal 

és könnyekkel kell megtisztulnotok azoktól a foltoktól, amelyeket a lelketekre hagytatok. Mindazonáltal, 

aki önfeladással vezekel vétkeiért, az eléri a magasabb fejlettséget, és felemelkedése gyorsabb lesz, mint a 

bukása. 
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44 Sok évszázadon keresztül adtam nektek példákat és bizonyítékokat a gyengédségre, az isteni 

szeretetre, amelyek néha képesek voltak megérinteni a szíveteket, és arra késztettek benneteket, hogy 

felkiáltsatok: "Szeretlek Uram, csodállak téged". De kérdezem: Ha szeretsz Engem, miért nem követsz 

Engem, és miért nem ülteted át tanításaimat a gyakorlatba? Miért távolodtatok el a szellemi élettől, és 

miért hátráltattátok ezzel a fejlődéseteket? Hogy mered Istent hibáztatni a saját bukásodért, fájdalmadért és 

meggondolatlanságodért? 

45 Ma, amikor hívlak benneteket, nem mindannyian hallgattok rám. Mindazonáltal megígérem 

nektek, hogy még mindig mindenki hallgatni fog rám, és hogy egyetlen gyermekem sem fog elveszni a 

Lélek örökkévalóságában. 

46 Néhányan szeretetemért cserébe keresni fognak Engem, mások a fájdalomtól meghajolva 

könyörögni fognak, hogy irgalmasságom fordítsa le szenvedésük poharát. 

47 Kiterjesztem az üzenetet, amelyet Jézuson keresztül adtam nektek. De még nem akarod elhagyni a 

bizonytalan utakat, amelyeken eddig tévelyegtél. 

48 Vádolni fogsz Engem mindazzal, ami nem Tőlem származik, és amit te okozol? - Azt mondtam 

nektek, hogy szeretetet vessenek, ehelyett gyűlöletet vetettek. Szeretnél szerelmet aratni? 

49 Én arra tanítottalak benneteket, hogy egyszerű, tiszta és nagylelkű életet éljetek békében, ti pedig 

ragaszkodtok ahhoz, hogy a gyűlölet, az anyagiasság és az őrült becsvágy állandó háborújában éljetek. 

50 Majdnem mindig úgy kérsz Istentől, hogy nem tudod, mit kérsz; de soha nem adod meg Istennek 

azt, amit a saját érdekedben kér tőled. 

51 Ha már ennyire hiúvá váltatok és ennyire elvesztek az isteni tanításokban, hogyan kérhetitek 

Istentől, hogy adja meg nektek azt, amit nem tudtok kérni, vagy hogy a világegyetemet a ti elképzelésetek 

vagy akaratotok szerint irányítsa? Bizony mondom nektek, a világegyetem egy másodpercig sem tartana 

ki, ha hagyná, hogy emberi szeszélyeitek szerint kormányozzátok. 

52 Az isteni bölcsesség egy újabb cseppjét adtam nektek. Többet fogok mondani az elkövetkező 

leckékben. De ne fogadjátok el tanításomat anélkül, hogy alaposan átgondolnátok. Ez csak abban segít, 

hogy érezzétek az Én kisugárzásomat, amely fénnyel tölt el benneteket, hogy jobban megértsétek 

kinyilatkoztatásaimat. 

53 Fogd fel a tanítás értelmét, és értelmezd úgy, ahogy a lelkiismereted és a szíved diktálja. 

54 A spiritualizáció nem található meg a vallások vagy a tudományok szövegeiben. Ez a lelketekben 

nyugszik (elrejtve), amely akkor lenne értelmesen elfoglalva, ha mindig teljesítené azt a parancsolatot, 

amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

55 Ne alkossatok új filozófiákat vagy ebből a tanításból származó elméleteket, ne emeljetek anyagi 

templomokat, és ne alkossatok allegóriákat vagy szimbólumokat. Megadom nektek mindazokat a 

kinyilatkoztatásokat, amelyek ezekben az időkben eljönnek hozzátok. 

56 Bizony mondom nektek, nem ti vagytok az egyetlenek, akik birtokában lesznek az igazságnak. A 

különböző vallások papsága, a tudósok, hívők és nem hívők, mindannyian eredetüknél fogva Isten 

szellemi teremtményei, akiket életútjuk során kegyelmekkel fogok elhalmozni. 

57 Alázatosan hívjátok meg testvéreiteket, hogy tanulmányozzák a szeretetről, irgalmasságról és lelki 

emelkedettségről szóló tanításomat. Ne felejtsétek el, hogy egyik művetek sem lesz tökéletes, ha nem a 

szereteten alapul mindaz iránt, amit láttok, és még az iránt is, amit csak sejtetek a szemlélődés 

pillanataiban. 

58 Sok élet van a láthatatlanban, sejti, áldja és szereti őket. 

59 Ne teremtsetek bálványimádást, fanatizmust vagy földi rangsorokat. Semmi sem nagyobb, mint a 

fény, amely az erény által tökéletességre jutott elmét díszíti. 

60 Aki jobban szeret, az nagyobb, mint az, aki azt mondja magáról, hogy hivatalából vagy hiúságából. 

61 Emlékezz Jézusra! 

62 Értelmetek tisztább lesz ezekben az időkben, és az Én Igém is érthetőbbé válik. 

63 Az én templomom a ti szívetek, annak fénye az én szeretetem. A legnagyobb felajánlás, amit 

beletehetsz, a lelked békéje, amikor jót teszel az életben, megáldod a testvéreidet és szereted őket. 

64 Mi hasznotok lenne az énekekből, imákból és szertartásokból, ha csak alantas szenvedélyeket 

tápláltok magatokban? Szeretetedre szomjazom, nem tömjénre. Kevesebb könnyet és több fényt kívánok a 

létezéseteknek. 
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65 Mindenért felelnetek kell, és gonosz cselekedeteitek szerint a leghatározottabb ítéletet fogjátok 

kapni magatokon keresztül. Mert én nem ítélkezem felettetek, ez helytelen. A saját szellemed a tisztaság 

állapotában a te szörnyű vádad és szörnyű bírád. Én viszont megvédelek benneteket a vad vádakkal 

szemben, felmentelek és megváltalak benneteket, mert én vagyok a Szeretet, aki megtisztít és megbocsát. 

66 Új tanításokat adok nektek, hogy megragadjátok ezt a leckét, ami egy másik lap, amit azért adok 

nektek, hogy összeállíthassátok az "Igaz Élet Könyvét". 

67 Teljesítsétek törvényemet, akkor az alázat, irgalom és szeretet példáján keresztül ezek a kis 

tömegek megszaporodnak, és olyan sokan lesznek, mint a csillagok az égen és mint a homok a tengeren. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 33  
1 A Mester ismét kinyitja az Ő Tanításának Könyvét, hogy szótagról szótagra elmagyarázza nektek a 

Szeretet Tanítását. Ha Atyaként akartok rám hallgatni, azt mondom nektek: Nézzétek, itt a terített asztal, 

hogy leüljetek és élvezzétek az ételt, amelyet oly sok szeretettel tartogattam nektek. 

2 Lélekben azért jövök, hogy megismertessem magam tanítványaimmal. Ti ezt az időt a fény 

idejének nevezitek, mert minden szellem és minden anyag érezte szellemi jelenlétemet. 

3 Én vagyok a Fény és az Út, mégsem vagytok mindannyian tudatában annak, hogy mi a célja a 

köztetek való megnyilvánulásomnak. Ahelyett, hogy élveznétek Isteni útmutatásaimat és 

kinyilatkoztatásaimat, érzéketlenek maradtok inspirációimra*, azt gondolva, hogy csak azért jöttem, hogy 

anyagi szükségleteiteket és gondjaitokat enyhítsem, és arra szorítkoztok, hogy kenyeret, munkát, pénzt 

vagy egészséget kérjetek, anélkül, hogy felismernétek, hogy minden anyagi előnyt megadok nektek ezen 

felül. 
* Lásd a függelék 3. megjegyzését 

4 Néhányan közületek hálával és örömmel teli szívvel jöttek, mert megkapták azt a juttatást, amit a 

földi életükre kértek, és én megáldom őket. De valóban, mondom nektek, nagyobbak a lényetekben 

jelenlévő szellemi ajándékok, amelyek az én tanításom hatására kezdik megadni első gyümölcseiket, és 

ezekért még nem adtatok nekem köszönetet. 

5 Nyisd meg a szívedet, hogy érezd benne mindazt, amit megadok neked. Látjátok, ezért mondtam 

nektek gyakran, hogy bár köztetek vagyok, mégsem éreztek Engem. 

6 Újra meg kell-e tennem, mint a második korszakban, azokat a cselekedeteket, amelyeket ti 

csodáknak neveztek, hogy hitet találjak? Kell-e látást adnom a vaknak, mozgékonyságot a bénának és 

életet Lázárnak, hogy felébresszem a hiteteket? Bizony mondom nektek, sok "vak" látta meg a 

világosságot ebben az időben, sok "béna" újra jár, és sok "halott" feltámadt a kegyelem életére. 

7 Két új ösvény tárul a szemed elé, ugyanazok, amelyeket zarándoklatod kezdete óta ismersz. Az 

egyik széles és virágos, a másik keskeny és tövisekkel borított. A keskeny ösvényen akarsz járni, ami az 

erény útja, anélkül, hogy a másikat elhagynád, de ez nem lehetséges. 

8 Bizony mondom nektek, nem ismeritek az Utamat, és nem veszitek észre, hogy a számtalan 

megpróbáltatás ellenére is béke van rajta, ellentétben a nagyon széles úttal, amely olyan örömöket hoz, 

amelyek csak fájdalmat és undort hagynak a szívben. 

9 Azt akarom, hogy a lelked örökké az én békémben éljen. Ezért kinyilatkoztatom magam neki, 

hogy ilyen módon tanítsam őt. Ne felejtsétek el, hogy ebben az időben az Új Szövetség ládája előtt új 

szövetséget kötöttetek Atyátokkal. 

10 Az az Akaratom, hogy az elkövetkező fájdalmas időkben is állhatatosak maradjatok, és induljatok 

el, hogy átadjátok az utasításaimat felebarátotoknak. Miközben terjesztitek Igémet és tanúságtételeteket az 

emberiség körében, ne veszítsétek el a bátorságotokat a testvéreitek kételyei miatt. Mindannyian hittetek, 

amikor először hallgattatok Engem? - Használjátok ezt a testet vagy burokot, most, hogy megvan, hogy 

beteljesítsétek az emberiségnek szánt küldetéseteket. A szellemi térben élők közül hányan szeretnének 

birtokolni egy olyan testanyagot, amelyet kincsnek tekintenek! 

11 A szellemednek azt mondom: "A lelkiismereted vezessen téged"; és az anyagodnak: "A szellemed 

vezessen téged, és az én békém lesz veled". Ha így teszel, a lelked úgy fog figyelni, mint a 

példabeszédbeli szüzek, akik égő lámpással várták a Vőlegény érkezését. Boldogok, akik "figyelve" élnek, 

mert ők lesznek figyelmesek, hogy befogadjanak Engem. És amikor eljön számukra az utolsó óra, és 

kopogtatnak a szellemi völgy ajtaján, én kinyitom nekik. 

12 Ha buzgón dolgozol, holnap velem leszel. Készüljetek fel ezekkel a tanításokkal, hogy a Második 

Korszak tanítványaimhoz hasonlóan elindulhassatok, világosságot hozva testvéreiteknek és vigaszt 

nyújtva a szenvedőknek. Ébredjetek fel közönyötökből! Mert ha ti, akiknek törvényetek van, nem értitek 

meg az Én Igémet, és nem tesznek bizonyságot rólam, akkor jönnek a látogatások; kérdőre vonnak majd 

benneteket, és ha nem fogadtátok be magatokba az Én Tanításomat - mit fogtok válaszolni? Akkor el 

fogtok ítélkezni, félelmet és bűntudatot fogtok érezni, és emlékezni fogtok arra, amit a Mester szeretettel 

és szüntelenül mondott nektek. De ha tanulmányozod az Igémet és elgondolkodsz rajta, akkor felkészült 

leszel, amikor erről a kinyilatkoztatásról kell beszélned, és azok, akik megértenek téged, azt fogják 
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mondani: "Az Isteni Mester valóban velünk volt!". - Ha a teljesítésetek ellenére testvéreitek félreítélnek 

benneteket, ne aggódjatok, mert én elismerem a munkátokat, és miután győztetek a nagy 

megpróbáltatásokban, megajándékozlak benneteket a béke legfőbb boldogságával. 

13 A jövőben sokan közületek annak szentelik majd magukat, hogy ezt a tanítást terjesszék az 

emberiség körében, és látni fogjátok, hogy munkátok gyümölcsöt terem, és az Isteni mag megszaporodik. 

14 Minden földi zarándokot arra hívok, hogy hallja meg hangomat, amely a szellemi felemelkedésre 

és az örök élet birtoklására hívja őket. Ezen a napon, amikor az Isteni Ige megismerteti magát - 

használjátok az Ő Igéjét, és hagyjátok, hogy megvilágosodjatok általa, mert a tudás a világosság és a ti 

üdvösségetek. 

15 Ha az Én Törvényem erkölcsösségre, igazságosságra és rendre tanít benneteket életetek minden 

cselekedetében, miért kerestek ellentétes utakat, fájdalmat okozva magatoknak? És amikor a túlvilágra 

távozol, elhagyva a testedet a földön, sírsz, mert túlságosan szeretted ezt a burokba burkolt testet. 

Amikor úgy érzed, hogy a test már nem hozzád tartozik, és hogy tovább kell haladnod az úton, amíg el 

nem jössz Hozzám, akkor azt mondom neked: "Fiam, mit tudsz mutatni Nekem?". A földön az én 

parancsolataim szerint éltetek?" De te, szégyenkezve és csüggedve, mert nincs meg a szeretet ajándéka Őt 

illetően, aki annyira szeret téged és oly sokat adott neked, láncokat kovácsoltál, amelyek elnyomják a 

lelkedet, és az fénytelennek tűnik, sírva és jajgatva önmagát, mert elvesztette a kegyelmet. Csak az Atya 

hangját hallja, aki hívja őt. De mivel nem fejlődött, és nem érzi magát méltónak arra, hogy Hozzá jöjjön, 

mozdulatlanul áll és várakozik. 

Az idők múlnak, és a szellem ismét meghallja a hangot, és szenvedésétől teljesen eltelve megkérdezi, 

ki beszél hozzá, és ez a hang azt mondja neki: "Ébredj! Nem tudod, honnan jöttél és hová mész?" Aztán 

felemeli a szemét, és mérhetetlen fényt lát, amelynek ragyogásától szánalmasnak érzi magát. Felismeri, 

hogy mielőtt a földre küldték volna, már létezett, már szerette őt az Atya, akitől a hang eredt, és aki most, 

látva őt a siralmas állapotban, szomorúságot visel iránta. Rájön, hogy azért küldték különböző 

lakóhelyekre, hogy végigjárja a küzdelem útját, és érdemei révén elnyerje jutalmát. És a Fiú megkérdezi: 

"Ha mielőtt a földre küldtek, én voltam a Te nagyon szeretett teremtményed - miért nem maradtam 

szilárdan erényes, és miért nem kellett elesnem, szenvednem és fáradoznom, hogy visszatérjek Hozzád?". 

A Hang így válaszolt neki: "Minden szellem a Fejlődés Törvénye alá került, és így Atyám-Szellemem 

örökké őrzi őket, és jól esik neki a Fiú jó cselekedetei. Azonban azért küldtelek titeket a földre, hogy a 

szellemi tökéletességért folytatott küzdelem helyévé tegyem, ne pedig a háború és a fájdalom völgyévé. 

Azt mondtam nektek, hogy szaporodjatok, hogy ne legyetek meddők. De amikor visszatérsz a Szellemi 

Völgybe, nem hozol termést, csak sírsz, és a kegyelem nélkül jössz, amellyel felruháztalak. Ezért még 

egyszer elküldelek benneteket, és azt mondom nektek: Tisztuljatok meg, keressétek meg, amit 

elvesztettetek, és dolgozzátok ki szellemi felemelkedéseteket. 

A szellem visszatér a földre, keres egy kicsi és törékeny emberi testet, amelyben megpihenhet, és 

megkezdheti az élet új útját. Megtalálja a neki kijelölt kisgyermek testét, és arra használja, hogy jóvátegye 

a Törvényem ellen elkövetett vétkeit. Az ok ismeretében a szellem a földre jön, tudja, hogy az Atya 

lehelete, és tudja, hogy milyen küldetést hoz tőle. 

16 Az első években ártatlan és megőrzi tisztaságát, kapcsolatban marad a Lelki Élettel. Ezután kezdi 

megismerni a bűnt, közelről látja az emberek büszkeségét, gőgjét és engedetlenségét az Atya igazságos 

törvényeivel szemben, és a természeténél fogva engedetlen testet elkezdi megfertőzni a gonoszság. A 

kísértésbe esve elfelejti a küldetést, amelyet magával hozott a földre, és a törvénnyel ellentétes 

cselekedetekre indul. A szellem és az anyag megkóstolja a tiltott gyümölcsöt, és amikor már a szakadékba 

zuhantak, az utolsó óra meglepi őket. 

A szellem ismét a (lelki) élőhelyen találja magát, megfáradtan és meghajolva bűnei terhétől. Aztán 

eszébe jut a hang, amely egykor szólt hozzá, és még mindig hívja, és miután sok könnyet hullatott, 

elveszettnek érzi magát anélkül, hogy tudná, ki is ő valójában, eszébe jut, hogy már járt ezen a helyen. És 

az Atya, aki oly nagy szeretettel teremtette őt, megjelenik az útján, és azt mondja neki: "Ki vagy te, 

honnan jöttél és hová mész?". - A Fiú felismeri ebben a hangban annak szavát, aki létet, értelmet és 

képességet adott neki, az Atyát, aki újra és újra megbocsát neki, megtisztítja, kivezeti a sötétségből és a 

világosságra vezeti. Reszket, mert tudja, hogy a bíró előtt áll, és ezt mondja: "Atyám, engedetlenségem és 

adósságom Neked nagyon nagy, és nem várhatom, hogy a Te országodban éljek, mert nincsenek 
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érdemeim. Ma, miután visszatértem a Szellemi Völgybe, látom, hogy csak bűntudatot halmoztam fel, amit 

jóvá kell tennem." De a szerető Atya még egyszer utat mutat neki, visszatér a testbe, és újra az 

emberiséghez tartozik. Most azonban a már tapasztalt szellem nagyobb erővel igázza le a fizikai burkot, 

hogy felülkerekedjen és engedelmeskedjen az isteni parancsolatoknak. A csata megkezdődik. Harcol az 

embert lefelé taszító bűnök ellen, és élni akar a megváltásra kapott lehetőséggel. Az elejétől a végéig 

harcol, és amikor a halántékán a fehér hajszálak felragyognak, és a korábban ellenálló és erős teste 

hajladozni kezd az évek súlya alatt, és veszít erejéből, a szellem erősnek, érettebbnek és tapasztaltabbnak 

érzi magát. Milyen nagynak és visszataszítónak tűnik számára a bűn! Elfordul tőle, és eléri a célt. Most 

már csak arra a pillanatra vár, amikor az Atya hívja őt, mert arra a következtetésre jutott, hogy az isteni 

törvény igazságos és Isten akarata tökéletes, hogy ez az Atya azért él, hogy életet és üdvösséget adjon 

gyermekeinek. 

Amikor eljött az utolsó nap, érezte a halált a testében, és nem érzett fájdalmat. Csendesen és 

tiszteletteljesen távozott. Látta magát az elméjében, és mintha tükör lett volna előtte, gyönyörűnek és 

fénytől ragyogónak látta magát. Ekkor megszólította a hang, és azt mondta neki: "Fiam, hová mész?". És 

ő, tudván, hogy ki ő, felment az Atyához, és engedte, hogy az Ő fénye belépjen a lényébe, és így szólt: "Ó 

Teremtő, ó mindenre kiterjedő Szeretet, azért jövök Hozzád, hogy megpihenjek és beteljesedést adjak 

Neked". - A számla kiegyenlítődött, a lélek egészséges, tiszta és a bűn láncaitól mentes volt, és látta maga 

előtt a magas jutalmat, amely rá várt. 

Ezután úgy érezte, hogy beleolvad annak az Atyának a fényébe, hogy öröme megnövekedett, és 

meglátta a béke helyét, a szent földet, mélységes csendet érzett, és megpihent Ábrahám kebelében.". - — 

17 Beszélek nektek azokról a csodákról, amelyeket a Spirituális Élet tartalmaz, és felajánlom nektek 

az Én útmutatásaimat. Teljesítitek-e földi feladatotokat, hogy hozzám jöjjetek, ó Izrael népe, ó emberiség, 

leányom? Az érdemek révén beléphettek a Mennyei Királyságba, és az erények gyakorlásával elérhetitek a 

földi békét. 

18 Újra és újra testet öltöttetek, és minden egyes újbóli megtestesüléssel növeltétek a bűnösségeteket 

és a vezeklési kötelezettségeteket. Ne engem hibáztassatok szenvedéseitekért, mert nem én büntetlek 

benneteket, ti magatok ítélkeztek. 

19 Most van az utolsó lehetőséged, hogy jóvá tedd a vétkeidet. 

20 Visszatértem hozzátok, mert ígéretet tettem nektek. Az első idők óta szövetséget kötöttem veletek, 

és a végsőkig vezetni foglak benneteket. Mert ti vagytok azok, akik felkészültek arra, hogy asztalomhoz 

üljenek. Én vagyok az étel és a gyümölcs, a kenyér és a bor. 

21 Fáradhatatlanul jöttök, hogy meghallgassatok Engem, és hogy csillapítsátok éhségeteket és 

szomjúságotokat az igazságosságra, mint a Második Korszakban, amikor a szeretetre éhes emberek is 

követtek Engem. A völgyekben és a hegyeken, sőt még a tengeren és a sivatagban is tömegek követtek 

Engem. Hitük nem ismerte a fáradtságot, bizonyosságuk elpusztíthatatlan volt. Aztán irgalmasságom 

átterjedt ezekre az emberekre, és beborította őket Szavam legbelsőbb lényegével. Az anyák karjukon vitték 

gyermekeiket, a férfiak otthagyták munkájukat, hogy meghallgassanak Engem, az öregek botjaikra 

támaszkodva követték a tömeget. 

22 Az egyik ilyen alkalommal a Mester a kenyerek és a halak csodáját tette annak bizonyítékaként, 

hogy bármilyen kenyér elegendő, ha szeretettel és személyre való tekintet nélkül osztják szét. Mert az 

egység és a testvériség egyben étel is lesz. 

23 Még a tanítványok is kételkedtek abban, hogy egy ekkora tömeg táplálására elegendő lesz az ilyen 

szűkös ellátmány. De amikor látták, hogy a csoda valósággá vált, megszégyenülten mondták magukban: 

"Bizony, ez a Messiás!". 

24 Most, a Harmadik Korszakban, újból itt vagyok nektek Én. Az örök élet kenyerét adom nektek, 

amelyből az emberiség enni fog. 

25 Ezt az Igét az emberi értelem segítségével adom át nektek. Ahhoz, hogy ily módon 

megismertessem magam, meg kellett várnom az ember szellemi és intellektuális fejlődését, hogy ebben az 

időben felhasználhassam őt. Akaratom beteljesedett, és ez a misztérium világossággá fog változni 

mindazok számára, akik egyelőre nem értik helyesen. 

26 Ne féljetek a szekták és felekezetek ítéleteitől és gúnyolódásaitól. Ők azok, akik, bár kezükben 

vannak a prófétai könyvek, nem értelmezték azokat (helyesen), és ezért nem tudták, hogy várjanak Engem. 
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Ti viszont, akik nem ismertétek a próféciákat, amelyek Szentlélekként való visszatérésemről szóltak, ti 

vártatok Engem. Most itt van a harmadik korszak, de az emberiség nem értette meg, hogyan kell 

értelmezni az evangéliumot. 

27 Hány nép jár úgy, mint juhok pásztor nélkül. De én veletek vagyok, és hogy felismerhetővé 

tegyem magam, szegénységben és alázatosságban nyilatkoztam meg, mint a Második Korszakban. Ha az 

emberiség azokon keresztül akar Engem azonosítani, akik Engem követnek, sikerülhet: a betegek, a 

szenvedők, a megalázottak, a kimerültek, az igazságosságra éhezők és szomjazók, a hitben halottak, ők 

azok, akik Engem követnek. 

28 Senkit sem lep meg, hogy ebben az időben nem jelentem meg egyetlen egyház kebelében sem, 

ahogyan a Második Korszakban sem bukkantam fel egy vallásból. 

29 Nem állok meg ott, ahol a hiúság, az anyagiasság és a bálványimádás uralkodik. A legnagyobb 

egyszerűség és alázatosság kebelében fogom magamat megismertetni, ahol nincsenek olyan szertartások, 

amelyek elfeledtetnék veletek Törvényem lényegét. Ezért ne lepődjetek meg, ha látjátok, hogy a 

rászorulók, a műveletlenek és a bűnösök vesznek körül Engem, mert beléjük helyeztem irgalmamat, 

hasznos lényekké alakítva őket, ajándékokat adva nekik, hogy sokakat megtérítsenek, és rajtuk keresztül, 

akik ti vagytok, világos bizonyítékokat adtam hatalmamról. De ha még mindig kétségeid vannak, ne 

aggódj, mert "senki sem próféta a saját hazájában". Holnap eljönnek az idegenek, és hinni fognak neked, 

vagy ismeretlen földekre mész, és befogadnak; mert nem mindenki kételkedik benned. Vannak olyanok is, 

akik követnek benneteket, és számítanak a szeretetetekre és segítőkészségetekre, ezáltal ösztönzőleg és 

sarkallóként szolgálnak számotokra az ösvény fáradságos felemelkedésén. - Mi lesz azokkal, akik 

követnek téged, és erőt találnak benned, ha meginogsz? Amikor csüggedtnek érzed magad, keress Engem, 

és én megerősítelek. Amikor fájdalommal találkoztok, ne gondoljátok, hogy megfenyítettelek benneteket. 

Merítsd ki ebből a kísérletből a fejlődésedre vonatkozó előnyöket. 

30 Csak akarnom kellene, és máris tiszta lennél. - Mi érdemed lenne, ha én lennék az, aki megtisztított 

téged? Mindenki tegye jóvá a törvényem ellen elkövetett vétkeit, ez az érdem. Mert akkor tudni fogod, 

hogyan kerüld el a jövőben a bukásokat és a hibákat, mert a fájdalom emlékeztetni fog rájuk. 

31 Ha az elkövetett vétek és annak természetes következményei között őszinte bűnbánat van, a 

fájdalom nem ér el benneteket, mert akkor már elég erősek lesztek ahhoz, hogy megadással viseljétek a 

megpróbáltatást. 

A világ nagyon keserű poharat iszik; mégsem büntettem soha. De fájdalma után hozzám fog jönni, aki 

hívja. Akkor azok, akik hálátlanok voltak, tudni fogják, hogyan köszönjék meg annak, aki csak 

jótéteményeket árasztott a létezésükbe. 

32 Eddig nem az emberi szeretet uralkodott a világban. Az emberiség kezdete óta az erőszak 

uralkodik és hódít. Aki szeretett, az a gonoszság áldozatává vált. 

33 A gonosz kiterjesztette királyságát és megerősödött a földön. De éppen most azért jöttem, hogy 

fegyveremmel szembeszálljak ezekkel a hatalmakkal, hogy a szeretet és az igazságosság országa 

megalapozódjon az emberek között. Előtte harcolni fogok. Mert ahhoz, hogy Lelkem békéjét adhassam 

nektek, szükséges, hogy háborút vívjak és elpusztítsak minden gonoszt. 

34 Az igazság napja már veletek van; az élők és a holtak ebben az időben hallják a lelkiismeret 

hangját. 

35 Ez a világ nem a szellemed örök otthona. Ha így lenne, nem látnád meghalni a testedet, amelyet 

annyira szeretsz, nem látnád, hogy szüleid élete kihal, azoké, akik a létezésedet adták. Minden múlandó, 

semmi sem állandó ebben a világban. Ha itt minden a boldogság és az öröm lenne, soha nem emlékeznél a 

lelkedre, nem gondolnál másokra, és nem emlékeznél Rám. 

36 Nagyon hosszú volt a fájdalom útja, amelyet a lelked bejárt, és nem akarom, hogy még nagyobb 

fájdalommal találkozz, mint amit már megtapasztaltál. Térjetek vissza hozzám a békét keresve, keressétek 

a tökéletességeteket, és én olyan mesterekké alakítalak benneteket, akik oktatni és megmenteni fogják a 

tudatlanság sötétségében elveszetteket. 

37 emberek, akik sírtatok megbocsátó szavaimra, miért nem jött még el hozzátok az 

igazságszolgáltatás, noha jobbotok testvéretek vérével szennyezettnek mutatkozott előttem? - Ne félj, mert 

az igaz bűnbánatod olyan lesz, mint egy köpeny, amely megvéd téged, és az Én megbocsátásom olyan, 

mint a kristálytiszta víz, amely megerősít téged a vezeklésben. De jaj annak, aki ölt, és nem fizette meg az 
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adósságát! Jaj annak, aki csalt, aki szégyent hozott, vagy aki nem teljesítette kötelességét a szüleivel 

szemben! Mert akkor az élet és a fájdalom bölcs bíróként ítéli meg őket, és mester módjára tanítja őket. 

38 Ma azért jöttetek hozzám, mert legyőztetek minden ellenállást, és mert arra vágytok, hogy újra 

halljátok az Igémet. Mert vágytok arra, hogy tanítványaimmá váljatok, és ezért jöttök, hogy 

meghallgassátok és tanulmányozzátok isteni tanításomat. 

39 Tudjátok, hogy nincs jobb eszköz arra, hogy megújuljatok és erőt találjatok szenvedélyeitek 

legyőzéséhez, mint az Én Igém, amely megvilágosítja szellemeteket és felébreszti bennetek a lelki 

tisztaságotok iránti igaz szeretetet. 

40 Ez az az idő, amikor az Igém részletesebben kerül bemutatásra, hogy ne legyetek tudatlanságban 

arról, amit kinyilatkoztatok nektek. De amikor néha képekben beszélek hozzátok, az azért van, hogy 

jobban megjegyezzétek tanításaimat. 

41 Én vagyok a mentőcsónak, amely a hajótörést szenvedett, fuldokló ember számára elérhető 

közelségbe került. Azok, akik egy darabban kerültek arra a partra, ahol béke honol, később 

kötelességüknek érzik, hogy ugyanezt tegyék felebarátaikkal, amikor azok is veszélyben vannak. 

42 A hajók nem voltak elégségesek, és sok hajótörött van, akik segítségért kiáltanak. Íme, az 

emberiség elpusztul a bűnben, a romlottságban és a bűnözésben! Íme, az emberek az anyagiasság és az 

önzés életének hódolnak! A nők hozzászoktak a mindenütt uralkodó bűnhöz, elveszítik erényüket és 

finomságukat, az otthon, amely az ember temploma, megszentségtelenítve van, mert eltűnik belőle a fény, 

a melegség és a béke. 

43 Eljövök erre a bolygóra, és megkeresem rajta az ember lelkét, amely Isten temploma, és hitet 

ébresztek benne azzal, hogy egy új világról beszélek neki, a béke világáról, amelyhez az erkölcsi 

megújulás és a testvériség révén juthat el. 

Néhányan úgy érzik, hogy szívük lüktet az erőtől, és magukévá teszik az isteni eszményt; mások az 

akadályokra és nehézségekre panaszkodnak, mint kifogásokra, hogy ne kövessenek Engem. Ezekből 

hiányzik a hit, és nem értették meg, hogy aki elfordul a sorsától, annak újra és újra ugyanoda kell eljutnia, 

amíg végig nem járja az egész utat. 

44 Nem azt mondom nektek, hogy forduljatok el az anyagi kötelességektől vagy a szív és az érzékek 

egészséges örömeitől. Csak arra kérlek, hogy mondj le arról, ami megmérgezi a lelkedet és megbetegíti a 

testedet. 

45 Aki a törvényen belül él, az azt teljesíti, amit a lelkiismerete diktál. Aki elutasítja a megengedett 

örömöket, hogy belevesse magát a tiltott örömökbe, még a legnagyobb öröm pillanataiban is csodálkozik, 

hogy miért nem boldog és miért nem békés. Mert élvezetről élvezetre egyre mélyebbre és mélyebbre 

süllyed, míg végül el nem pusztul a szakadékban anélkül, hogy szívének és lelkének valódi kielégülést 

találna. 

46 Némelyeknek meg kell adniuk magukat, és az utolsó cseppig ki kell üríteniük a poharat, amelyben 

az élvezetet keresték, de nem találták meg, hogy meghallhassák annak hangját, aki örökre meghívja őket 

az örök élet lakomájára. 

47 Elfogadom tanítványaim felajánlását. Illés felkészített benneteket, és közbenjárt nálam, hogy 

méltóak legyetek arra, hogy halljátok az Igémet, és tudjátok, hogyan használjátok annak szellemi értelmét. 

Ígéretem az, hogy mindenki, aki Engem keres szívfájdalmában, vigasztalásban részesül. 

48 Ez a Szentlélek ideje, amikor kapcsolatba lépek az emberrel. Azok közül, akik hallottak Engem, 

néhányan kezdenek felismerni Engem, mások pedig már szeretnek Engem. Amikor megnyilvánulásomnak 

ez az időszaka véget ér, az emberiség tudni fogja, hogy Ki jött. Illést kegyelemmel és hatalommal teli 

előfutárként fogják felismerni, és a Mestert is, aki az emberi faj iránti szeretetből szállt le. 

49 Szeretett tanítványok, vegyetek Engem példaképeteknek, hogy hamarosan elérjétek a jóvátétel 

végét, amikor Illés, a Pásztor, aki az idők során végig vezetett benneteket, bemutat benneteket Nekem. 

50 Nem akarom, hogy a szellemek, amikor eltávoznak erről a földről, magányosnak vagy elveszettnek 

érezzék magukat a mindenkire váró szellemi völgy végtelenségében. Ezért Illés szól hozzátok, és 

készüljetek fel erre az átmenetre, és ismertessétek meg testvéreiteket azzal a Szellemmel, aki Pásztor és 

Közvetítő az ember és a Teremtője között. 

51 A nehézségek és az igazságosság időszakát éltétek meg, most mindannyian aratjátok munkátok 

gyümölcsét. Ennek az időnek el kellett jönnie, meg volt írva. Figyelmeztettelek benneteket, hogy 
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imádkozzatok és tartsatok bűnbánatot, de aludtatok, és nem emlékeztek szavaimra. De én vigyázok rátok, 

és ismét eljöttem, hogy elhozzam nektek Tanításomat, amely nagyon tág horizontokat mutat nektek. Ha 

képesek vagytok megragadni, bátrak és erős akaratúak lesztek, és ha ez a fény áthatotta a lelketek, 

menjetek másokhoz, és segítsetek nekik megszabadulni a letargiától. Könyörülj azokon, akik 

tudatlanságból vétkeznek, és mutasd meg nekik az üdvösségükhöz vezető utat. 

52 Tanítványokká teszem azokat, akik egykor gyermekek voltak, és a tanítványokat még közelebb 

vonzom magamhoz. Mindannyiótokat egy mennyei létrára helyeztem, és osztoztam a 

megpróbáltatásaitokban. Az emberiség fájdalma elér Engem, Illés az emberiség szellemi egységéért küzd. 

Bábel új tornya büszkeségben és viszálykodásban nőtt, de vele szemben Izrael tornyát építem az alázat és 

a szeretet alapjaira. A küzdelem nagy lesz, de végül az erény legyőzi a bűnt, és helyreáll a béke. Akkor 

azok, akik eddig gyengék voltak, erősek lesznek, a vakok kinyitják a szemüket, és a lélek igazi ébredése 

megtörténik, hogy beléphessen a fejlődés életébe. 

53 Az arany és a hatalom, amelyre az ember annyira vágyik, nem ad békét a lelkének, és nem ad 

vigaszt a betegágyának; csak megkeményíti a szívét. Hányszor állítottam a gazdagok elé a fájdalom 

képeit, hogy próbára tegyem érzéseiket, és ők közömbösek voltak az árvák, a nyomor és embertársaik 

fájdalma iránt, nem értették meg, hogy én csak az anyagi javak őrzőivé tettem őket, hogy igazságosan és 

szeretettel osszák szét azokat. 

54 Sok lény vár egy együttérző kézre, amely meggyógyítja őket, egy vigasztaló szóra vagy egy 

megváltó példára. A szellem éhezik a szeretetre, az őszinteségre és az igazságosságra, és te, Izrael, tudsz 

adni, mert bőséges szellemi javakat adtam neked, hogy szétosszátok. 

55 Nem minden időben lesz ilyen békés számotokra. Ezért ma, amíg még van cselekvési 

szabadságotok, dolgozzatok szorgalmasan és készítsétek fel imával más nemzetekből származó 

testvéreiteket. Már tudjátok, hogy a Lélek nem ismer távolságokat, és ezért azon a napon, amikor 

tanításomat hírnökeimen keresztül adom át, nem fognak megbotlani, hanem barátokra, testvérekre 

találnak, akik megértik küldetésüket, és támogatást és melegséget nyújtanak nekik. 

56 Akire rábízzák ezt az üzenetet, és aki közösségben él Velem, annak tökéletes cselekedeteket fogok 

beoltani, és szavaiban kinyilatkoztatom Lelkemet. 

57 Sokan éreztétek már az emberek megvetését a Mester követése miatt. Másokat a szüleik 

otthonában utasítottak el, és megint másokat a házastársuk utasított el. De ne feledjétek, hogy én mindezt 

látom, és bőségesen meghálálom áldozatotokat. 

58 Ne ellenséget, hanem testvéreket lássatok mindazokban, akik körülvesznek benneteket. Ne 

követeljetek büntetést senkitől, legyetek elnézőek, hogy példát mutassatok a megbocsátásból, és ne 

támadjon lelkiismeretfurdalás a lelketekben. Csukd be ajkaidat, és hagyd, hogy Én ítélkezzek ügyed felett. 

59 Gyógyítsd meg a betegeket, állítsd helyre a józanságot a zavarodottakban. Űzze ki az elmét 

elhomályosító lelkeket, és biztosítsa, hogy mindketten* visszanyerjék az elvesztett fényt. 
* Lásd a függelék 4. megjegyzését 

60 Imádkozzatok a nemzetekért, mert én vigyázok rátok. Vidd el az Igémet minden szívhez. Utána 

köszönjétek meg nekem a kapott előnyöket, mert akkor felismertétek, hogy a fának egyetlen levele sem 

mozdul akaratom nélkül. 

61 Bizony mondom nektek: Azok, akik leginkább eltávolodtak Tőlem, tudatára ébrednek annak, hogy 

eljött az ítélet ideje, mert előérzeteik és nyugtalanságuk van. 

62 A hangom hív és felébreszti a szellemeket, mint egy trombita. De ha az emberiség gondosan 

tanulmányozta és kifürkészte volna az első és második korszak próféciáit, semmi sem lepné meg vagy 

zavarná meg őket abból, ami most történik, mert minden már előre meg volt jósolva. 

63 Tegnapi szavam ma beteljesedik; mert hamarabb szűnne meg a Királycsillag ragyogni, minthogy 

ugyanez ne teljesüljön. 

64 Viseld el a keserűséget, amit a nemzetek háborúja okoz neked, ne követelj tőlük (isteni) igazságot, 

mert a szenvedés pohara már így is elég keserű. Legyetek irgalmasak ítéleteitekben, gondolataitokban és 

imáitokban. 

65 Azoknak, akik még némi békét élveznek, kötelességük imádkozni, hogy segítsenek azoknak, akik 

a háború nehézségei és megpróbáltatásai miatt szenvednek. 
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66 Ha az együttérzés helyett haragot vagy megvetést éreztek azok iránt, akik annyi szenvedést 

okoznak az emberiségnek - bizony mondom nektek, megfosztjátok magatokat minden lelki 

emelkedettségtől és megértéstől. 

67 Hagyjátok, hogy hangom visszhangozzon a szívetekben, tegyétek tettekre Szavamat: ez lesz az az 

út, amelyen keresztül Tanításom hatalmat nyer a földön. Ez az a fény, amely szembeszáll a beteg és 

hanyatló emberiségből eredő eszmékkel. 

68 Minden igazságosságot, minden nagyságot és minden fényt, amire az emberek vágyhatnak 

szellemük fejlődéséhez, megtalálnak majd tanításomban. De ahhoz, hogy az ember megálljon, hogy 

megvizsgálja tanításomat, és érdeklődjön annak tartalma iránt, előbb meg kell ismernie annak első 

gyümölcseit tanítványaim megújulásában és erényeiben. 

69 Ígérem, hogy nagy titkokat fogok felfedni neked, ha békében élsz. Mert akkor az Én fényem képes 

lesz ragyogni lényetekben. 

70 Mindannyian azok közé akartok tartozni, akik tanúságot tesznek az igazságomról, és olyanok 

vagytok, mint egy világítótorony a tengerésznek vagy egy csillag a zarándoknak az emberiség útján. 

71 Ma e hirdetmény által közöttetek vagyok. Használjátok ki az Én tartózkodásomat, és váljatok 

tanítványokká a csecsemőkből, hogy méltó módon prédikálhassatok az Igémmel, amikor már nem 

beszélek. 

72 Tanuljatok, figyeljetek és imádkozzatok, vessenek szeretetet és irgalmasságot testvéreitek közé, 

hogy cselekedeteitek által azt mondhassam az embereknek: Szeressétek egymást! 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 34 
1 Szeretett emberek, ne várjatok jobb időkre, hogy ezt az üzenetet az emberiségnek 

kinyilatkoztassátok, mert nem lesz alkalmasabb idő, mint a mostani. 

2 Nyissátok ki szemeteket a valóságra, és ne álmodjatok tovább a világ hiúságairól. Értsétek meg, 

hogy az a küldetésetek, hogy tanításomat minden földi ösvényen megismertessétek. 

3 Itt, e sokaság között felfedezem a jövő küldötteit, az új apostolokat, a munkásokat, akiknek 

fáradhatatlanul kell teljesíteniük feladatukat. 

4 Néhányan keletre mennek, másokat nyugatra küldök, és a nyelvek sokfélesége nem lesz akadálya 

Szavam terjedésének. 

5 A tanításomban jelen lévő fény, szeretet és igazságosság kardja utakat fog egyengetni, lerombolja 

a tudatlanság falait és eltörli a határokat. Minden elő lesz készítve a népek egyesülésére. 

6 A küzdelem kezdetén egyesek örömmel fogadják el a szentháromságos-mariánus lelki tanítást. 

Mások azonban el fogják utasítani és üldözni fognak benneteket, mert fenyegetést látnak benne a földi 

hatalmukra és téves értelmezéseikre nézve. De bizony mondom nektek, olyan lesz, mintha a tenyerükkel 

megakadályoznák, hogy a nap világítson. 

7 Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy aki elutasítja ezt az Igét, az Engem utasított el, aki pedig 

elfogadja, az Engem fogadott el. Mert spirituális értelemben kinyilatkoztattam magam az embereknek 

ebben az időben, szellemem jelen van benne. Ezért mondom nektek: Aki befogadja az Igémet, az felismeri 

a hangomat, megnyitja előttem a szíve ajtaját, és én leszek benne. 

8 Az igazságosságom csodálatos lehetőséget kínált neked, hogy jóvátedd és megfizesd az 

adósságodat. Ne hagyd, hogy életed egyetlen napja is kárba vesszen, amit rád bíztam. 

9 Te vagy a tékozló fiú, aki bűnbánóan tért vissza az Atya házába, és én szeretettel fogadtalak, hogy 

visszaszerezd az örökségedet. 

10 Tudom, hogy azok közül, akik sírva jönnek a jelenlétembe, kik az igazán bűnbánó emberek, akik 

az őszinte megbánás könnyeivel sírják el bűnösségüket, és kérnek tőlem lehetőséget a jóvátételre. Azért 

sírnak, mert megbántották az Atyjukat, nem önmaguk miatt sírnak. Ezzel szemben vannak mások, akik 

úgy tűnik, hogy sajnálják, hogy megbántottak Engem, és sírnak, megígérik, sőt megesküsznek, hogy nem 

vétkeznek többé. De ugyanakkor, amikor fogadalmat tesznek, új földi javakat kérnek tőlem. Ők azok, akik 

hamarosan újra el fognak távozni az Atya házából. 

11 Ha sikerül megszerezniük Tőlem azt, amit kerestek, elpazarolják. Ha nem kapják meg, akkor 

káromolni fognak Engem. Azt hiszik, hogy ezen az alantas úton csak tövisek vannak, és nem tudják, hogy 

az általuk választott út a legbizonytalanabb, leggöröngyösebb és legveszélyesebb. Azt gondolják, hogy ha 

teljesen átadják magukat a világ örömeinek, akkor növelhetik gazdagságukat, és ezáltal csökkenthetik 

nehézségeiket, anélkül, hogy felismernék, hogy a lelki kereszt édes terhének elutasításával hatalmas 

anyagi terhet raknak a vállukra, amelynek súlya alatt depresszióba kerülnek. 

12 Milyen kevesen vannak, akik a béke, a fény és a harmónia paradicsomában igyekeznek élni az 

isteni törvények szeretettel való teljesítésével. 

13 Nagyon hosszú az út, amelyet az emberek bejártak, és mégis inkább a tiltott gyümölcsöket eszik, 

amelyek csak szenvedést és csalódást halmoznak fel az életükben. A tiltott gyümölcsök azok, amelyek jók, 

mert Isten teremtette őket, de károsak lehetnek az ember számára, ha nem megfelelően készítette fel 

magát, vagy ha túlzásba viszi a fogyasztásukat. 

14 A férfi és a nő felkészületlenül veszi az élet gyümölcsét, és nem ismeri fel a Teremtővel szembeni 

felelősségét, amikor új lényeket hoz létre, hogy emberré váljanak a földön. 

15 A tudós tisztelettudó kézzel vág le egy gyümölcsöt a tudomány fájáról anélkül, hogy előbb 

meghallgatná lelkiismerete hangját, amelyben az Én Törvényem szól hozzá, hogy elmondja neki, hogy a 

bölcsesség fájának minden gyümölcse jó, és ezért aki leszedi őket, kizárólag a felebarátja javára teheti. 

16 Ez a két példa, amelyet említettem, megmutatja, hogy az emberiség miért nem ismeri sem a 

szeretetet, sem annak a belső paradicsomnak a békéjét, amelyet az embernek a törvénynek való 

engedelmesség miatt örökké a szívében kellene hordoznia. 

17 Hogy segítsek nektek megtalálni ugyanezt, tanítom a bűnösöket, az engedetleneket, a hálátlanokat 

és a gőgösöket, hogy megértessem veletek, hogy szellemmel vagytok felruházva, hogy van 
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lelkiismeretetek, hogy teljes mértékben meg tudjátok ítélni és értékelni, mi a jó és mi a rossz, és 

megmutatom nektek az utat, amely a béke, a bölcsesség, a végtelen szeretet, a halhatatlanság, a dicsőség 

és az örökkévalóság paradicsomába vezet. 

18 Hozzátok szólok, akik vétkeztek, mert az igazak már a szellemi paradicsomban élnek; a többi lény 

pedig, akiknek nincs szellemük és következésképpen nincs lelkiismeretük, élvezik a paradicsomot, amely 

a természet, ahol tökéletes engedelmességben és az egész teremtéssel tökéletes harmóniában élnek. 

19 Ma megvilágítom az utat, amelyen fejlődnöd kell, és amelynek végén találkozni fogsz Velem. 

Nem kényszerítelek benneteket, de felhívom a figyelmeteket arra, hogy ha nem hallgattok erre a hívásra, 

hamarosan magatoktól fogtok eljutni az üdvösség útjának keresésére. De akkor menekülni fogsz az 

embertelenséged, az elbizakodottságod és az arroganciád borzalmai elől. 

20 Nem szigorúsággal fordulok hozzád. Ti magatok vagytok azok, akik a vétkeiteknek megadjátok a 

megérdemelt büntetést. 

21 Népem, a szívetekben hagyom az Igém lényegét, hogy lelkileg táplálkozhassatok belőle. Mert a 

szíved olyan, mint egy virág, és az illata a szeretet esszenciája, amelyet én helyeztem bele. Ne hagyd, hogy 

ez a virág elszáradjon, mert hamarosan elveszítené az illatát. Érzékenyek kertetek virágai, de még 

érzékenyebb a szívetek, és még inkább annak isteni lényege. 

22 1950 után többé nem fogjátok megkapni az Igémet ezeken a kommunikációs szerveken keresztül,* 

amelyeket ti hanghordozóknak vagy tolmácsoknak neveztek. Néhányan átmennek erről a földről a 

A többiek maradnak, hogy megkapják az első sugallatokat, a jeleket, amelyek megelőzik a szellemtől a 

szellemhez való kapcsolódást. 
* Lásd a függelék 9. megjegyzését 

23 Amikor ez a kapcsolat elkezd kialakulni közöttetek, igazából elkezditek majd megfejteni és 

megérteni a tanítást, amit jelenleg kaptok, és ugyanakkor tudni fogjátok, hogyan válasszátok el Szavam 

szellemi jelentését minden tökéletlenségtől, amit a hanghordozó hozzáadhatott Szavamhoz. 

24 Most megkérdezem tőletek: Egyetértetek-e azzal, hogy a föld szegényei legyetek, de lélekben 

gazdagok? Vagy inkább a világ örömeit részesíted előnyben az örök élet ismeretével szemben? - 

Megáldalak téged, mert a szívedben azt mondod Nekem: "Uram, semmi sem ér fel azzal a dicsőséggel, 

amit a Te Igéd hallása jelent." 

25 Ebben az időben új üzenetet adok nektek: a Harmadik Testamentumot. Sokan tanúi voltak ennek a 

megnyilvánulásnak. De őszintén mondom nektek, nem ti lesztek azok, akik megértitek annak teljes 

jelentését, amit kinyilatkoztattam nektek, és nem fogjátok értékelni ennek az üzenetnek a jelentőségét. 

26 Gyakran adtam nektek tanítást, és ti tévesen értelmeztétek azt, mert materializálódtatok, és 

miközben spirituális felismerésekről beszéltem nektek, ti anyagi értelmet adtatok nekik. Más, szellemileg 

fejlettebb nemzedékek fognak jönni, és amikor tanulmányozzák az e kinyilatkoztatások által tartalmazott 

tanításokat, remegni fognak a szellemi meghatottságtól. Máskor gyönyörködni fognak Szavam szelíd 

békéjében, máskor pedig megdöbbennek azon, amit szeretetről szóló tanításaimban találnak. Akkor azt 

fogják mondani: Hogyan lehetséges, hogy az akkor jelenlévő tanúi ennek az Igének nem voltak tisztában 

annak jelentésével, nagyságával és világosságával? - Nem ez lesz az első eset, hogy ez történik: Még a 

Második Korszakban is, amikor az emberek szívéhez szóltam, nem értettek meg Engem, mert csak a 

világnak és az anyagnak éltek és gondolkodtak. 

27 Amikor a testem, amely a Második Korszakban burokként szolgált nekem, belépett a kínok közé, 

és a keresztről mondtam az utolsó szavakat, az utolsó mondataim között volt egy, amelyet sem azokban a 

pillanatokban, sem hosszú ideig nem értettek meg: 

"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" 

28 E szavak miatt sokan kételkedtek; mások összezavarodtak, és azt gondolták, hogy ez kicsinyesség, 

megingás, a gyengeség egy pillanata. De nem vették figyelembe, hogy nem ez volt az utolsó mondat, 

hanem hogy utána mondtam másokat, amelyek teljes erőt és tisztaságot mutattak: "Atyám, a te kezedbe 

ajánlom Lelkemet"; és: "Minden beteljesedett". 

29 Most, hogy visszatértem, hogy fényt vigyek a zűrzavarotokba, és megvilágítsam azt, amit ti 

titoknak neveztek, elmondom nektek: Amikor a kereszten lógott, a kínszenvedés hosszú volt, véres, és 

Jézus teste, amely végtelenül érzékenyebb volt, mint minden más emberé, hosszú kínokat viselt el, és a 
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halál nem jött el. Jézus beteljesítette küldetését a világban, már kimondta az utolsó szót és elmondta az 

utolsó tanítást. Akkor az a mártír test, az a szétszaggatott test, amely érezte a Lélektől való elszakadást, 

gyötrődve kérdezte az Urat: "Atyám, Atyám, miért hagytál el engem?". - Ez volt a megsebzett bárány 

szelíd és szenvedő siránkozása a Pásztoráért. Ez volt a bizonyíték arra, hogy Krisztus, az Ige, valóban 

emberré lett Jézusban, és hogy szenvedése valóságos volt. 

30 Tudjátok-e ezeket a szavakat Krisztusnak tulajdonítani, aki örökké egyesült az Atyával? - Most 

már tudjátok, hogy ez Jézus testének nyöszörgése volt, amelyet az emberek vaksága szennyezett be. De 

miközben az Úr simogatása leereszkedett arra a mártírhalált halt testre, Jézus tovább beszélt, és az Ő 

szavai így hangzottak: "Atyám, a Te kezeidbe ajánlom a Lelkemet". - "Minden megvalósult". 

31 Mikor fogtok így beszélni Velem, emberiség? Mikor mondod ki azt a szelíd panaszodat, amely 

nem szemrehányás, nem kétely, nem a hit hiánya, hanem az Atya iránti szeretet bizonyítéka, amellyel 

bejelented Neki, hogy az utolsó órában közel akarod érezni Őt magadhoz? - Gondolkodjatok el minden 

egyes mondatomon, mert én vagyok az igazság, amelyet nektek ígértek. 

32 Most, hogy tanítalak titeket, a tanulatlanokat és a tudatlanokat használtam fel, mert a tudósok és a 

tanultak megtagadtak Engem. A bűnösöket is felkerestem, hogy megtérítsem őket, és kiküldjem őket, 

hogy tanúságot tegyenek az igazságomról. Ezeknek a gyermekeimnek, akik által Én magamat ismertté 

teszem, be kell bizonyítaniuk, hogy méltóak erre a kegyelemre azáltal, hogy felébrednek az általuk 

hirdetendő tanítás fényére, hogy teljes ismeretre tegyenek szert feladatukról, és megértsék, hogy csak 

példamutatással és jó cselekedetek felmutatásával fognak hinni nekik embertársaik. 

33 A tanításnak ez az időszaka kedvező lesz a sokaság felszereléséhez. 

34 Tanításom az élet folyójának tiszta és kristálytiszta vize, amellyel megtisztítjátok magatokat és 

elnyeritek az átalakulást, amely méltóvá tesz benneteket arra, hogy a Szentlélek tanítványainak nevezzétek 

magatokat. Készítsétek elő szíveteket az Igémben, és bizony mondom nektek, jó mag fog kicsírázni belőle. 

Formáljátok szellemeteket és elméteket azáltal, hogy Rám hallgattok, akkor cselekedeteitek, szavaitok és 

gondolataitok az Én Igazságomat fogják sugározni. 

35 Igaz, nem csak ti fogtok tanúskodni rólam, mert az egész teremtés élő bizonyítéka az 

igazságomnak. De ebben a munkában van egy feladatotok, amelyet teljesítenetek kell, és egy adósságotok, 

amelyet magatoknak kell megfizetnetek. Mert bizony mondom nektek, hogy semmivel sem tartoztok 

Nekem, csak saját magatoknak. 

36 Ha nem teszel tanúságot Uradról, én fogok; de te keservesen fogsz sírni, mert nem voltál a 

Mesterrel a harc órájában. 

37 Szeretnéd tudni, hogyan fogadják el a tanúságtételedet igaznak? - Legyetek őszinték magatokkal, 

soha ne mondjátok, hogy van valamitek, ami nincs, ne próbáljatok meg felfedni valamit, amit nem 

kaptatok. Csak azt tanítsd, amit tudsz, csak arról tegyél tanúságot, aminek tanúja voltál. De ha olyasmit 

kérdeznek, amire nem tudsz válaszolni, hallgass, de soha ne hazudj. Ismét mondom nektek, hogy az 

igenetek mindig igen legyen, a nemetek pedig mindig nem, akkor hűek lesztek az igazsághoz. 

Esküdni sem kell, mert aki az igazságot mondja, annak nincs szüksége esküre, hogy hitet szerezzen, 

hiszen műveivel megvilágosítást hoz. Esküdjön az, aki hamis volt, és akinek - amikor eljön a pillanat, 

amikor hitelességre van szüksége - Isten nevére kell hivatkoznia, hogy szavainak erőt kölcsönözzön. Ne 

esküdjetek Istenre, sem Máriára, sem szüleitekre, sem az életetekre. Ismét mondom nektek, hogy a 

cselekedeteiteknek kell tanúskodniuk a szavaitokról, akkor mindkettő tanúskodni fog rólam. 

38 Ha igazat beszélsz, és hisznek neked, áldottak azok, akik hisznek neked. Ha elutasítanak, 

megbántanak vagy kigúnyolnak, mert kimondtad az igazságot, bízd rám az ügyet, mert az igazság ügye az 

enyém; akkor majd én megvédelek téged. És ne próbáljátok az igazságot a hamisság fátyolával elfedni, 

mert akkor nagy lesz az ítéletetek. Nem tudtok semmit arról a nagy jeruzsálemi templomról, amelybe az 

emberek évszázadokon át hatalom és bölcsesség után vágyakozva mentek be? Mert addig volt nagyszerű, 

amíg keble olyan volt, mint a lelkek számára a béke menedéke. De amikor a képmutatás, a hazugság és a 

kapzsiság belépett, a függönye elszakadt, és később egyetlen kő sem maradt belőle a másikra. 

39 Ismét azt mondom nektek, hogy kezdjetek el őszinték lenni önmagatokkal szemben, ne próbáljátok 

becsapni magatokat, vagyis kezdjétek el szeretni az igazságot. Közeledik az idő, amikor a világ nagy fejei 

elesnek, amikor a nemzetek megérezni fogják isteni igazságosságomat. Mennyi jajkiáltás lesz akkor az 

emberek között! A hamisságok, tévedések és igazságtalanságok világa el fog tűnni, hogy helyette 
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létrejöjjön Isten országa, amely igazságosság és világosság. Sok emberi mű számára ez lesz a vég, de a 

spiritualizáció ideje számára ez lesz a kezdet. 

40 A világ, amely eltűnik, a gonoszság világa lesz, amelyet ti teremtettetek, ahol az erősek elnyomják 

a gyengéket, ahonnan még a gyermekek ártatlansága is eltűnt, ahol a szülők nem értik a gyermekeket, és a 

gyermekek nem értik a szülőket. Ez a világ, amelyben a legszentebb elveket és intézményeket is 

meggyalázták az emberek, és amelyben az emberek egymást ölik ahelyett, hogy testvérként szeretnének 

egymáshoz. 

41 Ahhoz, hogy ez az új Bábel eltűnjön, gonoszságát ki kell gyomlálni, mint a gazokat. A fájdalom 

nagy lesz, de a szenvedés e poharában a tisztátalanok megtisztulnak, a vakok kinyitják szemüket, a halál 

sok ember földi útját megállítja, de nem azért, hogy elpusztítsa őket, hanem hogy az életbe vezesse őket. 

42 Semmi sem marad meg az emberiség gonosz tetteiből. De a múltatok romjain egy új világot fogok 

felemelni, mint egy nagy királyságot, amelyben az emberiség olyan lesz, mint egy nagy család, amely 

békében él, szeret, szeret, érez és gondolkodik az Én Szeretet Törvényem szerint. 

43 Az új nemzedékek benépesítik majd a földet, és mind szellemi, mind anyagi értelemben learatják 

az elődeik által hátrahagyott tapasztalatok és fejlődés gyümölcseit; mert a múltból a jó gyümölcsöket 

fogják kiválasztani. 

44 Az Istenségem tökéletlen kultuszai fölé egy valóban spirituális istenimádat fog emelkedni, 

ahogyan a mai emberek materialista tudománya fölé egy új tudomány fog emelkedni a testvériség, a jólét 

és a béke szolgálatában. 

45 Az emberek elkülönülése meg fog szűnni, és ahogyan a széthúzásukban eltávolodtak egymástól, 

dialektusokat és nyelveket teremtve az egyes népek számára, úgy amikor a harmónia kezd felragyogni a 

földön, mindenki szükségét fogja érezni, hogy egyetlen nyelven kommunikáljon. Bizony mondom nektek, 

az egymás iránti testvéri szeretet fogja megkönnyíteni számukra ezt a munkát, mert ez az Én 

parancsolatomon fog alapulni, amely azt mondja nektek: Szeressétek egymást. 

46 Hogyan lehetne helyes, hogy az emberi faj nem érti meg egymást, amikor még az azonos fajhoz 

tartozó állatok is megértik egymást, még akkor is, ha egyesek az egyik, mások a másik régióból 

származnak? 

47 Egyesüljetek szeretetben Atyátok sugallatára, és Ő, aki az egész teremtés Alfája és Omegája, 

megadja nektek az egyetemes nyelvet. 

48 Frissítsétek fel magatokat, frissítsétek fel magatokat az Én Igémmel, az a nyelveitek 

megosztottsága felett áll, túl a kezdeteteken és túl a végeteken. De ha csodálkoztatok azon a részletes és 

kimeríthetetlen módon, ahogyan hanghordozóim ajkán keresztül beszéltem hozzátok, tudjátok, hogy ez 

csak Isteni Fényem egy szikrája volt, amit átküldtem ezeken az elméken. 

49 Azt kérdezitek Tőlem: "Uram, ha minket választottál ki, hogy tanúi legyünk ennek a 

megnyilvánulásnak, miért nem zártál ki minket a földi szenvedésekből és szerencsétlenségekből?". - Erre 

azt válaszolom nektek, hogy ki kell ürítenetek - még ha csak egy kicsit is - a szenvedés poharát, amelyet 

testvéreitek isznak, hogy megértsétek szenvedéseiket. 

50 Ha azt mondtam nektek, hogy ebben az időben minden elpusztul, amit az emberek gőgje és 

gonoszsága teremtett, akkor nem hiszitek, hogy bennetek is van valami, amit el kell pusztítani, meg kell 

metszeni vagy jóvá kell tenni? 

51 Tehetséges vagy, de ugyanakkor a megpróbáltatásoktól nagyon is sújtva. De ha a fájdalom ébren 

tart, ne feledd, hogy ez csak egy csepp abból a keserű italból, amelyet mások isznak. Amikor a szívetek 

érzi a fájdalmat, imádkozásra készteti, és ebben intuitív módon felismeri az egyik feladatot, amelyet ez a 

nép hozott a földre. 

52 Imádkozzatok, gyermekeim, a fény, a béke és a testvériség gondolataival, mert ezek az imák nem 

fognak elveszni az űrben, hanem erejük megtartja őket a szellemi rezgésben, és azoknak a szívéhez 

irányítja őket, akikért imádkoztatok. Szavam nem válhat számotokra hétköznapivá, ugyanolyan alázattal 

és buzgósággal jöjjetek, mint az első napokban, hogy imátokat érezzék testvéreitek. Mert eljön a nap, 

amikor úgy fogjátok érezni, hogy egész lényetek megrendül, és az a nap lesz az utolsó alkalom, amikor 

ebben a formában beszélek hozzátok. 

53 Mit gondoltok, mire hívtalak titeket most, ti emberek sokasága? Csak azért, hogy meggyógyítsa 

betegségeiteket, vagy hogy visszaadja elveszett békéteket? - Nem, emberek; ha felemeltelek benneteket az 
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igazi életre, hitet gyújtottam a szívetekben, mosolyt varázsoltam az arcotokra és erőt a testetekbe, az azért 

volt, mert így akartalak felvértezni benneteket, hogy fel tudjatok állni a harcra. De látom, hogy sokan csak 

magukra gondolnak, és csak azért vesznek részt a leckéimen, hogy lelki békét keressenek, anélkül, hogy a 

legkevésbé is tudni akarnának a rájuk váró feladatról. Mások távoznak, amint megkapták, amire vágytak, 

anélkül, hogy érdeklődnének tanításom tanulmányozása és értelmének megértése iránt. 

54 Mindannyian elhívást kaptatok, hogy részt vegyetek ebben a munkában, és ezért kiöntöttem az 

Igémet erre a népre, hogy ők is megtartsák a szívükben, még ha csak egy mondatomat is. 

55 A tanításom azt mondja nektek: Ha nem teszitek ismertté Szavamat az emberiség előtt, a kövek 

fognak beszélni, hogy tanúságot tegyenek igazságomról és az időkről, amelyekben éltek. De ne várjátok 

meg, hogy a kövek megszólaljanak, mert azok úgy fogják ezt megtenni, hogy megremegtetik a földet, 

felborzolják a tengereket, vagy áradatokban törnek elő a vulkánok kráteréből. 

56 Jobb lesz, ha időben felkészültök, hogy amikor ezt a világot dögvészek, ismeretlen betegségek és 

mindenféle nyomorúságok pusztítják, ti - szétszóródva a föld minden útján - elhozzátok kedves, erősítő 

Igémet a szívekbe, hogy szelíd szellőként érkezzetek azokhoz, akiket a hurrikánok ostoroztak. 

57 Tegyétek félre a lustaságotokat, és használjátok ki a ma rendelkezésetekre álló értékes időt, mert 

nem tudhatjátok, hogy az eljövendő időkben lesz-e békétek arra, hogy tanulmányozzátok és elmélyedjetek 

az Igémben. 

58 Imádkozzatok, mint jó tanítványok, és töltsétek meg szíveteket nemes célokkal. Ne felejtsétek el, 

hogy nem teszek különbséget faj, osztály vagy vallás közöttetek, hogy bárhová mentek, úgy érezhessétek 

magatokat, mintha a hazátokban lennétek, és mindenkit, akivel találkoztok, bármilyen fajú legyen is, 

annak tekintsetek, aki valójában: a testvéreteknek. 

59 Elhoztam nektek ezt az Igét, és hagytam, hogy a ti nyelveteken halljátok, de megbízlak benneteket, 

hogy később fordítsátok le más nyelvekre, hogy mindenki megismerje. 

60 Így kezditek el építeni Izrael igazi tornyát, azt, amely szellemileg egyesít minden népet eggyé, 

amely minden embert egyesít abban az isteni, megváltoztathatatlan és örök törvényben, amelyet Jézus 

szájából tapasztaltatok a világban, amikor azt mondta nektek: "Szeressétek egymást!". 

61 Vizsgáljátok meg az Igémet, amíg meg nem bizonyosodtok annak tisztaságáról és igazságáról. 

Csak így leszel képes bátran járni az utadat, és szilárdan kiállni a szellemet fenyegető materialista eszmék 

behatolásával szemben. Mert az anyagiasság halál, sötétség, igás és méreg a szellem számára. Soha ne 

cseréld el szellemed fényét vagy szabadságát földi kenyérre vagy csekély anyagi javakra! 

62 Bizony mondom nektek: Aki bízik Törvényemben és kitart a hitben mindvégig, az soha nem fog 

hiányt szenvedni az élet anyagi táplálékában, és a Lelkemmel való egyesülés pillanataiban végtelen 

irgalmasságom révén mindig megkapja az örök élet kenyerét. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 35  
1 Boldogok, akik alázattal és hittel kérnek Engem a lelkük fejlődéséért, mert megkapják, amit 

kérnek az Atyjuktól. 

2 Boldogok azok, akik tudnak várni, mert irgalmas segítségem a megfelelő pillanatban eléri a 

kezüket. 

3 Tanuljatok meg kérni és várni is, tudva, hogy semmi sem kerüli el szeretetakarásomat. Bízzatok 

abban, hogy akaratom minden szükségletetekben és minden próbatételetekben megnyilvánul. 

4 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy apjától azt kérje, ami az Ő igazságosságának és szeretetének 

törvényén belül van, és az apának a maga részéről kötelessége gondoskodni a gyermekről. 

5 Azt mondom nektek, hogy azok, akik itt a földön engedelmeskednek Akaratomnak, élvezni fogják 

szeretetemet, amikor lélekben lesznek. 

6 Amikor kereszted terhe nyomaszt, hívd segítségül Segítődet, és azonnal segítségedre sietek. 

7 Imádkozzatok egy rövid, de hangos és őszinte imát a megpróbáltatások pillanataiban, és 

megnyugvást fogtok érezni; és amikor eléritek, hogy összhangba kerüljetek Uratokkal, akkor 

elmondhatom nektek, hogy az Én akaratom a tiétek, és a ti akaratotok az enyém. 

8 Ne csak akkor imádkozz, amikor fájdalmas megpróbáltatáson mész keresztül, imádkozz akkor is, 

amikor békében vagy, mert akkor a szíved és a gondolataid képesek lesznek másokkal foglalkozni. És ne 

imádkozzatok csak azokért, akik jót tettek veletek, vagy azokért, akik nem ártottak nektek, mert bár ez 

érdemdús, de nem olyan nagyszerű, mint közbenjárni azokért, akik bármilyen módon ártottak nektek. 

9 Ne feledjétek, hogy én, a ti Mesteretek, azoknak a segítője és megváltója voltam, akik Pilátus előtt 

azt kiáltották: "Feszítsd meg Őt!". Feszítsd meg Őt!" - Ti is segíthettek testvéreiteknek, hogy önátadással 

hordozzák keresztjüket: imákkal, gondolatokkal, szavakkal és anyagiakkal is. Így elviselhetőbbé teheted 

annak az engesztelését, akit fájdalmának vagy küzdelmének súlya nyomaszt. 

10 Ez a megfelelő alkalom arra, hogy irgalmasak legyünk. Ezért imádkozzatok, kérjetek és 

dolgozzatok, a földek termékenyek és várnak rátok. 

11 Imádkozzatok a nemzetek békéjéért, vonzzátok azt imáitokkal. Küldjetek gyógyító balzsamot 

gondolataitokon keresztül, és sugározzatok fényt testvéreitek elméjébe. Bizony mondom nektek, 

kéréseitek soha nem maradnak meghallgatás és meghallgatás nélkül Atyátok előtt. 

12 Készüljetek fel, mert sokan tagadni fogják, hogy az emberi elmén keresztül ismertettem meg 

magam. De azt fogjátok mondani nekik, hogy ez nem az első alkalom, hogy ez megtörtént: hogy Isten az 

embereken keresztül szólt a Három Korszakban, hogy az idők kezdetétől fogva az emberiségnek adott 

minden prófécia, sugallat és kinyilatkoztatás emberi közvetítéssel kapott isteni hang volt, amely minden 

idők embereit vezette. 

13 Azok, akik tagadják, ellentmondanak vagy felháborodnak a tanúságtételed miatt, azért 

cselekszenek így, mert nem tudják, mi a szellemi megnyilvánulás, még akkor sem, ha tudósoknak nevezik 

magukat a földön. 

14 Az az akaratom, hogy az emberiség, ezen az embereken keresztül, akik tanúi voltak 

megnyilvánulásomnak ebben a formában, megtanulja, hogy az ember eredettől fogva arra rendeltetett, 

hogy közösségben legyen Mennyei Atyjával, hogy hanghordozóként szolgálja Őt ezen a bolygón, és hogy 

bár a múltban elszigeteltek voltak azok az emberek, akiknek ajkán keresztül az Úr beszélt, most olyan 

időket élsz, amikor az emberek nemzedékről nemzedékre nagyobb tökéletességet és tisztaságot érnek el az 

Atyával való szellem-lélek közösségben. 

15 Bejelented, hogy abban az időben az emberek mindent az Urukkal fognak megbeszélni, hogy az 

Isteni Törvény parancsain belül végezzék el a világban a munkájukat. A családapa azokkal a szavakkal 

szól a gyermekeihez, amelyeket az Úr ad az ajkára. A tanítók magasabb sugallatra fognak tanítani, az 

uralkodók tudni fogják, hogyan közvetítsék Isten akaratát népeiknek, a bírák alávetik magukat 

lelkiismeretük szavának, amely annak a fénye, aki mindent tud, és aki ezért az egyetlen, aki képes 

tökéletesen ítélkezni. Az orvosok mindenekelőtt az isteni erőben fognak bízni, és szavuk és gyógyító 

erejük az Úrtól fog származni. A tudósok meg fogják érteni azt a nehéz feladatot, amelyet magukkal 

hoztak a Földre, és szellemi felkészültségüknek köszönhetően isteni sugallatokat fognak kapni. Végül 

mindazok, akik a világra hozták a küldetést, hogy a lelkeket az evolúció útján vezessék, tudni fogják, 
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hogyan emelkedjenek fel, hogy fogadják kinyilatkoztatásaimat, és hozzák el azokat az emberek szívébe 

azzal a világossággal és tisztasággal, amellyel ők kapták őket. 

16 Egy eljövendő korszakról beszélek nektek, amelyet abban a bizonyosságban kell hirdetnetek és 

prófétálnotok, hogy be fog következni. De ha a testvéreitek gúnyt űznének a próféciátokból, ne essetek 

kétségbe, mert még János apostolt is kigúnyolták, sőt őrültnek tartották, amikor közölte, hogy mit kapott 

az Atyával való egyesülésében. Mindazonáltal eljött az óra, hogy beteljesedjen mindaz, ami egyesek 

számára lehetetlennek, mások számára pedig furcsának és érthetetlennek tűnt. 

17 Az idő, amelyben ma éltek, pontosan az az idő, amelyben beteljesedik mindaz, amit a Mester 

látnokának, prófétájának és hanghordozójának száján keresztül mondtam. 

18 A szeretet és az igazság apostolát szellemi látomása miatt üldözték, mártírhalált halt és száműzték. 

Mégsem hiányzott neki az Én védelmem az üldözőivel és hóhéraival szemben, ezért mondom nektek, 

hogy ne féljetek. Ha emiatt bebörtönöznek, én szabadon bocsátalak; ha megtagadnak tőled munkát vagy 

kenyeret, én megőrizlek; ha megaláznak vagy rágalmaznak, én megdicsérlek és igazságot szolgáltatok 

neked; és ha megölnek, én feltámasztalak az igaz életre. 

19 Ezért mondom nektek, hogy imádsággal készüljetek fel, hogy szelídséggel, erővel, hittel és 

szeretettel teli szívvel terjeszthessétek ezt a próféciát és adhassátok át testvéreiteknek ezt a bizonyságot. 

20 Mindennek, amit e felkészülés alatt az Én nevemben teszel, jó gyümölcsöt kell teremnie, és látni 

fogod, hogy minden, amire vágytál, valóra válik. 

21 Ahogyan a múlt idők népeinek tett ígéreteimet teljesítettem, úgy fogom teljesíteni azokat nektek is. 

22 A félelem idején éltek, amikor az emberek úgy tisztítják meg magukat, hogy a szenvedés poharát a 

végsőkig kiürítik. De azok, akik tanulmányozták a próféciákat, már tudták, hogy közeleg az az idő, amikor 

mindenütt háborúk fognak kitörni, mert a nemzetek nem értik meg egymást. 

23 Az ismeretlen betegségek és járványok még nem jelentek meg az emberiség körében, és 

összezavarják a tudósokat. De amikor a fájdalom eléri a tetőfokát az emberek között, még lesz erejük 

kiáltani: "Isten büntetése!". De nem én büntetem, hanem ti büntetitek magatokat, amikor eltértek a 

szellemeteket és a testeteket irányító törvényektől. 

24 Ki szabadította fel és hívta ki a természet erőit, ha nem az emberek ésszerűtlensége? Ki szegte meg 

törvényeimet? - A tudósok arroganciája! De bizony mondom nektek, ez a fájdalom arra fog szolgálni, 

hogy gyökerestől kitépje a gyomokat, amelyek az emberek szívében nőttek fel. 

25 A mezőket holttestek fogják borítani, még az ártatlanok is elpusztulnak. Egyesek tűzben, mások 

éhségben, megint mások háborúban halnak meg. A föld megremeg, a természet erői mozgásba lendülnek, 

a hegyek lávát okádnak, és a tengerek háborgani fognak. 

26 Megengedem az embereknek, hogy a szabad akaratuk által megengedett határig feszítsék 

romlottságukat, hogy a saját művüktől elborzadva, lelkükben valódi bűntudatot érezzenek. 

27 Alázatos tanítványok, a testvéreitek iránti szeretet emberei, bár tele vagytok tökéletlenségekkel: a 

háború által felszabadított szenvedélyek hatását ellensúlyozzátok békés gondolatokkal, lelki fénnyel 

telített imákkal, testvéri szavakkal, igazságot és szeretetet tartalmazó cselekedetekkel. Fel kell 

készülnötök, mert a háború végén, amikor ez a harc véget ér, a tömegek messziről jönnek majd, hogy 

balzsamot keressenek a testnek és a léleknek. 

28 Ne hagyj el minket, amikor eljön az az óra, ó Mester - mondják nekem ezek az emberek. Erre azt 

válaszolom, hogy nem hagyhatlak el benneteket, mert jelen vagyok minden teremtett dologban. 

29 A természet erőin keresztül fogok szólni az emberekhez, a tengerekből fel fog törni a Hangom, és 

e bolygó egyik végétől a másikig a lelkek érezni fogják, hogy megérintette őket Annak a Fénye, aki az 

egyetlen, aki igazi gyengédséggel mondhatja nektek: "Szeressétek egymást!". 

30 Ez a parancsolat sokak számára bíróvá válik, mások nyílt sebként fogják érezni a szívükben, és 

egyesek számára olyan lesz, mint egy őr, aki nem hagyja őket aludni a teljesítése miatt. 

31 Most már látjátok, hogy nem leszek képes elválasztani magamat tőletek, ahogyan egy prófétám 

mondta egyszer: hogy ebben az időben Lelkem kiárad minden testre és minden lélekre. 

32 Bárhová mész, én előtted megyek. Bárhol is kerestek Engem, meg fogtok találni. Bárhová 

fordítjátok a szemeteket, látni fogtok Engem. De nem akarom, hogy a mai napon csak keserűséget és nagy 

megpróbáltatások előjeleit hirdessem nektek az Igémmel. Amikor minderről beszélek nektek, az azért van, 
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hogy ébren legyetek és imádkozzatok, hogy a megpróbáltatások ne lepjenek meg benneteket, amikor rátok 

törnek. 

33 Ahogyan bejelentettem nektek a háborút és a nagy csapásokat, amelyek az emberiségre várnak, azt 

is elmondom nektek, hogy eljön a nap, amikor a föld minden nemzete békét fog élvezni, amikor az 

emberek szeretni fogják egymást Bennem, és életük, munkájuk, műveik a világban a kellemes imádat lesz, 

amely illatos tömjénként fog felszállni Hozzám erről a bolygóról. 

34 Azt kérdezitek tőlem: "Uram, mikor jön el ez az idő?" És én válaszolok neked: Amikor az 

emberiség megtisztította magát a fájdalom, a bűnbánat, a megújulás és a jó gyakorlása által. 

35 Ha az emberi szellem teljesíti az Atyjával kötött szövetséget, akkor én viszont a végsőkig 

teljesítem ígéreteimet. Tudatosítani fogom titkomat, és bölcsességben, békében és kinyilatkoztatásokban 

fogom terjeszteni gyermekeim között. 

36 Népem, figyeljetek és imádkozzatok, amíg ezen a világon jártok. Készüljetek fel szellemileg és 

fizikailag, mert hamarosan elküldelek titeket, hogy beszéljetek az igazságomról. 

37 Készítsétek fel a szellemeteket az imádság, a szeretet és az alázat gyakorlása által, amit tanításom 

megmutat nektek, és készítsétek fel a testeteket is azáltal, hogy eltávolítjátok belőle a rossz szokásokat, a 

rossz erkölcsöket és engedelmessé teszitek, amíg a Lélek tökéletes munkatársává nem teszitek. Ha egyszer 

felkészültél, megtapasztalod, hogy milyen tisztán fog megjelenni előtted az út. Ezért mondom nektek, 

hogy a szellem élete az isteni kebelből való távozásától a visszatéréséig a fejlődés létrája. 

38 Amikor az Atya megteremtett benneteket, a létra első fokára helyezett benneteket, hogy 

lehetőségetek legyen igazán megismerni és megérteni a Teremtőtöket, miközben ezen az úton haladsz. De 

milyen kevesen kezdték meg a fejlődés felfelé vezető útját az első lépcsőfok elhagyásával! A legtöbben 

összefogtak engedetlenségükben és lázadásukban, rosszul használták ki a szabadság ajándékát, és nem 

hallgattak a lelkiismeret szavára; hagyták, hogy az anyag uralkodjon rajtuk, és így kisugárzásaik révén 

hatalmat teremtettek - a gonosz hatalmát -, és szakadékot ástak, amelybe befolyásukkal kellett 

belerángatniuk testvéreiket, akik véres harcot kezdtek gyengeségeik és romlottságuk, valamint a 

felemelkedés és tisztaság iránti vágyuk között. 

39 Mennyire más lett volna az életetek a földön, ha folyamatosan a jóságban és az igazságosságban 

maradtatok volna. Mert abban learathattátok volna szeretetem gyümölcseit. Mindazonáltal nem vagytok 

elveszve, és nem is száműztelek benneteket az országomból. Ennek bizonyítéka az, hogy amikor eljöttem 

hozzátok, emberi formába csomagolva Jelenlétemet, leszálltam a világba, amelyet oly sok hibával és 

tökéletlenséggel teremtettetek. 

40 Itt, ezen a világon adtam nektek a Véremet és a Testemet, hogy bebizonyítsam nektek, hogy 

szeretlek benneteket a tévelygésetek és a hálátlanságotok ellenére. 

41 Az Én megváltoztathatatlan Törvényem, amelyet az első időkben adtam nektek, a próféták jóra 

intései, az Én Tanításom és minden egyes üzenetem az a szellemi fény, amelyet az ember a lelkiismeretén 

keresztül kapott; és szelleme egybeolvadt volna az enyémmel, ha fejlődése kezdetétől fogva a Törvényben 

és a tisztaságban maradt volna. 

42 Az emberek paráznasága, tudatlansága, szellemi emelkedettségük hiánya és a vétkeik által okozott 

szenvedések adtak alkalmat arra, hogy az Atya leszállt, hogy megmentse őket, megismertetve velük a 

Bölcsesség Könyvét, amelyet a világ örömei kedvéért megvetettek, és hogy újra megmutassa nekik az igaz 

utat. 

43 Sok évszázad telt el, és sokszor kellett a lényeknek visszatérniük a világba; de még mindig nem 

értik törvényem lényegét és saját szellemük természetét. 

44 Én még mindig emberszabású módon ismertetem meg magam az emberekkel, bár azt is mondom 

nektek, hogy amit ebben az időben kinyilatkoztatok, az az a tanítás, amely a szellemeket arra a szintre 

emeli, amelyről beszélek nektek, és amelyről felismerhetnek és kijavíthatnak minden hibát, újjáépíthetik, 

ami elpusztult, és visszaszerezhetnek mindent, amit elvesztettek. 

45 Isteni vetésemben egyetlen mag sem veszett el, bár az emberek bukása késleltette annak szellemi 

virágzását és gyümölcsözését. 

46 Ebben az időben a földet felássák, ami nagy fájdalommal jár az emberiség számára, de szükséges, 

hogy megtaláljam magvaimat, hogy elválasszam a kévéktől. 

47 Mi volt az oka a bűnödnek és a Törvényemmel szembeni engedetlenségednek? 
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48 Halljátok, tanítványok: Mielőtt életre keltetek volna, már jelen voltam, és Lelkemben el volt rejtve 

a tiétek. De nem akartam, hogy érdemek nélkül örököljétek az Országomat. Nem akartam, hogy birtokba 

vegyétek azt, ami volt, anélkül, hogy tudnátok, ki teremtett benneteket, és azt sem akartam, hogy irányítás, 

cél és eszmény nélkül távozzatok. 

49 Ezért adtam nektek lelkiismeretet, hogy az útmutatóként szolgáljon nektek. Szabad akaratot adtam 

nektek, hogy műveitek valódi értéket képviseljenek előttem. Azért adtam nektek szellemet, hogy az 

mindig vágyjon arra, hogy a fényes és tiszta felé emelkedjen. Azért adtam nektek a testet, hogy a szívetek 

segítségével érezzétek a jót és a szépet, és hogy próbakövként, állandó próbatételként szolgáljon nektek, és 

eszközként is, hogy az anyagi világban élhessetek. A föld a szellemetek iskolája volt; az isteni Mester 

jelenlétét soha nem nélkülözte. Az emberi élet a megtestesült szellem számára a mély bölcsesség könyve 

volt. 

50 Amikor a teret először megvilágította a szellemek jelenléte, ezek - mivel még mindig bukdácsoltak 

és dadogtak, mint a kisgyermekek, és nem volt sem fejlődésük, sem erejük ahhoz, hogy a magas 

spiritualizáció helyein maradjanak - úgy érezték, hogy szükségük van egy támaszra, egy alapra, hogy 

erősnek érezzék magukat, és így az anyag és az anyagi világ megadatott nekik, és új állapotukban 

tapasztalatot és tudást szereztek.*. 
* Lásd a függelék 5. megjegyzését 

51 Még nem tudatosult bennetek, hogy milyen küldetést kell teljesítenetek az emberiség körében 

ebben az időben; de Szavammal megismertetem veletek a küzdelmeteket és a cél eléréséhez vezető utat. 

52 Az agyatok kicsi, és önmagában nem képes megérteni a birtokotokban lévő ajándékok értékét és 

annak a munkának a jelentőségét, amelyet az Atya e népen keresztül akar elvégezni az emberiség körében. 

53 Bölcs és hatalmas Akaratom utat nyit hírnökeimnek, tanítványaimnak, prófétáimnak, hogy 

elmenjenek Szavam kinyilatkoztatásának jó hírével, hogy egyúttal előkészítsék az utat testvéreitek nagy 

tömegeinek, akiket ti külföldieknek neveztek, hogy eljöjjenek nemzetetek kebelére. 

54 Úgy tűnik, hogy ezek a tömegek kenyeret keresnek a testnek és békét a szívnek. Tudom azonban, 

hogy az ő szellemük lesz az, amely a minden lélek legbelsőbb részében őrzött ígéretem beteljesülését fogja 

követni. 

55 Távoli országokból és nemzetekből látjátok majd testvéreiteket, akik a szellemük felszabadítására 

vágyva érkeznek. Az ősi Palesztinából is tömegesen fognak jönni, mint amikor Izrael törzsei átkeltek a 

sivatagon. 

56 Zarándokútja hosszú és fájdalmas volt, mióta kiűzte méhéből azt, aki az Ő országát ajánlotta fel 

neki új örökségként. De már közeledik az oázishoz, ahol megpihen és elgondolkodik Szavamon, majd 

törvényem ismeretében megerősödve továbbhalad azon az úton, amely megmutatja neki a rég elfeledett 

fejlődését. Akkor sokan azt fogják mondani, hogy a ti nemzetetek az ígéret új földje, az Új Jeruzsálem. 

Elmondjátok majd nekik, hogy az ígéret földje túl van ezen a világon, és hogy ahhoz, hogy elérjük, 

lélekben kell ezt megtennünk, miután átmentünk e korszak megpróbáltatásainak nagy sivatagán. Azt is 

meg kell mondanod nekik, hogy ez a nemzet csak egy oázis a sivatag közepén. De meg kell értenetek, 

emberek, hogy az oázisnak árnyékot kell adnia a kimerült vándoroknak, és emellett kristálytiszta és friss 

vizét kell kínálnia a kiszáradt ajkúaknak, akik menedéket keresnek benne. 

57 Mi az az árnyék és az a víz, amelyről beszélek neked? - Tanításom, emberek, isteni útmutatásom a 

szeretet tevékenységére. És kiben helyeztem el a kegyelemnek és áldásoknak ezt a gazdagságát? - 

Bennetek, emberek, hogy egyre inkább megszabadítsátok szíveteket minden önzéstől, és tiszta tükörként 

mutassátok be azt minden egyes cselekedetetekben. 

58 Nem töltené-e el az elméteket és a szíveteket örömmel, ha a szeretetetek révén képesek lennétek 

megtéríteni ezt a hagyományaihoz annyira ragaszkodó és szellemileg stagnáló népet a szentháromságos-

mariánus szellemi tanításra? Nem lenne-e öröm köztetek, ha a régi Izrael az új Izrael közvetítésével térne 

meg, vagyis ha az előbbiek az utóbbiak által nyernék el a kegyelmet? Eddig semmi sem győzte meg a 

zsidó népet arról, hogy erkölcsi és szellemi fejlődésük érdekében szakítaniuk kell a régi hagyományokkal. 

Azok az emberek, akik azt hiszik, hogy Jehova és Mózes törvényeit teljesítik, de valójában még mindig az 

Aranyborjút imádják. 
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Közel van az idő, amikor ez a tévelygő nép, amely szétszóródott a világban, felhagy a földre való 

tekintetével, és az égre emeli tekintetét, hogy megkeresse azt, akit kezdettől fogva Megváltónak ígértek 

nekik, és akit félreismertek és megöltek, mert szegénynek tartották, és semmi jót nem találtak benne. 

59 Most eljön az óra, amikor az a kereszt, amelyet ítéletükkel rám róttak, az igazság könyökévé válik 

minden egyes ilyen szellem számára, míg végül ajkuk felkiáltja majd: "Jézus volt a Messiás!". 

60 Lelki szegénységükben, nyomorúságukban és fájdalmukban fognak Engem keresni, és meg fognak 

lepődni, amikor meglátják, hogy Ő, aki az ő szemükben semmit sem birtokolt a világon, mindent birtokol, 

és hogy azok a kincsek és az ország, amelyekről oly gyakran beszélt nekik, az igazság, és rá fognak jönni, 

hogy semmi a világon - semmilyen kincs, semmilyen gazdagság nem hasonlítható a Lélek békéjéhez. 

61 Ha az az ember elfordult is tőlem, én még mindig várok rájuk. Mert az emberek megszeghetik a 

szavukat, sőt még a szövetségüket is, de Én változhatatlan vagyok, és soha nem szegem meg az 

ígéreteimet. 

62 Ha azt mondták neki, hogy én leszek a Megváltója, meg fogom váltani; ha azt mondták neki, hogy 

beviszem az Országomba, beviszem az Országomba. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 36 
1 Szavam szelíd kedvességével szemben mély bűntudat szállja meg a fejlődés útjáról letért lelket. 

Szavaim szeretetteljes szelídsége sírásra készteti az embert, mert elfogadja, hogy bűnei nem érdemlik meg 

a bocsánatot. 

2 Megvigasztalom azt, aki őszintén megbánja bűneit, megbocsátom vétkeit, és segítek neki jóvátenni 

az általa okozott rosszat. Tudjátok meg, hogy aki nem tér meg, az nem jut el hozzám, mert csak a 

bűnbánatból fakadhat a megújulás, a javulás és a megtisztulás. Azt is tudjátok, hogy csak a megtisztított 

lelkek léphetnek be a jelenlétembe. De hogyan tudnátok igazán bűnbánatot érezni, ha nem tudnátok, hogy 

milyen nagyok a vétkeitek? El kellett jönnöm az emberekhez, hogy megértessem velük, mit jelent az isteni 

igazságszolgáltatás előtt: elvenni egy embertárs életét, lerombolni a hitet, becsapni egy lelket, elárulni egy 

szívet, meggyalázni az ártatlanságot, gyalázatot okozni, elvenni egy testvértől, ami az övé; hazudni, 

megalázni, és annyi tökéletlenséget, amit ti nem vettetek észre, mert megszoktátok mindezt. De eljött a 

szeretet Igéje, és annak lényegében egy tökéletes igazságosság jelenlétét találtátok meg, amely 

lelkiismereteteken keresztül felismertette veletek minden egyes rossz cselekedeteteket, megvizsgálta 

gondolataitokat, és emlékeztetett benneteket a már elfelejtett lelki beteljesedésre. 

3 Csak ekkor ismerted fel vétkeid nagyságát, hibáid nagyságát, amelyek korábban jelentéktelennek 

tűntek számodra, és csak ekkor értékelted helyesen az általad okozott sok szenvedés és fájdalom 

súlyosságát. Ekkor szégyelltétek magatokat, éreztétek, hogy teljes meztelenségetekben és foltjaitokkal 

együtt nézlek titeket. Ezért gyengédséggel, békével és tisztasággal teli Szavamat hallva egy pillanatra 

méltatlannak érezted magad szeretetemre. De azonnal hallottátok, hogy pontosan titeket keresek; és 

szívetek, amely könnyeivel megmosakodott annak bizonyítékaként, hogy megbántátok, hogy 

megtisztuljatok és szolgáljatok Engem, elindult lelki fejlődésének útján. 

4 Lehetetlen, hogy gyermekeim közül valaki elfelejtsen Engem, mivel lelkében hordozza a 

lelkiismeretet, amely az Én Lelkem fénye, amely által előbb-utóbb fel kell ismernie Engem. 

5 Egyesek számára könnyű behatolni az Igém értelmébe, és megtalálni benne a fényt; mások 

számára azonban az Én Igém rejtély. 

6 Mondom nektek, hogy nem mindenki képes megérteni az üzenetem szellemiségét ebben az időben. 

Azoknak, akik nem tudnak, új időkre kell várniuk, hogy szellemük kinyithassa szemét kinyilatkoztatásaim 

fényére. 

7 Soha nem jöttem titokzatosságba burkolózó emberekhez. Ha képletesen beszéltem hozzátok, hogy 

felfedjem előttetek az Istenit, vagy hogy az Örökkévalót valamilyen anyagi formában ábrázoljam, azt azért 

tettem, hogy megértsetek Engem. De ha az emberek megállnak a formák, tárgyak vagy szimbólumok 

imádatánál ahelyett, hogy e tanítások értelmét keresnék, természetes, hogy évszázados stagnálást 

szenvednek el, és mindenben misztériumot látnak. 

8 Izrael egyiptomi tartózkodása óta, amikor az Én Vérem egy bárány vére testesült meg, voltak 

emberek, akik csak a hagyományok és rítusok szerint éltek, anélkül, hogy megértették volna, hogy az az 

áldozat annak a Vérnek a képe volt, amelyet Krisztusnak kellett kiontania, hogy lelki életet adjon nektek. 

Mások, akik azt hiszik, hogy Testem táplálja őket, anyagi kenyeret esznek, anélkül, hogy meg akarnák 

érteni, hogy amikor az Utolsó Vacsorán kenyeret adtam tanítványaimnak, az azért történt, hogy 

megértessem velük, hogy aki úgy veszi Igém értelmét, mint az ételt, az Velem táplálja magát. 

9 Milyen kevesen vannak azok, akik képesek megérteni isteni tanításaimat az igazságban, és milyen 

kevesen vannak azok, akik szellemmel értelmezik azokat. Ne feledjétek azonban, hogy nem egyszerre 

adtam nektek az isteni kinyilatkoztatást, hanem minden egyes tanításommal apránként magyarázom el 

nektek. 

10 Ha időnként zűrzavarba estetek, és téves értelmezés miatt másokat halmoztatok el, akkor 

természetes, hogy ma már nem értitek világosan a Harmadik Korszak szellemi tanítását, és nem 

értelmezitek helyesen. 

11 Szükséges, hogy elkezdjétek megdönteni bálványaitokat, lerombolni régi tévedéseiteket, és rendbe 

tenni gondolataitokat, hogy tudatára ébredjetek annak, hogy az Atya a legkorábbi időktől kezdve mindig a 

Lélekről beszélt hozzátok, és bár gyakran használt anyagi képeket, hogy tanítson benneteket, mindig a 

Szellemi Életre utalt. 
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12 Ébredjetek fel álmotokból, emberek, engedjétek, hogy szellemetek felfedezze az Én Igémet. Mert 

bizony mondom nektek, ha jól tanulmányozzátok és megértitek egyetlen tanításomat is, akkor behatoltok 

kinyilatkoztatásaim spirituális magjába. 

13 Emlékezzetek arra az utasításra, amelyben azt mondtam nektek: "Kérjetek, kérjetek, hogy 

megadassék nektek". Ma azt mondom nektek: tanuljatok meg kérdezni. 

14 Amikor most azt mondom nektek, hogy meg kell tanulnotok kérni, az azért van, mert a múltban a 

kérésetek hiányos és önző volt; csak arra gondoltatok, hogy magatokért vagy a szeretteitekért kérjetek. 

Mai tanításom azt mondja nektek, hogy meg kell tanulnotok átérezni mások bánatát. Tapasztald meg és 

érezd át felebarátod fájdalmát és szenvedését, a szerencsétlenséget, amely testvéreidet gyötri. Meg kell 

tanulnod megérteni azt, aki titokban hordozza a sebet, és átérezni azoknak a szenvedését, akiket nem 

láthatsz, mert messze vannak. Az utóbbiak közül azokra kell gondolnotok, akik más népeknél és 

nemzeteknél vannak otthon, akik más világokban vagy a túlvilágon vannak. Ne féljetek, ha egy nap 

megfeledkeztek magatokról, és csak másokra gondoltok, mert nem veszítetek semmit. Tudjátok, hogy aki 

másokért imádkozik, az magáért is imádkozik. 

15 Mennyi örömet adtok Lelkemnek, amikor látom, hogy gondolataitokat Atyátok keresésére 

emeltétek. Éreztetem veled jelenlétemet, és elárasztalak békével. 

Keress Engem, beszélj hozzám, ne törődj azzal, hogy a gondolataid túlságosan ügyetlenek ahhoz, hogy 

kifejezd a kérésedet; Én tudni fogom, hogyan kell megérteni őket. Beszélj hozzám azzal a bizalommal, 

amellyel az ember az Atyjához beszél. Bízd rám panaszaidat, mintha a legjobb barátodnak mondanád el. 

Kérdezz meg Engem arról, amit nem tudsz, mindenről, ami ismeretlen számodra, és én a Mester szavával 

fogok beszélni hozzád. De imádkozzatok azért, hogy abban az áldott pillanatban, amikor lelketek 

felemelkedik Hozzám, megkapjátok a fényt, az erőt, az áldást és a békét, amelyet Atyátok ad nektek. 

16 Még sok kinyilatkoztatást tartogatok a szellem számára a jövőben az ima segítségével. 

Tökéletesítsétek magatokat ebben a megnyilvánulásban, és képesek lesztek elérni a tökéletességet a 

kéréseitekben, vagyis megtanuljátok majd kérni. 

17 Amikor a szellemed belép a szellemi völgybe, hogy számot adjon földi tartózkodásáról és 

cselekedeteiről, akkor a legtöbbet fogok kérni tőled mindarról, amit kértél és tettél a testvéreid javára. 

Akkor azon a napon emlékezni fogtok a szavaimra. 

18 Egy korszak vége és egy új korszak kezdete hozta ezt a válságot és káoszt, amit most tapasztaltok. 

Ugyanaz történik egy súlyosan beteg emberrel, amikor a gyógyulás közeledik: inkább úgy tűnik, mintha a 

halál jött volna el. 

19 Minél nagyobb ez a válság az emberiségben, annál nagyobb lesz utána az egészsége. Bizony 

mondom nektek, így lesz, és ezt már évezredek óta hirdetem nektek. Most fel kell szerelkeznetek, meg kell 

erősödnetek a hitben, és fel kell készülnötök a harcra. 

20 Nektek, akik gyakran halljátok ezt az igét, azt mondom: Figyeljetek és imádkozzatok, mert nagy 

nyomorúság ideje jön el mindenki számára, egy olyan idő, amikor az emberek nem fognak élni minden 

erejükkel, aranyukkal és tudományukkal, hogy csökkentsék az isteni igazságosság súlyát. Azokban a 

napokban olyan események tanúi lesztek, amelyek a büszkék és beképzeltek számára abszurdnak és 

logikátlannak tűnnek majd; mert az lesz a helyzet, hogy a tanultak azokhoz fordulnak, akiket 

tudatlanoknak tartottak, hogy a gazdagok és hatalmasok felkeresik a rászorulókat, mert náluk több 

megértés és derű lesz a megpróbáltatásokkal szemben, több szeretet és több szellemi gazdagság. 

21 Néhányan azt mondják Nekem a szívükben: "Mester, nem kellett várnom ezekre a fájdalmas 

időkre, amelyeket Te hirdetsz, hiszen egész életem a szenvedés megpróbáltatásaiból állt". Erre azt 

mondom nektek: Boldogok vagytok, akik megacéloztátok magatokat a szenvedésben, mert amikor 

eljönnek azok a napok, nem fogtok többé sírni, hanem képesek lesztek bátorságot és vigaszt adni azoknak, 

akik nem ismertek ilyen szenvedést. 

22 Bizony mondom nektek: Ha az emberek többsége ma a szenvedés poharát issza, az azért van, mert 

a katona csak a csatában acélosodik meg, és mondom nektek, hogy a végső csata, a nagy csata közeledik. 

Ne hunyjátok be szemeteket és fületeket ezekben a pillanatokban testvéreitek fájdalma előtt, és ne 

próbáljatok elbújni a halál elől. Mert bizony mondom nektek, ahol a kishitű vagy hitetlen emberek a véget 

látják, ott lesz a kezdet; ahol azt hiszik, hogy a halált látják, ott lesz az élet. Mert jelen leszek, hogy 
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szeretetemmel betakarjalak benneteket, és segítek nektek belépni abba a világba, amelyet helyre kell 

állítanotok. 

23 Mindenről előre tájékoztatom Önt, hogy semmi ne érje meglepetésként. Keressük az eszközöket, 

hogy másokat figyelmeztessünk, és felkészülésre, imára, javításra és éberségre buzdítsunk. 

24 Ne feledjétek, hogy én vagyok az Atya Igéje, hogy az isteni lényeg, amit ebben a szóban kaptok, e 

Teremtő Szellem fénye, hogy mindannyiótokban hagytam Szellemem egy részét. De amikor látjátok a 

szegénységet, amely körülveszi azt a sokaságot, amely most Engem hallgat, és a terem alázatosságát, 

amelyben összegyűltök, csendben megkérdezitek Tőlem: "Mester, miért nem választottad a mostani 

megnyilvánulásodra valamelyik nagy templomot vagy templomot, ahol gazdag oltárokat és hozzád méltó 

ünnepélyes szertartásokat lehetett volna Neked felajánlani?". 

25 Válaszolok azoknak a szíveknek, akik így gondolkodnak a Mesterükről: Nem az emberek hoztak 

Engem ebbe a szegénységbe. Én magam azért választottam a városotok szegény külvárosában lévő 

szerény lakást a megnyilvánulásom helyszínéül, hogy megértessem veletek, hogy nem anyagi adományt 

vagy külső felajánlásokat kérek tőletek, hanem éppen ellenkezőleg: azért jöttem vissza, hogy ismét az 

alázatosságot hirdessem, hogy ebben találjátok meg a spiritualizációt. 

26 Elutasítok mindent, ami emberi hiúság és emberi pompa, mert csak az jut el Lelkemhez, ami 

szellemi, ami nemes és nagylelkű, ami tiszta és örökkévaló. Emlékezzetek, hogy azt mondtam a samáriai 

asszonynak: "Isten Lélek, és akik Őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Őt". Keress 

Engem a Végtelenben, a Tisztaben, és ott megtalálsz Engem. 

27 Az anyagi felajánlások közül, amelyeket az emberiség nyújt be Nekem, csak akkor fogadom el a jó 

szándékot, ha az igazából jó; mert a nagylelkű és nemes szándék nem mindig fejeződik ki ajándékban. 

Milyen gyakran ajánlják fel nekem az emberek az áldozatukat, hogy elfedjék gonosz tetteiket, vagy hogy 

cserébe követeljenek tőlem valamit. Ezért mondom nektek, hogy a lélek békéjét nem lehet megvásárolni, 

hogy sötét foltjaitokat nem mossa le az anyagi gazdagság, még akkor sem, ha a legnagyobb kincset 

tudnátok felajánlani Nekem. 

28 Bűnbánat, bánat, amiért megbántottatok Engem, megújulás, módosítás, jóvátétel az elkövetett 

vétkekért, mindez azzal az alázattal, amelyre tanítottalak benneteket, igen, akkor az emberek felajánlják 

Nekem a szív, az elme és a gondolat igazi áldozatait, amelyek végtelenül kedvesebbek Atyátok számára, 

mint a tömjén, a virágok és a gyertyák. 

29 Miért ajánljátok fel Nekem azt, amit én teremtettem nektek? Miért kínálsz Nekem virágot, amikor 

nem a te munkád? 

Ha viszont a szeretet, az irgalmasság, a megbocsátás, az igazságosság, a felebarátotok megsegítésének 

cselekedeteit ajánljátok fel Nekem, akkor ez a hódolat bizonyára lelki lesz, és úgy fog felemelkedni az 

Atyához, mint egy simogatás, mint egy csók, amelyet a gyermekek küldenek Uruknak a földről. 

30 Megnyilvánulásom az emberi elmén keresztül egyszerű és világos, akárcsak a forma, amelyben 

kifejezem magam. Mégis megremegsz tőle, és megérted a múltat, amelyet a szellemed már ismer, és 

tisztán látod a jövőhöz tartozó eseményeket. Ezért maradtok elbűvölve, amíg engem hallgattok, mert senki 

sem tud úgy olvasni a szívekben, mint ez a Mester. 

31 Különböző tájakról érkeztek, hogy menedéket keressetek a szélesre nyúló fa jótékony árnyékában, 

amely minden vándort meghív, hogy lombjai alatt felfrissüljön. De mondom nektek, hogy már közeleg az 

idő, amikor távoli földekről érkeznek emberek erre a nemzetre. 

32 A megérzés és az előérzet lesz az, ami hozzátok vezeti majd az embereket; a ti 

bizonyságtételeteket és békéteket keresik majd. Sokuknak elég lesz egy szó azoktól, akiket én tanítok 

nektek, hogy a spiritualizmus igazi apostolaiként teljesítsék feladatukat. 

33 Jaj ennek a nemzetnek, ha nem lenne kész szerető szívvel fogadni az idegent, mert városainak 

egyetlen köve sem maradna a másikra, ahogyan Jeruzsálemben történt! 

34 Nem tudatosult bennetek, hogy a megtisztulásotok célja, hogy méltóvá tegyen benneteket 

tanításaim befogadására, amelyeket közölni fogtok azokkal, akik kopogtatnak az ajtótokon? Nem 

emlékeztek arra, hogy a viharok, háborúk és szenvedélyek idején azt akarom, hogy ti legyetek a 

mentőcsónak, amely gondtalanul hajózik a gonoszság hullámai között, és megmenti testvéreiteket? 

35 Boldog, aki felkészül, mert lélektől lélekig hall engem. 
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36 Imádkozzatok testvéreitekért ebben a nemzetben, amelyben éltek, hogy legyenek türelmesek a 

megpróbáltatásokban, és érjék el a megtisztulásukat. Egy nagy szellemi végzet hozta ezt a népet a földre, 

és ennek beteljesítéséhez elengedhetetlen, hogy zajosak, felszereltek és éberek legyenek. 

37 Értsétek meg, hogy nem szabad haszontalan dolgokat kevernetek az Én Tanításom tanításával. 

Ugyanolyan tisztasággal kell közölnöd őket, mint amilyen tisztasággal kaptad őket Tőlem. Terjesszétek 

tanításaimat példátok és tanúságtételetek által régiókban, falvakban és tartományokban, és gondoskodjatok 

arról, hogy testvéreitek is megerősödjenek benne. Ennek a népnek szaporodnia kell, felszerelkeznie és 

szellemileg élnie kell, mert műveivel ennek az igazságnak a védelmezőjévé válik. 

38 Szerezzetek érdemeket, ó emberek, és ezen érdemek által szerezzétek meg ezt a kegyelmet 

azoknak, akik holnap befogadnak benneteket az otthonukba, vagy akiket nektek kell majd befogadnotok a 

sajátotokba. 

39 Tanítsd meg őket, hogy felfogják és megértsék, hogy ma azért jöttem a Lélekben, hogy a képzetlen 

és bűnös testeken keresztül ismertté tegyem magam. Senki se legyen ebben az emberi testben 

Lásd Istent! Hallani fogjátok az Igét, mert benne van az isteni lényeg, az, ami az Én Lelkemből származik. 

Ez az Ige az "Ige", és az "Ige" én vagyok, Ő, aki a végtelenségből szól hozzátok. 

40 "Az Ige" a Szeretet és az Igében kinyilatkoztatott Bölcsesség. Halljátok meg ezt a hangot, ti 

sokaság, és ne legyetek közömbösek, mert Isteniségem szentélyében vagytok. Meg kell újulnotok. Ha nem 

tisztítjátok meg elméteket, nem fogjátok tudni megérteni tanításomat. 

41 Boldogok azok, akik igyekeznek betölteni törvényemet, mert a bölcsesség fénye hamarosan 

felragyog bennük. 

42 Boldog az, aki a szellemének tökéletességéért küzd, mert őt a legmagasabb eszmény ihlette, 

amelyet Isten gyermeke elérhet. 

43 Csiszolom a szíveteket, mert belőlük fogok életvizet fakasztani a szomjazóknak. 

44 Amikor eljön a feladatod teljesítésének órája, ne a te akaratod szerint cselekedj, és óvakodj attól, 

hogy tökéletlen elképzeléseidet hozzáadd az Én szavamhoz vagy az Én munkámhoz. Mert 

profanizálódnátok és meghamisulnátok, és jó cselekedeteiteket kitörölnék az Igaz Élet Könyvéből. 

45 Fegyverkezzetek fel az igazságommal, és menjetek be a lakásokba. Hagyjátok, hogy 

meghallgassák az Én szavamat, és akkor eljön a béke. 

46 Néha a Háromsági-máriás Szellemi Tan hírnökeiként vagy munkásaiként fognak felismerni 

benneteket. Másrészt viszont megtörténhet, hogy az utcára dobnak, rágalmaznak vagy csalóként vádolnak 

benneteket. De ne félj, mert ha elítélnek téged, az ő ítéletük pillanata is el fog jönni számukra, és ha nem 

voltak képesek kinyitni a szemüket az igazságra, amikor te beszéltél hozzájuk, akkor majd, amikor egyszer 

az Én ítéletem alatt lesznek, emlékezni fognak szavaidra, és meglátják a fényt. 

47 Amikor egy nagy bűnös lelke elszakad ettől az anyagi élettől, hogy belépjen a Szellemi Völgybe, 

megdöbbenve tapasztalja, hogy a pokol, ahogyan azt elképzelte, nem létezik, és hogy a tűz, amelyről a 

múltban meséltek neki, nem más, mint cselekedeteinek szellemi hatása, amikor szembesül a könyörtelen 

Bíróval, aki a lelkiismerete. 

48 Ez az örökkévaló* ítélet, ez a fényesség, amely a bűnöst körülvevő sötétség közepette felragyog, 

erősebben ég, mint a legforróbb tűz, amit el tudsz képzelni. De ez nem egy előre elkészített kínzás, mint 

büntetés annak, aki megsértett Engem, nem, ez a kínzás az elkövetett vétkek felismeréséből fakad, a 

bánatból, hogy megsértette azt, aki a létét adta, hogy rosszul használta fel az időt és mindazt, amit az Úrtól 

kapott. 
Az "örökkévaló" itt a földi - időbeli, azaz túlvilági, de nem: az örökkévalóságig tartó - ellentétét jelenti. 

49 Azt gondoljátok, hogy meg kellene büntetnem azt, aki bánt Engem a bűneivel, még akkor is, ha 

tudom, hogy a bűn jobban fáj annak, aki elköveti? Nem látod, hogy maga a bűnös az, aki rosszat tesz 

magának, és hogy nem akarom büntetésével növelni azt a szerencsétlenséget, amit ő maga okozott 

magának? Csak azt engedem meg neki, hogy szemlélje önmagát, hogy hallja lelkiismerete kérlelhetetlen 

hangját, hogy kérdezzen és válaszoljon önmagának, hogy visszanyerje az anyag által elvesztett szellemi 

emlékezetét, és hogy emlékezzen eredetére, sorsára és fogadalmára; és ott, ebben az ítéletben kell 

megtapasztalnia a "tűz" hatását, amely kiirtja a gonoszságát, amely újból megolvasztja őt, mint az aranyat 

a tégelyben, hogy eltávolítsa belőle a károsat, a haszontalant és mindazt, ami nem szellemi. 
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50 Amikor egy lélek megáll, hogy meghallja lelkiismerete hangját és ítéletét - bizony mondom 

nektek, abban az órában az Én jelenlétemben van. 

51 A nyugalomnak, a csendessé és tisztává válásnak ez a pillanata nem minden szellem számára jön el 

egyszerre. Néhányan gyorsan belemennek önmaguk vizsgálatába, és így sok szenvedéstől kímélik meg 

magukat. Amint ugyanis ráébrednek a valóságra és felismerik tévedéseiket, felkészülnek arra, hogy a 

végsőkig vezekeljenek gonosz tetteikért. Mások, akiket elvakítottak - akár a bűn, akár valamilyen harag, 

akár azért, mert bűnös életet éltek -, sok időbe telik, mire kijönnek a vakságukból. Megint mások, akik 

elégedetlenek, mert azt hiszik, hogy túl korán ragadták el őket a földről, amikor még minden mosolygott 

rájuk, átkozódnak és káromkodnak, késleltetve a zűrzavartól való megszabadulás lehetőségét; és ezekhez 

hasonlóan rengeteg olyan eset van, amelyeket csak az Én bölcsességem ismer. 

52 Nincsenek olyan helyek sem, amelyeket kifejezetten azért hoztam létre, hogy a gyermekeim által 

elkövetett vétkekért vezekeljek. Mondom nektek, nincs olyan világ, ahová ne helyeztem volna el 

csodáimat és áldásaimat. 

53 Nem azt mondjátok, hogy ez a világ, amelyben éltek, a könnyek völgye, vagyis a vezeklés völgye? 

- De ki tette azt a könnyek völgyévé, Isten vagy az ember? - A mennyei paradicsom képévé tettem, 

csodákkal és kényelemmel telezsúfolva, a legkisebb és legjelentéktelenebb dolgokra is gondolva, hogy 

boldoggá tegyelek. És mégis, egy olyan világban, amelyet az emberiség jólétére és fejlődésére, örömére és 

szellemi fejlődésére hoztak létre, az emberek szenvednek, sírnak, kétségbeesnek és tönkremennek. 

54 De még egyszer mondom nektek, hogy nem az ember fájdalmára teremtettem ezt a világot; a 

világok olyanok, amilyenné lakói teszik őket. Ismerd fel, hogy az ember mennyire eltorzította az igazságot 

rossz értelmezései által, mennyire másként értelmezte a szimbólumot, amellyel a szellemi életet 

kinyilatkoztatták neki. 

55 Sem sötétség, sem tűz, sem láncok nem léteznek a mérhetetlenül nagy Szellemi Völgyben. 

56 Bűntudat és gyötrelem a tudás hiánya miatt, szenvedés a spiritualizáció hiánya miatt, hogy 

élvezhessék ezt az életet, ezek és még sok minden más is jelen van a szellemi élet küszöbére érkező 

szellemek engesztelésében, akik foltosan vagy felkészületlenül érkeznek a szellemi élet küszöbére. Ismerd 

fel, hogy nem tekinthetem az emberek bűnét, tökéletlenségét vagy romlottságát az Atyát ért sérelemnek, 

mert tudom, hogy az emberek maguknak okoznak rosszat. 

57 A föld sem szennyezett; ugyanolyan jó és tiszta, mint amilyen egykor az Atya kezéből származott. 

Ezért nem fogom kérni, hogy adjátok vissza neki a tisztaságát, hiszen nem tért el a rendeltetésétől, hogy 

anya, menedék és otthon legyen az emberek számára. Az emberektől viszont azt fogom követelni, hogy 

térjenek meg, újuljanak meg, tisztítsák meg lelküket és testüket, egyszóval, hogy térjenek vissza eredeti 

tisztaságukhoz, sőt, mutassák meg lelkükben azt a világosságot, amelyet az erény kifejlesztése, küzdelme 

és gyakorlása által nyertek. 

58 Tanítványok, álljatok meg ezen az oldalon, ne folytassátok e könyv tanítását anélkül, hogy előbb 

ne ültetnétek bele az elmétekbe és ne gondolkodnátok rajta hosszú ideig. Bizony mondom nektek, ez 

szolgálni fog benneteket ebben az életben, és megkönnyíti az utatokat abban, ami rátok vár. 

59 Az idők és korok során darabokban adtam át nektek a tanítást. Ma úgy tűnik nektek, hogy amit 

most tanítok nektek, az az utolsó, mert a ti értelmetekkel nem tudtok elképzelni nagyobb tökéletességet 

egy spirituális tanításban. Mindazonáltal ez nem az Én utolsó szavam, és nem is ez az emberi értelmes 

szerven keresztül adott igehirdetés az utolsó tanítás. És hogy ne gondoljatok többé erre, most elmondom 

nektek, hogy soha nem fogjátok megkapni az utolsó szavamat, az utolsó utasításomat. Mivel én vagyok 

"Az Örök Ige", természetes, hogy örökké szólok hozzátok és megvilágosítalak benneteket. Mert nekem 

nincs se kezdetem, se végem. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 37 
1 Az emberiségben minden időben voltak nagy szellemi világossággal rendelkező emberek, olyanok, 

akik megvilágították szomszédaik fejlődésének útját. 

2 Honnan jöttek ezek a lények a Földre? A legközelebbi világból*, ahol azok laknak, akiknek vissza 

kell térniük erre a bolygóra? - Nem, népem, azt mondom nektek, hogy a lények tudásából és jóságából 

következtetni tudtok arra a világra, ahonnan jöttek. 
Ez a földhöz közeli szférákra utal, a túlvilági szférákra, a "mennybe vezető létra" alsó fokaira, ahol a szellemi 

lények tartózkodnak, akiknek még meg kell tisztulniuk. 

3 A szellemi emelkedés fokozatai az örökkévalóság végtelen lépcsősorát jelentik. De a 

tökéletességhez vezető út hét szakaszból áll, amelyeknek az emberi életben is van egy tükörképe, amely 

szintén hét fejlődési szakaszra oszlik. 

4 Az emberi lény minden részének ki kell bontakoznia és fejlődnie ahhoz, hogy elérje azt a fényt, 

amellyel rendelkeznie kell, és hogy elérje az igazi spiritualizációt. 

5 Testének, elméjének, erkölcsének, szellemének és egész lényének át kell mennie ezen a hét nagy 

tanfolyamon, ezen a hét próbatételen*, amelyekből megtisztulva, tele fénnyel, vidámsággal, erővel, 

tudással és tapasztalattal fog kikerülni. Akkor képes lesz megérteni, hogy lelkében jelen van Isten 

Országa. 
* Lásd az "Igaz Élet Könyve" 1. kötetének magyarázatát a Hét Pecsétről. 

6 Az Isteni Akaratnak való engedelmesség, a szellemi sugallatok értelmezésére való érzékenység, az 

Atyával és a szellemi világgal való gondolkodáson keresztüli közösség - ezek azok az előrelépések a 

fejlődésetekben, amelyeket az új idő tartogat számotokra. 

7 Az emberiségnek voltak már időszakai, amikor az anyagi örömöknek élt; mások, amikor a 

hatalmat, az uralmat és a múló gazdagságot hajszolta; megint mások, amikor érzékeit fejlesztette ki, 

keresve mindannak szépségét, ami körülveszi; megint mások, amikor a vallás útjára lépett a szellem 

békéjének vágyában, és megint mások, amikor ezt a földet akarta a birodalmává, ezt az életet az 

örökkévalóságává és az anyagot az Istenévé tenni. 

8 Most az ember életében döntő időszak van, és ha jól megfigyelitek, minden területen, minden 

természeti erőben és hatalomban egy gigantikus küzdelmet, egy nagy csatát fedeztek fel. 

9 Ez egy szakasz vége, az emberiség. Azt azonban nem tudjátok, hogy mikor kezdődik az új idő; 

csak én, a Bárány, aki feltöri a pecséteket, fogom megmondani nektek. Ti még mindig a hatodik 

kinyilatkoztatás idejében éltek, amelyben a próféciák beteljesedését jelentő események egymás után 

következnek be. 

10 Hány vallás, hány szekta és doktrína fog elesni hatalmam fénykardja alatt, és hány tudomány és 

elmélet fog a feledés homályába merülni, amikor az új nap felvirrad, és a csend és a béke belép a szívekbe, 

és az emberek között igazi ima és igazi spiritualizáció lesz. 

11 Nem a vallások fognak egyesülni, mert a különbözőségeik nem teszik ezt lehetővé. Az a nép lesz 

az, amely a szeretet, az igazságosság és az igazság törvényében egyesül, amely egyedül Istentől származik. 

12 Ez az emberiség, amely közömbös minden isteni sugallat iránt, nincs tudatában annak, hogy a 

szelleme számára legjelentősebb időszak küszöbén áll. De most fel fog ébredni mély álmából, amikor 

elgondolkodik azokon a jóslatokon, amelyek az emberek közötti jelenlétemmel kapcsolatban még 

eljönnek. Mert mindannyiótoknak ébren kell lennie, amikor a Hetedik Pecsét megnyílik, hogy elhozza 

nektek a fényét. 

13 Közben felkészítem ezt a népet az Igémmel, hogy az igazság által inspirálva elindulhassanak, és 

taníthassák testvéreiket az Én Tanításom szeretet-tanításaira. 

14 Tápláljátok magatokat csak az igazsággal, és utasítsatok el mindent, ami nem tartalmaz tisztaságot, 

akkor a fény gyermekei fognak kikerülni belőletek. 

15 Engedjétek, hogy a gyerekek veletek együtt lássák a szellemi emelkedést, hogy biztos útravalót 

kapjanak ebben az életben. 

16 Vigyázz minden gyermekre, akinek a szíved szeretetteljes érzéseket, gyengédséggel teli 

gondolatokat tud nyújtani, akkor jót tettél velük. Műveiddel taníts szeretetet minden ember iránt. 
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17 Vigyázni fogok mindazokra, akiket nem tudtok őrizni, és nem engedem, hogy a gonosz mag, 

amelyet az emberek ebben az időben szétszórnak, megfertőzze és összezavarja ezeket a szellemeket. 

18 Én vagyok az, aki a szellemeket az Evolúció Törvényének megfelelően testet öltésre küldöm, és 

őszintén mondom nektek, hogy e világ hatásai nem fogják megváltoztatni terveimet. Mert minden 

ambiciózus hatalmi törekvés felett az Én Akaratom legyen meg. 

19 Minden emberi lény küldetést hoz a földre, sorsát az Atya előre elrendelte, és lelkét Atyai 

szeretetem felkeni. Hiába végeznek az emberek szertartásokat és áldják meg a kicsinyeket. Bizony 

mondom nektek, egyetlen korban sem tisztítja meg víz a lelket a Törvényem elleni vétkeitől. És ha én 

minden bűntől tiszta lelket küldök, a felekezetek papjai milyen szennyezettségtől tisztítják meg a 

keresztséggel? 

20 Itt az ideje, hogy megértsétek, hogy az ember eredete nem a bűn, hanem az, hogy születése a 

természet egy törvényének beteljesülése, egy olyan törvénynek az eredménye, amelyet nemcsak az ember 

teljesít, hanem a természetet alkotó összes teremtmény. Értsd meg, hogy "embert" mondtam, és nem "a 

szellemét". Az embernek megvan a hatalmam, hogy hozzá hasonló lényeket teremtsen, de a szellemek 

csak tőlem származnak. 

21 Növekedni és szaporodni egyetemes törvény. A csillagok is más, nagyobb csillagokból jöttek létre, 

ahogyan a mag is szaporodott, és soha nem mondtam, hogy ezzel a ténnyel vétkeztek vagy megsértették a 

Teremtőt. Akkor miért kellene bűnösöknek tartanotok magatokat, amikor ezt az isteni parancsolatot 

teljesítitek? Értsd meg, hogy a törvény teljesítése soha nem tudja megfertőzni az embert. 

22 Ami beszennyezi az embert, és eltávolítja a lelket a fejlődés útjáról, azok az alacsonyabb rendű 

szenvedélyek: a kicsapongás, a bűn, a paráznaság, mert ezek mind a törvény ellen valóak. 

23 Tanulmányozzátok és kutassátok, amíg meg nem találjátok az igazságot. Akkor többé nem 

fogjátok az élet Teremtőjének parancsait bűnnek nevezni, és jó cselekedeteitek példájával megszentelitek 

gyermekeitek létét. 

24 Amikor eszedbe jut, hogy azt mondtam neked, hogy a végtelenből jöttem, szomorú sóhaj szökik ki 

a mellkasodból a távolság gondolatára, amely elválaszt téged az Atyádtól. Akkor használjátok 

érzékeiteket, hogy felemeljétek őket Hozzám, és rajtuk keresztül a szellemeteket oda, ahol a Magasságos 

lakhelyét képzeltétek. Néha elégedett vagy az imádságoddal, de előfordul, hogy nem tudtad elérni azt a 

helyet, ahol az Isteni Lélek lakozik. 

25 Figyeljetek, tanítványok: Azt a Végtelent, amiről beszélek nektek, soha nem fogjátok tudni 

felmérni az értelmetekkel. Ez a Végtelen a gyengédségről, a fényről, a tisztaságról, a bölcsességről, a 

szeretetről és a tökéletességről beszél nektek, mert mindezeknek nincs se kezdete, se vége, mert ezek Isten 

tulajdonságai. 

26 Miután ez tisztázódott, értsétek meg, amikor Szavamban azt mondom szeretetemről, hogy férfivá 

vált, és gyengédségemről, hogy nővé vált. 

27 Nincs meghatározott vagy korlátozott helyem, ahol a Végtelenben lakozom, mert Jelenlétem 

minden létezőben ott van, mind az isteni, mind a szellemi, mind az anyagi világban. Tőlem nem tudjátok 

megmondani, hogy az Én országom melyik irányban fekszik; és ha tekinteteket a magasba emelitek, és az 

ég felé irányul, azt csak jelképesen tegyétek. Bolygótok ugyanis szüntelenül forog, és minden egyes 

mozgásával új mennyországrészeket és új magasságokat kínál nektek. 

28 Mindezzel azt akarom mondani nektek, hogy nincs távolság köztetek és köztem, és hogy az 

egyetlen dolog, ami elválaszt titeket tőlem, a ti tiltott cselekedeteitek, amelyeket tökéletes Törvényem és a 

szellemetek közé helyeztek. 

29 Minél nagyobb a tisztaságod, minél magasztosabbak a cselekedeteid és minél állandóbb a hited, 

annál közelebb, annál meghittebbnek, annál elérhetőbbnek fogsz érezni Engem az imádságodhoz. 

30 Hasonlóképpen: Minél inkább eltávolodtok a jótól, az igazaktól, a megengedettől, és átadjátok 

magatokat a sötét és önző élet anyagiasságának, annál inkább érezni fogjátok, hogy egyre távolabb kerülök 

tőletek. Minél inkább eltávolodik a szívetek törvényem teljesítésétől, annál érzéketlenebbé válik Isteni 

Jelenlétem iránt. 

31 Értsétek meg, hogy miért nyilvánítom meg Szavamat ebben a formában, és miért készítelek fel 

titeket a szellem és a szellem közötti párbeszédre. 
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32 Mivel azt hittétek, hogy végtelenül távoli vagyok, nem értettétek, hogyan jöjjetek hozzám. Azért 

jöttem hozzátok, hogy éreztessem veletek Isteni Jelenlétemet, és hogy bebizonyítsam nektek, hogy az Atya 

és gyermekei között nincsenek távolságok vagy terek, amelyek elválasztják őket. 

33 Értsd meg azt is, hogy Atyád kegyelemben részesített téged, amikor az elméd által ismertettem 

meg magam, ezáltal lerövidítve azt a szellemi távolságot, amely elválasztott téged Tőlem - ez az Ő 

kegyelmének újabb bizonyítéka, tekintettel a korlátaidra és a szellemiség hiányára. 

34 Ezért ez a hanghordozó elméken keresztül történő megnyilvánulásom kegyelmi ideje rövid lesz, 

mert ez nem egy olyan ajándék, amit a spiritualizációtok és érdemeitek révén kaptatok, hogy ez a szellemi 

elérésetek részét képezhesse. Ismételten elmondom nektek, hogy ez egy kegyelem volt, amit megadtam 

nektek, és hogy amint az 1950-es év véget ér, hagyom, hogy a kommunikációnak ez a formája véget érjen, 

várva, hogy érdemeitek révén még közelebb érezhessetek Engem magatokhoz a szellem és a szellem 

egyesülésében. 

35 Ez az új egyesülés mélyen spirituális, egyszerű, természetes, tiszta és tökéletes lesz. Ez jelzi majd 

minden tökéletlen, bálványimádó, fanatikus, sötét kultusz végének kezdetét, és megnyitja lényetek 

szentélyét, hogy Lelkem az örökkévalóságig lakozhasson benne. 

36 Nem lesz sem külső elragadtatás, sem elragadtatás, sem bármiféle magamutogatás, csak tisztaság, 

tisztelet és igazság, egyszóval: spiritualizáció. 

37 Gondoljatok mindazokra a csodákra, amelyeket ennek az ígéretnek a beteljesedése jelenthet 

számotokra, és most kezdjetek el érdemszerző cselekedeteket végezni, hogy azokkal végül elérjétek azt a 

kegyelmet, amelyet számotokra tartogatok, és amely életetek részévé válik. Ezért nem lesz többé 

meghatározott ideje a végének, mint most, mert mivel ez valami lényegében Isteni dolog, örökké veletek 

kell maradnia. Akkor meg fogjátok érteni, hogy miben áll a Mennyek Országának az emberiséghez való 

közeledése. 

38 Most azt mondom nektek: Dolgozzatok a földön, de tegyétek ezt hittel, a testvéreitek iránti igaz 

szeretettel, és nem fogtok hiányt szenvedni a megélhetésben. 

39 Ha a madarak, akik sem nem fonnak, sem nem vetnek, soha nem szenvednek hiányt sem 

védőruhában, sem élelemben, akkor ti miért szenvednétek hiányt az Én gondoskodásomban, hiszen ti 

vagytok a nagyon szeretettek? Ahhoz, hogy éhségtől vagy hidegtől pusztuljatok el, gonoszságotok és 

hálátlanságotok miatt el kell utasítanotok jótéteményeimet. 

40 Én vagyok az élet, a melegség és a fény. Én vagyok a kenyér és a kristálytiszta víz, és újból 

eljöttem, hogy feltámasszam a halottakat az életre, és hogy felébresszem a sötétségben élőket a fény 

életére. 

41 Régen megjövendölték, hogy minden szem meglát Engem, és Én jelen vagyok, és készen állok 

arra, hogy az emberiség meglássa Igazságomat. 

42 Mi hiányzik az embereknek ahhoz, hogy képesek legyenek látni, érezni és megérteni Engem? - 

Spiritualizáció. A spiritualizáció érzékennyé teszi az embert a szellemében és a testében egyaránt. Amikor 

megtisztult, és szívéből felemelkedik az igaz ima Hozzám, akkor először fog Engem magával érezni, 

érzékelni fogja gyengédségemet, úgy fogja érezni, hogy megfürdik végtelen szeretetemben, és felkiált: 

"Láttam az Urat, éreztem Őt a szívemben!". 

43 Ha találnék egy igaz embert a földön, eszközként használnám őt, hogy tanítást és példát adjak 

nektek általa; de bizony mondom nektek, az egész földön egyetlen igaz embert sem találtam. 

44 Hol vannak az Első és a Második Korszak igazai, hogy tanulmányozhassátok az erényeiket, 

hűségüket és buzgóságukat törvényem teljesítésében, hitüket és bátorságukat? - A szellemi birodalomban 

élnek, és bár nektek dolgoznak, nem látjátok őket, és nem is érzitek őket, mert anyagi természetetek még 

mindig a sűrű fátyol, amely nem engedi látni a szellemi dolgokat. 

45 Olyanok vagytok, mint a hajótöröttek, akiket a szenvedélyek vad hullámai korbácsolnak fel, egy 

nagyon hosszú éjszaka árnyékába burkolózva. E vihar közepette megjelentem, és segítő szeretetem olyan 

volt, mint egy világítótorony, amely megvilágítja az utat, amely az üdvösség kikötőjébe vezet benneteket. 

46 De azt hiszitek, hogy azért jöttem, hogy a szellemeteket megajándékozzam az anyagi életen túli 

látás képességével? - Nem, emberek, nem adok nektek sem új ajándékot, sem új képességet; mindent 

magatokban hordoztatok eredetetekből. De meg kell értenetek, hogy csak az ragyogott fel lényetekben, 

amit kifejlesztettetek és használtatok. Az viszont, amit elfelejtettél, elhanyagoltál vagy nem vettél 
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tudomásul, továbbra is - bár titokban - szunnyadó képességként létezik. Mert amit adok, azt soha többé 

nem veszem el tőled. 

47 Sok rejtett képesség szunnyadt lényetekben, arra várva, hogy hangom felébressze őket. De most 

eljött a feltámadás ideje, amikor mindannyian ugyanazt a hangot fogjátok hallani, amit Lázár hallott ezen 

az életen túl, amikor azt mondtam neki: "Kelj fel és járj!". 

48 Áldott az, aki tudta, hogyan kell várni eljövetelemre, mert ébredése teljes lesz, és spiritualizációja 

lehetővé teszi számára, hogy felismerje mindazt, amit az új üzenet tartalmaz. 

49 Dolgozzatok szeretettel, az anyagiak terén éppúgy, mint a szellemi területen, és meglesz a békém. 

Tanulj meg kitartani, amíg végül le nem aratod áldozataid és küzdelmeid gyümölcsét. 

50 Szeretet, hogy képesek legyetek elérni spirituális magasabb fejlődéseteket. Mert azt kérdezem 

tőletek, emberek: "Mit tettetek a szellemetekkel?" És nektek, szellemeknek: "Mit tettetek a testtel, amelyet 

rátok bíztam?" Sem az egyik, sem a másik nem lesz képes válaszolni Nekem, mert nagyon messze 

vagytok attól, hogy tisztában legyetek vétkeitek és gyengeségeitek súlyosságával. Egyedül én tudom 

megítélni cselekedeteiteket, és ezért küldöm nektek ezt a fénysugarat, hogy lelkiismeretetek által 

megvilágosítva megnézzétek magatokat igazságom tükrében. 

51 Elfelejtettétek, hogy a szellemetek az evolúció törvényének van alávetve, amely alól nem 

menekülhettek? Mi lett abból az eredeti esszenciából, amelyet a szívetekbe helyeztem, amely a szeretet, az 

élet és a felfelé irányuló fejlődés magja? Már nem érted ezeket a szavakat; úgy tűnik, mintha egy 

számodra idegen nyelven beszélnék hozzád. 

52 "A szeretet volt az a cél, amire teremtettünk. Szeretni Atyádat és benne minden testvéredet, ez a 

törvény, és ez az, amit elfelejtettetek és kitöröltetek az elmétekből. 

53 Az élet minden egyes fordulóban érezteti veled, hogy érzed és kísértő fájdalommal fizetsz a 

vétkeidért; de ahelyett, hogy megállnál, hogy elgondolkodj és átgondold a tetteidet, hagyod, hogy a szíved 

megkeményedjen és még jobban megmérgezze magát. 

54 Nem akartál hallgatni a hangokra, amelyek közeledtek hozzád, hogy megállítsanak téged őrült 

utadon, és elérted a szakadék szélét, ahová készülsz belevetni magad, és magaddal rántani a testvéreidet. 

55 Ki tudja elképzelni közületek annak a szakadéknak a mélységét, amelyet ennyi gyűlölettel és 

romlottsággal feltéptetek? - Senki, senki nem tudja elképzelni a sötétséget vagy az évszázadok, évezredek 

és évszázadok alatt felhalmozott szenvedést, a szenvedésnek ebben a hatalmas poharában. 

56 Megkérdezem a mai kor embereit, akik magukat a legfejlettebbnek tartják az egész 

világtörténelemben: Nem találtátok meg minden adottságotokkal együtt a béketeremtés, a hatalom 

megszerzése és a jólét elérésének módját anélkül, hogy megölnétek, elpusztítanátok vagy rabszolgasorba 

taszítanátok a szomszédaitokat? Elhiszed, hogy a fejlődésed igaz és valós, amikor erkölcsileg a sárban 

hemperegsz és lelkileg a sötétben bolyongsz? Nem harcolok a tudomány ellen, hiszen én magam adtam azt 

az embereknek; ami ellen tiltakozom, az az a cél, amire ti néha használjátok. 

57 Azt akarom, hogy nagyszerűek legyetek a megértésben és bölcsek azokban a tanításokban, 

amelyekkel körülvettelek benneteket, de mindig legyen a lelkiismeretetek a jelzőfényetek az élet minden 

lépése során. Ekkor nemcsak a szellemed képességeit fogod látni kibontakozni, hanem azt is 

megtapasztalod, hogy az egészség és az erő belép a testedbe. 

58 Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "Az ember nem csak kenyérrel él, hanem Isten minden 

szavával", amivel azt akartam megtanítani nektek, hogy van valami a lényetekben, amit nem elégíthettek 

ki pusztán azzal, amit e világon birtokoltok, hanem ahhoz, hogy kielégítsétek, keresnetek kell azt, ami túl 

van az anyagon, vagyis azt, ami csak abban a tökéletes szférában lakozik, amelyből a szellem ered: 

Istenben. 

59 Egy pillanatra sem tévesztetted el a fényemet. De ti olyanok vagytok, mint a sírokat borító hideg 

kőlapok, amelyek egy pillanatra felmelegednek egy kicsit, hogy aztán azonnal újra lehűljenek. 

60 Erőm és türelmem kimeríthetetlen, és ha azt akarjátok, hogy a szakadék szélén a szeretet újabb 

bizonyítékát adjam nektek, megadom nektek. De el kell mondanom nektek, hogy ebben a végtelen 

szeretetben, amelyet most még egyszer megmutatok nektek, jelen lesz bölcs és kérlelhetetlen 

igazságosságom. 
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61 Ahhoz, hogy segítsek nektek, hinnetek kell Bennem; de legyetek éberek és harcra készek. 

Legyetek harcosok, de ne azoké, akik elpusztítják embertársaik életét, hanem azoké, akik szeretettel, 

erkölcsösséggel, békével és jó cselekedetekkel építkeznek. 

62 Ne engedjétek, hogy a szükségletek vagy az elnyomás miatt visszazuhanjatok az anyagias 

életmódba. Éppen ellenkezőleg, emelkedjetek fel lelkileg a kísértésekkel és megpróbáltatásokkal szemben. 

Bizony mondom nektek, ha tudjátok, hogyan használjátok fel az élet e megpróbáltatásait és 

viszontagságait, képesek lesztek ezeken keresztül egy magasabb életre emelkedni, és bátor, nemes, lelkes 

tanítványai lesztek Atyátok szeretetének. 

63 Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik családapaként és családanyaként vannak jelen Tanító 

Szavamnál, azt mondom, hogy fegyverkezzenek fel bátorsággal, fénnyel és békével, mert nagy események 

jönnek a földre, és nekik higgadtan kell helytállniuk a helyükön. 

64 Mindig azt keressétek, ami becsületet és erőt ad gyermekeiteknek, és tartsátok távol az útjukból 

azokat a hibákat, amelyek akadályozhatják őket. 

65 Nem felejtettem el a Nekem tett ígéreteket, hogy elforduljatok az anyagi törekvésektől, és 

visszatérjetek a szellemi útra, amely a szeretet és az irgalom törvénye, és amelyet mindig megvilágít 

lelkiismeretetek fénye. 

66 Szükséges, hogy - amikor már biztonságossá váltak a lépteitek ezen az úton - elfeledkezzetek 

magatokról, hogy figyelmeteket testvéreitek szükségleteire fordíthassátok. 

67 Akkor megtapasztaljátok, hogy mindazokban, akiket közömbösen hagytatok elmenni, ott volt a 

szenvedés keserű pohara, egy seb vagy egy nehéz kereszt. 

68 Hány szív van, amely csendben sír a szenvedésén, anélkül, hogy bárki észrevenné! Mennyi 

keserűség rejtőzik egy mosoly mögött, amit nem tudsz értelmezni! De én, aki minden gyötrelmet és 

fájdalmat érzek és szíveket olvasok, azt mondom nektek: Készüljetek fel, hogy kifejlesszétek 

intuíciótokat, és olvassatok testvéreitek bensőjében, mert a szívek nem mindig nyílnak meg, hogy 

megmutassák nektek a fájdalmukat. 

69 E titkos siránkozás, ez a belső sírás, ez a szomorúság, amely nem mutatkozik meg a szenvedők 

arcán, miatt kell a szívekbe hatolni, ami csak a lelkesítéssel lehetséges, ami a szeretet virágzását okozza 

bennetek. 

70 Ó, ha tudnád, hogy minden szegénységed ellenére is oly sokat tudsz adni és tenni! De ti még 

mindig annyira anyagiakra vagytok beállítva, hogy sokan közületek azt hiszitek, hogy csak pénzzel lehet 

jót cselekedni. Ezért kellett eljönnöm hozzád, hogy elmondjam neked, hogy nem helyes, hogy sírsz a 

fájdalomtól, az éhségtől és a nyomorúságtól anélkül, hogy észrevennéd, hogy egy olyan kincs súlya 

nyomaszt, amelyet úgy cipelsz, hogy nem is tudsz róla. 

71 Nem, ti emberek, nem csak a bűneitek terhe nyomaszt benneteket. A helyzet az, hogy a tested, 

amely egyre inkább meggyengül az élet szenvedélyeiben és küzdelmeiben, nem képes ellenállni saját 

szellemének erejének, hatalmának, amely azért küzd, hogy anyagát megszabadítsa gyengeségeitől. 

72 Emlékezz arra az éjszakára, amikor emberként születtem: Hideg és sötét volt, de nem annyira, mint 

amennyire az emberiség szíve ilyenkor. Miközben Lelkemet öröm töltötte el azon az éjszakán, mert Ő 

eljött, hogy az emberek között lakjon, ők mély álomban aludtak, érzéketlenül jelenlétem iránt, nem 

tudván, hogy az Ígéret jött. Ekkor kezdődött szenvedésem útja. 

73 A szalma, amely bölcsőként szolgált az újszülöttnek, és az igénytelen állatok melege volt az 

egyetlen, ami a család rendelkezésére állt az érkezésem pillanatában. 

74 Azt hiszitek, hogy a természet érzéketlen az isteni megnyilvánulásokra; de ez emberi tévedés, mert 

rajtatok kívül minden teremtett dolog, a legnagyobbtól a legkisebbig, az Én törvényemnek van alávetve, 

amelytől nem térhet el. Csak az emberi lény, aki minden teremtménytől eltérően alakult, mert rendelkezik 

szellemmel, lelkiismerettel és akaratszabadsággal, az az, aki érzéketlen marad az Én Istenségem iránt. 

75 Miért keményítetted meg annyira a szívedet, hogy nem érzed Atyád jelenlétét, és nem hallod a 

hangját? - A szabad akaratod miatt. Nem emberként jöttem, és mégis éreztem a szeretetlen szív 

hidegségét, amellyel az emberiség fogadott Engem. 



U 37 

57 

76 Ne gondoljátok, hogy a földnek ez a pontja, ahol ez a szó elhangzik, az egyetlen hely, ahol 

gyermekeimmel találom magam. Mert bizony mondom nektek, hogy megnyilvánulásom különböző 

formákban egyetemes. 

77 Illés, aki az emberi elmén keresztül történő igehirdetésem előfutáraként vált ismertté közöttetek, 

nemcsak erre a földre jött el, ahol ti laktok. A föld egyik helyéről a másikra ment, hirdetve az Új 

Korszakot és a Mennyei Királyság közeledtét. 

78 Minden oldalról hangok hallatszottak, amelyek az Én eljövetelemet hirdették hozzátok: a természet 

megrendülten mozgatta a földet, a tudomány új kinyilatkoztatásokra csodálkozott rá, a szellemi világ 

rárontott az emberiségre, és az emberiség mégis süket maradt ezekre a hangokra, egy új korszak 

hírnökeire. 

79 Az isteni fény áradata szállt alá, hogy kihozza az embereket a sötétségből. De ezek, az önzők és 

anyagiasak, távolról sem törekedtek a lélek tökéletességére, a földi életük erkölcsi javítására, hanem arra 

használták ezt a fényt, hogy trónokat és dicsőséget, kényelmet és élvezeteket teremtsenek maguknak a test 

számára, és ha szükségesnek tartották, fegyvereket, hogy elpusztítsák embertársaik életét. Szemüket 

elvakította fényem intenzitása, és hiúságuk a vesztükre vált. De mondom nektek, hogy éppen ezen a 

fényen keresztül fogják megtalálni az igazságot, felfedezik az utat és megmentik magukat. 

80 Azok, akik képesek voltak befogadni ezt a fényt az elméjükbe, és isteni üzenetként fogadták el, a 

lelkiismeretük irányította lépteiket, és iránymutatásul szolgált a cselekedeteikhez. Mert előérzetük volt, 

hogy az Úr újra eljött, és hogy a néppel van. 

81 A különböző szekták és felekezetek képviselői nem akartak Engem befogadni, szívük, méltóságuk 

és hamis nagyságuk megakadályozza őket abban, hogy lélekben elfogadjanak Engem. Ezért alakultak 

szerte a földön csoportok, testvériségek és egyesületek azokból, akik érzik az Új Korszak jelenlétét, akik 

magányt keresnek, hogy imádkozzanak és fogadják az Úr sugallatait. 

82 Ti, gyermekeim, ezek közé a sokaságok közé tartoztok, amelyek fokozatosan alakultak ki az isteni 

sugallat fényében, bár el kell mondanom nektek, hogy ezt az emberi szóvá alakított sugallatot kegyelemből 

kapjátok. Ezért sokat kell figyelnetek, imádkoznotok és meditálnotok, hogy ne essetek tévedésbe, és ne 

tévesszétek el e szellemi tanítás célját. 

83 Mi ronthatja el útközben? - Hiúság, népem. 

84 Bizony mondom nektek, ez az ihlet diadalmaskodni fog az alázatosak, az irgalmasok és azok 

között, akik az igazságra, az igazságosságra és a békére vágynak. 

85 Az imában nyert béke és erő szorgalmassá és fáradhatatlanná tesz benneteket a jó vetésében, az 

elesettek felemelésében, a hit gyújtásában, és áldás és vigasztalás lesz a föld minden népe között. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 38 
1 Én fogadom az "utolsókat", és elárasztom őket ugyanazzal a fénnyel, amit az "elsőknek" adtam, 

hogy felemelkedjenek és ismertté tegyék tanításomat. 

2 Rövid az az idő, amikor még hallani fogjátok az Igémet, mivel bejelentettem nektek, hogy 1950-

ben már nem fogok hozzátok szólni, és azután a hangom nem fog többé az emberi elmén keresztül szólni. 

Azok, akik hallották és elhitték, elégedettek és erősek lesznek, de azok, akik hallás után kételkedtek benne, 

összezavarodnak. Ezzel szemben sokan, akik soha nem hallottak Engem, felkeresik majd a tanítványaimat, 

hogy megkérdezzék őket arról, hogy mit tanultak a Mestertől. 

3 Keressétek a világosságot, és aki birtokolja, segítsen mindazoknak, akik a sötétségben járnak, hogy 

megtalálják azt. Mert aki ebben az életben zavaros elképzeléseket táplál, annak még nagyobb lesz a 

zűrzavar, amikor belép a szellemi völgybe. Ezért a három időszak alatt minden gyermekem mellett álltam, 

és megmutattam nekik az utat, amelyen fel kell emelkedniük szellemük fejlődésén keresztül. 

4 A szellem életéről mindazt feltártam nektek, amit fokozatosan képesek vagytok felfogni. Ma ennek 

a tudásnak egy még mélyebb oldalát mutatom meg. 

5 Ez az az idő, amelyről megjövendöltem nektek, hogy minden szem meglát engem. Minden szellem 

meghallgat Engem, és amikor ezt a tanítást megérti az emberiség, az emberek többé nem fognak 

bálványimádásba vagy fanatizmusba esni, mert megtanulják majd szellemüket Hozzám emelni azzal az 

egyszerűséggel és tisztasággal, amit a spiritualizáció ad. 

6 Lassan felébred az emberek lelke, amikor meghallják a mennyei harang visszhangját 

lelkiismeretük hangjában. Ez Illés szelleme, ez annak a hangja, aki a pusztában szólít, a kor láthatatlan 

hírnöke, aki pásztorhoz hasonlóan szeretettel hívja juhait, hogy engedelmesen lépjenek be a rájuk váró 

béke kerítésébe. 

7 Aki furcsának tartja, hogy elhagyom az országomat, hogy bűnösöket keressek, az valóban nem 

ismer Engem. Az igazakat hátrahagyom, mert ők üdvözültek, és mindent birtokolnak. Eljövök a 

kitagadottakhoz, az elveszettekhez és a szennyezettekhez, mert ők is az Én gyermekeim, akiket úgy 

szeretek, mint az igazakat, és mert el akarom őket vinni az otthonomba, hogy élvezhessék Atyjukat. 

8 Ha csak az igazakat szerettem volna, a bűnösöket pedig megvetettem volna, vajon azt gondolná-e a 

lelkiismereted, hogy az Atya igazságosan cselekedett? 

9 Megmutatom nektek az utat, amelyen lemoshatjátok foltjaitokat, és megigazulhattok előttem: 

Azzal, hogy jót teszel a testvéreiddel és gyakorolod a jótékonyságot különböző formáiban. 

Ma már továbbadhatod, amit tanultál. A betegeket is meglátogathatjátok, és szeretetetekkel balzsamot 

adhattok nekik az Én nevemben, mert hitetekben megtaláljátok a gyógyításhoz szükséges hatalmat, és 

irgalmasságotok lesz a legjobb balzsam. Senki ne kételkedjen abban, hogy megvan-e hozzá a tehetsége 

vagy sem. 

10 Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha jótékonykodsz, mert azt hiszed, hogy szegény vagy. Amikor 

Jézus a második korszakban a tanítványaival volt, ezt a példázatot mondta nekik: "Egy vámos bement a 

templomba, és otthagyott egy érmét alamizsnának. Ekkor egy jól öltözött farizeus hét pénzdarabot adott, 

egymás után leejtve, hogy megfigyeljék, amit tett, és mindenki lássa, hogy nagy az adománya. Később egy 

beteg és szegény asszony letérdelt imádkozni, és utána letett két kis értékű érmét, ami az összes pénze 

volt. Jézus így szólt a tanítványaihoz: "Íme, aki többet gondolt adni, az kevesebbet adott, aki pedig 

kevesebbet adott, az többet adott, mert odaadta mindenét, amije volt, így a kenyeret is, amelyet aznap meg 

kellett ennie." A tanítványok így szóltak hozzá: "Aki többet akart adni, az kevesebbet adott. 

11 Nektek, akik rám hallgattok, megértetem veletek, hogy mennyi mindent hordoztok magatokban, 

hogy soha ne érezzétek magatokat szűkölködőnek a valóban rászorulókkal szemben. 

12 Ti vagytok azok, akikről egyszer azt mondták, hogy a Szentlélek korában fogtok élni. Ez a 

világosság kora, amelyben minden szellemnek fel kell nyitnia szemét az igazságra. A sarlóm már elkezdte 

gyökerestől kitépni a gyomokat. Ne lepődjetek meg, hogy akkor jöttem, amikor a világ háborúkba 

keveredik; ez meg volt jósolva. 

13 Az emberek annyi fényt láttak a tudományon keresztül, hogy elvakultak. De amikor ez a vakság 

véget ér, kegyelmem által felismerik az igaz utat, és azon találkoznak majd Velem, kiszabadítva és 

megmentve az elveszetteket, ahogyan a pásztor teszi az elveszett juhokkal. 
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14 Ebben az időben nem lettem emberré közöttetek, csak fényként jöttem, amelyet Királyságomból 

küldök a szellemeteknek. A végtelenségből inspirállak téged, hogy holnap a lelked felemelkedhessen 

Hozzám az imádságban. 

15 Ma gondoskodnotok kell arról, hogy lelketek megtisztuljon a felszerelésetek által, és érezzétek 

jelenlétemet köztetek. Spiritualizáljátok magatokat, hogy tudjátok, hogyan kapjátok meg, amit kértek, ami 

soha nem lesz túl sok Nekem. Ne feledkezz meg a lelked szükségleteiről, amelyet a tested igényei 

terhelnek. Ismerjétek fel, hogy ami leginkább hiányzik nektek, az az Isteni tanítás, és most, hogy ebben a 

formában bőségesen árad - keressétek, kutassátok és alkalmazzátok a testvéreitek iránti szeretet műveivel. 

16 Azt akarom, hogy megértsétek tanításomat, és javuljon az életetek, hogy úgy őrizzétek ezt a 

munkát, amelyet kinyilatkoztattam nektek, mint egy felbecsülhetetlen értékű ékszert, hogy ne legyetek 

hiúak e kegyelem birtokában, és ne tagadjátok meg senkitől, akinek szüksége van rá, és semmiképpen ne 

szerezzetek anyagi hasznot belőle. 

17 Bizony mondom nektek, a Hatodik Pecsét Temploma soha nem lesz piac vagy rablóbarlang. Ez a 

szentély, amely a szellemiben van, nyitva tartja kapuit, hogy minden gyermekem beléphessen oda. Ott a 

bűnös megváltást talál, a gyűlölet, a bosszúvágy és a gonosz hajlamok eltűnnek. 

18 Ezekben a percekben felkészültök, hogy igaz hittel és bátorsággal hirdethessétek ezt az örömhírt. 

Azt is akarom, hogy az értelmezés, amit az Igémnek adtok, helyes legyen, hogy a tetteitek hangosabbak 

legyenek. Nem akarom, hogy tanítványaim között fanatikusok, puritánok vagy rajongók legyenek, hanem 

hogy lelketek emelkedettsége belső legyen, és minden külső cselekedetetek egyszerű és természetes; hogy 

amikor ez a nép úgy szaporodik, mint a csillagok az égen és mint a tenger homokja, szellemi tanításom 

igaz tanítványaiból álljon, hogy ők legyenek a hallott Ige magyarázói, és azok, akik cselekedeteikkel 

tanúságot tesznek tanításom igazságáról. 

19 Ne féljetek attól az időtől, amikor beszélnetek kell, ne bízzatok sem Bennem, sem magatokban. 

Azt mondtam nektek, hogy a megpróbáltatás órájában ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, 

hogy hitetek és lelki emelkedettségetek elég lesz ahhoz, hogy Isteni Fényem szóljon ajkatokon keresztül. 

Ha az emberek magyarázatot vagy igazolást kérnek tőled a kapott sugallatokra, én is megértetem veled 

kinyilatkoztatásaim igazságát, hogy elmagyarázhasd azokat testvéreidnek. 

A hírnökök között lesznek prófétáim, akiknek az lesz a küldetésük, hogy felébresszék az embereket. 

De ne tegyék azt, amit Jónás próféta tett, aki elment egy pogány és bűnös városba, hogy figyelmeztesse 

azt, és katasztrófát, szenvedést, csapásokat és betegségeket jelentett be a lakosoknak, ha nem újulnak meg. 

Amikor eljött az idő, hogy próféciája beteljesedjen, nagy megdöbbenéssel látta, hogy szavai nem váltak 

valóra, mert ahelyett, hogy a népet a meghirdetett szerencsétlenség helyett béke, egészség és jólét várta. 

Ekkor a próféta szégyenkezve visszavonult a magányba, és ott beszélt Urához, mondván neki: "Miért 

nem teljesedett be az a szó, amelyet a számba adtál? Nézd, ahelyett, hogy azok az emberek a Te 

prófétádnak tartanának, ők engem csalónak tartanak." 

De ekkor hallotta, hogy az Atya hangja válaszol neki: "Azért küldtelek téged, hogy hirdesd a 

látogatásokat, amelyeknek meg kell történniük, amikor azok az emberek süketek lesznek az én szavamra. 

De ők hallgattak rád, és megbánták, ledöntötték hamis isteneiket, és térdre borultak, hogy imádjanak 

Engem, sírva vétkeik tudatában, és félelemmel várva ítéletemet. 

20 Láttam őket felszerelve, és szenvedés helyett örömöt és békét küldtem nekik. Azt hiszed, hogy 

csak azért, hogy teljesítsem a szavadat, ahogyan te érted, ezreket kellene bántanom? Ha egyikükkel sem 

szimpatizálsz - én mindegyikkel szimpatizálok! Az általad adott szó azért volt, hogy megújuljanak, és így 

elkerüljék a látogatásokat. Megbánták bűnbánatukat, és ezért nézd meg, hogy ott vannak tele örömmel és 

az igaz Istenbe vetett hittel." 

21 Tartsátok észben ezeket a tanításokat, tanítványok, ezek olyan példák, amelyek hasznosak lesznek 

számotokra az utatokon. Benned nyugszanak a szellemi látás, a prófétai álmok és az intuíció ajándékai, 

hogy mindig megvilágítva lássátok utatokat és éberré tegyétek testvéreiteket. 

22 Az önök feladata a figyelmeztetés, az ébresztés, a híradás. De legyetek tudatában annak, hogy ha a 

testvéreitek imádkoznak, képesek lesznek megváltoztatni az eseményeket. De ne érezzétek magatokat 

becsapva, és ne veszítsétek el emiatt a hiteteket. A sorsod a szenvedés megelőzésére és a béke 

megteremtésére korlátozódik. Ha ezt az eredményt éred el az ajándékaiddal, elégedett lehetsz. 
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Imádkozzatok az emberiség békéjéért, mindannyian együtt alkossatok egy szentélyt, amelyben testvéreitek 

üdvösséget, békét és inspirációt találhatnak. 

23 jöjjetek, és egyetek ebből a kenyérből, amely az én Igém, hogy miközben kegyelmemmel 

tápláljátok szellemeteket, én olthassam közöttetek szeretetszomjamat. Valahányszor szerettétek 

testvéreiteket, Engem szerettetek; amikor megbocsátottatok ellenségeiteknek, megbékéltetek Velem, és 

hitetek oltárára helyezitek érdemeitek felajánlását, amely felajánlás mindig kedves az Én Istenségemnek. 

24 Halljuk: Én vagyok az, aki az Ő képére és hasonlatosságára formált titeket. Én vagyok az egyetlen 

Isten, senki sem létezett előttem, az Én Lelkemet nem teremtették, örökkévaló vagyok, mindig is voltam 

és mindig is leszek. 

25 Feltártam nektek Lényemet és a bennem létező Háromságot, azt a Háromságot, amelyet 

felismertek az Atyában, aki Jehova, aki az Első Korszakban a Törvényt adta nektek, az "Igében", aki a 

Második Korszakban Jézuson keresztül a szeretetre tanított benneteket, és a Szentlélekben, aki fénnyel és 

bölcsességgel tölt el benneteket, és aki minden kinyilatkoztatást megmagyaráz nektek ebben a Harmadik 

Korszakban, amelyben Ő minden szellemben rezgéseket kelt, és az emberi elmén keresztül megnyilvánul 

közöttetek. 

26 Az Atya prófétáinak száján keresztül jelentette be Krisztus eljövetelét, Jézus pedig a Szentlélek, az 

Igazság Lelkének megnyilvánulását. Ez a kinyilatkoztatás három fázisa, amelyeken keresztül 

megismertettem magam az emberiséggel - mint a Törvény, a Szeretet és a Bölcsesség; a kinyilatkoztatás 

három módja és egy Isten, a cselekvés három módja és egy Akarat, egy Szeretet. 

27 Ha az Atya örökkévaló, akkor a Fiú is az, mert a Jézusban megszólaló Isteni Ige mindig is az 

Atyában volt. A Szentlélek örökkévaló, mert Ő Isten Bölcsessége, amely mindig is benne volt. Így amikor 

az embert az én képemre és hasonlatosságomra formáltam, amivel azt mondják, hogy benne e Háromság 

képmása létezik, a lét három összetevőjét adtam neki, vagyis a testet, a lelket és a szellemet. Három 

alapvető összetevőből alkotott lény: az anyagi - a test, a szellemi - a lélek és az isteni - a szellem. 

28 Lelketek legmagasztosabb helyén isteni intelligenciám egy szikrája ragyog, amely a ti szellemetek, 

ezért vagytok valójában az én szellemem gyermekei. 

29 Azt akartam, hogy részesüljetek az apaság boldogságában, ezért emberi lények szüleivé tettelek 

benneteket, hogy olyan lényeknek adjatok formát, amelyek hasonlítanak hozzátok, és amelyekbe az 

általam küldött szellemi lények inkarnálódnak. Mivel az Isteni és Örökkévalóban van anyai szeretet, azt 

akartam, hogy az emberi életben legyen egy lény, aki ezt megtestesíti, és ez a lény a nő. 

30 Az élet (bizonyos) kezdetén az emberi lény két részre oszlott, és így jött létre a két nem, az egyik a 

férfi, a másik a nő; a férfiban erő, értelem, méltóság, a nőben gyengédség, kecsesség, szépség. Az egyik - 

a mag, a másik - a termékeny föld. Lássatok itt két lényt, akik csak egyesülve érezhetik magukat teljesnek, 

tökéletesnek és boldognak. Harmóniájukban egyetlen "testet", egyetlen akaratot és egyetlen eszményt 

alkotnak. 

31 Ha ezt az egyesülést a lelkiismeret és a szeretet inspirálja, akkor házasságnak nevezzük. 

32 A házasság törvénye fényként szállt le, amely az "elsők "* lelkiismeretén keresztül szólt, hogy 

felismerjék, hogy a férfi és a nő egyesülése szövetséget jelent a Teremtővel. Ennek az egyesülésnek a 

gyümölcse volt a gyermek, akiben szülei vére együtt folyt, annak bizonyítékaként, hogy ami Isten előtt 

egyesült, az a földön nem bomolhat fel. 
* Az izraeliták az első időben 

33 Az a boldogság, amelyet az apa és az anya érez, amikor életet adtak egy gyermeknek, hasonló 

ahhoz, amelyet a Teremtő élt át, amikor Atyává lett, amikor életet adott az Ő nagyon szeretett 

gyermekeinek. Később, amikor Mózesen keresztül törvényeket adtam nektek, hogy megértsétek a 

párválasztás párját, és ne kívánjátok felebarátotok feleségét, ez azért történt, mert az emberek szabad 

akaratukból kifolyólag a házasságtörés és a szenvedélyek útjára tévedtek. 

34 Miután ez az idő eltelt, Jézusban jöttem a világra, és kegyes útmutatásom által, amely mindig a 

szeretet törvénye, felemeltem a házasságot és vele együtt az emberi erkölcsöt és erényt. Példabeszédekben 

beszéltem, hogy felejthetetlenné tegyem Szavamat, és a házasságot megszentelt intézménnyé tettem. 

35 Most, hogy újra köztetek vagyok, kérlek titeket, férfiak és nők: Mit csináltál a házasságból? 

Milyen kevesen tudnak kielégítő választ adni! Szent intézményemet meggyalázták, az életnek ebből a 



U 38 

61 

forrásából halál és fájdalom fakad. Ennek a tiszta fehér törvénylapnak a tiszta fehérségén ott vannak a férfi 

és a nő foltjai és nyomai. A gyümölcs, amelynek édesnek kellene lennie, keserű, és a pohár, amelyet az 

emberek isznak, tele van epével. 

36 Eltérsz a Törvényeimtől, és amikor megbotlasz, félve kérdezed magadtól: Miért van ennyi 

fájdalom? -: Mert a test kívánságai mindig is túlharsogták a lelkiismeret hangját. Most megkérdezem: 

Miért nincs békétek, holott mindent megadtam nektek, ami szükséges ahhoz, hogy boldogok legyetek? 

37 Kék köpenyt terítettem az égboltozatra, hogy alatta építsétek meg "szeretetfészkeiteket", hogy ott, 

távol a világ kísértéseitől és összefonódásaitól, a madarak egyszerűségével éljetek; mert az 

egyszerűségben és az őszinte imában lehet érezni Országom békéjét és sok titok kinyilatkoztatását. 

38 Emberek, ha a társ, akit választottatok, olyan, mint a terméketlen föld, amely nem adott 

gyümölcsöt, akkor új földet kerestetek, elfelejtve, hogy a sorsotoknak és a vezeklési kötelességeteknek 

kell szentelnetek magatokat. Miért hibáztatjátok a sorsot a házasságotokban tapasztalt megpróbáltatásokért 

és szenvedésekért, amikor ti magatok választottátok ezt az utat? 

39 Mindenki, aki házasságot köt az Én Isteniségem előtt - még ha az egyesülését nem is erősíti meg 

egyetlen pap sem -, egyezséget köt Velem, egy olyan szerződést, amely megmarad Isten Könyvében, 

amelyben minden sors le van írva. 

40 Ki tudja kitörölni onnan ezt a két összefonódott nevet? Ki tudja feloldani a világban azt, ami az Én 

Törvényemben egyesült? 

41 Ha szétválasztanálak benneteket, akkor saját Munkámat pusztítanám el. Ha a földön kértétek tőlem 

az egyesülést, és én ezt megadtam nektek, miért nem tartjátok meg utána a fogadalmakat, és miért 

tagadjátok meg eskütöket? Nem gúnyolja-e ez az Én Törvényemet és az Én Nevemet? 

42 Nektek, meddő nőknek azt mondja a Mester: Nagyon vágytatok és kértétek, hogy méhetek az élet 

forrása legyen, és reméltétek, hogy egy este vagy egy reggel egy gyengéd szív lüktetése hallatszik 

bennetek. De teltek a napok és éjszakák, és csak zokogás szökött ki a kebledből, mert nem kopogtatott az 

ajtódon egy gyermek sem. 

43 Hányan vagytok, akik hallgattok Engem, és akiket a tudomány megfosztott minden reménytől, 

meg kell, hogy teremjenek, hogy higgyetek az Én hatalmamban, és sokan felismerjenek Engem ezen a 

csodán keresztül. Figyelj és légy türelmes. Ne felejtsétek el szavaimat! 

44 Családapák, kerüljétek a hibákat és a rossz példákat. Nem követelek tőletek tökéletességet, csak 

szeretetet és gondoskodást a gyermekeitek iránt. Készüljetek fel szellemileg és fizikailag, mert a 

túlvilágon szellemek nagy légiói várják a pillanatot, hogy emberré váljanak közöttetek. 

45 Új emberiséget akarok, amely nemcsak számban, hanem erényekben is gyarapodik és sokasodik, 

hogy az emberek lássák a megígért város közelségét, és gyermekeik elérjék, hogy az Új Jeruzsálemben 

lakhassanak. 

46 Azt akarom, hogy a föld tele legyen jóakaratú emberekkel, akik a szeretet gyümölcsei. 

47 Pusztítsd el e kor Szodomáját és Gomorráját, ne engedd, hogy szíved hozzászokjon bűneikhez, és 

ne tedd ugyanezt lakóikkal. 

48 Így készítelek fel benneteket a Harmadik Korszakban, mert eljönnek majd azok a sokaságok, 

amelyeket nektek bejelentettem. 

49 Mindenki vegye fel az őt megillető szerepet, és most hallgassátok meg tanításomat egy 

példázatban: 

50 "Isten előtt volt egy világossággal, tisztasággal és ártatlansággal teli szellem, aki így szólt Urához: 

"Atyám, mondd meg nekem, mi a feladatom, mert vágyom arra, hogy szolgáljalak téged". És az Úr 

szeretettel válaszolt neki: "Légy türelmes, egyesítek a világban egy férfit és egy nőt, és egyesülésükből fiú 

születik, akibe te fogsz testet ölteni, hogy emberi gyermekként tapasztalatot szerezz a világ 

megpróbáltatásaiban, és érezd magadhoz közel egy anya gyengédségét és egy apa szerető segítségét". 

51 A szellem örült és várt. Közben az Úr egy férfit és egy nőt szeretet kötelékével egyesített, és így 

(egyesítve) küldte őket életük útjára. - — 

52 Egy új lény csírázott ki az asszony méhében, majd Isten elküldte ezt a szellemet, hogy testet öltsön 

ebben a testben, és a kilencedik hónapban meglátta a napvilágot. 
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Az anya sugárzott a boldogságtól, az apa pedig büszkén nézett rá. Ez a fiú mindkettőjük munkája, 

szeretetük gyümölcse volt. A nő erősnek érezte magát, a férfi pedig egy kicsit a teremtőjének. Ők ketten a 

gyengéd szív gondozásának szentelték magukat. 

53 A fiút éltető lélek felragyogott, amikor meglátta édesanyja édes tekintetét és apja komoly, mégis 

szeretetteljes arcát. 

54 Telt-múlt az idő, és az apa az életéért folytatott küzdelmében eltávolodott a szerelmi fészektől, 

eltévedt, és olyan messzire ment, hogy eltévedt, és a tüskés bokrokban foszlányokat hagyott a köntöséből. 

Mérgező gyümölcsöket evett, és lombtalanította az útközben talált virágokat. Amikor rosszul érezte magát 

és depressziós volt, eszébe jutottak a szerettei, akiket elhagyott. Megpróbált visszatérni és megkeresni 

őket, de nem volt hozzá ereje. Aztán összeszedte minden erejét, és a hosszú úton vonszolódva, tántorogva 

elérte otthona kapuját. A felesége könnyes szemmel fogadta a karjaiban, a fia beteg volt és haldoklott. 

55 Amikor az apa meglátta haldokló fiát, az Isteni Irgalmasságért könyörgött a gyógyulásáért, 

kétségbeesésében a haját túrta, és káromkodott. De ez a szellem levált a testéről, és a túlvilágra távozott. A 

szülők kétségbeesetten maradtak, és felváltva hibáztatták magukat a rájuk szakadt szerencsétlenségért: a 

fiú azért, mert elment, a lány pedig azért, mert nem tudta visszatartani a fiút. 

56 Amikor ez a lélek a Teremtő jelenlétébe lépett, így szólt: "Atyám, miért vettél el engem annak az 

édes anyának a karjaiból, akit távollétem zokogássá és kétségbeesetté tett?". Erre az Úr így válaszolt neki: 

"Várj, légy türelmes, mert újra visszatérsz ugyanabba a méhbe, amikor azok rájönnek a tévedéseikre és 

megértik a Törvényemet." 

57 A férfi és a nő továbbra is egyesülten, egyedül éltek, belsőleg megbánva vétkeiket, amikor ismét 

meglepték őket egy új gyermek jelei. Isten a szellemet újból visszavitte abba az anyaméhbe, és azt mondta 

neki: "Légy abban a testben, amelyik az életre készül, és frissülj fel még egyszer abban az anyaméhben". 

58 A szülők, akik azt hitték, hogy az elsőszülött elveszett, nem tudták, hogy visszatért közéjük. De az 

első fiú által hagyott űrt a második fiú betöltötte, az öröm és a béke visszatért az otthon kebelébe, az anya 

újra mosolygott, és az apa is örült. 

59 A férfi pedig félt eltávolodni az övéitől, és igyekezett szeretettel ápolni őket, amíg velük maradt. 

De az idő elfeledtette vele a múltbeli tapasztalatait, és rossz barátok csábítására bűnbe és kísértésbe esett. 

A feleség szemrehányásokat tett neki, és elutasítani kezdte; az otthon csatatérré változott. A férfi 

hamarosan legyengülten és betegen feküdt, míg az asszony magára hagyta a gyermeket a bölcsőben, és 

elment kenyeret keresni az ártatlan gyermeknek, és élelmet annak a társának, aki nem tudta, hogyan kell 

szeretni és védeni őt. Elszenvedte a megaláztatásokat és a bántalmazásokat, elviselte a veszélyeket, 

ellenállt a gonosz szándékú emberek vágyainak, és így biztosította szerettei számára a mindennapi 

kenyeret. 

60 Isten megkegyelmezett az ártatlan léleknek, és még mielőtt kinyitotta volna szemét az értelem 

fényére, újra elhívta. De amikor a lélek az Ura előtt találta magát, fájdalmasan mondta Neki: "Atyám, 

ismét elragadtál azok karjaiból, akiket szeretek. Nézd, milyen nehéz a sorsom! Most könyörgöm Hozzád, 

hogy hagyj engem vagy az ő kebelükben, vagy a Te kebeledben maradni örökre; de ne hagyd, hogy többé 

ide-oda rángassanak, elfáradtam." 

61 Amikor a férfi felébredt apátiájából, a fájdalom új képét látta: a feleség vigasztalhatatlanul sírt az 

ágy fejénél, ahol a második fiú holtan feküdt. A férfi önkezével akart véget vetni az életének, de a feleség 

megállította azzal, hogy azt mondta: "Ne vedd el az életed, tartsd vissza a kezed, vedd észre, hogy mi 

magunk vagyunk az okai annak, hogy Isten elveszi a gyermekeinket". A férfi megnyugodott, mert rájött, 

hogy ezekben a szavakban ott van az igazság fénye. 

A napok teltek, és békét hoztak azoknak a szíveknek, amelyek fájdalommal emlékeztek elhunyt 

gyermekeikre, akik annak az otthonnak az örömei voltak, amely ettől kezdve pusztulásba süllyedt. 

62 Ekkor a Lélek megkérdezte Urát: "Atyám, elküldesz engem újra a földre?" "Igen" - mondta neki az 

Úr - "és olyan gyakran, amilyen gyakran csak szükséges, amíg azok a szívek simára nem csiszolódnak". - 

Amikor újra megtestesült, a teste beteg volt, mert az anyja beteg volt, és az apja is az volt. Az enyhülést 

kérve ez a szellem felemelkedett fájdalmas ágyából az atyához. Ezúttal nem látta meg a napvilágot*, szülei 

ajkán nem volt mosoly, csak könnyek. Az anya reggeltől estig sírt a gyermek bölcsőjénél, míg az apa 

bűntudattal telve érezte, hogy a szívébe fájdalom hasít, amikor látta, hogy a fiú örökölte a saját 

gyengeségeit. 
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* Tehát vakon született szülei betegsége miatt. 

63 A Lélek tartózkodása a beteg testben rövid volt, és visszatért az Úr jelenlétébe. 

64 A magány ismét körülölelte a házastársakat, de a fájdalom úgy egyesítette őket, mint még soha, 

szívük szerette egymást, és megfogadták, hogy együtt járnak az életút végéig. A férj teljesítette 

kötelességeit, a nő gondoskodott a férjéről, és mindketten felépültek betegségükből. 

65 Alig hitték, hogy Isten még egy fiút ad nekik, de íme, amikor az Úr látta, hogy testi és lelki 

egészség virágzik ezekben a lényekben, az asszony önmegtagadásának és a férfi javulásának jutalmául 

elküldte nekik ezt a lelket, és az asszony méhéből egy kis test született, friss, mint egy virágbimbó, amely 

boldogsággal és békével árasztotta el azt az otthont. 

66 A férfi és az asszony térden állva, boldogságtól sírva adtak hálát Uruknak, míg az a türelmes és 

engedelmes lélek a fiún keresztül mosolygott, és így szólt Istenhez: "Uram, ne válassz el többé a 

szüleimtől. Béke van az otthonomban, szeretet a szívükben, melegség a bölcsőmben, tej és méz anyám 

keblén, kenyér az asztalon. Apám simogat engem, és a kezében vannak a munkához szükséges 

szerszámok. Áldj meg minket." És az Úr megáldotta őket az Ő Lelkében való örvendezéssel, és egy 

"testben", egy szívben és egy akaratban egyesülve hagyta őket". (a példázat vége). 

67 Ma azt mondom nektek: Igyatok ebből a borból, az én tanításomból, és örüljetek, mert amikor 

összegyűltök Atyátokkal, lakoma lesz az Úr házában. 

68 Hányan ébredtek új életre, amikor meghalljátok az Igémet ebben az időben. Halottak voltatok a 

hitben, mert míg a földi orvosok egyeseket megfosztottak minden reménytől, addig a papok másokat 

megtagadták az úrvacsorában való részvételt. 

69 Megnyitottátok a szíveteket, amikor éreztétek, hogy Szavam meggyógyítja a betegeket, szeretettel 

megbocsát a bűnösöknek, és hogy a Mester mindenkinek felajánlotta az örök élet kenyerét. 

70 Láttatok már gonoszság folyamait életetek útján, mocsarakat és kopár földet, amelyet senki sem 

tudott termékennyé tenni. 

71 Láttátok, hogy a mezők, amelyek egykor termékenyek voltak és a béke és boldogság gazdag 

gyümölcseit kínálták a világnak, most a vér, a pusztítás és a halál mezőivé váltak. 

72 Az Atya számára szükséges, hogy közeledjen gyermekeihez. Én vagyok a harmat, amely az 

éjszaka csendjében leereszkedik a mezőkre, és a virágok koronájára hull. De az elszáradt virágok, a 

reményt feladó szívek nem képesek érezni szeretetemet. 

73 Tanítványok, vegyétek észre, hogy tanításommal felébresztettem szívetekben az irgalmasság 

érzését, hogy az emberek szenvedését a magatokévá tegyétek, és ne legyetek közömbösek konfliktusaik, 

megpróbáltatásaik és tragédiáik iránt. 

74 Egyesítsétek gondolataitokat és imádkozzatok testvéreitekért. Meghallgatom könyörgéseiteket és 

megjutalmazom kéréseiteket. Még mindig túl gyenge vagy ahhoz, hogy elfelejtsd a szenvedéseidet vagy a 

gondjaidat, hogy másokra gondolj. Azt mondom neked: Bátran és az Uradba vetett bizalommal erősítsd 

meg ezeket a próbákat, mert ezek nem fognak eltávozni vagy feloldódni életed útjáról a te ellenkezésed 

vagy elutasításod miatt. Lelki emelkedettséggel, hittel, belső nyugalommal viszont a legszörnyűbb 

megpróbáltatásokon is úrrá leszel. Minden tüske, minden szakadék, amit leküzdesz, egy fényszikrát hagy a 

lelkedben. Azok, akik tudják, hogyan kell higgadtan fogadni a megpróbáltatásokat, úgy fogják érezni, 

hogy a fájdalom pillanatai, amelyek mások számára örökkévalóságnak tűnnek, rövidebbek lesznek. 

75 Ez az élet a te keresztutad, amelyre néha ráesel, de ugyanakkor érzed, hogy nem vagy egyedül a 

kereszteddel, mert egy láthatatlan és szerető segítő emeli fel újra, valahányszor sorsod súlya alatt 

lesüllyedsz. 

Amikor a farkas közeledett hozzád, én elűztem. Amikor hitetlenek és kémek behatoltak 

gyülekezeteitek kebelébe, hogy hibákat fedezzenek fel és vádoljanak benneteket, Én gyengédségem 

köpenyével takartalak be benneteket, és elzártam azok ajkait. Amikor az emberek próbára tettek 

benneteket a kérdéseikkel, idő előtt a Szentlélek hangját adtam ajkatokra, mivel még nem készültetek fel 

arra, hogy a világosság szavaival meggyőzzétek őket. 

76 Nem dorgállak benneteket, hanem Igém jóságában keresem a reményt, a javítást és az ítéletet is. 

Mi lenne veled, ha hízelegnék neked a tökéletlenségeidben és dicsérnélek a bűneidben? Nem ezt teszik-e 
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az emberek a világ fejedelmeivel? - Mindig bátorítottalak benneteket, amikor láttam, hogy buzgón 

kerestétek a lelki fejlődéseteket, amikor meglátogattátok a betegeket, nem gondolva az órára vagy arra, 

hogy az időjárás nem barátságos-e; és amikor a bírák előtt álltatok, nyugodtak maradtatok, és az igazság 

szavaival tettetek bizonyságot rólam. 

77 Így megtanultátok, hogy a szívek azok a földek, amelyeket meg kell művelnetek, és minél 

kiterjedtebbek a földek, annál nagyobb erőfeszítéseket kell tennetek; és hogy amit elvetettetek, azt nem 

szabad elhagynotok. 

78 Köztetek vannak azok, akik más nemzetekbe mennek, hogy új földeket keressenek, ahová 

vethetnek. Megadtam nektek azt az egyetemes nyelvet, amellyel képesek lesztek egymással kommunikálni 

- nem egy kifinomult, emberi ajkak által beszélt nyelvet, hanem azt, amelyet a Lélek a szeretet által fejez 

ki. 

79 Másoknak nem lesz szükségük ezekre a nagy utazásokra. Nekik elég lesz felkészülniük arra, hogy 

irgalmat mutassanak a nagyon közeli embereknek, valamint hogy fényt adjanak a testetlen szellemeknek, 

akik zavarban vannak. Jaj annak, aki elzárkózik e rászoruló légió hívása elől, mert nem bocsátanak meg 

zavarukban! 

80 A szorgalmas tanítvány minden lépésemmel áld engem, mert úgy érzi, hogy keresztjének súlya 

könnyű, és örömmel szolgál Engem. A lusta ember úgy érzi, hogy megfosztották a szabadságától, és 

nagyon nehéz teher alatt görnyed. Nem bilincselek meg senkit, és nem teszek senkit rabszolgává, 

ellenkezőleg, igazi szabadságot adok nektek, hogy se börtön, se halál ne tudjon benneteket láncra verni, 

hanem hogy ott, ahol sokan elveszettnek hitték magukat, ti felemeljétek a szellemeteket a fejlődés végtelen 

létrájára. 

81 Tanítványok: Készek vagytok megbocsátani azoknak, akik megbántottak benneteket? Kik az 

ellenségeid? - Bizony mondom nektek, ne nevezzétek ellenségnek embertársaitokat! Nem az emberek 

ellen küldelek titeket, hanem a bűnük és tudatlanságuk ellen. 

Az én békém legyen veletek! 



U  39 

65 

 Utasítás 39 
1 Én vagyok a béke, amely rátok száll, mert a világban csak káoszt látok. 

2 Figyeljetek és imádkozzatok, tegyetek jót, és az irgalom gyakorlása által semmissé teszitek a 

háborút. 

3 A tudomány fája, ahogyan az emberek gondozták, keserű gyümölcsöt terem az emberiség számára. 

De most a szeretet kristálytiszta vizét adom nektek, hogy megöntözhetitek, és megtapasztaljátok, mennyire 

más lesz a gyümölcs, amit az a fa fog teremni. 

4 Mielőtt felfedeznétek tanításomban a tudomány fájának ápolásának titkát, erős hurrikánok fogják 

ostorozni, amelyek a rossz gyümölcseit az utolsó pillanatig ledöntik és megtisztítják. 

5 E vihar után fokozatosan egy új fény fog ragyogni a lelketekben, amely tükröződni fog az életetek 

minden útján. 

6 Ti most az ítélet idejét éltek. Emlékezzetek, milyen gyakran mondtam nektek, hogy Isteni 

Igazságosságom sarlója fáradhatatlanul vágja le a gyomokat. 

7 A tudomány éppúgy, mint a vallások vagy a hatalom emberei érezni fogják igazságosságomat. 

Semmi sem marad vizsgálat nélkül a tekintetem előtt, és semmi sem marad mérlegemen mérlegelés nélkül. 

Az emberiség kezdete óta a bűn halálra van ítélve, és az Én Szavamnak be kell teljesülnie. 

8 Amikor ti, az Én népem, a földön látjátok ezeknek az eseményeknek a jeleit, emelkedjetek fel 

Hozzám imában, egyesüljetek családotokkal egy gondolatban, és küldjétek el szellemeteket szeretetem 

hírnökeiként testvéreitekhez, akiknek békére van szükségük. 

9 Ne kételkedjetek az ima erejében, mert ha nem hisztek a szeretet gyakorlásában, akkor képtelenek 

lesztek bármit is adni testvéreiteknek. 

10 Nem tanítottam-e nektek, hogy még a természet elszabadult erői is meghallják az imátokat és 

megnyugszanak? Ha engedelmeskednek a szavamnak, miért ne engedelmeskednének az Úr fiainak 

szavának, amikor felkészültek? 

11 Még az alatt az idő alatt is, amíg veletek voltam a világban, megtanítottalak titeket imádkozni, 

hogy a megpróbáltatások pillanataiban egyesülhessetek Atyátokkal, és Tőle erőt merítve betölthessétek a 

szeretet és irgalmasság küldetéseteket az emberek között. 

12 Az ima olyan kegyelem, amelyet Isten adott az embernek, hogy létraként szolgáljon neki a 

felemelkedéshez (spirituálisan), fegyverként, hogy megvédje magát, könyvként, hogy tanítsa magát, és 

balzsamként, hogy meggyógyítsa magát és felépüljön minden betegségből. 

13 Az igazi ima eltűnt a földről, az emberek már nem imádkoznak, és ha mégis megpróbálják, akkor a 

szájukkal teszik, ahelyett, hogy lélekkel szólnának Hozzám, üres szavakat, rítusokat és látszatokat 

használnak. Hogyan fognak az emberek csodákat látni, ha olyan formákat és gyakorlatokat használnak, 

amelyeket Jézus nem tanított? 

14 Szükséges, hogy az igaz ima visszatérjen az emberek közé, és én vagyok az, aki újból megtanítom 

nektek. 

15 Boldog az, aki a mások iránti szeretetétől ihletve szolgálja őket, mint egy lépcsőfokot az Én felém 

való felfelé törekvésükben. Mert amikor kinyitja a szemét, hogy önmagára nézzen, akkor látni fogja magát 

az Atyja közelében. 

16 Ne kérdezzétek, mit kell tennetek ahhoz, hogy tudjátok, hogy teljesítettétek küldetéseteket, mert 

Törvényem az egymás iránti szeretetre korlátozódik. Értsd meg, hogy életed minden napja lehetőséget 

kínál arra, hogy gyakorold ezt az isteni parancsolatot. 

17 A szeretet küldetését mindenki a maga módján teljesítheti. 

Aki lelkeket vezet, aki tanít, a tudós, a kormányzó, a családapa, mindannyian szolgálhatjátok 

felebarátotokat, ha az Én legfőbb parancsolatomra inspiráljátok magatokat, amely azt mondja nektek: 

Szeressétek egymást. 

18 Minden megtisztul, minden megújul, hogy az új nemzedékek a földet előkészítve találják majd 

nagy szellemi feladatuk teljesítésére. 

19 Ne válasszátok ki, hogy kit kell szeretnetek, szeressetek mindenkit megkülönböztetés nélkül. A 

lelki szeretet nem ismerhet kivételezést. 
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20 A szeretet, amelyre tanítalak benneteket, túlmutat a szeretteitek, a hazátok és önmagatok 

szeretetén. 

21 Ne féljetek attól, hogy nem vagytok hasznosak ebben a szeretetmunkában, ha anyagi 

szegénységetekre gondoltok. Lelkesítsétek magatokat, és nem lesz szükségetek a földi javakra ahhoz, 

hogy jót tehessetek felebarátotokkal. Nézzétek, hogyan választottam ki munkásaimat e szűkölködő és 

egyszerű lelkű nép közül, és hogyan tettem őket a szenvedők tanácsadóivá, orvosaivá és bizalmasaivá, és 

hogyan jön hozzájuk az, akinek vigaszra és békére van szüksége. 

22 Kimeríthetetlenül áradt szeretetükből a gyógyulás balzsama, korábban nehézkes ajkukról a 

világosság szava, amely tanít, megújít, belsőleg megindít és meggyőz. És mit gondoltak ezek a munkások, 

mit hordoztak a szívükben, mielőtt felfedtem nekik az örökségüket? - Semmi, kitaszítottnak érezték 

magukat, képtelenek voltak a jótékonyság gyakorlására és önmaguk vezetésére. 

23 Nézzétek, hogyan jelennek meg e munkások alázata előtt a gazdagok, és kérnek segítséget, az 

orvosok, hogy kérdezzék ki őket megoldatlan problémáikról; és azok, akik a teológiai vagy filozófiai 

ismeretek terén képezték magukat, jönnek, hogy megtanulják az első leckét. Nem csodálkoztok ezen a 

csodán, ami köztetek történt? Akkor már értitek, emberek, és ti, az emberiség, meg fogjátok érteni. A föld 

hatalma és gazdagsága nem lesz elég ahhoz, hogy békét hozzon nektek, hogy hasznosak legyetek egymás 

számára azáltal, hogy anyagi segítséget nyújtotok egymásnak, ha nem tanultok meg szeretni. 

24 Ha a szeretet a lelketekben van, és hagyjátok, hogy a felebarátotok is érezze, akkor csodák fognak 

történni. Kezdjétek el gyakorolni az erényt, ti, akik érzéketlenek maradtatok vagy távol maradtatok az 

irgalomtól, a szeretettől, a jóságtól, amelyek a lelki élet lényegét képezik. És ha valaki szomjúságtól, 

fáradtságtól és éhségtől kimerülten érkezik az ajtódhoz, ültesd le az asztalodhoz anélkül, hogy 

meggondolnád, van-e elég kenyér a dobozban. Kérdezd meg a szíved, hogy őszinte szeretettel teszed-e, 

amikor az útkeresőt meghívod az asztalodhoz, igazi együttérzéssel. Ha ez így van, látni fogjátok, hogy a 

kenyér megsokszorozódik, mindannyian jól lesztek lakva, és a hit lángja lángra lobban a vándor szívében, 

hogy megköszönje és megáldjon Engem. Életében meg fogja tenni azt, amit te tettél vele, mert 

megtanítottad neki a szeretet leckéjét, amely a legkorlátozottabb elme számára is elérhető. 

25 Legyetek alázatosak, emlékezzetek arra, hogy Én, a ti Istenetek, alázatban születtem, és később 

egyszerű efóddal borítottam be Testemet. Miért álmodsz mindig jó ruhákról, és miért vágysz még királyi 

köntösökre is? 

26 A te országod sem e világból való. Ez az élet olyan, mint egy csatatér, ahová azért mész, hogy 

érdemeket szerezz, hogy győztesen léphess be a meghódított földre, és megkapd a jutalmadat. 

27 Soha ne hagyd félúton a keresztet, ne hagyd el a feladatodat, mert ez olyan lenne, mintha eldobnád 

a fegyvereidet a csatában, gyáván menekülnél a harc elől, és lemondanál a lelkedre váró diadalról. 

28 Én vagyok a tökéletes Út, földi életemben az Igaz Élet Könyvét hagytam rátok példámmal, 

amelynek tanításain keresztül meg kell tanulnotok harcolni, hogy győztesek legyetek minden csatában. A 

szeretet kardja szüntelenül harcolt az emberiség gonoszsága és tudatlansága ellen. Fegyvereim nem 

gyilkosak, nem a halált hoztam nektek, hanem az örök életet. Szelídségem kétségbeesésbe és zavarba 

ejtette azokat, akik szidalmaztak Engem, szerető megbocsátásom legyőzte szívük keménységét, emberként 

bekövetkezett halálom felébresztette őket a kegyelem életére. Nem emlékeztek arra, hogy a megígért 

Messiást legyőzhetetlen harcosnak hirdették meg? 

29 Itt az ideje, hogy a szeretet, a megbocsátás és az alázat az emberek szívéből fakadjon, mint igazi 

fegyverek a gyűlölet és az arrogancia ellen. Amíg a gyűlölet gyűlölettel és az arrogancia arroganciával 

találkozik, addig a nemzetek elpusztítják egymást, és nem lesz béke a szívekben. 

30 Az emberek nem akarták megérteni, hogy csak békében találhatják meg a boldogságot és a 

fejlődést, és a hatalom és a hamis nagyság ideáljai után futottak, testvéreik vérét ontva, életeket tönkretéve 

és az emberek hitét lerombolva. 

31 Az ember a maga büszke tudományával megkérdőjelezi Törvényemet, és mondom nektek, hogy 

még egyszer harcolni fogok a bűne ellen. De az ember nem fog Bennem büszke és gőgös bírót találni - 

mert ezek emberi hibák -, és nem fogja érezni rajta a bosszú teherét sem; mert az alantas szenvedélyek a te 

tökéletlenségedhez tartoznak. Találkozni fog egy kérlelhetetlen bíróval és egy Mesterrel, aki a szeretet 

nagy tanítására fogja oktatni. 
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32 Nem mindannyian akartok háborúkat, vagy tápláljátok a gyűlöletet vagy a büszkeséget az 

ártatlanok, a jóakaratúak és a hívők iránt. Jeleket fogok adni, amikor háborúk készülnek kitörni, hogy ők 

(a jóakaratú emberek) figyeljenek és imádkozzanak; mert imájuk és "figyelésük" által sebezhetetlenek 

lesznek a gyilkos fegyverekkel szemben. 

33 Keletről nyugatra a nemzetek felkelnek és megzavarodnak, és északról délre ők is elindulnak, hogy 

mindannyian összecsapjanak a kereszt útján. Ebben az összecsapásban egy hatalmas halotti máglya lesz, 

amelyen a gyűlölet égni fog, a gőg kioltódik, és a parlagfű elpusztul. 

34 Szükséges, hogy az új nemzedékek tiszta földet találjanak, hogy a béke és a szeretet 

virágozhasson. De előtte még az utolsó nyoma is eltűnik Káin bűntettének, amelynek örökségét az 

emberiség még mindig magán viseli. 

35 Ti, akik tanításaim szellemi kisugárzása alatt álltok, úgy látjátok-e, hogy mindebben a közelgő 

fájdalomban Isten büntetése vagy megtorlása van? - Nem, mondd meg nekem, ez az a gyümölcs, amit mi 

termesztettünk, és amit most fogunk learatni. 

36 Mindig együttérzek gyermekeimmel, mert túl kicsik vagytok ahhoz, hogy megértsétek mindazt a 

rosszat, amit magatoknak tesztek. Ezért közeledem hozzátok, és Szavam* megvalósításával küldöm 

hozzátok hírnökeimet, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy figyelmeztesselek benneteket gonosz 

útjaitokra. De mikor hallgattatok a hívásomra? - Soha. - Ezért szenved az emberiség. 
* Ez azt fejezi ki, hogy az isteni szó hanghordozók közvetítésével jut el hozzánk, anyagilag szólal meg és anyagilag 

hallják meg a hallgatók - szemben a szellemileg, ihlet útján kapott igével! 

37 Szeretett emberek, ne legyetek egyszerű szemlélői a káosznak, amit látni fogtok. Mert számot kell 

majd adnotok nekem a békéről és az erőről, amit kaptatok. 

38 Hogy a béke és az erő ott van, hogy imádkozhassatok, hogy elmétek ne sötétedjen el, és hogy 

szorgalmasnak és fáradhatatlanul jót cselekedjetek, hitet gyújtsatok és vigasztalást terjesszetek az emberek 

között. 

39 Szeretett tanítványok, terjesszétek tanításomat testvéreitek között. Megbízlak benneteket, hogy 

beszéljetek világosan, ahogyan tanítottalak benneteket. Tanulmányozzátok figyelmesen e mű minden 

részét, mert bizony mondom nektek, holnap a testvéreitek ki fognak kérdezni benneteket. Tudom, hogy 

meg fogják kérdezni tőletek, hogy milyen elképzelésetek van Isten Szentháromságáról, Krisztus 

istenségéről és Mária tisztaságáról, és erősnek kell lennetek, hogy át tudjatok menni ezeken a próbákon. 

40 A Szentháromságról azt kell mondanod, hogy Istenben nem három különböző személy létezik, 

hanem csak egyetlen Isteni Szellem, aki a fejlődés három különböző szakaszában tette magát ismertté az 

emberiség számára. De ez (az emberiség), mivel képtelen volt az (igazság) mélyére hatolni, azt hitte, hogy 

három Istenséget lát, holott csak egy Szellem létezik. Ezért amikor Jehova nevét halljátok, gondoljatok 

Istenre, mint Atyára és mint bíróra. Amikor Krisztusra gondolsz, lásd benne Istent mint Mestert, mint 

Szeretetet, és amikor azt keresed, hogy honnan jön a Szentlélek, értsd meg, hogy Ő nem más, mint Isten, 

aki kinyilatkoztatja bölcsességét a fejlettebb tanítványoknak. 

41 Ha az első idők emberiségét szellemileg ugyanolyan fejlettnek találtam volna, mint a mai 

emberiséget, akkor Atyaként, Mesterként és Szentlélekként ismertettem volna meg magam velük, és akkor 

az emberek nem láttak volna három istenséget ott, ahol csak egy létezik. De nem lett volna képességük 

értelmezni tanításaimat, és összezavarodtak volna, és letértek volna az utamról, hogy továbbra is elérhető 

és kis isteneket teremtsenek elképzeléseik szerint. 

42 Most már tudjátok az okát annak, hogy az Atya miért nyilatkoztatta ki magát fokozatosan, és 

megértitek az emberek tévedését is a Szentháromság fogalmával kapcsolatban. 

43 Isteni Szellememben végtelen számú megnyilvánulás és tulajdonság van. De mivel az idők három 

korszakában három fő tulajdonságomban mutatkoztam meg, ezért neveztelek titeket Háromságosoknak, és 

most már felismertek Engem ebben a három kinyilatkoztatásban, és tudjátok, hogyan egyesítsétek őket 

egybe, egyetlen Istent látva benne, aki ma ugyanúgy kinyilatkoztathatja magát, mint Bíró, mint holnap, 

mint Mester, és később, mint a végtelen bölcsesség és jóság Atyja. 

44 Ne próbáljatok többé fizikai formát adni nekem képzeletben, mert az Én Lelkemben nincs forma, 

mint ahogy az értelemnek, a szeretetnek vagy a bölcsességnek sincs formája. 
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45 Azért mondom ezt nektek, mert sokan öregember alakjában képzelnek el Engem, amikor az Atyára 

gondolnak; pedig Én nem vagyok öregember, mert az időn kívül vagyok, az Én Lelkemnek nincs kora. 

46 Amikor Krisztusra gondolsz, azonnal Jézus fizikai képe jelenik meg a fejedben. De én azt mondom 

nektek, hogy Krisztus, a testben született Isteni Szeretet, az emberré lett Igém, amikor elhagyta fizikai 

burkát, egyesült Szellememmel, amelyből származott. 

47 Amikor azonban a Szentlélekről beszélsz, a galamb szimbólumát használod, hogy megpróbáld 

elképzelni őt valamilyen formában. De azt mondom nektek, hogy a szimbólumok ideje lejárt, és ezért, 

amikor a Szentlélek hatása alatt érzitek magatokat, inspirációként, a szellemetek világosságaként, a 

bizonytalanságokat, rejtélyeket és sötétségeket eloszlató világosságként fogadjátok. 

48 Amikor azt mondom nektek, hogy Krisztus az Atya szeretete, értsétek meg, hogy Krisztus isteni. 

Mi a furcsa abban, hogy Isten emberré tette szeretetét, hogy megismertesse azt egy olyan világgal, 

amelyből hiányzott a spiritualitás? Nem az Atya tökéletes szeretetének bizonyítéka-e ez, amelyet azoknak 

ad, akiket Ő keres, mert nem mehetnek az Atyához? 

49 Megmutatom tehát, hogy Krisztus nem kevesebb nálam*, és nem is jön utánam, mert ha Ő a 

Szeretet, akkor ez a Szeretet nem jön más hatalom után vagy előtt, hanem egyesül és egyesül az összes 

(isteni esszenciális erővel), amelyek az Abszolútumot, az Istenit, a Tökéletest alkotják. 
Itt Isten minden isteni hatalmának egységében szólal meg. 

50 És mit mondjak nektek Máriáról, akit az Úr küldött a földre, hogy Jézus anyjaként szolgáljon, 

akinek testében az Ige megnyilvánult? 

51 Bizony mondom nektek, ő volt a megtestesült Isteni Gyengédség. Ezért, amikor a lakásában 

hallotta az Úr hírnökének szavait, aki bejelentette neki, hogy méhében fogantatni fogja a Messiást, nem 

volt sem kétség, sem lázadás a szívében azzal szemben, amiről tudta, hogy az isteni akarat. Példája az 

alázat és a hit példája volt, cselekedete csendes és magasztos. Ezért ő volt az egyetlen, aki képes volt 

beteljesíteni ezt a mennyei üzenetet és hiúság nélkül elfogadni ezt a magas sorsot. 

52 Jézus gyermek- és ifjúkorát Mária mellett töltötte, és az ő kebelében és oldalán élvezte anyai 

szeretetét. Az asszonnyá lett isteni gyengédség megédesítette a Megváltó első életéveit a világban, amikor 

eljött az óra, hogy ilyen nagy keserűséget kelljen innia. 

53 Hogyan lehetséges, hogy bárki azt gondolja, hogy Máriából, akinek méhében Jézus teste 

megformálódott, és akinek oldalán a Mester élt, hiányozhat a lelki emelkedettség, a tisztaság és a 

szentség? 

54 Aki Engem szeret, annak először is szeretnie kell mindazt, ami az enyém, mindazt, amit Én 

szeretek. 

55 Fel kell hívnotok testvéreitek figyelmét a szeretet és az irgalmasság e tanításaira. Tudnotok kell, 

hogy nem szükséges, hogy az egész emberiség abban a formában halljon Engem, ahogyan én ismertté 

teszem magam előttetek. Nekem elég, ha ez a nép jelen van és hallja ezeket a tanításokat, hogy aztán 

tanúim és hírnökeim lehessenek testvéreik előtt. 

56 Ha az igehirdetésnek ez a formája lenne a legmagasabb, amit az emberek elérhetnének, akkor az 

egész földön megismertetném, és ha egyszer bevezetnék, nem lenne vége. De mivel ez az emberi 

hanghordozón keresztül történő kihirdetés csak előkészítése a szellemtől szellemig tartó tökéletes 

párbeszédnek, csak egy bizonyos időt adtam neki (a hanghordozónak), és jeleztem neki a befejezés idejét, 

amely 1950 lesz. 

57. Ezeknek a tömegeknek, akik évről évre részt vettek Mesterük tanításaiban, az a sorsuk, hogy ezt az 

üzenetet terjesszék az emberiség körében, miután már nem fogják hallani az Én Szavamat. 

58 Távozásom előtt nem indulnak el tanítani, mert szükséges, hogy hallják utolsó tanításaimat, 

amelyek a legmélyebbek lesznek, és ezért azok, amelyek erőssé és felkészültté teszik őket a csatára. 

59 Mindenki, a legrégebbi gyülekezetektől a legfiatalabb "helyeken" gyülekezni kezdőkig, hallotta 

Tőlem, hogy ez az igehirdetés az 1950-es év végén megszűnik, hogy az az Én Isteni Akaratom, hogy ez 

így történjen, és hogy az emberek semmiképpen ne ellenkezzenek azzal, amit az Atya elrendelt. 

60 Makacs dolog lenne arra törekedni, hogy tovább várakoztassatok Engem közöttetek, az Atya 

tökéletességét és igazságosságát tagadnátok meg, és az lenne, ha tagadnátok, hogy Én, a Változatlan 

vagyok az, aki szólt hozzátok. 
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61 Bár ezekben a pillanatokban senki sem érzi magát képesnek arra, hogy ezt a gyalázkodást 

elkövesse, azért mondom ezt nektek, mert tudom, hogy a döntő pillanatokban, távozásom keserű és 

szomorú órájában nem lesz hiány árulóból az asztalomnál, gyenge emberből, aki messze dobja magától a 

kenyeret, amely hosszú ideig táplálta, és aki a szeretet hamis csókjával az emberiség gúnyolódásának és 

megvetésének hagy Engem. 

62 Mit gondoltok, ki fogja magát ezeken az agyakon keresztül megismertetni, amikor a 

megnyilvánulásom ideje véget ér? Engem akarsz bűnrészessé tenni engedetlenségedben? 

63. Ne feledjétek, hogy a tőletek származó engedetlenség később zavart okozna az emberek között, 

hogy az ilyen mértékű gyalázás elősegítené a káoszt az emberek között. Senki sem hinne Szentlélekként 

való megnyilvánulásomban, mindenki elveszítené a hitét. 

64 Még most is azt mondom nektek, hogy azokat, akik elhitetik, hogy az általam kijelölt idő után 

továbbra is az ő közvetítésükkel nyilvánulok meg, el fogják utasítani és csalóknak fogják nevezni, és azt, 

aki az ő értelmükön keresztül nyilvánul meg, "Hamis Krisztusnak" fogják nevezni. De azokat a látnokokat, 

akik közös ügyet csinálnak ezzel a csalóval, "hamis prófétáknak" fogják nevezni. 

65 Emberek, erősítsétek meg magatokat mindabban, amit ma mondok nektek, hogy amikor eljön a 

próbatétel órája, képesek legyetek szilárdan megállni, törvényemhez kötve, és tiszteletben tartjátok majd 

akaratomat. Mert a magatartásotokkal a legnagyobb bizonyságot teszitek arról, hogy elhittétek, hogy ez az 

Ige a legfőbb igazság. Aki ennek ellenkezőjét teszi, az megtagadott Engem. 

66 Boldogok azok, akik hűségesek maradnak Szavamhoz, mert amikor eljön az idő, őket fogom 

használni, mint hírvivőit és tanúit ennek az isteni üzenetnek, amelyet az emberi elmén keresztül történő 

igehirdetésemmel az emberiségnek hagyok - úttörő leckeként az Atyátokkal való igazi, szellemtől-

szellemig tartó egyesüléshez. 

67 Ma a szellemedet keresem, mert a szellemi világ megköveteli a jelenlétét. 

68 Azért nem tudtatok felemelkedni, mert minden egyes tökéletlenségetek egy-egy láncszem abban a 

láncban, amely a földi javakhoz köt benneteket, és megakadályozza, hogy a Szellemnek megfelelő 

régiókban rezegjetek*. 
* Lásd a függelék 6. megjegyzését 

69 Mit dolgoztok ki magatoknak ezen élet után? Gondolod, hogy a szellemed határozott léptekkel 

beléphet egy olyan világba, ahol csak a spiritualizáció a fénye és támasza? 

70 Hallgasd meg ezt az igét, járj utána, és meg fogod érteni, hogy segítségedre siet, hogy 

megszabadítson téged mindattól, ami haszontalan, mert ezek a hatások nem hagyják szabadon a lelkedet. 

71 Mentsd meg lelkedet minden szennyeződéstől itt, az Én jelenlétemben, és szabadítsd fel. Ne 

féljetek, mert nem fogtok nekem titkot felfedni, jobban ismerlek titeket, mint ti magatokat. Valld meg 

nekem legbensőbb lényedben, én jobban megértelek, mint bárki más, és megbocsátom neked vétkeidet és 

bűneidet, mert én vagyok az egyetlen, aki ítélkezhet feletted. De amikor megbékéltetek Atyátokkal, és 

halljátok lényetekben a győzelmi himnuszt, amelyet szellemetek énekel, üljetek le békében az 

asztalomhoz, egyétek és igyátok a Lélek táplálékát, amely az Igém lényegében foglaltatik. 

72 Amikor felállsz az asztaltól, hogy visszatérj a napi munkádhoz, ne felejtsd el, hogy minden utadon 

jelen van Törvényem, és tekintetem lát téged. Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy nem csak akkor kell 

felkészülnötök lélekben és gondolatban, amikor belépsz ezekbe a gyülekezeti termekbe, hogy meghallgasd 

az Igémet, hanem annak a félelemnek, hogy megbántasz Engem, amit ezeken a helyeken mutatsz, 

mindenhol és mindenkor el kell kísérnie téged. 

73 Szavam a lelkiismeretedben van, hogy tanácsot kérhess tőle, amikor a küldetésed teljesítésének 

útján jársz. 

74 Mindenkinek, aki hallgat rám, ugyanazt a szót adom: nem adok többet a szegénynek, mert az 

szűkölködik, és nem adok kevesebbet a gazdagnak. Bizony mondom nektek, lélekben mindannyian 

szűkölködők vagytok. 

75 Mindannyiótokat egyformán szeretlek, nem látok különbséget osztályok, fajok, nyelvek vagy 

hitvallások között, még a nemek között sem. A szellem nevében beszélek, őt keresem, és azért jöttem, 

hogy tanítsam, hogy elvezessem az Ígéret Földjére a tanításom fényével. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 40  
1 Atyátok mindent előkészített, hogy Isten "Igéje" az emberek között lakjon, és szeretetének 

magasztos példáján keresztül mutassa meg nekik a jóvátétel útját. 

2 Először a prófétákat inspirálta, akiknek meg kellett hirdetniük, hogy a Messiás milyen formában 

fog a világra jönni, milyen lesz a munkája, szenvedései és emberként való halála, hogy amikor Krisztus 

megjelent a földön, azok, akik ismerték a próféciákat, azonnal felismerjék Őt. 

3 Évszázadokkal Jézusban való jelenlétem előtt Ézsaiás próféta azt mondta: "Ezért az Úr ezt a jelet 

adja nektek: Íme, egy szűz fogan és fiút szül, és Immanuelnek fogják hívni". (Ami azt jelenti, hogy Isten 

velünk). Többek között ezzel a próféciával jelentette be eljövetelemet. 

4 Dávid, sok évszázaddal az Én eljövetelem előtt, fájdalommal teli zsoltárokban és prófétai 

értelemben énekelte meg a Messiás szenvedéseit a keresztre feszítés alatt. Ezekben a zsoltárokban az Én 

hét szavam egyikéről beszél a kereszten, jelezve a megvetést, amellyel a tömegek a keresztre feszítéshez 

vezettek, az emberek gúnyos kifejezéseit, amikor hallják, hogy azt mondom, hogy bennem van az Atya, a 

testem elhagyatottságát az emberi hálátlanság miatt, mindazokat a kínzásokat, amelyeknek ki leszek téve, 

és még azt is, ahogyan sorsot vetnek ruhámra. 

5 Minden prófétám bejelentette eljövetelemet, előkészítette az utakat, és pontos jellemzőket adott 

meg, hogy amikor eljön a Nap, senki se tévedjen. 

6 Názáretben élt a tisztaság és a gyengédség virága, egy Mária nevű szűz, akiről Ézsaiás próféta 

bejelentette, hogy az ő méhéből fog kikerülni az igazi élet gyümölcse. Eljött hozzá az Úr szellemi hírnöke, 

hogy bejelentse a küldetést, amelyet ő hozott a földre, mondván: "Üdvözlégy, te magasan áldott, az Úr van 

veled, áldott vagy az asszonyok között". 

7 Eljött az óra, amikor az isteni misztériumnak ki kellett tárulnia, és mindaz, amit a Messiás, a 

Megváltó, a Megváltó jelenlétéről mondtak, most azonnal be kellett teljesednie. De milyen kevesen voltak 

azok a szívek, amelyek érezték jelenlétemet, milyen kevesen voltak azok a lelkek, amelyek felkészültek 

arra, hogy igazságom fényében megismerjék a mennyek országát. 

8 Azok az emberek, akik többségükben becsvágyuk miatt materialisták lettek, akik mindent emberi 

tudásuknak és tapasztalatuknak rendeltek alá, és a spirituálisat materialista tudományukkal próbálták 

igazolni, a (számukra) felfoghatatlan előtt összezavarodtak, és végül megtagadtak Engem. 

9 Kevesen voltak, akik szerettek Engem és követtek Engem, és sokan voltak, akik félreismertek 

Engem. 

10 Azok szerettek Engem, akik felismerték jelenlétemet spirituális érzékenységük és hitük révén - 

ezek az emberi észnél, tudománynál és intelligenciánál magasabb rendű ajándékok. 

11 Minden egyes lépésnél megvizsgálnak Engem. Minden cselekedetemet és szavamat gonosz 

szándékkal ítélték meg, többnyire ők (a kritikusok) zavarba jöttek cselekedeteim és bizonyítékaim láttán, 

mert elméjük nem volt képes megérteni azt, amit csak a szellem képes felfogni. 

12 Amikor imádkoztam, azt mondták: "Miért imádkozik, amikor azt mondja, hogy tele van erővel és 

bölcsességgel? Mire lehet szüksége, vagy mit kérhet?" És amikor nem imádkoztam, azt mondták, hogy 

nem teljesítettem a vallási előírásaikat. 

13 Amikor látták, hogy nem vettem magamhoz ételt, miközben a tanítványaim ettek, úgy ítélték meg, 

hogy kívül állok az Isten által bevezetett törvényeken; és amikor látták, hogy magamhoz veszem az ételt, 

csodálkoztak: "Miért kell enni ahhoz, hogy éljen, Ő, aki azt mondta, hogy Ő az élet?". Nem értették meg, 

hogy azért jöttem a világra, hogy felfedjem az embereknek, hogyan kell élnie az emberiségnek a 

megtisztulás hosszú időszaka után, hogy egy szellemivé lett nemzedék emelkedjen ki belőle, amely az 

emberi nyomorúság, a test szükségszerű szükségletei és a testi érzékek szenvedélyei fölött áll. 

14 Sok évszázad telt el azóta, hogy jelenlétem által megvilágosítottam az embereket, és amikor 

megpróbálták felfogni az igazságot Mária fogantatásáról, emberi természetemről és szellemi Lényemről, 

zavaros elméjük nem tudta felfogni, és mérgezett szívük sem értette meg ezt az igazságot. 

15 Ez az elme és szív, egy pillanatra kiszabadulva a sötétségből, lehetővé teszi szellemének, hogy a 

fény régióiba meneküljön, ahol egy magasabb tisztaság által megvilágosodottnak fogja érezni magát, 

amely nem az értelemé, sem a tudományé. 
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16 Akkor a most már fejlett elméjükön keresztül megértik majd az igazságot, amelyet kicsi és 

korlátozott elméjük nem tudott feltárni számukra. 

17 Mert ha az emberek képesek lennének érezni és felfogni mindazt a szeretetet, amelyet Lelkem a 

természet által áraszt rájuk, akkor mindannyian jók lennének. De egyesek tudatlanok és mások hálátlanok. 

18 Csak akkor remegnek meg, amikor a természet erői hirdetik igazságosságomat; de nem azért, mert 

megértik, hogy igazságosságom hangja szól hozzájuk, hanem mert féltik az életüket vagy földi javaikat. 

19 Az emberiség kezdetétől a jelen időkig az Én igazságosságom a természet erői által éreztette 

hatását az emberek között, mivel az első idők nyerseségében és a jelen idők materializmusában csak az 

anyagi csapásokra voltak (és vannak) érzékenyek. 

20 Meddig fognak még fejlődni az emberek, hogy megértsék szeretetemet és érezzék jelenlétemet a 

lelkiismereten keresztül? Amikor az emberek meghallják a hangomat, amint tanácsot adok nekik, és 

teljesítik törvényemet, az annak a jele lesz, hogy az anyagias idők véget értek számukra. 

21 Egyelőre még sokféle formában kell szenvedniük a természet erőitől, amíg meg nem győződnek 

arról, hogy vannak magasabb erők, amelyekkel szemben az ember materializmusa nagyon csekély. 

22 A föld megremeg, a víz megtisztítja az emberiséget, és a tűz megtisztítja őket. 

23 A természet minden eleme és ereje érezteti majd hatását a Földön, ahol az emberek nem tudták, 

hogyan éljenek harmóniában az őket körülvevő élettel. 

24 Ezzel a természet nem azoknak a megsemmisítésére törekszik, akik bemocskolják; csak az ember 

és az összes teremtmény közötti harmóniára törekszik. 

25 Ha az ő igazságosságuk egyre inkább megnyilvánul, az azért van, mert az emberek vétkei és a 

Törvényeknek való meg nem felelésük is nagyobbak (lettek). 

26 Mondtam nektek, hogy a fa egyetlen levele sem mozog az Én akaratom nélkül, és most azt 

mondom nektek, hogy a természet egyetlen eleme sem engedelmeskedik más akaratnak, csak az 

enyémnek. 

27 Hasonlóképpen azt mondom nektek, hogy a természet az ember számára az lehet, amit akar: 

áldásokkal, simogatással és táplálással bőkezű anya, vagy száraz sivatag, ahol éhség és szomjúság 

uralkodik; az életről, jóságról, szeretetről és örökkévalóságról szóló bölcs és végtelen kinyilatkoztatások 

mestere, vagy könyörtelen bíró az emberek megrontásaival, engedetlenségével és tévedéseivel szemben. 

28 Atyám hangja így szólt az első emberhez, megáldva őket: "Szaporodjatok és sokasodjatok, 

töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, és legyetek urai a tenger halainak, az ég madarainak és 

minden teremtménynek, amely a földön mozog." Ez az első embernek a hangja. 

29 Igen, emberiség, az embert arra formáltam, hogy ura legyen és hatalma legyen a légtérben, a 

vizekben az egész földön és a teremtés természeti erőiben. De én azt mondtam, hogy úr; mert az emberiség 

- azt gondolván, hogy tudományával uralja a földet - rabszolga. Bár azt hiszik, hogy uralják a természet 

erőit, éretlenségük, elbizakodottságuk és tudatlanságuk áldozatává válnak. 

30 Az emberi hatalom és tudomány elözönlötte a földet, a tengereket és a légteret, de hatalmuk és 

erőszakosságuk nincs összhangban a Természet hatalmával és erőszakosságával, amely - az Isteni Szeretet 

kifejeződéseként - az Élet, a Bölcsesség, a Harmónia és a Tökéletesség. Az emberek műveiben, 

tudományukban és hatalmukban csak a gőg, az önzés, a hiúság és a gonoszság nyilvánul meg. 

31 Hamarosan a természeti erők erőszakossága felrázza az emberiséget. Az emberek a szenvedés 

poharán keresztül maguk mögött hagyják az anyagiasságot, hogy meglássák az igazság fényét, amely 

megmutatja nekik az utat, amelyen el kellett volna érniük a bölcsességet és az igazi hatalmat. 

32 Soha nem lesz túl késő a bűnbánathoz, a hiba jóvátételéhez vagy a bűnös megújulásához. 

Országom kapui mindig nyitva lesznek, és várják azt a gyermeket, aki szabad akaratának hosszú 

bolyongása után végre kinyitja szemét a fény felé, és megérti, hogy nincs tökéletesebb és csodálatosabb 

szabadság, mint a Lélek szabadsága, aki tudja, hogyan teljesítse Atyja akaratát. 

33 Végtelen szabadság a szeretetben, a jóságban, az igazságosságban és a tökéletességben. 

34 Törvényem teljesítéséhez imádkoznotok kell, mindig emeljétek lelketeket Atyátok felé. 

35 Láttam, hogy az imádkozáshoz a magányt és a csendet kedveled, és jól teszed, ha az imán 

keresztül keresed az ihletet, vagy ha hálát akarsz adni Nekem. De ugyanígy azt mondom nektek, hogy 

imádkozzatok, bármilyen helyzetben is találjátok magatokat, hogy életetek legnehezebb pillanataiban 
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tudjátok, hogyan hívjátok segítségül segítségemet anélkül, hogy elveszítenétek a higgadtságot, az 

önuralmat, a jelenlétembe vetett hitet és a magatokba vetett bizalmat. 

36 Az ima lehet hosszú vagy rövid, ahogyan az szükségessé válik. Ha úgy kívánod, egész órákat 

tölthetsz ebben a lelki boldogságban, amikor a tested nem fáradt el, vagy amikor nincs más kötelesség, 

ami a figyelmedet igényelné. És lehet olyan rövid, hogy egy másodpercre korlátozódik, amikor hirtelen 

váratlanul érte valamilyen próbatétel. 

37 Nem a szavak, amelyekkel elmétek megpróbálja megformálni az imát, jutnak el hozzám, hanem a 

szeretet, a hit vagy a szükség, amellyel elém álltok. Ezért mondom nektek, hogy lesznek olyan esetek, 

amikor az imátok csak egy másodpercig fog tartani, mert nem lesz idő gondolatokat, mondatokat vagy 

ötleteket megfogalmazni, ahogyan azt megszoktátok. 

38 Bárhol hívhattok Engem, mert Számomra a hely nem számít, hiszen amit keresek, az a ti 

szellemetek. 

39 Ha úgy tetszik, hogy a szabadban imádkozol, vagy ha nagyobb odaadást érzel ezekben az 

üléstermekben, vagy ha jobban szereted a hálószobádat, tedd ott, ahol a legközelebb érzed magad 

Atyádhoz. De ne felejtsétek el, hogy számomra, aki mindenhol jelen vagyok, közömbös, hogy hol tudtok a 

szellemetekkel kommunikálni. 

40 Nem mindig ugyanazzal a belső gyűjtéssel imádkozol, ezért nem mindig ugyanazt a békét vagy 

inspirációt tapasztalod. 

41 Vannak alkalmak, amikor megihletődsz és felemeled a gondolataidat; és vannak olyanok, amikor 

teljesen közömbös maradsz. Hogyan fogod mindig ugyanúgy megkapni az üzeneteimet? Az elmédet, sőt a 

testedet is arra kell nevelned, hogy együttműködj a Lélekkel az imádság pillanataiban. 

42 A szellem mindig készen áll arra, hogy kapcsolatba lépjen Velem; de szüksége van a test jó 

állapotára, hogy képes legyen felemelkedni ezekben a pillanatokban, és megszabadulni mindattól, ami 

földi életében körülveszi. 

43 Törekedjetek az igazi imádság elérésére, mert aki tudja, hogyan kell imádkozni, az magában 

hordozza a béke, az egészség, a remény, a lelki erő és az örök élet kulcsát. 

44 Törvényem láthatatlan pajzsa megvédi őt az újrajátszásoktól és a veszélyektől. Szájában egy 

láthatatlan kardot fog hordozni, hogy lesújtson minden ellenségre, aki az útjába áll. Egy világítótorony 

megvilágítja az útját a viharok közepette. Folyamatosan kéznél lesz egy csoda, amikor csak szüksége van 

rá, akár saját maga, akár testvérei javára. 

45 Imádkozzatok, gyakoroljátok a Léleknek ezt a magasrendű ajándékát, mert ez az erő lesz az, ami a 

jövő embereinek életét mozgatni fogja - azoknak az embereknek, akik (már) testben elérik (a) 

szellemüknek az (Én) Lelkemmel való kapcsolatát. 

46 A családapák hagyják, hogy az ima adjon nekik inspirációt gyermekeik irányításához. 

47 A betegek az ima által kapnak egészséget. Az uralkodók úgy oldják meg nagy problémáikat, hogy 

imádságban keresik a világosságot, és a tudósok ugyanígy az imádság ajándékán keresztül kapnak 

kinyilatkoztatásokat. 

48 Keressétek a szellemi fény e világát, gyakoroljátok a szellem imáját, tökéletesítsétek ezt a formát, 

amennyire csak tudjátok, és adjátok át ezt a tudást gyermekeiteknek, bízva abban, hogy ők egy lépéssel 

tovább mennek, mint ahogyan ti eljutottatok. Hogy segítsek nektek az imádságban, egyszerű módon 

magyarázom el nektek Tanításomat, és megvilágítom azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket a múltban 

adtam nektek. Tudjátok, miért érthetitek meg jobban az Igémet? - Mert a szellemed fejlődött. 

49 Hamarosan beszélni fogtok az embereknek az Én Tanításomról, bizonyítva, hogy megértettétek az 

általatok hirdetett tanítást, és jó cselekedetekkel támasztjátok alá szavaitokat. Bizony mondom nektek, a ti 

példátokra való tekintettel még a legzabolátlanabbak is meg lesznek győződve e tanítás igazságáról. 

50 Csak az a tanítványom, aki kifejlesztette lelki ajándékait és megerősítette szívét a felebaráti 

szeretet gyakorlásában, fog ellenállni minden megpróbáltatásnak, amelynek az emberek alá akarják vetni. 

Mert amikor elérte, hogy Szavamat annak lelki jelentésében és igazságában fejezze ki, és szívét a testvérei 

iránti szeretet és irgalom kimeríthetetlen forrásává alakította át - amivel azt mondják, hogy imádkozott, és 

erénye miatt a lelkesítés útján jár -, akkor az a tanítvány fel van szerelve arra, hogy tanúságot tegyen 

Rólam. 
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51 Most, hogy még néhány év van hátra, mielőtt megnyilvánulásom ebben a formában véget ér - 

tartsátok meg Szavamat a szívetekben, és tanuljatok tőlem. Ha ezt a küzdelmetek útján teszitek, tudni 

fogjátok, mikor kell beszélni a testvéreitekhez, és mikor kell tanítani a hallgatásotokkal. 

52 Teljes bizalmat kell hordoznotok magatokban isteni segítségemben, és sziklaszilárdan hinnetek 

kell abban, hogy amit tesztek vagy továbbadtok, annak jó eredménye lesz, mert ezzel törvényemet 

teljesítitek. 

53 Ettől a bizalomtól és ettől a hittől függ szavaid és cselekedeteid hatékonysága. 

54 Nem mindig fogtok tudni beszélni, de minden alkalommal meg kell mutatnotok, hogy szellemetek 

ajándékai fejlődnek. 

55 Készüljetek fel, akkor a jelenlétetek a megpróbáltatás pillanatában elég lesz ahhoz, hogy a fény 

felragyogjon az elmékben (az emberek), a vihar békévé változzon, és a lelki imátok csodát fog tenni, hogy 

az irgalom és a gyengédség köpenye feltáruljon azok felett, akikért imádkoztok. 

56 Jó befolyásodnak kell érvényesülnie a szellemi és az anyagiak felett. Nem szabad csak a látható 

elemek elleni küzdelemre szorítkoznotok, hanem a láthatatlanok ellen is. 

57 Ha Lelkem fénye megvilágosította a tudóst, hogy felfedezze a test rosszaságainak okát, amelyeket 

ti betegségeknek neveztek, akkor megvilágosít titeket is, hogy szellemi érzéketekkel felfedezzétek az 

emberi életet sújtó összes rossz eredetét - mindazokét, amelyek elhomályosítják a szellemet, mind azokét, 

amelyek elvakítják az elmét vagy gyötrik a szívet. 

58 Vannak olyan erők, amelyek - az emberi szemmel nem láthatóak és az emberi tudomány számára 

nem érzékelhetőek - folyamatosan befolyást gyakorolnak az életetekre. 

59 Vannak jók és vannak rosszak; némelyik egészséget ad, némelyik betegséget okoz; vannak 

világosak és sötétek. 

60 Honnan származnak ezek az erők? - A szellemtől, tanítvány, az elmétől és az érzésektől. 

61 Minden inkarnálódott vagy diszinkarnálódott szellem* rezgéseket bocsát ki, amikor gondolkodik; 

minden érzés befolyást gyakorol. Biztosak lehettek benne, hogy a világ tele van ezekkel a rezgésekkel. 
* Ezek a kifejezések gyakran fordulnak elő és jelentenek: Bármely szellem, amely még mindig az anyagi testében 

él, vagy már nem él benne. 

62 Most már könnyen megérthetitek, hogy ahol valaki jóságban gondolkodik és él, ott egészséges 

erőknek és hatásoknak kell lenniük, és ahol valaki a jóságot, igazságosságot és szeretetet jellemző 

törvényeken és szabályokon kívül él, ott egészségtelen erőknek kell lenniük. 

63 Mindkettő betölti a teret és harcol egymással; hatással vannak az emberek érzelmi életére, és ha 

képesek megkülönböztetni, akkor elfogadják a jó inspirációkat és elutasítják a rossz hatásokat. De ha 

gyengék és nem képzettek a jó cselekedeteiben, nem tudnak ellenállni ezeknek a rezgéseknek, és fennáll a 

veszélye, hogy a gonosz rabszolgájává válnak, és alávetik magukat annak uralmának. 

64 Ezek a rezgések a megtestesült szellemekből és a nem megtestesült lényekből is származnak, mert 

a földön, akárcsak a túlvilágon, vannak jó szellemek és zavaros szellemek. 

65 Ebben az időben a gonosz befolyása nagyobb, mint a jóé. Ezért az emberiségben uralkodó erő a 

gonoszság ereje, amelyből az önzés, a hazugság, a paráznaság, a gőg, az ártani vágyás, a pusztítás és az 

összes alacsonyabb rendű szenvedély származik. Ebből a felborult erkölcsi egyensúlyból erednek az 

embert gyötrő betegségek. 

66 Az embereknek nincsenek fegyvereik, hogy harcoljanak ezekkel az erőkkel szemben. Legyőzték 

őket, és fogolyként vitték őket a lelki fény, egészséges öröm és a jóra való törekvés nélküli élet 

szakadékába. 

67 Most, amikor az ember azt hiszi, hogy a tudás csúcsán van, nem tudja, hogy a szakadékban van. 

68 Én, aki ismerem a kezdeteteket és a jövőtöket az örökkévalóságban, már a legkorábbi időktől 

kezdve olyan fegyvereket adtam az embereknek, amelyekkel harcolni tudtak a gonosz erői ellen. De ők 

megvetették őket, és inkább a gonosznak a gonosz ellen folytatott harcát választották, amelyben senki sem 

győz, mert mindenki vereséget szenved. 

69 Meg van írva, hogy a gonosz nem fog uralkodni, ami azt jelenti, hogy az idők végén a jó 

győzedelmeskedik. 
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70 Ha megkérdezitek tőlem, hogy mik voltak azok a fegyverek, amelyekkel felvérteztem az 

embereket, hogy harcoljanak a gonosz erői vagy hatásai ellen, azt mondom nektek, hogy az imádság, a 

Törvényben való kitartás, az Igémbe vetett hit és az egymás iránti szeretet. 

71 Most szellemi módon kellett megismertetnem magam ezzel az emberiséggel, hogy szóról szóra 

világossá tegyem számára a jó és a rossz eredetét, és a harc módját, hogy győztes legyen a harmadik 

korszak nagy csatájában. 

72 Éberré teszlek azáltal, hogy érzékenységet adok a lelkednek, hogy megtanulj minden jót 

befogadni, ami hozzád érkezik, és elutasítani és harcolni a rossz ellen. 

73 Senki ne gúnyolódjon azon, amit mondok, mert gúnyolódásával csak hatalmas tudatlanságáról tesz 

tanúbizonyságot. 

74 Tudjátok, hogy az összes küldötteteket - a szellemi vagy tudományos kinyilatkoztatás előfutárait - 

kinevették; és az emberiségnek mégis el kellett fogadnia egy idő után kinyilatkoztatásukat, mivel el voltak 

ítélve az általuk hirdetett igazságról. 

75 Tudták-e a régiek, hogy milyen módon történik egy betegség átvitele, vagy mi volt az oka egy 

járvány terjedésének? - Nem, nem tudták, és ebből a tudatlanságból születtek a babonás elképzelések és a 

titokzatos kultuszok. De eljött a nap, amikor a Teremtő fényétől megvilágosodott emberi értelem 

felfedezte fizikai betegségeinek okát, és küzdeni kezdett azért, hogy megtalálja az egészségének 

visszaszerzéséhez vezető utat. Akkor az, ami eddig rejtett és láthatatlan volt számára, a tudós számára 

érthetővé vált, amivel az emberiség olyan tudásra tett szert, amellyel a múlt idők emberei nem 

rendelkeztek. 

76 Ugyanígy végül fel fogják ismerni a jó és a rossz erőinek eredetét és az emberre gyakorolt hatását; 

és amikor ez a tudás általánosan ismert lesz, nem lesz többé senki, aki kételkedne tanításom igazságában, 

amikor hallja azt. 

77 Megvilágítalak benneteket e tanítás fényével, hogy felfedezzétek szellemetekben azokat a 

képességeket, amelyeket az emberiség a legkorábbi idők óta megvetett, és hogy a mély álmából felébredő 

és a lelkiismeret fényétől megvilágosodott szellemetek tudja, hogyan utasítsa el a gonosz erőit, és hogyan 

érje el szellemi fejlődésének teljes kibontakozását. Ahogyan a szennyezett levegőben a betegség csírája 

eljut hozzád, úgy láthatatlanul és csendben jönnek a gonosz szellemi hatások, összezavarják elmédet, és 

megingatják lelkedet. 

78 Csak az ima adhat belső tudást és érzékenységet, erőt és inspirációt, hogy megálld a helyed a 

gonosz elleni mindennapi és állandó küzdelemben. 

79 Beszéltem nektek a gonosz erőiről és hatásairól; de említettem-e szellemet? Talán a nevén 

szólítottam? - Nem, mondd meg te. Inkább arról kell felvilágosítanom benneteket, hogy nincs olyan 

szellem, amely a gonosz eredete lenne, vagy az lenne. 
* Lásd a függelék 7. megjegyzését 

80 A régi hiedelmeknek, képeknek, figuráknak és szimbolikus neveknek, amelyekkel a múlt emberei 

a gonoszt ábrázolták, emberi formát adva neki és szellemi létezést tulajdonítva neki - hiedelmek, amelyek 

a mai nemzedékekig éltek - 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. 

81 Értsétek meg, hogy a gonosz az emberből, az ő gyengeségeiből eredt, és ahogyan az emberiség 

száma, tökéletlenségei és bűnei növekedtek, úgy nőtt a gonosz hatalma vagy befolyása is. Ez a 

gondolatokból, képzeletből, érzésekből és szenvedélyekből formálódó erő kezdte éreztetni hatását az 

emberekre, és végül azt hitték, hogy ez egy szellem, amely minden bizonnyal a gonosz megtestesítője, 

anélkül, hogy felismerték volna, hogy ez az erő az ő tökéletlenségeikből áll. 

82 "Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy ne menjetek kísértésbe." 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 41 
1 Mindig az örök életről beszéltem nektek, amely az anyagiakon túl létezik. Megígértem nektek, 

hogy mindannyian birtokolni fogjátok; de azt is kinyilatkoztattam nektek, hogy jóvá kell tennetek az 

általatok okozott rosszat, hogy a szellemetek fejlődhessen. 

2 Hogy segítsek nektek, azt mondtam nektek: Tegyetek jó cselekedeteket a földön, hogy a mag, 

amelyet elvetetek, jó gyümölcsöt teremjen, és én, aki az Út és az Élet vagyok, megkapjam az aratást. 

3 Láttam, hogy az emberiség ellenszegül, hogy anyagiasodott, és ezért meg kellett adnom neki az 

utasításaimat, hogy megértse, mi az az út, amit követnie kell, hogy elérje az igazi életet, és hogy 

felébresszem benne a reményt, hogy elérjen Engem. 

4 A tökéletesség eléréséhez hosszú az út, és isteni segítségem nélkül nem tudnátok eljutni oda. A 

túlvilági szellemi élet az ember számára rejtély; de tanulmányozzátok az Én útmutatásaimat, hajtsátok 

végre, amit a szellemi érzéketek tanít nektek, és akkor, amikor átlépitek az igaz élet küszöbét, nem fogtok 

meglepődni vagy összezavarodni. 

5 Az emberiség első korszakában szellemi fejlettségük olyan alacsony volt, hogy a lélek testi halál 

utáni életéről való belső tudás (hiánya) és a végső sorsukról való tudás (hiánya) miatt a lélek mély álomba 

zuhant, amikor elhagyta a húsburok burkát, amiből csak lassan ébredt fel. Amikor azonban Krisztus 

Jézusban emberré lett, hogy tanítását átadja minden szellemnek, amint elvégezte feladatát az emberek 

között, elküldte fényét a lények nagy tömegeinek, akik a világ kezdete óta várták érkezését, hogy 

megszabaduljanak zavarodottságuktól, és képesek legyenek felemelkedni a Teremtőhöz. 

6 Csak Krisztus tudta megvilágítani ezt a sötétséget, csak az Ő hangja tudta felébreszteni azokat a 

lelkeket, akik aludtak a fejlődésükre. Amikor Krisztus emberként meghalt, az Isteni Szellem fényt hozott a 

szellemi világokba, sőt még a sírokba is, amelyekből a halál álmában testükhöz közel lévő lelkek 

emelkedtek ki. Ezek a lények azon az éjszakán átvonultak a világon, láthatóvá téve magukat az emberi 

tekintetek számára, annak bizonyságául, hogy a Megváltó minden lény számára élet volt, és hogy a lélek 

halhatatlan. 

7 Csak Jézus tudta megmutatni nekik az utat, hogy elérjék az igazi élet hegyének csúcsát. Azok, akik 

hisznek benne, hisznek a műveiben és gyakorolják a tanításait, nem maradnak stagnálásban. 

8 Tanítványok, ne érezzétek magatokat felsőbbrendűnek a testvéreiteknél, mert halljátok ezeket a 

kinyilatkoztatásokat, amelyek megvilágítják az utatokat. Az út, amelyen végig kell mennetek, nagyon 

hosszú, és meg kell értenetek, hogy még csak az első lépéseket teszitek meg rajta. Ha felfedek nektek 

néhány titkot a túlvilágról, az azért van, hogy már ismerjétek az utat, és felkészüljetek, hogy ne tévedjetek 

el, és ne botoljatok meg rajta. Ismerjétek fel, hogy ahogyan ebben a világban is sok olyan ösvény van, 

amelyen az ember eltévedhet, úgy a hatalmas Spirituális Völgyben is vannak olyan ösvények, amelyek a 

lelket zűrzavarba vezethetik, ha nem figyel és nem imádkozik. 

9 Engedjétek, hogy szeretetem "éltető ereje" életet adjon nektek, emlékezzetek arra, hogy azt 

mondtam nektek: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig az ágak". Olyan gyümölcsöt kell teremned, amely dicsőíti 

a fát, amelyről származol. 

10 Szükséges, hogy türelmesen tanulmányozzátok az Igémet, hogy holnap tudjátok, hogyan 

magyarázzátok el testvéreiteknek, és hogy a benne foglalt igazságnak megfelelően gyakoroljátok. Mikor 

éri el az ember azt a tökéletességet, amelyre Törvényem tanítja őt? - Amikor teljesítette az első 

parancsolatot. Mert eddig az emberiség a világ minden javát jobban szerette, mint a Teremtőjét. Mégis 

minden ember, amikor hozzám emeli imáját, azt mondja, hogy szeret Engem, és amikor bűnei miatt 

fájdalmat érez, megkérdezi Tőlem: "Uram, miért büntetsz engem, amikor annyira szeretlek?". De azután, 

amikor eltávolítottam az útjukból a tövist, amely megsebezte őket, elfelejtik Őt, aki annyira szereti őket. 

Egy példázat: 

11 Hallgassa meg: Egy zsinagógában két ember imádkozott. Egyikük pompás ünnepi ruhát viselt, a 

másik szinte meztelenül járt. Az előbbi hálát adott a Teremtőnek, mert mindazért, amit birtokolt, úgy vélte, 

hogy a saját érdemei által birtokolja, és úgy gondolta, hogy aki mellette van, szegény, meztelen és éhes, 

mert így kapja meg annak az aratását, amit a bűnével vetett. 
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12 A szegény ember méltatlannak érezte magát arra, hogy Urának jelenlétében legyen, és bocsánatot 

és erőt kért, hogy teljesítse vezeklését. 

13 A hatalmas hálát adott, és úgy gondolta, hogy ha a teste fel van díszítve, akkor a lelke még inkább 

fel van díszítve. 

14 Telt-múlt az idő, és a halál mindkettőjüket utolérte. A gazdag embert gyászolták az övéi, temetése 

ünnepélyes volt, és pompás sírja volt. Szelleme elszakadt a testétől, és amikor belépett a szellemi völgybe, 

zavart volt, mert anyagias volta megakadályozta a felemelkedésben. Bármerre is irányította a lépteit, 

megbotlott, és úgy tűnt, minden sötétségbe burkolózik körülötte. 

Közben a szegény ember, aki vándor volt, fáradtnak érezte magát, leült egy fa alá, és egy sóhajjal 

elhagyta ezt az életet. Senki sem gyászolta, senki sem volt vele abban az órában, nem volt sírja, mert teste 

a ragadozó madarak tápláléka lett. Az ő lelke is azzal a hittel ment a túlvilágra, amellyel a világban élt, egy 

jövőbe vetett hittel. Belépett a "lelkek völgyébe" anélkül, hogy bárki megtagadta volna tőle a belépést. Egy 

fény felé haladt, és amikor odaért, úgy érezte, hogy fel van öltözve és fel van díszítve, és ezek a ruhák 

ragyogó fényt árasztottak. Ez a szellem éppen pihenni készült hosszú életútjáról, amikor meglátta maga 

előtt az Atyját, aki szeretettel adta át neki a jutalmat, amelyet a hit és önátadás cselekedeteivel nyert el. 

15 Aki hatalmas volt, azt még mindig gyötörte a zavarodottsága. Egy pillanatra elfelejtette, hogy ki ő, 

néha sírva kérdezte, hogy hol van, hol a teste, és hol hagyta a kincseit. Ekkor eszébe jutott Urának, és így 

szólt hozzá: "Én vagyok az, aki eljött a templomba, hogy megmutassa köntösét és hatalmát, és hogy 

elmondja neked, hogy megelégedett azzal, hogy ennyit adtál neki. Miért nem ismersz fel most és miért 

nem hívsz?" - Ekkor egy hangot hallott, amely azt mondta neki: "A földön csak a dicsőséggel törődtél 

emberi hiúságaid miatt, gőgös voltál, megaláztad a szegényeket, és undorodtál a leprástól. Semmi abból, 

amit a világban felhalmoztatok, nem segíthet benneteket ebben az életben. Így van, hogy most te vagy a 

legszegényebb a szűkölködők között." 

16 Ez a szellem, távol attól, hogy elfogadja és elismerje az isteni igazságosságot, és alázattal kezdje 

meg a vezeklést, káromolta Urát, igazságtalannak nevezve Őt, és eltávolodott tőle. A dühtől egyre jobban 

összezavarodva találkozott útközben egy légiónyi lénnyel, akik a Föld felé tartottak, hogy kárt tegyenek az 

emberiségben. Szövetkezett velük, és hiúságot, anyagiasságot, önzést és gőgöt vetett az útjába. De 

fokozatosan undort és fáradtságot érzett, hogy ennyi rosszat okozott, ezért egy pillanatra megállt, hogy 

elgondolkodjon: évszázadok teltek el, sokan estek áldozatául, mert mindazokat, akiket befolyásolt, ő 

vezette a vesztébe. Magányosnak érezte magát, de magányában egy hangot hallott, amely a lényéből szólt 

hozzá. A lelkiismerete volt az, ami végül is meghallgatásra talált. Megmérte magát, és rájött, hogy a 

teremtéshez képest nagyon kicsi. Aztán alázatban, miután büszkesége meghajlott, kereste Urát, és 

imádságában szólt hozzá, bocsánatot kérve vétkeiért, és az Atya hangja így szólt hozzá: "Megbocsátok 

neked, de menj, és keresd meg azt az éhezőt, akit a zsinagógában elítéltél". 

Amikor készen állt e küldetés teljesítésére, felemelte tekintetét, és tudatára ébredt, hogy akit a világban 

nyomorultnak látott, vakító fehér köntösbe öltözött, és az elveszett lelkek útjának megvilágításával az ő 

Urának szolgálatára szentelte magát. Akkor ő, aki eddig gőgös volt, de most megbánta, így szólt (lelki) 

testvéréhez: "Segíts nekem, hogy teljesítsem lelki vezeklésemet!". A másik, tele együttérzéssel és 

szeretettel, anélkül, hogy undort érzett volna a lelkében hordozott szennyeződések miatt, segített neki a 

megtisztulásban. (A példázat vége). 

17 E példázat segítségével megkönnyítem annak megértését, hogy mivel találkozhattok az emberi 

életeteken túl, hogy megsejtsétek, milyen megpróbáltatások érhetik mindazokat, akik nem a szeretet 

műveivel készítik elő a lelki völgybe való belépést. 

18 Meg fogom értetni veletek, hogy mindazok szelleméből, akik spirituális, egészséges és igaz életet 

élnek fanatizmus nélkül, jó példák fognak előjönni, mint ragyogó fények, amelyek megvilágítják mind a 

megtestesült szellem útját, mind annak útját, aki a láthatatlanban lakozik. 

19 Krisztus előtt senki sem volt képes meggyújtani a fényt azokban a szellemi lényekben, akik a bűn 

sötétségében éltek. 

20 Én voltam az első, aki belépett a zűrzavaros világokba, hogy fényt vigyek oda, és így tanítsam 

tanítványaimat, hogy ugyanezt tegyék testvéreikkel is. Mert "A Bárány" volt az egyetlen, aki feloldotta a 

pecséteket, amelyek az Igaz Élet és Igaz Bölcsesség Nagy Könyvét őrizték. 
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21 A hang, amit hallotok, a Hatodik Pecsét hangja, és csak azért nem hallották meg minden 

nemzetnél, mert az emberek nem voltak felkészülve; mert gőgösek voltak hívásom hangja előtt, és teljesen 

az éhezőkre és megtagadottakra* hagyták, hogy meghalljanak Engem. 
* Ezek a lelki szükségletek szimbolikus kifejezései: szegény - lelki ismeretekben; éhes - az igazságosság és a 

szeretet iránt; lecsupaszítva - a jó cselekedetek ruhája nélkül. 

22 Ma azt mondom nektek: bocsássatok meg, és nyújtsátok a kezeteket, ha kérnek tőletek. 

23 Kövessétek Illés alázatosságának és türelmének nyomdokait; neki az a küldetése, hogy megtisztítsa 

a lelkeket és hozzám vezesse őket. Fáradhatatlanul dolgozott, tiszta, érzékeny és felkészült népet kínálva 

Nekem, hogy meghallgassa Igémet. Az Új Sion hegyére hozott benneteket, hogy meghalljátok a 

Hangomat, és amikor meghallottatok Engem, mélyen meghatódtatok. Ne kételkedjetek, mert most emberi 

közvetítéssel adom át nektek az utasításaimat. Mindig megleptelek és próbára tettem a hitedet. Egy új 

időszakba léptetek, és egy újabb lépcsőfokot kell megtennetek a szellem fejlődésének útján. 

24 Boldogok, akik feláldozzák testi burokukat, hogy tökéletesítsék lelküket; boldogok, akik alázattal 

és türelemmel viselik keresztjüket. Amikor látom, hogy felkészültök, egy sokaság elé állítalak, hogy 

vezessétek őket; és ha kitartotok az erényben, nem fog gőg költözni a szívetekbe, nem uraknak, hanem 

szolgáknak fogjátok érezni magatokat, és ezek a sokaságok megszaporodnak. De jaj azoknak, akik 

félreértelmezik parancsaimat, és a szakadékba vezetik testvéreiket ahelyett, hogy fejlődésük hegyének 

megmászására késztetnék őket. Mennyit kell majd küzdeniük, hogy megvédjék magukat az ellenségeikkel 

szemben, és milyen gyakran fog összetörni a szívük ebben a küzdelemben. Ti azonban 

engedelmességetekben - ne feledjétek, hogy hamarosan meghódítjátok a hegytetőt, ahol minden 

szenvedést az áldásaim ellensúlyoznak majd. 

25 Rövid időn belül eljönnek a Földre a megígért nemzedékek, akik nagy előrelépést fognak elérni a 

spirituális fejlődés útján. Ők jobban fogják értelmezni az Igémet, mint ti, és minden nemzethez eljuttatják 

azt. Ezek az új emberi lények, akiket ma készítek fel, szellemtől szellemig beszélgetni fognak Velem, és 

szomszédaik között tanúbizonyságot tesznek majd tekintélyükről. 

26 Szeretett emberek, amikor felkészültök, olyan törvényeket és cselekedeteket adok nektek, amelyek 

megdöbbentik az embereket. Megvilágosodott elméd felfedezi a természetben és a szellemedben mindazt, 

ami nagyszerű és tökéletes. Akkor teljes mértékben tisztában leszel képességeiddel, és cselekedeteid 

nagyok lesznek a testvéreid iránti szeretetben és irgalomban. 

27 Legyetek jó munkások az Úr kertjében; tépjétek ki a gyomokat, ápoljátok a növényeket, és amikor 

látjátok, hogy virágoznak, örüljetek és ajánljátok fel nekem a munkátokat. Ne feledjétek, hogy amikor azt 

a feladatot adom nektek, hogy életet adjatok a növényeknek, nem okozhattok fájdalmat vagy kárt ezeknek 

a teremtményeknek. A testvéreitekről beszélek, az érzékeny szívükről, hogy mindig szeretettel 

vigyázzatok rájuk, ahogyan én tanítottalak benneteket. 

28 Értsétek meg, hogy nem lehetetlen teljesíteni törvényeimet; csak imádkoznotok kell, és el kell telni 

szilárd akarattal, Atyátok iránti szeretettel, segítőkészséggel és testvéreitek iránti szeretettel, és akkor 

belétek helyezem az erőmet. Nem akarom, hogy áldozattá válj. Szeressetek, legyetek erényesek, és az Én 

jó kedvem rajtatok fog nyugodni. 

29 Ne engem hibáztassatok tévútjaitokért. Azért adtam nektek a lelkiismeretet, hogy annak fénye 

vezéreljen benneteket. Ez egy fékezhetetlen bíró, aki mindig megmutatta nektek a jó útját, és 

figyelmeztetett benneteket, hogy ne essetek kísértésbe. Olyan lényekkel is körülvettelek benneteket, akik 

segítenek nektek megérteni a feladatotokat, és elsajátítani az alázat és a szelídség erényét. 

30 Ti, akik szeretettel készültök arra, hogy meghallgassátok tanításomat, nem akartok kihagyni 

egyetlen leckémet sem, amit meghallgathattok, és szívetekben arra kéritek Engem, hogy engedjem meg 

nektek, hogy meghallgassátok az utolsó szavaimat is ebben az időben. 

Továbbra is ennek a kegyelemnek az örökösei lesztek, de meg kell értenetek, hogy amikor azt mondom 

nektek: "Kérjetek és adatik nektek", akkor fel kell emelkednetek az imában, hogy azt kérjétek, ami jó a 

lelketeknek, mert egyesek csak a földi életükért kérnek. De én az én akaratom szerint hallgattalak meg 

titeket, nem a tiétek szerint. Mi lenne veled, ha mindig teljesíteném a kívánságaidat? Hányszor kértél már 

kitartóan valamit, amit, bár hitted, hogy az a te érdekedben történik, és reggeltől estig vártad, mégsem 

láttad valóra válni. De egy idő után rájöttél, hogy tévedtél, és az Atyának volt igaza. 
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A makacs, az elégedetlen, a követelőző mégis megkapta, amit kért, hogy a fájdalmas és hátrányos 

következmények arra kényszerítsék, hogy alázatosan elismerje az igazságot. De egyeseknek és másoknak 

is próbákat adtam a saját javukra: Míg egyesek a szereteten keresztül tanulnak, mások a fájdalmon 

keresztül. 

31 Örömmel tölt el, hogy látom, hogy eljöttök a tanításomra, és felemelkedésetekkor a gyermeki 

simogatást érzem a lelkemben. Az Atya, aki arra vágyik, hogy szeressék azok, akik távol vannak az Ő 

országától, közeledett hozzád, hogy csókodat fogadja. De mindaddig, amíg az emberiség nem engedi 

magát megmenteni, egyesek látni fogják, hogy napról napra és évszázadról évszázadra várnak Rám, 

mások pedig azt fogják gyanítani, hogy a szeretet hiánya miatt lógok a kereszten. 

32 Azok közé tartoztok; de az Én Igémet hallva megtapasztaltátok, hogy ahelyett, hogy elítéltelek 

volna, megbocsátottam nektek. Láttam, hogy ajkatok keserű, és megédesítettem őket az Igémmel. Láttam, 

hogy az élet megpróbáltatásai kimerítenek benneteket, és erőt adtam nektek. 

33 Aki úgy érzi, hogy a fájdalomtól összetört a teste, az megkérdezi magától, hogy nem élt-e vissza 

vele, és bűnbánóan fordul Hozzám, hogy megtudja, hogyan nyerheti vissza életerejét, ami lehetővé teszi 

számára, hogy tovább harcoljon. Akkor azt mondom neki: hatoljatok be Szavam legbelsőbb lényegébe, 

amely a Törvény, és annak parancsolataiban és elveiben mindenki megtalálja a szükséges tanítást. 

34 Ne távozzatok, amíg nem ettétek meg ennek az asztalnak minden gyümölcsét, és ha ezután sem 

vagytok elégedettek, akkor keressetek más ételeket. De ha meg akarjátok érteni az igazságomat, 

készüljetek fel, és ne kételkedjetek a jelenlétemben csak azért, mert nem kaptátok meg, amit kértetek 

tőlem. Bizony mondom nektek, Lelkem magányában pihennek javaitok, várva a felkészülés pillanatát, 

hogy lelketekben legyen. 

35 Néhányan erősek maradnak ezen az úton, mások minden pillanatban meginognak, mert hallgatnak 

testvéreik szavaira, akik arra csábítják őket, hogy hagyják el ezt a tanítást. 

36 A Mester azt mondja neked: Maradj még néhány "hajnalig", amikor megkapod tanításomat, és 

figyelj arra, amit Tőlem hallasz, hogy legalább lelkedben fényt vigyél magaddal, mert még vak vagy. 

Tudom, hogy vissza kell térnetek Hozzám, és hogy e Munka apostolai lesztek. 

37 Aki egyszer hallott Engem, az olyan szeretetsebeket hordoz a szívében, amelyek soha nem 

zárulnak be. 

38 Hányan azok közül, akik itt békét találtak anélkül, hogy észrevették volna, szükségük lesz arra, 

hogy (újra) elveszítsék azt, hogy visszatérjenek Hozzám; mert meg fogják győzni magukat arról, hogy a 

békét nem lehet anyagi javakkal megvásárolni, mivel ez egy olyan kincs, amely Istentől jön le. 

39 A béke elmenekült az emberek elől, és ahhoz, hogy megtalálják, fel kell emelkedniük Hozzám. Ma 

a hatalmasok elvesztették hatalmukat, a királyok reszketnek lázadó alattvalóik előtt, az urak szolgákká 

váltak. 

Azokat, akik azt hitték, hogy szabadok, az Én igazságosságom köti, és a tudósok tanácstalanok. 

40 Legyetek tudatában annak, hogy az emberek minden kincsével és hatalmával egyetlen atomnyi 

békét sem lehet megszerezni, és hogy még a gyógyítás ajándéka is eltávozott az orvosoktól, akik minden 

tudományukkal együtt sem lesznek képesek megvenni egyetlen cseppet sem az Én balzsamomból, amíg a 

szívük nem szabadul meg az önérdektől. 

41 Szeretett tanítványok, ne kételkedjetek a kegyelemben, amelyet rátok bíztam, és ne legyetek 

szégyenlősek ruházatotok szegényessége vagy a testvéreitek között elfoglalt alacsony helyetek miatt. Ne 

féljetek, mert látjátok, hogy az utolsók között vagytok a munkahelyeteken. Ne érezd magad 

lealacsonyítva, légy elégedett és méltóságteljes, gondolván, hogy bár fizikailag testvéreid parancsnoksága 

alatt állsz, lelked felettük áll. Akár rabszolgák is lehettek volna ebben a világban; de szellemeteket az Én 

Fényem felszabadította, hogy a Végtelenben és az Örökkévalóban lakhassatok. Az a lélek, aki valóban az 

Én szolgám, ismeri a békét és az igazi szabadságot. 

42 Teljesítened kell a feladatodat az emberek között. Vezetni foglak benneteket, hogy világosságot 

hozzatok testvéreiteknek, és ne érezzétek magatokat képtelennek arra, hogy beteljesítsétek a sorsotokat, 

mert senkit sem bíztam meg olyan küldetéssel, amelyet ne lehetne teljesíteni. Nekem elég, ha őszintén 

imádkoztok, és ha mindig fel vagytok szerelve. 

43 Az imádsággal az ember bölcsességre tesz szert, ez az a kulcs, amely megnyitja az isteni titkokat, 

és ez az a nyelv, amelyen a Fiú Lelke beszél az Ő Urával. 
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44 Hány csodát és mennyi irgalmat fogtok tudni terjeszteni az utatokon, ha úgy készültök fel, 

ahogyan én tanítottalak benneteket. Nem lesz szükségetek tudományos vagy filozófiai könyvekre ahhoz, 

hogy tudással rendelkezzetek vagy tanítsatok. Elég lesz, ha tanulmányozod és megérted a tanításokat, 

amelyeket a Háromszorosban adtam neked. 

45 Ha szegények vagytok, soha nem lesztek törvényen kívüliek. 

Küzdjetek, mint mindenki a földi kenyérért, de ne fáradozzatok többet a szükségesnél, ne áldozzátok fel a 

testeteket a földi javak megszerzésére és felhalmozására irányuló erőfeszítésben. Oszd be az idődet úgy, 

hogy tudj néhány percet szánni a lelked fejlesztésére. 

46 Ha helytelenítem az ember korlátlan anyagiasodását, akkor nem azt tanácsolom, hogy csak a lelki 

dolgokra törekedjetek. Amíg a világban vagytok és anyagi testtel rendelkeztek, addig a test és a szellem 

szükségleteit összhangba kell hoznotok, amennyire a fejlődésetek az életetek során lehetővé teszi. Adjátok 

meg Istennek, ami Istené, és a világnak, ami a világé. 

47 Öltöztesd fel testedet, és védd meg az időjárás viszontagságaitól, de a lelkedet öltöztesd fénybe. 

Szerezz be kenyeret a testednek, és ahogyan arra törekszel, hogy jó ízű legyen, és tartalmazza azokat az 

anyagokat, amelyek fenntartanak téged, úgy szerezz be a lelkednek is igazi életet adó táplálékot. 

48 Amikor a "test" uralkodik, a szellem szenved; amikor a szellem uralkodik, az anyag szenved. De 

bizony mondom nektek, ez azért van, mert nincs összhang a két összetevő között. Ez akkor van jelen, 

amikor mindkettő egyetlen "testet" és egyetlen akaratot alkot. 

Ne elégedjetek meg azzal a véleménnyel, hogy az imádkozással teljesítettétek a küldetéseteket. Csak öt 

perc imát kérek tőletek, hogy a fennmaradó időtöket az anyagi életért való küzdelemmel és azon belül a 

szellem kötelességeinek teljesítésével tölthessétek, jócselekedetekkel elvetve a szeretet és irgalmasság 

magvait testvéreitek között. Az Én Igém készít fel benneteket; nem tudnálak elküldeni benneteket 

gyengéként, hogy felemeljétek az elesetteket, és nem küldenélek benneteket betegként, hogy 

megvigasztaljátok a szenvedőket. 

49 Tanítványok, mit kértek Tőlem azokért, akik köveket tesznek az utatokba, hogy leterítsenek 

benneteket? - Kéri, hogy bocsánat legyen velük. Még azokat is megáldom, akik szenvedést okoznak 

nektek az Ügyemért. 

50 Éljetek békében otthonotokban, tegyétek szentéllyé, hogy amikor a láthatatlan lények belépnek, és 

zavartan bolyonganak a Szellemi Völgyben, megtalálják lényetekben a fényt és a békét, amit keresnek, és 

felemelkedhessenek a túlvilágra. 

51 Mi lenne ezekkel a lényekkel, ha csak viszályt látnának az otthonotokban? Mi lesz ezekkel a 

rászorulókkal? 

52 Fogjatok egy fáklyát, gyújtsátok meg, és ne hagyjátok kialudni a fényét, ami a testvéreitek iránti 

szeretet és az Atyátok irgalmába vetett hit; akkor az én békém lesz otthonotokban. Készítsétek fel erre 

szíveteket, tisztítsátok meg lelketeket bűnbánat és megújulás által, hogy befogadjátok Szavam értelmét, és 

megerősödjetek általa. Letelepedem közöttetek, és hirdetem Tanításomat az Igémben, hogy érezzétek 

Jelenlétemet, és tanúságot tegyetek rólam. Újabb lehetőséget adok nektek, hogy meghallgassátok 

tanításomat, mert azt akarom, hogy teljesítsétek parancsaimat, hogy a helyes úton járjatok, amíg meg nem 

találjátok az ígéret földjét, egy biztonságos földet, ahol megpihenhettek zarándokutatokon, és elnyerhetitek 

az Atyátok által felajánlott magas jutalmat. 

53 Szükséges, hogy megértsétek az Igémet, hogy ne dobjátok el, mint a büszke gyermek, aki megveti 

a neki kínált kenyeret. Ez az Ige meg akar menteni benneteket, el akar fordítani benneteket a hamis 

szokásaitoktól, a fanatizmustól és a zűrzavartól, amelybe a vallások taszítottak benneteket. Ha nem értitek 

az Én Szavamat, vagy ha nem akarjátok hallani és tanulmányozni, akkor elutasítotok Engem, és nem 

fogjátok felismerni a Harmadik Korszakban való megnyilvánulásom végső célját. Eljön majd a jelzett 

időpont, amikor véget ér, és akkor ürességet fogtok érezni a szívetekben, és amikor rájöttök, hogy ez egy 

olyan kegyelem volt, amit nem értékeltetek, Hozzám fogtok kiáltani. De az Én Igémet többé nem az 

emberi elme közvetítésével fogják meghallani. 

Akkor a meg nem értésed terhe rád nehezedik, és nem lesz békéd. Megiszod-e ezt a keserű poharat? - 

Fájdalommal nézek rád, és várom a visszatérésed napját. Engedd, hogy a lelked felszabaduljon és hozzám 

jöjjön. Spiritualizáljátok magatokat, hogy a felemelkedés és az igaz élet felé vezető úton haladhassatok. 
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54 Légy igazságos minden cselekedetedben, és amikor megdorgálod testvéreidet, ne légy sem bíró, 

sem hóhér. Ne ragadj ostort, hogy megfenyítsd felebarátodat. 

55 A második alkalommal, amikor Jézus belépett Jeruzsálembe, azt találta, hogy a Templomot, az 

imádságra és Isten imádására felszentelt helyet piaccá alakították, és a Mester, tele buzgalommal, kidobta 

azokat, akik így meggyalázták azt, mondván nekik: "Az én Atyám háza nem a kereskedelem helye." A 

templomot nem a kereskedelemé. Ezek kevésbé voltak bűnösök, mint azok, akiket arra rendeltek ki, hogy 

az emberek elméjét Isten törvényének teljesítésében irányítsák. A papok a templomot olyan hellyé 

változtatták, ahol a becsület és a pompa keresése uralkodott, és ezt az uralmat lerombolták. 

56 Ma nem használtam ostort, hogy megbüntessem azokat, akik megszegték törvényemet. (Azonban) 

megengedtem, hogy a saját vétkeik következményei érezhetővé váljanak az emberekben, hogy tudják, 

hogyan kell értelmezni a jelentésüket, és hogy megértsék, hogy Törvényem hajlíthatatlan és 

megváltoztathatatlan. Megmutattam az embernek az utat, az egyenes ösvényt, és ha letér róla, akkor 

kiteszi magát az igazságos törvény viszontagságainak, mert benne nyilvánul meg az Én szeretetem. 

57 Mutassátok meg gyermekeiteknek buzgón az utat, tanítsátok meg őket a szellem és az anyag 

törvényeinek betartására; és ha megszegik azokat, dorgáljátok meg őket, mert ti, mint szülők, Engem 

képviseletek a földön. Emlékezzünk hát Jézusra, aki szent haraggal telve tanította meg a jeruzsálemi 

kereskedőket egy örök időkre szóló leckére, védelmezve Isten ügyét, a megváltoztathatatlan törvényeket. 

58 Az emberek nyugodt létet kérnek Tőlem, mert abban a békét kapják ajándékba, amelyet 

kötelességeik teljesítésével szereznek meg. De kérdezem: Feltétlenül szükséges, hogy a békéhez előbb 

háborút kell elszenvedni? Nézzétek, hogy a jó magot hogyan pusztította el a gonoszság! Egyes nemzetek 

elpusztítanak másokat; akik ma erősek, holnap elpusztulnak. Izrael népe azonban ezekben a pillanatokban 

közbenjár az emberiségért, és azt mondja Nekem: "Mester, imádkoztam, és Te nem adtad meg nekem, 

amit kértem." Tudjátok-e, emberek, hány szenvedést enyhítettetek meg, és mennyi reményt oltott az 

imátok azokba a teremtményekbe? Nem az Én dolgom meghatározni, hogy béke legyen a világban, hanem 

az emberé, ha a szívét szeretetre és alázatra változtatta. 

59 Milyen nagy az a tudatlanság, amellyel az emberiség elém áll! Sem a tanultak, sem a tudatlanok 

nem teljesítették törvényeimet, és bár Mesterként közöttük vagyok, mégsem hallgattak tanításaimra. Ha 

vétkeitek a halált hozzák számotokra, vegyétek az Én Igémet, mint az örök élet kenyerét. Éljetek éberen, 

tanításaim szerint dolgozva, és szeressétek testvéreiteket. 

60 Ez a tanítás olyan, mint egy új nap, amely megvilágítja az emberiség útját. Láttatok egy korszakot 

eltűnni, mint egy lenyugvó napot, és egy új napot felvirradni, amelyben hatalmas fényeket fogtok látni, 

amelyek egy nagy ébredésben megvilágítják az embereket. Láttátok, ahogy a szenvedélyek elszabadulnak, 

ahogy a bűn keserű és fájdalmas gyümölcsöt terem, ahogy a gonoszság megszállja az otthonokat és a 

nemzeteket, ahogy az igazságtalanság eluralkodik az embereken. De azért jöttem, hogy megállítsam ezt a 

pezsgést: nem azért, hogy megítéljem a világot, hanem hogy a helyes útra tereljem. És ne tulajdonítsátok 

Nekem azt a fájdalmat, amit elém hoztok, és amit magatoknak okoztatok. Azért teremtettelek, hogy élhess, 

tapasztalatot szerezhess és érdemeid révén felemelkedhess. - Mégis szeretlek benneteket, és ezért jött 

hozzám a fájdalmatok, és ezért jöttem én, mint Vigasztaló és Mester, hogy visszaadjam nektek, amit 

elvesztettetek, és hogy bejelentsem nektek, hogy a Béke Országa közeledik hozzátok, és hogy fel kell 

készülnötök, hogy beléphessetek oda. Az emberiség meg fog változni, akkor a jóság lesz az emberek 

szívében. 

61 Az idők kezdete óta sokféle formában beszéltem hozzátok, hogy megértsetek Engem, és különösen 

hozzátok, akik bizalmasaim, hanghordozóim és hírnökeim voltak, akik elhozták üzeneteimet a többi 

népnek. Ma azt mondom nektek, hogy türelmesen folytassátok a feladatotokat, ne álljatok meg a 

testvéreitek hitetlenkedése és értetlensége láttán. 

Míg ti hittetek és megerősítettétek Isteni Szellemként való megnyilvánulásomat ebben az időben, 

mások még nem készültek fel e hír befogadására; de ezért ne hagyjátok őket cserben, és ne essetek 

kétségbe: amit ti nem tudtok elvégezni, azt én megteszem, és bemutatom Munkámat a világnak, és 

teljesítem ígéretemet. 

62 Kiválasztottam ezt a nemzetet, és örülök, hogy munkásaim innen indulnak el, hogy szétszórják a 

magot. Arra készítelek fel benneteket, hogy urai legyetek testvéreiteknek, de ne bírái. Ne felejtsétek el, 



U 41 

82 

hogy szolgaként hagytalak benneteket testvéreitek között, nem pedig urakként. Amikor ezt az igét 

megismerik és keresik a testvéreid, elmondom nekik: 

63 Jöjj hozzám, vándor, nálam van a víz, amely oltja a lelkedet emésztő szomjúságot. Lélekben és 

anyagban szegénynek látlak benneteket, de többet akarok adni nektek, mint amennyit kértek tőlem. A béke 

országát kínálom nektek, ugyanazt, amit az első teremtményeknek ajánlottam, akiket e világra küldtem. Ez 

nem a forrásvíz vagy a múló béke, amely csak egy pillanatig tart, hanem az örök kegyelem és béke, az 

igazság és a világosság. 

64 Mindenkinek megbocsátást és megkönnyebbülést hozok, mind azoknak, akik szeretnek Engem, 

mind a közömbösöknek. Nem átkozom meg azt, aki bántott Engem, hanem inkább megáldom, mert 

tudom, hogy egy napon szeretni fog Engem. 

65 Nem szabad földi örömökre törekedni; ami ma van, az holnap már nem létezik. Keressétek és 

dolgozzatok az örök életért, azért az életért, amelyből senki sem fordul vissza, mert ez a legmagasabb 

igazság. Jöjjetek hozzá az Én útmutatásaim útján, jöjjetek azáltal, hogy teljesítitek a parancsolatomat, 

amelyet mindenkor adtam nektek: "Szeressétek egymást". 

66 Mennyire örül Atyátok, amikor közösségben van a gyermekeivel. Ezután az idő után, amikor az 

ember közvetítésével átadtam nektek az Igémet, megtanuljátok majd keresni Engem a Végtelenben, és a 

(Velem való) közösségetek tisztább és állandóbb lesz, a szellem és a szellem közötti párbeszéd lesz. 

67 Micsoda örömöt látok gyermekeimben, mert újra hallottak Engem, és hogy felismernek Engem és 

követnek Engem! Ismétlem, gyermekeim: "Szeressétek egymást", ahogyan mindig is tanítottalak 

benneteket. 

68 Azért hívtalak el benneteket, hogy lélekben naggyá tegyelek benneteket, nem pedig a világ urává. 

69 Amikor megalázkodtok értem, dicsérni foglak benneteket; amikor szenvedést viseltek el, 

megvigasztallak benneteket. 

Az én békém legyen veletek! 



U  42 

83 

 Utasítás 42 
1 Eltávolítom az utatokról azokat az akadályokat, amelyek akadályozhatják a munkátokat az Én 

területeimen; mert ti vagytok a kiválasztottak, hogy betöltsétek ezt a küldetést, ti fogjátok megismertetni 

az emberiséggel tanításom igazságát. - Légy erős! Mert láttam, hogy hiányzik belőletek a hit, hogy 

hagyjátok magatokat legyőzni a csüggedés által, és nem emelkedtek fel elszántan a bukásotokból. Ismét 

kételkedtek, mint a Második Korszakban, és ahhoz, hogy higgyetek, anyagi bizonyítékokat kértek tőlem, 

amelyeket nem biztos, hogy megadok nektek. Ne legyetek olyanok, mint az írástudók és a papok, akik a 

Szentírással a kezükben azt hitték, hogy az akkori emberek közé való eljövetelem nagyon határozott 

formában fog megtörténni, és amikor látták, hogy küldetésem megvalósulása más formában nyilvánul 

meg, mint amire számítottak, kételkedtek. Mert a csodák, amelyeket kértek, nem adatott meg nekik, mert 

az utat már kijelöltem, és minden úgy történt, ahogyan az örökkévalóságtól fogva meg volt írva. 

2 Azért kételkedsz, mert a szíved nincs felkészülve. Nem ismertétek a próféciáimat, és nagyon 

kevesen faggatták és értették meg kinyilatkoztatásaimat teljes igazságukban. De bár a szívetek tudatlan 

volt, a Lélek tudta, hogy még egyszer el kell jönnöm hozzátok, és ma az Én Szavam úgy formál titeket, 

mint egy finom véső, és bizonyítja nektek megnyilvánulásaim igazságát. Bizony mondom nektek, nem 

szabad próbára tennetek Atyátokat. Imádkozzatok és merüljetek el a mély elmélkedésben. Itt az ideje, 

hogy visszatérjetek Hozzám, és közeledjetek Teremtőtökhöz, hogy újra egyesüljetek Vele. 

3 Ne feledjétek, hogy ha sírtatok a földön, nem én okoztam nektek ezt a szenvedést. Nem 

gyönyörködtem a vezeklésedben, és nem voltam közömbös a fájdalmaddal szemben; csak a szellemedet 

akartam formálni és felemelni. Mindig szerettelek és mindig megbocsátottam neked. 

4 Hatoljatok bele Szavam értelmébe, és fedezzétek fel mindazt, amit ki akarok fejezni nektek a 

hanghordozók ügyetlen ajkán keresztül. De ne csak az ő közvetítésükön keresztül próbáljatok 

meghallgatni Engem: Azért tanítottalak meg titeket a tökéletes imádságra, hogy elérjétek a szellemtől-

szellemig tartó egyesülést Atyátokkal, amelyen keresztül a Léleknek megfelelő nyelven beszélhettek 

Hozzám, és megkaphatjátok bölcs és szeretetteljes válaszaimat. 

5 Miért hagyjátok figyelmen kívül az Én lelkesítő munkámat, és miért nem veszitek figyelembe a 

lelkiismeret hangját, amely belülről szól hozzátok? Miért hiszel csak az emberi szavaknak és ítéleteknek, 

és miért hagyod, hogy a szellem, amely a maga idejében* él, elsorvadjon, mint a virágok a tűző nap alatt, 

amikor nincs öntözés? 
* A Szentlélek hajnalán, amikor Isten Lelke eljön, hogy uralkodjon az emberben. 

6 A gyerekek kapcsolatba kerülnek Velem, megkapják az üzeneteimet, és lenyűgöznek benneteket a 

fejlődésükkel. Ők tanítani fognak titeket a szeretetről szóló tanításomra, és meggyőződésük szilárd lesz. 

De ne érezd magad emiatt megalázva! - Amikor látod, hogy otthonod kebelében a lelkiségről tanúskodnak, 

irányítsd lépteiket. Hadd örüljenek és legyenek elragadtatva a magas régiók szemlélésétől, ahol az igazak 

laknak; és az elragadtatásuk alatt érezni fogják, hogy közel vannak Hozzám, és elfelejtik fájdalmaikat. 

7 Nem látjátok Atyátok türelmét és egyben szomorúságát a gyermekei (csak) lassú ébredése láttán? 

Atyai szeretetem a békéhez vezet benneteket, a látogatások megmutatják az emberiségnek a keskeny 

ösvényt, amely Hozzám vezet. Ezen az úton mindannyiótoknak újra egyesülnie kell a Teremtővel. 

8 Köztetek vannak a "munkások", akik szeretik az emberiséget, és akik azért küzdenek, hogy a fényt 

hozzák. Ma, hittel telve, leteszik mellém munkájuk gyümölcsét. Van az a "gyermek", aki hallgatott 

tanításomra, és aki vállalta a munka rá eső részét, és aki ma felajánlja Nekem szellemi magjának első 

gyümölcsét. Imája egy könyörgő kérés az embertestvérek békéjéért. Nem elég neki, hogy örül, hogy a 

nemzetében béke van; olyan emberek panaszai is eljutnak hozzá, akiket nem ismer, de akikről tudja, hogy 

szenvednek. Izgatott lélekkel imádkozik a testvéreiért, és én azt mondom neki, hogy ez a béke akkor fog 

eljönni, amikor a Látogatás magot hagyott a ma szenvedők szívében, és amikor a fájdalom megtisztította a 

lelküket. 

9 Emlékezzetek arra, ahogy hallgatjátok az Igémet, hogy az öröm pillanataiban, amikor 

felemelkedtek, hogy nagyon közel legyetek Hozzám, sok testvéretek elesik a csatamezőkön, hogy sok 

anya látta, ahogy a fia elválik, és szívét meghasítja a fájdalom, hogy sok gyermek sír, mert elhagyják a 

szülei, és mindannyian gyötrődnek a fájdalomtól. Mondom nektek, nem tudjátok, milyen időbe léptetek, 

mert ez a vezeklés és a kemény próbák ideje. 
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Ti, mint tanítványaim, kötelességeteknek érzitek, hogy imádkozzatok azért, hogy béke és vigasztalás 

szálljon testvéreitekre. De kérdezem tőletek, tudjátok-e, hogyan kell használni a békét, amit adtam nektek? 

10 Miért panaszkodnak az apák, amikor úgy érzik, hogy a család egy nehéz kereszt, amit a vállukon 

cipelnek, és miért van másoknak rosszul a lelkük, pedig olyan közel állok hozzájuk? - Mert hiányzott 

belőlük a hit és a belém vetett bizalom, és nem voltak képesek megújulni. 

11 Ti Izrael népéből ne vétkezzetek, hanem inkább mentsétek meg a bűnösöket, világosítsátok fel a 

tévelygőket, és ha meg akarjátok őrizni a békéteket, dolgozzatok értük, tiszteljétek szüleiteket, tekintsétek 

magatokat mindannyian testvéreknek. Szeressétek egymást! 

12 Valahányszor közeledsz hozzám, érzed, hogy szeretetem megerősíti a lelkedet és a testedet. Azt is 

tudjátok, hogy amikor eltávoztok, a béke távozik belőletek, és a lelketek megszomorodik. A lelkiismereted 

mindig teljes igazsággal megmondja neked, hogy a törvény útján jársz-e, vagy letértél róla. Én vagyok a 

törvény, és mindig arra bátorítalak benneteket, hogy teljesítsétek azt. 

13 Ha ragaszkodtok a tiltott élvezetekhez, akkor megengedem, hogy saját tapasztalatotokon keresztül 

felismerjétek és megértsétek, hogy ez a pohár mindig fájdalmat okoz nektek. Egy esés után felismered a 

hibádat, és visszatérsz Hozzám azzal a kéréssel, hogy ez a fájdalom szolgáljon vezeklésül. 

14 Tanuljatok, hogy felkészíthessétek a szíveket, amelyek vágyakoznak Igém megismerésére, és hogy 

félelem nélkül beszélhessetek. Ha az önzés gyökeret ereszt a szívedben, nem tudsz semmit sem adni. 

Ismerjétek fel a szeretetet és irgalmat, amellyel minden gyermekemhez szólok, és ugyanilyen szeretettel 

adjátok át testvéreiteknek. 

15 Már közeledik az idő, amikor elküldelek benneteket a földekre és a nemzetekbe, hogy elhozzátok a 

világosságomat. De fel kell készülnötök arra, hogy tanulmányozzátok és megismerjétek tanításaimat, és 

tanúságot tegyetek a bennük foglalt igazságokról a testvéreitek iránti szeretet és irgalmasság 

cselekedeteivel. Nem akarom, hogy később sírjatok az elszalasztott idő miatt, mert nem tudtátok, hogyan 

használjátok tanításomat, mert nagy látogatások jönnek majd. Sokan fognak siránkozni, hogy nem 

hallottak Engem, és nem hittek Nekem, és néhányan már 1950-ben "lélekben" lesznek. 

16 Néhány gyermekem sír, amikor hallja az Igémet; ezek a könnyek szolgáljanak arra, hogy 

megtisztítsák azokat, akik bemocskolták magukat! 

17 Ti, akik Engem hallgattok, tegyétek az Én Akaratomat, ahogyan az Első és a Második Korszakban 

tettétek, mert ti ugyanazok a szellemek vagytok, akik egyik korszakból a másikba haladtatok, és amikor 

eléritek a vezeklésetek végét, hozzám jöttök, hogy ne szülessetek újra ebbe a világba. Sokszor elmondtam 

nektek: ha ebben az időben jöttem volna testet öltve, hogy átadjam nektek az Igémet, ahogyan azt a 

Második Időben tettem, ismét mártírhalált haltam volna. Annak a leckének vége, és ma azt a leckét adom 

nektek, amelyik erre az időre való. Értsétek meg, hogy az a forma, amelyben megnyilvánulok, amikor az 

emberek elméjén keresztül kommunikálok, újabb bizonyítéka az irántatok érzett szeretetemnek. 

Azok, akik Engem szolgálnak, nehéz keresztet hordoznak, és ezért, mert Engem követnek, szenvedni 

fognak, rosszul ítélik meg őket és nevetségessé teszik őket. De megvédem a lelküket, és később, amikor 

teljesítették küldetésüket, nyugalmat és békét adok nekik. 

18 Ma a tested héját kéritek tőlem, de én azt mondom nektek: Inkább a lelkedet kérd, mert a többit 

ráadásul megadom neked. 

19 Gondoljatok arra, hogy ti csak múlandók vagytok a földön, hogy hosszú utatok során 

megtapasztaltátok a fájdalmat és megbotlottatok a bűnben, és hogy (csak) miután elestetek anélkül, hogy 

segítő kezet találtatok volna, amely felemelt volna benneteket, eszetekbe jutott, hogy a túlvilágon van egy 

jóságos Atya, aki kész megadni neked mindent, amire szükséged van, és hogy Őbenne gyógyulást 

találhatsz a bajaidból - nemcsak azokból, amelyek megbetegítik a testedet, hanem azokból is, amelyek a 

lelkedet sújtják, amelyek olyanok, mint egy fájdalmas teher, amely nyomaszt. 

20 Ó, szeretett gyermekeim! Nem akartátok felemelni a szellemeteket, nem akartátok megadni neki a 

szükséges időt, hogy elgondolkodjon és teljesítse a feladatát. Gondoljatok arra, hogy mennyi ajándék van 

bennetek; semmi sem hiányzik ahhoz, hogy elérjétek a hegy csúcsát, ahol Atyátok vár titeket, hogy átadja 

nektek a jutalmat. Mindannyian megvilágosodtak és felkészültek vagytok arra, hogy megismerjétek ennek 

az időnek a kinyilatkoztatásait. Ha spiritualizáljátok magatokat, nemcsak ebben a világban lesztek képesek 

dolgozni, hanem megengedem nektek, hogy más régiókba is eljussatok, ahol testvéreitek élnek, és ott, 

mint jó munkások, ti is szétszórjátok a szeretet és irgalom magvait, amelyeket Atyátok rátok bízott. 



U 42 

85 

21 Ne elégedjetek meg az első leckével, amit kaptatok. Menjetek tovább, keressétek Igémet, 

ismerjétek fel annak szellemi jelentését, hogy meggyőződéssel beszélhessetek testvéreitekhez. Ne féljetek 

az emberek ítéletétől vagy gúnyolódásától. Milyen hibát róhatnak fel neked, ha őszinteség van a 

szívedben, és minden cselekedetedben igazságot mutatsz? 

22 Örömmel fogadom az ártatlan és jó szíveket, amelyek segítségemért esedeznek, azokat, akik az 

orvosok orvosaként keresnek Engem. De azt is örömmel látom, hogy elfeledkeztek szenvedéseitekről, 

hogy bemutassátok Nekem rászoruló testvéreiteket, akiket az Én tanításommal alakítottatok át. Megáldom 

azokat, akik enyhítették a szenvedést és megosztották a fájdalmat, és erőt adok nekik, hogy teljesítsék 

parancsolatomat, amely azt mondja nektek: Szeressétek egymást. 

23 Láttam, hogy gyermekeim közül néhányan kételkednek Bennem, és nem engedik, hogy szellemük 

kifejlessze ajándékait; és amikor szükség volt arra, hogy az emberekhez szóljak Tanításomról, hallgattak, 

anélkül, hogy megszívlelték volna, hogy azt mondtam, hogy mindazokon keresztül fogok szólni, akik erre 

felkészültek, és ha ilyenek nincsenek, akkor teremtésem természetes erőin keresztül. 

24 Gyermekeimnek, akik a földön járnak anélkül, hogy felismernék magas rendeltetésüket, azt 

mondom: Mikor szándékozol beteljesíteni küldetésedet? Ha ma alszol, holnap a túlvilágon fogsz 

felébredni, és sírni fogsz az elszalasztott idő miatt. Arra fogtok kérni Engem, hogy engedjem meg nektek, 

hogy visszatérjetek a Földre, de akkor nagyon szomorú lesz a vezeklésetek. 

25 Amikor meghalljátok a Mester figyelmeztetését, és amikor a lelkiismeretetek fényében megítéletek 

cselekedeteiteket, azt találjátok, hogy az általam nektek adott mag nem szaporodott el. És kérdezem: 

Hogyan fogjátok kiképezni az új tanítványokat, akik ezt az örökséget keresve jönnek majd, ha nem tudtok 

tanúságot tenni a műveitekkel arról a tanításról, amit én adtam nektek? 

26 1939 első napján bejelentettem nektek a közelgő háborút; kézzelfoghatóan megismertétek a 

pusztulást és a káoszt, amelybe sok nemzet beleveszett. Egyik háborús eseményt a másik után láttátok 

elmúlni, és mégsem vagytok tisztában azzal, hogy milyen időkben éltek. Az elkövetkező években nagy 

megosztottságot fogtok látni a nemzetek között. 

27 Az erősek szembe fognak nézni az erősekkel, és ebben a csatában elveszítik erejüket és 

meghajolnak. Eközben sok lélek elveszíti majd a testét, és a szellemi völgybe lép, azzal a megdöbbenéssel 

és fájdalommal, hogy nem készítették elő a hozzám való visszatérésüket. De útközben találkoznak majd 

Illéssel, aki megmutatja nekik az utat a (bűneik) kiengeszteléséhez. 

28 Ma bejelentem nektek, hogy közel az idő, amikor nagy szellemek jönnek a Földre, hogy az 

emberiség békéjéért és magasabb fejlődéséért dolgozzanak. Készítsétek elő az utat ezeknek a 

generációknak. 

29 Boldogok azok, akik hittek, miközben hallották az Igémet; de mondom nektek továbbá: Boldogok 

azok, akik anélkül, hogy hallottak volna Engem, hisznek, és templom van a szívükben, akik szeretik 

testvéreiket és közbenjárnak értük, és akiknek a hitük olyan, mint a tüzes láng, amely megvilágítja az 

engesztelésük útját: mert ők látni fognak Engem a hitük által. 

30 Ma helyezzétek magatokat a kegyelem forrásához, hogy oltsátok szomjamat, és emlékezzetek 

szavaimra, amelyekben azt mondtam nektek: "Aki ebből a vízből iszik, soha többé nem szomjazik meg". 

Szomjúságotok ebben az időben a fényre, az igazságra és a békére szomjazik. Csak a fájdalmat és a 

a hamisságot, és keress balzsamot, amely begyógyítja a sebeidet és életet ad a reményednek: Itt vagyok, és 

befogadom a szíveteket és megvigasztalom. Türelmetlenül várjátok a napokat, amikor átadom nektek az 

Igémet, és azt mondjátok Nekem: "Atyám, csak ebben a pillanatban talál nyugalmat a lelkem, és hozzád 

felemelkedve elfelejtem, ami a világhoz tartozik, és érzem, hogy a Te Lelked békéje átjárja lényemet.". 

31 Boldogok vagytok, akik felismertétek, hogy ez a kegyelem ideje, amikor tanításaim vezetnek 

benneteket és segítenek a jóvátételben. Ha tudjátok, hogyan hallgassatok Rám, és a törvényeimen belül 

maradjatok, akkor nem lesz emberi erő, amely árthatna nektek, és úgy fogjátok érezni, hogy az Atya szeret 

és vezet benneteket. 

32 Bár korábban nem kerestetek Engem, ma már tudjátok, hogy az igazságomra való ráébredésetek 

órája eleve el volt rendelve, és hogy vártam rátok, hogy örökségeteket a tudtotokra hozzam. Most, hogy 

megkaptátok az én jótéteményeimet, hálával kéritek tőlem, hogy adjam meg nektek, hogy az én 

munkásaim lehessetek, és én megengedem, mert ezért küldtelek titeket a földre, hogy megismerjétek az 

örömhírt és terjesszétek azt az emberek között. 
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De ahhoz, hogy elérjétek a tudást és a szellemi ajándékok kibontakozását, amelyekkel fel vagytok 

ruházva, előbb meg kell küzdenetek anyagiasodásotok, bűnötök és gyengeségetek ellen; és azután, amikor 

úgy érzitek, hogy felkészültetek és megtisztultatok vezeklésetek által, viseljétek testvéreitek iránti 

szereteteteket, mint felbecsülhetetlen értékű ékszert. 

33 Nem azért jöttetek a földre, hogy a világnak hódoljatok, kötelességetek magasabb rendű, Atyátok 

tanítványaiként feladat vár rátok. És ha azért küzdöttél, hogy terjeszthesd Tanításomat, és lábadat 

megsebezték a tövisek, és ruhádat elszakította a hosszú út, gyere hozzám. Ne féljetek meztelenül, lábbeli 

és utazási felszerelés nélkül jönni. Mert amikor mindent szétosztottál testvéreid között, visszaadom neked, 

amit meghagysz nekik, és kegyelmekkel árasztalak el téged a szeretetért és a jótéteményekért, amelyeket 

irántuk tanúsítottál. 

34 Nagy küzdelem vár rád, amelyben a feladatod teljesítése nem fogja fárasztani a lelkedet, mert a Jó 

Pásztor és a szellemi világ támogatni fog téged. Ha szeretsz Engem, ha van hited, a munka könnyű lesz 

számodra. Legyőzöm az ellenszegülő szellemek hitetlenségét, és hallgatni fognak rád. Mások nem fogják 

megismerni ezt a fényt a jelenlegi inkarnációban; mert már bejelentettem nektek, hogy nem mindenki, aki 

ma az anyagi testben él, fogja megismerni a Harmadik Korszak e Tanításának fényét. Sokaknak a 

spirituális völgybe kell majd menniük, és onnan fognak elmélkedni és hinni ebben a Szeretet Munkában. 

Azok, akik hallottak Engem, de nem értették meg Szavamat, és nem ismerték fel Akaratomat, "lélekben" 

fognak dolgozni, és így teljesítik küldetésüket. 

35 Bár tanításom világosan érthető, mégsem értettétek és értettétek meg mindannyian. Nem 

tápláltátok magatokat ezzel a gyümölccsel, amit most felajánlottam nektek. Megmondtam nektek, hogy 

minden fa a gyümölcséről ismerhető fel, és az Én Igém "íze" édes, és lényege megeleveníti a szellemet; 

mégsem akartátok megismerni az igazságát. 

36 Törékeny csónakok voltatok a dühös tenger közepén, és gyakran hagytátok, hogy hitetek 

kialudjon. Nem éreztek Engem, bár tudjátok, hogy veletek vagyok, és gyakran mondtam nektek, hogy a 

szempilláitok messzebb vannak a szemeitektől, mint az Én Lelkem a tiétektől. 

37 Ébredjetek fel, mert a báránybőrbe bújt farkas mindig lesben áll, hogy becsapjon benneteket. 

Amikor már elhatároztad, hogy megosztod ezt az isteni szeretetet és irgalmat a testvéreiddel, a kísértés 

közeledik hozzád, és arra késztet, hogy megváltoztasd elhatározásodat. 

38 Amikor azt látjátok, hogy más tanításhoz ragaszkodó testvéreitek rámutatnak tévedéseitekre és 

oktatnak benneteket, legyetek alázatosak, hallgassátok szavaikat; mert az Én sugallataim mindenkit 

elérnek, aki felkészíti magát, és nem tudjátok, nem az-e az Én akaratom, hogy felhasználjam őket arra, 

hogy kijavítsanak benneteket. Az élet minden területéről kiválasztottam tanítványaimat - azokat, akik 

koldultak, hogy (napi) kenyeret adjanak a szájukba; de vannak mások is, akik kényelmes életet éltek, és 

akiket elhívtam. De anélkül, hogy megértenék a kapott kincset, szégyellik, hogy ehhez a néphez tartoznak. 

39 Megbocsátom bűneidet, még akkor is, ha a vétkezés tudatában vétkeztél, és mindig megmutatom 

neked az utat, amelyen hozzám jössz. Megmutathatja-e magát a gyermek az Atya előtt megrontott lélekkel 

és jó cselekedetek nélkül? - A lelkiismerete azt fogja mondani neki, hogy csak a (feladatának) teljesítése 

után jöhet Hozzám. 

40 Értsétek meg, hogy minden egyes múló pillanat megrövidíti azt az időt, amelyben Szavamat adom 

nektek. Használd, hogy holnap ne sírj az elmulasztott oktatás miatt. 

41 Gondoljatok arra, hogy teljesítenetek kell azt a küldetést, hogy elvigyétek az örömhírt a 

testvéreiteknek, ahogyan a ti utatokon is volt valaki, aki elhívott benneteket. Ki tudná elfelejteni azt, aki 

beszélt nektek az Én Igémből, és elvezetett benneteket az Én Jelenlétembe? Nem szeretnéd, ha valaki 

szeretettel és hálával emlékezne rád? 

42 Tartsatok ki a jóságban, tisztuljon meg a szívetek az erényben, és megtapasztaljátok szellemi 

ajándékaitok kibontakozását. Ne vonuljatok vissza, mert különben úgy fogjátok érezni, mintha ezek az 

ajándékok elhagynának benneteket. 

43 Itt az ideje, hogy ne csak kérjetek, hanem értsétek meg, hogyan kell kérni, hogy ne mondjátok: 

"Atyám, sok mindent kértem, de semmit sem kaptam." 

44 Ne felejtsétek el, hogy többet tudok adni nektek, mint amennyit kérni tudtok tőlem, és hogy 

miközben azt kéritek az Atyától, hogy adjon nektek, én azt kérem tőletek, hogy tudjátok, hogyan 

fogadjatok. 
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45 Tartozzatok jó tanítványaimhoz, azokhoz, akik igaz szeretettel és igaz hittel állnak hozzá a 

feladatukhoz. Ha tegnap bizonytalan és tiltott ösvényeken jártatok, ma a Törvényem útján kell járnotok. 

Ha a múltban, téveszmédben, arra emelted a kezed, hogy megsebezd a szomszédodat, most tegyél 

erőfeszítéseket, hogy ugyanez a kéz megtanuljon gyengéden simogatni. Ha tegnap a gyűlölet vagy a 

rosszindulat magját vetettétek el életetek útján, most legyetek a béke és a testvériség magjának vetői. 

46 Bizony mondom nektek, aki visszaemlékszik a tegnapi tetteitekre, és látja, hogy most 

tanítványaimmá váltatok, annak fel kell ismernie, hogy hitetek mögött az igazság áll, és nem kell sokat 

beszélnetek ahhoz, hogy meggyőzzétek azokat, akiket tanítani próbáltok, mert a cselekedeteitek lesznek a 

legjobb tanúságtétel, amit testvéreitek előtt tesztek. 

47 Az anyáknak azt mondom: tanítsátok meg a gyermekeket, hogy megtegyék első lépéseiket az 

anyagi és a szellemi térben egyaránt. Könnyítsd meg számukra az utat, hogy megtaláljanak Engem, 

szeressenek Engem és (lelkileg) felemelkedjenek. Legyetek tudatában annak, hogy minden egyes új 

nemzedék, amely köztetek növekszik, egyre nagyobb szellemi fejlődést ér el. Használd az intuíciót, hogy 

vezesd őket, és ne adj nekik rossz példákat vagy süket gyümölcsöket (szellemi) táplálékul. 

48 Nem akarom, hogy ezek az új generációk megbotoljanak vagy eltévedjenek a ti hibátokból. Nem 

akarom látni őket sírni, mert hiányzik a szeretet a sajátjaik közül. 

49 Ma, amikor látom, hogy lelketek alázatos, új parancsolataimat adom neki. A múltban mindannyian 

a hatalomról, a gazdagságról, a világ dicsőségéről és a mulatozásról álmodtatok. Azokban a napokban azt 

kiáltottátok Jézus ellen: "Feszítsd meg!". Mert Krisztus az alázatosságot hirdette, és arra tanított, hogy 

mondjatok le minden felesleges dologról. Ma megelégszel egy kis békével, egy darab kenyérrel és egy 

szilárd tetővel. Az élet a maga leckéivel alázatossá tett téged, és általa a lelkednek sikerült felszabadulnia. 

50 Amíg az embernek megvan a látszólagos békéje, amit a világ ad neki, és azt hiszi, hogy mindent 

birtokol, addig nem fog közeledni Hozzám. De amikor az emberiség eléri az igazi szellemivé válást, 

mindent birtokolni fog, és felüdülése és öröme mély és igaz lesz, ahogyan az Atya örül és gyönyörködik 

mindenben, amit teremtett. 

51 Atyai szeretetem rátok tekint, Izrael népe, és megítéli cselekedeteiteket. Az isteni ítélet már 

minden lényt megragadott, és senki sem menekül meg előle. 

52 Én csak békét és jólétet akartam gyermekeimnek, de ők fájdalmat, megtisztulást kerestek, mert 

Törvényem nem tűri a tökéletlenséget, és ezért mindenkinek, aki beszennyezte magát, meg kell tisztulnia, 

és mindenkinek, aki letért az útról, vissza kell térnie arra. Látjátok ebből a nemzetből a forgószelet, amely 

ostorozza és elpusztítja az útjába kerülő nemzeteket, és ti nem rendültök meg, és nem értékelitek a békét, 

amelyet élveztek, és nem ismeritek el a kiváltságokat, amelyeket adtam nektek. És mivel nem elégedtek 

meg az Én Akaratommal, igazságtalannak tartjátok a megpróbáltatásaitokat, és ellenem fordultok. - 

Megvárom, amíg átmentek ezen a világon, hogy megítélhessem az életeteket. Akkor megbocsátatlan bírái 

lesztek lelketeknek, és csak az Atyát látjátok majd Bennem, aki megbocsát, aki megáld és szeret. 

53 Fáradt vagy az állandó engedetlenségedtől, és ennek eredménye sírásra késztet téged. Hosszú ideig 

aludtatok, és az ébredésetek keserű lesz. Megígértem az emberiségnek, hogy száznegyvennégyezer 

lényből álló sereget küldök, akik szétszóródnak majd a világban, és ezt várja, tudván, hogy e katonák 

mindegyike hírnök, parancsaim tolmácsa. 

54 Miután a földet pólustól pólusig sújtották, és minden nemzetet, minden intézményt és minden 

otthont gyökerestől megítéltek, és miután az emberiség minden foltot lemosott magáról, az Én Nevemben 

felszerelkezve fogtok elindulni, hogy elvigyétek Tanításomat testvéreiteknek. 

55 Én, az Atya, sírtam ezen az emberiségen, amikor láttam, hogy a romlottság legnagyobb 

magasságaiba jutott, szándékosan figyelmen kívül hagyva Szavaimat és bemocskolva Törvényeimet. De a 

Már közeledik az elmélkedésének órája, és azon a napon kiárasztom rá mindazt, amit számára tartogatok, 

mert ő az Én szeretett lányom. 

56 Azok, akik hisznek Bennem, hamarabb meglátnak Engem, mint azok, akik kételkednek. Hányszor 

kopogtattam a szíveden, de te nem hallottad, és nem érezted a jelenlétemet. Csak azt akarom mondani 

nektek, hogy javítsátok meg az utatokat, és lépjetek be hangosabban a fény és a kegyelem eme időszakába. 

És ha birtokodban van a magom, vesd el, és a száraz földeket változtasd termőfölddé, imádságod pedig a 

gyümölcsöző öntözést formálja. 
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57 Szeressétek egymást, és éljetek békében otthonotokban. Mert láttam, hogy öt emberből, akik egy 

családot alkotnak, kettő három ellen van, és három kettő ellen. 

58 Ha úgy látjátok, hogy elszakadtatok azoktól a lényektől, akik testetek teste voltak, és azután a 

szellemi völgyben vannak, ne feledkezzetek meg róluk, egyesüljetek velük imátok által, és segítsétek őket. 

Ha úgy érzi, hogy megálltak (fejlődésükben), bátorítsa őket a munkára, és emelje fel a kedvüket. Ne 

feledjétek, milyen rövid a földi életetek; ezért használjátok képességeiteket és erőtöket, és tegyetek 

nagyszerű cselekedeteket, amelyek megváltanak és üdvösséget hoznak nektek. 

59 Én a szellem kenyerét adom nektek, ti az anyagi kenyeret keressétek; de ahogyan ti is buzgón 

kerestétek a pihenést és a testi jólétet, úgy (is) keressétek a szellemi fejlődést. A ti keresztetek nem nehéz; 

ha megmutattam nektek, hogyan kell megmászni a Golgota hegyét, az egész emberiség fáradalmainak, 

szenvedéseinek és bűneinek keresztjét hordozva, miért ne tudnátok ti, akikre (csak) egy kis sokaságot 

bíztam, megmászni? De ha az erőd elhagy a súlya alatt, ott vagyok Én, hogy segítsek neked, és nem 

hagylak elesni. 

60 A fájdalom, amely elől annyira menekülsz, a lélek megtisztulásának és megújulásának 

kimeríthetetlen forrása. Ti magatok is gyakran tapasztaltátok, hogy egy látogatás után 

megkönnyebbültnek, megtisztultnak és a lelkiismeretetekkel megbékéltnek érzitek magatokat. 

61 Ez az Ige helyre fogja állítani azoknak a nemzeteknek a lakóinak a lelkét, akiket ma kimerít a 

szenvedés. De mondom nektek, hogy hamarosan, nagyon hamar, tárt karokkal fognak megtalálni Engem, 

mint a kereszten, várva rájuk, hogy szeretettel átöleljem őket, és bevigyem őket a Béke Országába. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 43 
1 Miért érzel félelmet a szívedben, amikor Jehovaként jövök hozzád? Ha én vagyok az Atyátok, én 

vagyok a Szeretet, én vagyok az, aki mindennapi kenyeret ad nektek, aki vezeti a szellemeteket és segít 

felemelkedni a bukásokból. 

2 Erőt adok nektek a megpróbáltatás eme pillanataiban, amikor a teremtés természetes királyságait a 

háború dübörgése megrázza. Ne féljetek, törekedjetek arra, hogy emelkedettségetek és buzgóságotok 

felélénküljön, és egyre közelebb vigyen benneteket testvéreitek - a testvérháborúk által levertek - 

fájdalmához, hogy megosszátok velük a keserűség poharát, és az ima, amelyet csendben felküldtek, olyan, 

mint egy felhívás a békére, az egységre és az emberek közötti jóakaratra. 

3 Fiaidat fegyverbe hívják; engedd el őket, nem fognak elpusztulni. Még ma is kegyelmem 

hordozóivá teszem őket, és ők terjesztik majd tanításom fényét testvéreik között. 

4 Azt akarom, hogy a háború okozta összes rossz ellenére ne tekintsétek ellenségnek e népek lakóit, 

hogy holnap testvérekként tekintsetek rájuk. 

5 Ma az emberek összefogtak, hogy elszabadítsák a háborút. A népek népekre támadtak, eltörölték a 

határokat és keverték a nyelveket. Nem az egymás iránti szeretet hozta létre az uniót: a gyűlölet hozta létre 

a testvérháborút. De Én, aki az Erő vagyok, bebizonyítom nektek, hogy egyesíteni tudlak benneteket 

azáltal, hogy kihasználom a hibáitokat. Mert amikor ez a harc véget ér, a szívek megtisztulnak a 

fájdalomtól, fény lesz a gondolatokban, és az emberek közel kerülnek a béke eléréséhez. 

6 Boldogok azok, akik harcoltak és dolgoztak a békéért. Boldogok azok, akik hittek szavamnak, 

elindultak és terjesztették fényemet és igazságomat az ösvényeken. 

7 Lelkem mélyen megrendül az emberiség fájdalmának láttán, sírásuk az égben hallatszik; de 

valóban mondom nektek, Atyai fájdalmam a kegyelem harmatává változik, és gyermekeimre száll. 

8 Türelemmel és szelídséggel ürítsétek ki a szenvedés e poharát, mert sírásotok örömmé fog 

változni. 

9 Ha az Atya ebben a pillanatban megkérdezné tőletek, hogy teljesítettétek-e földi küldetéseteket, 

hogy a kezetekben hordozzátok-e munkátok aranyfüzérét, hogy szerettétek-e egymást, és hogy 

megbocsátottatok-e egymásnak, azt kellene válaszolnotok Nekem, hogy ezek közül egyiket sem 

teljesítettétek. Azt hiszitek, hogy a saját érdeketek által méltóvá tettétek magatokat arra, hogy 

meghallgassátok az Igémet? - Nem, mondja nekem a lelked. 

10 Népem, korszakok teltek el, és ti még mindig szellemi álomban vagytok; ébredjetek fel, és 

vegyétek észre, hogy nem használtátok ki megfelelően az életet, amelyet ezen a földön élvezhettetek. 

11 Hangom szeretettel, jósággal ébresztett fel benneteket; de ne vegyétek ezt a szót altatódalnak, hogy 

még inkább álomba merüljetek, mert lényegében jelen van a Bíró, aki megítéli minden tetteteket. 

12 Nem tartozol azok közé, akik megvárják, amíg igazságosságom sújtja őket, hogy higgyenek és 

felébredjenek. 

13 Még ne mondjátok, hogy igazából szerettek Engem; várjatok, mert amikor ez megtörténik, ne a 

szátok hirdesse ezt nyilvánosan: a cselekedeteitek tegyék ezt. Ne dicsekedjetek az őszinteségetekkel, és 

ugyanakkor ne próbáljátok elrejteni a szégyenfoltjaitokat, mert ezzel a képmutató farizeusokat 

utánoznátok. 

14 Ismerjétek fel, hogy még mindig Mesterként és Atyaként jövök, mert ha csak Bíróként jönnék, 

akkor nem lenne hová elbújnotok, mert bárhová mentek, igazságosságom mindenütt jelen lenne. 

15 Amikor eljöttök az Én jelenlétembe, számot kell adnotok a hallott Igéről, amelyet a 

lelkiismeretetekbe írva láttok majd. 

16 Nem érzed, hogy Illés fáradhatatlan szelleme megvilágítja utadat, elhárítja az akadályokat, és 

kegyelmének vesszőjével segít, amikor kimerültnek érzed magad? Keressétek őt, hívjátok őt imáitokban, 

és érezni fogjátok a jelenlétét nagyon közel (hozzátok). Mert ő a szellemek Pásztora ebben a Harmadik 

Korszakban, aki egyenesen az Ígéret Földjének kapujához vezet benneteket, ami a "Mennyei Körülzárás". 

17 Lelketeket töltse el öröm annak tudatában, hogy három korszakban hallottátok Istenségem hangját, 

mert még egyszer tanúim lesztek. Ezért felkészítelek és megáldom ajkadat, hogy holnap az élet szavai 

áradjanak belőle a még eljövendő tömegek számára. 
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18 A hiteteket felgyújtották és felélénkítették azok a csodák, amelyeket megadtam nektek, és 

amelyeket lehetetlennek hittetek. Mert én vagyok az út, a jó út, amelyet mindig is mutattam nektek. 

Amikor ezen az úton jársz, veszélyeket, kísértéseket és tévelygéseket kell elszenvedned; de hogy segítsek 

neked, a lelkiismeret fényét adtam neked, mint jelzőfényt, hogy megmutassa neked az utat és a helyes 

irányt. - Sőt, egy szellemlényt is adtam nektek, aki egész életetekben vezetni és védelmezni fog titeket. 

Gondolod, hogy eltévedhetsz az élet útján, ha megfelelően használod ezt a kegyelmet? Van-e gyermekeim 

között olyan, aki nem érez örömöt a lelkében, amikor ezt az Igét hallja? Bizony mondom nektek, öröm 

számomra, amikor hallom a lelki hangotokat, amikor imádkoztok. 

19 Ébresszétek fel szellemi érzékenységeteket, hogy örülhessetek megnyilvánulásom ragyogásának, 

amely emelkedettség hiányában észrevétlenül marad szellemetek számára. Frissüljetek fel a túlvilág 

szellemi látásmódja által, ahogyan a természet szemlélésekor néha ámulva csodáljátok meg annak 

harmóniáját, szépségét és tökéletességét, és fedezzétek fel, hogy egyetlen lény sem tudna élni a másik 

nélkül, hanem minden azért él, mert a harmónia törvénye egyesíti őket. - A túlvilág is ilyen. - Már 

mondtam nektek: Amíg vannak olyan szellemek, akik kívül állnak a fejlődés spirituális útján, addig nem 

lesz sem tökéletes béke, sem tökéletes harmónia; mert ez olyan, mintha a kozmoszban néhány csillag 

kilépne a pályájáról. Mi történne a többivel? Nem veszítené el az egész az egyensúlyát? 

20 Ha az emberek engedelmeskednének törvényem parancsainak, és összehangolnák anyagi 

természetüket lelki természetükkel, létezésük kellemesebb lenne; az élet útja nehézségektől mentes lenne, 

és a munka könnyű lenne. Nem sújtanák őket betegségek, és nem öregednének idő előtt. 

21 A szellemek már az anyag teremtése előtt is léteztek. Ártatlanul jöttek ki belőlem. De hogy 

megtudják, kitől születtek, mi a sorsuk, és kik ők maguk, meghallgattam velük a hangomat, és így szóltam 

hozzájuk: "Íme, itt van a ti Istenetek, én vagyok a ti Atyátok, én vagyok a szeretet Lelke. De bár tőlem 

jöttetek ki, nektek ki kell fejlesztenetek és meg kell értenetek a szeretetnek ezt a szellemét. Éljetek, 

járjatok, ismerjétek fel és maradjatok állandóan a jóságban, hogy ez a hang, amelyet hallottatok, örökké 

fény legyen a lelketek felett; ez a lelkiismeretetek, amely arra késztet benneteket, hogy visszatérjetek 

Hozzám - már nem mint frissen született gyermekek, hanem mint erényben, tapasztalatban és minden 

képességben fejlett lények, amelyeket Én adtam nektek. Akkor szeretni fogsz Engem, igazán megismersz 

Engem, és harmóniában leszel mindennel, ami létezik". 

22 Vannak lények, akik soha nem éltek a földön; de ha azok, akik vétkeztek és nagy fájdalmakat 

szenvedtek el ezen a világon, úgy gondolják, hogy igazságtalan, hogy egyesek a "könnyek völgyében" 

laknak, míg mások, akik közel vannak az Atyához, soha nem ismertek fájdalmat, akkor azt mondom 

nektek: Bár egyesek nem jöttek a földre, a túlvilágon szeretetükkel segítették testvéreiket a vezeklésben. 

23 Ma a különböző "völgyekben "* élő lények szellemileg elkülönülten élnek. De nem tettem 

távolságot a testvérek szeretete közé. Ha tudnátok, milyen közel vagytok egymáshoz! Az ember volt az, aki 

materializmusával elszakította azokat a kötelékeket, amelyek minden testvérével összekötötték, és minél 

mélyebbre süllyedt az emberiség, annál nagyobb lett a megosztottsága és a harmónia hiánya. Nemcsak a 

szellemi világtól távolodott el, hanem még saját világában is királyságokra, népekre és nemzetekre 

osztotta magát, és ezáltal egyre inkább elzárkózott az egoizmusba. * Ez a kifejezés egyszerre utal a "könnyek 

völgyére", azaz a földi "siralomvölgyre", és a "szellemi völgyre", a túlvilágra a maga különböző szféráival. 

24 Ezért hitetek fénye kialudt, és az örök élet belső tudása megzavarodott. 

25 Ma, amikor családod egy tagja elbúcsúzik tőled, hogy távoli országba menjen, könnyes szemmel 

búcsúzol tőle, mert tudod, hogy ha gyermekként megy el, talán kamaszként tér vissza, ha pedig 

fiatalember, akkor öregemberként tér vissza. De mindig dédelgeted a reményt, hogy láthatod őt 

visszatérni, hogy újra átölelhesd, mert tudod, hogy még mindig ezen a világon van, még ha messze is. De 

amikor ez a szeretett személy eltávozik a túlvilágra, és látod, hogy a test merev és hideg marad a föld alatt, 

a szíved úgy érzi, mintha kard szúrta volna át, mert elvesztetted a reményt, hogy újra láthatod őt, 

elfelejtve, hogy a szellem túléli a testet, és hogy újra szorosan egyesülni fogsz vele, amikor mindketten 

megtalálják egymást, amint felemelkednek a fejlődés útján. 

26 Szükség volt arra, hogy Isten emberré váljon Jézusban és az emberek között éljen, hogy 

emlékezzetek az elfelejtett tanításokra. Új leckéket tanított nektek, és bejelentette, hogy új 

kinyilatkoztatásokat fog adni nektek, amikor eljön az ideje. 
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27 Krisztusnak, az Isteni Mesternek el kellett jönnie, hogy megtanítsa nektek az igazságot, mert az 

emberiség már a spiritualizáció magvát elvesztette, ebben az életben kereste a boldogságát, az 

örökkévalóságát és a boldogságát, megfeledkezve arról a létről, amely kérlelhetetlenül várt rá. 

28 Azok, akik nem élvezhették az örömöket és a gazdagságot ebben az életben, akik csak könnyeket 

hullatnak, átkozták és igazságtalannak nevezték; zavaros elmélkedéseikben kedvezőtlennek és tévesnek 

nevezték sorsukat. De Krisztus újból világosságot hozott nektek. A halottaknak visszaadta a szellemet, 

amikor az már egy másik világban élt, a megszállottakat felszabadította, és mindezekkel a nyilvánvaló 

jelekkel bizonyítékot adott a világnak arra, hogy a szellemi élet létezik, és hogy ez az igazi élet. Még 

keresztre feszítése után is megmutatta magát lélekben hívők és hitetlenek előtt, hogy bizonyítsa az Igéje 

által hirdetett igazságot. 

29 Miért felejtitek el és tekintitek halottnak azokat, akik elhagyták a világotokat, amikor ők éreznek, 

harcolnak és élnek? Ezért mondom nektek, hogy ők az élők, ti pedig a holtak vagytok. Hamarosan sírni 

fogtok a hitetek hiánya miatt, mint a második korszakban, amikor Jézus halála után azt mondtátok: 

"Krisztus volt az, akit megöltünk, Ő volt Jehova küldötte, aki azért jött, hogy megváltson minket a 

bűneinktől. Ő volt az igazi Élet, aki feltámasztotta a halottakat, és aki harmadnapon felment a mennybe." 

30 Most, hogy szellemben visszatértem hozzátok, titokzatosságba burkolózva láttok Engem, bár a 

legnagyobb egyszerűségben mutatkozom nektek; és hogy hitet találjatok, meg kellett valósítanom 

megnyilvánulásomat, és meg kellett adnom nektek mindazt, amit kértek. Akkor az emberek hittek, mert az 

emberek láttak Engem - egyesek a lelki arccal, mások a hit által, megint mások a lelkiismeretük fényében. 

31 Fényem megvilágít benneteket ebben az időben, hogy meghalljátok a hangot, amely az 

örökkévalóságból hív benneteket. 

32 A kötelékeket, amelyek Atyátokhoz és a szellemi világhoz kötnek benneteket, és amelyeket 

megszakítottatok, újból összekötöm, hogy érezzétek, hogy mindannyian harmóniában éltek, hogy ebben 

nincsenek távolságok. De mikor fogják az emberek a szeretet kötelékeivel összekötni az életüket? - 

Amikor visszatérnek a Törvényem útjára, ahol az igazságosság lakozik. Amikor teljesítik az Én 

parancsolatom, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

33 Ismerjétek fel, tanítványok, hogy akik elhagyták ezt a világot, nem haltak meg. Boldogok azok, 

akik búcsút vesznek a testtől, amelyet a földbe fektettek, és nem keresik többé, hogy elmondják neki a 

gondjaikat, mert az már megszűnt létezni, és nem hallja (őket). 

34 Amikor a test meghal, olyan, mint egy virág, amelyet levágnak, majd elszárad; de az illata olyan, 

mint a szellem, amely felszabadul, és elárasztja a környezetét az esszenciájával. 

35 Akkor azt mondtam nektek: "Hagyjátok a halottakat temetni a halottaikat". Ma azt mondom 

nektek: Emeljetek fel egyeseket és másokat is új életre. 

36 Mondd el nekik, hogy míg a test a földön bomlik, a lélek a túlvilágon tisztul meg. A halál pihenés 

a testnek és felszabadulás a léleknek; de senki ne próbálja meg saját akaratából, azaz az általam kijelölt 

órán kívül felszabadítani magát. 

Ne gondoljátok, hogy megmenekültetek, mert az utolsó órában gyóntatótok van a táborotokban, hogy 

lelkileg segítsen nektek, és ne gondoljátok, hogy abban az órában a bűnbánatotok által elértetek Hozzám, 

azt gondolva, hogy elértetek fejlődésetek végére. Tanulj meg szeretni, megbocsátani és áldani az 

életedben, és hozd el lelked megtisztulását a testvéreid iránti szeretet és irgalmasság cselekedeteivel. 

37 Teljesítsétek törvényemet a földön, mint jóakaratú emberek, és béke költözik a szívetekbe. Amikor 

a szellemed elszakad ettől a világtól és belép a szellemi világba, kinyitja a szemét és elragadtatja magát 

annak az életnek a szemlélésében, amely minden szellem visszatérését várja, hogy megváltsa és 

szeretetével és fényével átölelje őket. 

38 Az üdvösség eléréséhez azonban azzal a szándékkal kell elindulnod, hogy teljesítsd küldetésedet. 

Felbecsülhetetlen értékű szellemi gazdagságot hozok nektek, mert kegyelmem örökösei vagytok. Ha 

szeretettel veszitek fel kereszteteket, és türelmesen jártok az utatokon, akkor Velem lesztek az utolsó 

napon, és beléphettek az igazi életbe, ahol megtaláljátok a vigaszt és a békét, amit annyira kerestetek. 

39 Egyszerű (kevéssé művelt) embereket fogadtam szolgáimmá, hogy bizonyítékot adjak nektek arra, 

hogy ez a szó, amit hallotok, nem egy teozófustól vagy tudóstól származik, mivel ti természeteteknél 

fogva hitetlenek vagytok. Ezért választottam ki szemetek előtt testvéreiteket, szüleiteket vagy 

gyermekeiteket, hogy hanghordozóimmá tegyem őket, akiket szellemi ihletettségemmel kegyeltem meg. 
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Mégis azt mondom nektek, hogy tanulmányoznotok kell az Igémet annak szellemi értelmében, mert eljön 

a nap, amikor férfiak és nők fognak felemelkedni, akik látszólagos világosság szavait fogják mondani 

nektek az Én nevemet használva, és akkor nem szabad megengednetek, hogy meglepődjetek tőlük. 

40 Figyelj és imádkozz. Én vagyok a tekintet, amely kutatja és ismeri a minden szívben lévő 

szenvedést. 

41 Depressziós vagy és félsz, mert a felekezetek rád mutogatnak és megdorgálnak téged. Ne féljetek, 

szárítsátok fel könnyeiteket és fogadjátok el a vigasztalást: 

42 Boldogok, akik nyomorúságukban csendben keresik a kapcsolatot velem, mert én megerősítem 

őket. Nem hagytam el őket, inkább azért kerestem fel őket, hogy isteni kegyelemmel ajándékozzam meg 

őket. Illés vezet benneteket a Harmadik Korszakban, és amilyen mértékben előrehaladtok az ösvényen, 

olyan mértékben éreztek közelebb hozzám. 

43 Hallgassátok meg a mai példázatomat: 

44 Az egyik ösvényen egy egyszerű és tiszteletreméltó megjelenésű öregember állt, aki nem hordott 

sem botot, sem utazótáskát. Útközben találkozott három fiatal túrázóval, akiknek a szíve vidám volt, és a 

torkukból édes dalok csendültek fel. Az öregember az elsőhöz fordult, és így szólt hozzá: "Vándor, éhes 

vagyok, szomjas vagyok, és rosszul vagyok felöltözve; adj nekem abból, amit az utazótáskádban hordasz, 

és adj nekem a ruháidból is. Az ifjú kutatott a táskájában, de sem kenyeret, sem vizet nem talált, és a 

ruháitól sem akart megválni. "Menj a testvéremhez" - mondta neki - "ő majd meg tudja adni neked, amire 

szükséged van; nekem nincs mit felajánlanom neked." 

45 Az öregember a másodikhoz fordult, és ugyanígy kérdezte őt is. Utóbbi kutat az utazótáskájában, 

de nincs benne sem étel, sem víz, hogy szomját oltsa. "Fordulj a harmadikhoz", mondja neki, "ő megadja 

neked azt, amit én nem tudtam megadni neked". A harmadik ugyanezt kéri, és a válasz ugyanaz: "Nincs 

mit adnom neked". Ekkor az öregember megijed, a szomjúság és az éhség megviselte; de látva, hogy az 

ifjak útitáskái üresek, így szól hozzájuk: "Hogyan akarjátok folytatni ezt az utat, amelyen én jártam, nem 

tudván, mi vár rátok?". Az út hosszú, tövisekkel és tüskékkel borított. A mezők kopárak, nincsenek fák, 

amelyek árnyékot adnának; nincs gyümölcs, a nap forrón tűz, és nincsenek folyók vagy források, amelyek 

hűsíthetnék az útitársat." 

46 A vándorok meghallgatták az öregembert, és azt mondták: "Nem baj, megyünk tovább, fiatalok és 

erősek vagyunk, tele vagyunk energiával, és képesek vagyunk elfogadni az élet viszontagságait. Gúnyos 

mosollyal el akarták hagyni az öreget, de az így szólt hozzájuk: "Várjatok, azt tanácsolom, hogy előbb 

keressetek valamit a táplálékotokhoz. Gyűjtsétek össze a csomagjaitokba, amire szükségetek van az 

utazáshoz, hogy elpusztulás nélkül megtehessétek ezt az utat." 

Miután meghallgatták az öregembert, azt válaszolták: "Ha kimerült, meztelen és éhes vagy, az azért 

van, mert öreg vagy, az erőfeszítés fárasztott el. Sok hajnalt láttál már megjelenni, és a hajad fehér lett, 

mint a hó - ezért vagy csüggedt. Fiatalok vagyunk, és nem félünk az élettől." 

47 Ekkor az öregember így válaszolt nekik: "Én is fiatal és erős voltam (egykor), én is énekeltem az 

ösvényeken, volt erő a testemben; de az idő megtanított és tapasztalatot adott nekem. Megmutatom neked, 

hogy min kell keresztülmenned." És felvezette őket egy hegy tetejére, és megmutatta nekik a világot. 

Innen látták, hogy jobbra és balra viharok támadnak, amelyek ostorozzák a nemzeteket, és pusztulást 

okoznak bennük. A tenger vize elöntötte a földeket, és az emberek elpusztultak a szabadjára engedett 

elemek erőszakossága alatt. Az ifjak így szóltak az öreghez: "Mi közünk van nekünk ezekhez az 

eseményekhez?" És az öreg így válaszolt nekik: "Amit most láttok, és ami titeket érint, azt majd 

megtapasztaljátok, ha végigmentek ezeken az ösvényeken." - De azok kételkedtek. 

Ismét azt mondta nekik: "Nézzétek!", és kelet felé mutatott. Ott látták, hogy a nemzetek kegyetlen 

háborúban harcolnak egymással. Látták az anyákat és a fiúkat sírni, és azt, hogy az utóbbiak hogyan 

vesztették életüket a csatatéren, és hogyan hívták szeretteiket az utolsó órában. Láttak gyászoló nőket, akik 

férjük vagy fiuk elvesztését siratták, láttak éhező és meztelen gyerekeket. 

Később, a szemük láttára, egy fénylő szellem hószerű köpenyét terítette szét a kietlen földön, és 

szívszorító jajkiáltás tört fel belőle, és ahol ez a szellem megjelent, ott az emberek élete elvágódott, mint a 

mezőn a termés, amikor eljön az aratás ideje. És a fiatalemberek megkérdezték: "Mit jelent ez az egész?" - 

"Megmutatom neked az eljövendő időket" - válaszolta az öregember - "időket, amelyeket meg fogsz 

tapasztalni". 
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48 Végül az öregember visszatartotta őket, hogy megnézzék, és látták a természet elszabadult erőit: a 

tűz erdőket és városokat emésztett fel, a dögvész ködként borította be az embereket, a vulkánok tüzet 

okádtak, és egész földterületeket temettek hamujuk alá. Megmutatta nekik a tengert, amelyen nagy 

katasztrófák történtek: míg egyes tengerek kiszáradtak, mások megváltoztatták helyzetüket. Végül négy 

angyalt láttak trombitákkal megjelenni az égbolton, akik a korok beteljesedését hirdették. 

49 A fiatalemberek megrémültek. Ekkor az öreg így szólt hozzájuk: "Nézzétek, most megmutattam 

nektek az eseményeket, amelyeknek el kell jönniük, és amelyeket el kell viselnetek. 

50 Eltorzult arccal hívták a természetet ezek a fiatalemberek - de a természet nem hallotta meg őket. 

De abban a pillanatban, amikor a szívük félelemmel és vigasztalás nélkül sírt, az öregember hangja atyai 

jósággal telve szólt hozzájuk: - Ne essetek kétségbe, térdeljetek le és imádkozzatok a Mindenhatóhoz - 

Csendesen kinyújtotta a kezét, és minden csend, nyugalom és béke lett. A látomás eltűnt. Meglátták az új 

nap fényét, és felismerve, hogy az öreg megjósolta ezeket az eseményeket, a földre vetették magukat, és 

így szóltak: "Imádkozzunk, hogy a Mindenható Atya készítse elő utunkat, és hogy életünk végéig az Ő 

világosságában járhassunk". (A példabeszéd vége) 

51 Emberek, gondolkodjatok mélyen és nyissátok ki szemeteket a fényre. Ti vagytok az a három 

vándor, akiket elhívtam és tanítottam az idők folyamán, hogy tele legyetek bölcsességemmel és 

meggyújtsátok hiteteket; hogy felkészüljetek az élet útjára, elérjétek a célt és belépjetek a Szellemi Életbe, 

ahol megtaláljátok Békémet. 

52 A múltban nem győzött meg benneteket az én szavam, és amikor a Mester eltávozott tőletek, a 

lelketek nem talált békét. Azt mondtam nektek: Boldogok, akik hisznek. Boldogok a hit emberei, mert 

nekik örök életük lesz. 

53 Azt mondom nektek, e kor elpusztultjai: éhes és szomjas vagyok a ti szeretetetekre. Gyermekeim, 

a szellemiség hiánya miatt nem tudtatok kapcsolatba lépni Istenetekkel. Elutasítottad az erényeket, 

amelyekkel elhalmoztalak, és elvesztetted a kincsedet. 

54 Most azt mondom nektek: Fogadjátok el tanításomat, amelyet a hatodik kinyilatkoztatás ideje alatt 

adok nektek. Ne a világ könyveiben keresd a világosságot a szellemed számára, mert nem fogod 

megtalálni (ott). Ne keresd bennük a választ a kérdéseidre, vagy a megoldást a problémáidra. 

Imádkozzatok, kapcsolódjatok Hozzám, meghallgatom kéréseteket. 

55 Még mielőtt szívfájdalmadat elém hoznád, az Isteni Anya közbenjár érted, megáld téged, és arra 

kér téged, hogy viszont közbenjárj és imádkozz azokért, akik szenvednek. Arra kéri az emberiséget, hogy 

tartózkodjon a hatalomra való törekvéstől és a háborúktól, és hagyjon fel az ártatlan vérontással. Szerető 

Lelke megvéd téged, és alázatosan várja, hogy akaratom teljesüljön. 

56 Áldjátok és imádjátok őt is, tudva, hogy elválaszthatatlan társatok a béke és a látogatás napjaiban. 

57 Vérem azért kiontatott, hogy béke és igazságosság uralkodjék az emberek között, de nem értettek 

meg megfelelően. Ha felhasználtátok volna ezt a leckét, a fejlődés magasabb szintjére jutottatok volna, és 

az általam az idők során terjesztett fény teljes mértékben megvilágítaná a szellemeteket. 

58 Nem engem vettetek példának: Én alázatra tanítottalak, te pedig arrogáns vagy. Megadtam nektek 

a béke és az egészség titkát, ti pedig háborúban éltek és megbetegedtek. Arra tanítottalak benneteket, hogy 

vigasztaljátok a szenvedőket, de ti nem érzitek testvéreitek fájdalmát, és keményszívűek vagytok. 

59 emberiség, mennyire megtagadtátok az Én létezésemet és a szellemi ajándékaitokat! Bizony 

mondom nektek, nem szilárd sziklán, hanem laza homokon jártok, és ez az út nem fog elvezetni 

benneteket a célhoz, amelyre teremtettetek. 

60 Olvassátok és tanuljatok a nagy "Igaz Élet Könyvében", amelyet én adtam nektek, és ha követitek 

a tanítását, biztosak lehettek benne, hogy így fogtok hozzám eljutni. De ne feledjétek, ha nem ezt teszitek, 

akkor eltávolodtok Tőlem, és a vezeklésetek nagyon nagy lesz. 

61 Férfiak és nők, akik vigasztalás nélkül vándorolnak, miért nem erősítitek meg magatokat Bennem? 

Ne nevezz engem igazságtalan Atyának, amikor sírsz és szenvedsz száműzetésedben. Mielőtt a földre 

jöttetek, bejelentettem nektek, hogy ez a világ a könnyek völgye, hogy nem a béke és a jutalom völgye. A 

Föld nem az örök otthonotok. "Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztalódnak." 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 44 
1 Szeretettel fogadom a tékozló fiút, aki hosszú ideje távol van, és aki ma békét és vigasztalást keres 

a szíve számára. Néhány gyermekem az örökségét keresve közeledik Hozzám, mások még mindig messze 

vannak, de mindegyikükben a lélek figyelmes, és reméli, hogy hangom megmondja neki: Itt vagyok. 

2 Nem felejtették el a Második Korszakról szóló Szavaimat, és bár testük gyenge, a szellemük erős; 

hisznek és bíznak ígéretemben, hogy visszatérek, mint a Vigasztaló Szellem. 

3 Ti, akik ma Engem hallgattok, emlékezzetek a sötétségre, amelyen átkeltetek, az út 

viszontagságaira, amelyet bejártatok, hogy elérjetek Hozzám. Egy folyó partján állsz, egy fa árnyékában, 

és meghallod ezt a hangot, amelyre már régóta vártál. De minden fényetek ellenére még nem értetek fel a 

hegy tetejére, és nem vagytok a tökéletesség csúcsán. Ti csak a Mesteretek elé jöttetek, aki szellemben jön, 

és amikor meghallottatok Engem, tanítványok lettetek, majd az új tanításom tanítványai. Ha tanulsz tőlem, 

erősek lesztek, és bár a földön szegények vagytok, a lélek gazdagságát birtokolni fogjátok. 

4 Szavam híre rövid időn belül át fogja lépni nemzetetek határait, a tudósok és azok, akik a 

szentírásokat tanulmányozzák, felkészülnek arra, hogy tagadják megnyilvánulásomat; de Én jeleket fogok 

adni és csodákat fogok tenni kiválasztottjaimon keresztül, és ezáltal nagy izgalmat fogok kelteni az 

emberek között. 

Szétszórva minden nemzetben vannak magas szellemű emberek, az Én Háromság-Mária szellemi 

tanításom prófétái, akiknek a fény kardját adtam, hogy harcoljanak minden hamis elmélet és hitoktatás 

ellen, hogy csak azok maradjanak meg, akiknek a szeretet és az igazság az alapjuk. 

5 Minden időben erényes szellemeket küldtem a földre, hogy tanítsanak benneteket, és 

cselekedeteikkel példát mutassanak nektek, hogyan kell élnetek ahhoz, hogy elérjetek Engem. 

Tanácsadók, törvényem szolgái, törvényhozók és útmutatók: ők megmutatták nektek kötelességeiteket, 

elmondták nektek, hogy feladatotok nem korlátozódik a családotok szeretetére, hanem ezen túlmenően 

szeretnetek és segítenetek kell embertársaitokat. Azt is megtanították nektek, hogy az élet e 

megpróbáltatásai után a szellemi élet vár rátok, ahol learathatjátok a földi vetés gyümölcseit. 

6 Felszereltem a szellemeket és emberré tettem őket, miután bölcsességgel és hatalommal ruháztam 

fel őket; és amikor a testük kifejlődött és képességeik teljes birtokában voltak, a szellemük erősnek és 

nagyszerűnek bizonyult. Ők a tudósok, a pásztorok és az uralkodók; de kevesen vannak, akik teljesítették 

küldetésüket, fejlesztették adottságaikat és szilárd hittel dolgoztak. A legtöbben hiúvá váltak, vagy rosszul 

használták ki képességeiket, és nem táplálták a nép szellemét, nem értették meg, hogyan kell vezetni, és 

hogyan kell enyhíteni testvéreik fájdalmát. 

7 Ezért, amikor láttam, hogy nyájam elveszett és vezető nélkül maradt a földön abban az időben, Jó 

Pásztorként jöttem, hogy átadjam nektek tiszta és hamisítatlan Tanításomat. Azért adtam nektek 

Tanításom parancsolatait, hogy békében élhessetek, betölthessétek Törvényemet, és felemelkedhessetek 

szellemi fejlődésetek útján, követve a példát, amelyet Én adtam nektek a szeretet műveivel. 

8 Hol vannak szerény apostolaim követői, akik az emberek gonoszságának áldozatául estek? Milyen 

előnyöket mutatott a tudomány az emberiségnek? - Sokan vannak, akik bölcsnek mondják magukat, de 

nem szeretnek, és nem tanítanak szeretetet. A bölcsesség fényt jelent, a fény pedig szeretetet és az isteni és 

emberi törvények megértését. 

9 A Második Korszakban az emberiség iránti szeretetből lettem emberré. Ez a test az Én Lelkem 

műve volt, és mennyit vitatkoztak a tudósok ezen a misztériumon, amely az Én legbelsőbb tanácsaimhoz 

tartozik! Bizony mondom nektek, az isteni műveket nem lehet emberi tudomány által megítélni. 

10 A Lélek, aki megelevenítette Jézust, az Én, a ti Istenetek volt, aki emberré lett, hogy köztetek 

lakjon, és hogy rátok nézzenek, mert erre volt szükség. Emberi lényként éreztem minden emberi 

szenvedést. A tudósok, akik az ember természetét tanulmányozták, eljöttek hozzám, és felfedezték, hogy 

semmit sem értettek a Tanításomból. Kicsik és nagyok, erényesek és bűnösök, ártatlanok és bűnösök 

megkapták Szavam lényegét, és mindannyiukat megtiszteltem Jelenlétemmel. De bár sokan voltak 

elhívva, csak kevesen lettek kiválasztva, és még kevesebben maradtak Velem. 

11 Megvédtem a bűnösöket. Nem emlékszel a házasságtörőre? Amikor elhozták hozzám, üldözve és 

elítélve a tömeg által, a farizeusok odajöttek és megkérdezték tőlem: "Mit tegyünk vele?". - A papok azt 

várták, hogy azt mondjam: "Legyen igazság", de csak azt válaszolták: "Hogy lehet az, hogy szeretetet 
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prédikálsz, és megengeded, hogy ezt a bűnöst megbüntessék?". És ha azt mondtam volna: "Engedjétek 

szabadon", akkor azt válaszolták volna: "Mózes törvényeiben, amelyeket - az ön szavai szerint - önök is 

megerősítenek, van egy rendelkezés, amely kimondja: "Minden házasságtörésen kapott nőt halálra kell 

kövezni". 

Ismerve szándékukat, nem válaszoltam szavaikra, leborultam, és a föld porába írtam azoknak a bűneit, 

akik elítélték őket. Ismét megkérdeztek Engem, hogy mit tegyenek azzal az asszonnyal, és Én azt 

válaszoltam nekik: "Aki mentes a bűntől, az vesse rá az első követ". Ekkor rádöbbentek vétkeikre, és 

arcukat eltakarva távoztak. Egyikük sem volt tiszta, és mivel érezték, hogy átlátok rajtuk a szívük mélyéig, 

nem vádolták többé azt az asszonyt, mert mindannyian vétkeztek. De az asszony, és vele együtt mások is, 

akik szintén felbontották a házasságot, megbánták és nem vétkeztek többé. Én mondom nektek, könnyebb 

megtéríteni egy bűnöst szeretettel, mint szigorúsággal. 

12 Tanításom a lelkiismeretbe íródott, és nem lehet kitörölni, mert a lényege halhatatlan, akárcsak a 

szellem, amellyel ti rendelkeztek. 

13 Ti, akik most hallgattok Engem - tanuljatok, és tanítsátok azokat, akik más nemzetekben élnek. 

Emlékeztesd őket a Második Korszak szavaimra, amíg el nem érkezik hozzájuk a Harmadik Korszak 

üzenete. 

14 Azt akarom, hogy biztosítsátok, hogy Szavam eljusson más országokba, mielőtt azok lakói 

felkészülnek arra, hogy beszéljenek új megnyilvánulásomról, és hogy amikor találkoztok, ne ítéljétek el 

egymást, hanem tegyetek tanúságot, és ők megerősítik szavaimat és cselekedeteimet, teljesítve 

parancsolatomat, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

15 Én "hívtalak" titeket a tanításaimra, hogy megtanítsalak benneteket és megszabadítsalak a bűntől. 

Bár nagyok a vétkeitek, nagyobb az én megbocsátásom. Éljetek, szerezzetek tapasztalatot, ismerjétek meg 

Törvényemet a megpróbáltatások és viszontagságok ezen az útján, és ha a lelkiismeret vezérel benneteket, 

nem fogjátok megszegni sem Törvényemet, sem a világ törvényeit. De ha hibázol, akkor bánd meg azokat, 

és tisztítsd meg a vétkeidet; és akkor, amikor az út végére érsz, nem lesz sem fájdalom, sem bűntudat - 

békében leszel. 

16 Ebben a Harmadik Időben a Mester könyve újból megnyílik a tanítványok előtt, hogy megtanítsa 

nekik az igaz élet leckéit. Míg a tested átadja magát a csendnek és az emlékezésnek, a lelked felemelkedik, 

hogy felfrissüljön az Igémben. Azért jön az asztalomhoz, hogy az egyetlen kenyérrel táplálkozzon, amely 

életet ad neki. 

17 Aki tudja, hogyan kell (lelkileg) felemelkedni ezekben a pillanatokban, annak eltűnik a teste, 

amelyen keresztül az Én Szavam közvetítve van, és az isteni forrásból közvetlenül a szellemébe kapja azt. 

Rájöttök, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy először hallottatok Engem, egy fény ragyog az elmétekben. 

Bölcsességem fénye az, ami elkezdi megvilágítani utadat, bár el kell mondanom neked, hogy azok, akik 

hallanak Engem, de nem értik meg utasításaimat, még mindig sötétségben járnak. A lelkük fénye még 

mindig kialszik. 

18 Az az akaratom, hogy minden törzsből tizenkétezer gyermeket jelöljek meg. De bizony mondom 

nektek, nem csak a megjelöltek fogják birtokolni az Én világosságomat; mindenkit, aki követi az 

utasításaimat, a "világosság gyermekének" fognak nevezni. 

19 Ne hirdessétek, hogy az én tanítványaim vagytok, hanem bizonyítsátok ezt az irgalmasság 

cselekedeteivel. Sokan nyilvánosan hirdetik, hogy az Én kiválasztottjaim közé tartoznak. De próbára 

teszem őt azzal, hogy elrejtőzöm saját ellenségének szívében, akinek ahelyett, hogy megbocsátott volna, 

visszaadta a csapást - egy csapást, amely nagyobb volt, mint a testvére arcát ért csapás, amely az Arcomat 

érte. Abban a pillanatban a lelkiismeretén keresztül szóltam hozzá, és ő, aki azzal dicsekedett, hogy az én 

tanítványom, halvány bűnbánattal mondta Nekem: "Bocsáss meg nekem, Mester". Aztán megtisztultnak és 

megbocsátásomra méltónak tartotta magát, és folytatta útját. 

Akkor láttam, hogy egy szűz jön hozzá, akinek szíve és fiatalsága olyan, mint az illatos rózsa. Azt 

mondja neki: "Az erényedbe vetett bizalommal fordulok hozzád, hogy tanácsot kérjek tőled, amely olyan 

lesz, mint egy pajzs a kísértésekkel szemben az életemben." De ő, megfeledkezve feladatáról és 

tanításaimról, hagyja, hogy az alantas ösztönök uralkodjanak rajta, és tisztátalan szándékkal néz a lányra. 

Abban a pillanatban megismertetem magam a rossz tanítványnak azzal, hogy azt mondom neki: "Ez az, 

amit tanítottam neked?". A rajtakapott ember így válaszolt Nekem: "Uram, semmi sincs elrejtve Előtted." 
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Szégyenkezve folytatta napi munkáját, miközben az Én Hangom kérlelhetetlenül kérdezi tőle, ahányszor 

csak dicsekszik azzal, hogy követi példámat: "Te vagy az Én apostolom?". 

Aztán hagytam, hogy éhségtől szenvedjen, és azonnal elrejtettem magam egy gazdag beteg ember szívébe, 

akinek, bár tele van a ládája arannyal, nincs meg az egészsége ahhoz, hogy élvezze azt. Amikor az utóbbi 

megtudja, hogy az egyik tanítványom a szomszédságában van, elindul hozzá, és azt mondja neki: "Tudom, 

hogy vissza tudod adni az egészségemet, és ezért kerestelek fel. Gazdag vagyok, de minden vagyonom 

nem segített abban, hogy megtaláljam a betegségem gyógymódját." 

Sötét gondolatok járnak az apostol szívében, amikor ezt a vallomást hallja, és azt mondja a betegnek: 

"A kezemet a fejedre teszem, és amíg kimondom az én Uram nevét, visszaadom az egészségedet; de ezt a 

kegyelmet bőkezűen vissza kell fizetned". A gazdag beteg így válaszolt neki: "Vedd el a szertartási 

ruháimat, a ládáimat, a házamat, vegyél el mindent, de engem gyógyíts meg!". És a beteg meggyógyult, 

mert olyan nagy volt a hite és a fájdalma, hogy a Mester megkegyelmezett neki. 

A beteg örömmel telve átadta mindenét annak az embernek, akiről azt hitte, hogy meggyógyította, míg 

a rossz apostol így szólt magában: "Most már nem vagyok szegény, mert mivel küzdöttem és fáradoztam, 

igazságos, hogy megkapjam a jutalmamat". De íme, abban a pillanatban könyörtelen Hangom 

visszhangzott a lelkiismeretében, és újból megmondta neki: "Ez az Én Tanításom? emlékeztek-e arra, hogy 

amikor Jézus a világban volt, Ő fizetséget kért volna a szeretetéért? - Aki koronákat ölthetne magára és 

minden kincset birtokolhatna, amikor puszta érintéssel gyógyított és kiáltásával feltámasztotta a 

halottakat?" 

20 A tanítvány szívében harc tört ki, és így szólt a Mesteréhez: "Miért vagy ilyen hajthatatlan a 

tanítványaiddal? Miért nem engeded, hogy birtokoljunk valamit ezen a világon?" 

De a Mester kedves hangon válaszolt neki: "Mert a megválasztásod pillanatában megígérted, hogy 

lemondasz az emberi apróságokról, cserébe egy igazi kincsért". 

21 A tanítvány még mindig ezt válaszolja: "Az út nehéz, a napi munka nagyon hosszú, sokat 

dolgozunk, és nem hozunk termést a földön. Azt akarod, hogy nagyon szeressük az embereket, még akkor 

is, ha ők nem szeretnek minket. 

Amikor a Mester hallotta, hogy így káromkodik, így szólt hozzá: "Jól van, gyermekem, járj akaratod 

szerint, érd el, amire oly buzgón törekszel". És az az ember, aki azt mondta magáról, hogy ő az Én 

szolgám, aki azt harsogta, hogy ő az Én apostolom, és aki nem hallgatott a lelkiismeret szavára, elindult az 

úton, és azon beteg emberek sokaságát találta, akiket összehívott, hogy elmondja nekik, hogy ő a gyógyító 

balzsam birtokosa, amely minden bajt meggyógyít; de azt is mondja nekik: "Szűkölködöm, mit tudtok adni 

nekem azért, amit én adok nektek?". 

Azok, akik szegények, azt mondják neki, hogy nincs semmijük, de hajlandóak dolgozni, legyőzve 

szenvedéseiket, hogy megszerezzék, ami az ő fizetéséhez szükséges. - Ez az alku jónak tűnik annak az 

embernek, aki elkezdi a betegekre tenni a kezét, ugyanakkor megkapja a kezükből a fizetséget, amely 

időről időre növekszik. "Megkente" a betegeket, de azok nem gyógyultak meg, sőt, még nyomorultabbak 

lettek. Próbálta őket bátorítani, de egyre jobban romlott a helyzetük. Aztán, amikor az apostol látta, hogy 

az emberek elvesztették a belé vetett bizalmukat, titokban eltűnt közülük, magával vitt egy vagyon pénzt, 

és félelemben hagyta őket. 

22 Távol tőlük, egy gazdag ember lakóházához fordult, akinek így szólt: "Uram, szolgálatodra 

lehetek, tudok dolgozni, szeretném, ha alkalmaznál a te pompás lakóházadban. Meg tudlak vigasztalni, ha 

szomorú vagy, tudok vigyázni az érdekeidre, ha fáradtnak érzed magad." 

"Ki vagy te?" - kérdezte tőle a gazdag ember, mire az apostol így válaszolt: "Egy törvény birtokosa 

vagyok, egy olyan erős és meggyőző tanításé, hogy ha az alattvalóid valaha is fellázadnának ellened, elég 

lesz, ha szólok hozzájuk, hogy visszahozzam őket az engedelmességre." 

23 A gazdag emberre nagy hatással voltak ezek a szavak, hitt ebben az emberben, és azt mondta neki: 

"A szavaid nagyságról árulkodnak, és ha úgy teljesíted őket, ahogy mondod, mindig igaznak fogom hinni 

őket". Erre a gazdag ember munkát adott ennek az embernek, és átadta neki a palotája kulcsait. Ez utóbbi 

hízelgéssel nyerte el gazdája szívét; de miután kiűzte gazdáját a szívéből, és nem hallgatott lelkiismerete 

szavára, hamarosan változást okozott a kúria életében: megalázta a kisembereket, felmagasztalta azokat, 

akik hízelegtek neki, a legjobb szolgákat elküldte a házból, és a háta mögött ünnepségeken elherdálta a 

gazdája vagyonát. 
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De eljött a nap, amikor annak a birtokos úrnak a szeme felnyílt a valóságra, és meggyőződött annak 

hamisságáról, akibe minden bizalmát helyezte, amikor hallotta, hogy nagy hatalmú és bölcs szavakat 

mond, magához hívta, hogy felháborodva mondja: "Ez a tanítás, amit terjesztesz? Így bizonyítod a 

hatalmat, amiről azt állítod, hogy van?" És azonnal tömlöcbe vitette, hogy később akasztófára ítéljék. Ott a 

börtönben nem értette, hogyan lehet az isteni Mester tanítványát bebörtönözni, és még kevésbé azt, hogy 

halálra ítélik. Nem tudta elhinni, hogy ezek a megpróbáltatások voltak az ébresztő hívás, amely 

bűnbánatra hívta, hogy visszavezesse a (helyes) útra. Ezután buzgón könyörgött a gazdag úrnak, akit 

becsapott, és megígérte neki, hogy többé senkit sem fog rábeszélni vagy becsapni, és a gazdag ember, 

miután meggyőződött erről, elengedte. 

24 Amikor ez az ember már szabad volt, vágyat érzett arra, hogy új utakat ismerjen meg, és miután 

megtalálta őket, rájuk vetette magát. Ismét figyelmen kívül hagyta lelkiismerete hívását, és úgy adta át 

magát az élvezeteknek, mint még soha, ajkai pedig a káromlás szájává váltak. A teste rosszul lett, a szíve 

pedig a legmélyebb undorba zuhant. Lépésről lépésre fokozatosan süllyedt, míg végül akarva-akaratlanul 

egy szakadék (a romlottság) mélyére zuhant. 

Nem tudta, mennyi időt töltött ott, de amikor felébredt, megkérdezte: "Hol vagyok? Hol van az 

örökségem? Beszélek Atyámhoz, és Ő nem válaszol nekem; beteg vagyok és levert, és Ő nem jön 

segítségemre; vigasztaló, bátorító szót kérek, és Ő nem jön a szívembe. Hol van hát az a tanítás és az a 

gyógyító balzsam, amit Ő adott nekem, és amivel megszabadulhattam az ilyen nagy bánattól? Be akarom 

zárni a sebeimet, de azok még jobban véreznek. Szeretnék békét adni a szívemnek, de még jobban 

aggódik. Ki vagyok én? Csalás-e az, amit az Atya adott nekem?" És szívszorítóan sírt. 

25 Az emberek az élet minden területén elmentek mellette, és közömbösen néztek rá, senki sem 

figyelt rá, senki sem gondolt rá, senki sem állt meg, senki sem érezte át a fájdalmát. Ekkor úgy tűnt neki, 

mintha mély sötétség borítaná be, és amikor azt hitte, hogy nem bírja tovább elviselni ezt a nagy 

szenvedést, és úgy érezte, hogy lelke hamarosan elhagyja tisztátalan testét, egy kedves, általa ismert 

hangot hallott, amely így szólt: "Itt vagyok, lejöttem oda, ahová elsüllyedtél, hogy segítsek rajtad." Ez volt 

az első alkalom, amikor a lélek elárulta neki, hogy nem tudott tovább szenvedni. 

Amikor ez az ember meghallotta Atyjának kedves, megbocsátással és gyengédséggel teli hangját, nem 

tudta tovább elviselni bűntudatának súlyát, és így szólt Urához: "Ne gyere közel hozzám, ne szállj le ebbe 

a szakadékba, ne lépj be a bűnbarlangba, mert itt sötétség és mocsár van. Ne tépd szét a ruhádat a 

töviseken, hagyj itt engem, hiszen erre ítéltem magam." 

26 A fiú sírt, és a könnyein keresztül rájött, hogy az apja milyen igaz volt. Az Atya nem nézte a fiú 

tisztátalanságát, sem a sötétséget, amely körülvette, sem a mocsarat, amelyben találta magát. Csak azt 

látta, hogy az Ő szeretett Fia, akit megkérdezett: "Miért jutottál idáig?". És a Fiú így válaszolt Neki: "Mert 

feltételeztem, hogy nem vagy olyan közel hozzám, és nem akartam elhinni, hogy a lelkiismeretem hangja 

a Tiéd. Ne gyógyíts meg, ma megértem, hogy nem érdemlem meg az egészséget. Ne bocsáss meg nekem, 

nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Hadd szenvedjek ebben a mélységben, hadd vezekeljek a 

bűneimért." 

Amikor az Atya látta, hogy a Fiú végre felismerte vétkeinek mértékét, nem engedte tovább szenvedni, 

és megengedte, hogy világossággá váljon abban a lényben, hogy azok a könnyek lemossák a szégyen 

foltjait, és akkor az Atya a béke csókját nyomta a meghajlott homlokra; felemelte a gyenge és legyőzött 

testet, és végtelen szeretettel magához szorította. 

27 Amikor ez a szív megérezte Atyja gyengéd szeretetét, felkészült arra, hogy örökké kövesse Őt, és 

örökké szeresse Őt. Ekkor látta, hogy a fény, amelyet az Úr a homlokára helyezett*, újból felragyogott; 

mert az ajándékokat, amelyeket Isten adott, soha nem vonja meg gyermekeitől. Ami azonban visszatartja 

tőlük az Ő kegyelmét, az a törvényem elleni vétkeik. 

Így hát ez a szellem elindult, hogy újrakezdje az élet útját, de nagyobb fénnyel - a fájdalmas 

tapasztalataival. A lelkiismeret hangját tisztán hallotta. 
A tanítások során időről időre elhívtak olyan embereket, akik a 144 000 kiválasztott közé tartoztak. Az Úr 

jelképesen az illető homlokára helyezte fényét. 

28 Ki az azok közül, akik nap mint nap megkapták tanításomat, talán szívesen járná a szenvedés 

ösvényeit? Ismerjétek fel, hogy már jártátok ezeket az utakat, hogy szellemetek már nagy 

megpróbáltatásokon ment keresztül, aminek köszönhetően ma már elszántan követhettek Engem. 
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29 Azért küldtelek ki, hogy szaporítsd magodat, és ezért megjelöltelek a homlokodon a fényemmel, 

hogy amikor felszerelkezel, szétszóródj a (világ) útjaira, ahol az emberek várnak rád. Az otthonok ajtajai 

megnyílnak, hogy fogadjanak benneteket, és a szívek örömmel fogadnak benneteket. 

30 A betegek ott lesznek, remélve a gyógyulásukat. 

31 Én, az Isteni Megváltó, hűséges tanítványaimon keresztül fogok eljönni mindenkihez. De nem úgy, 

mint a Második Korszakban: ma úgy fogok eljönni az emberekhez - küldötteim szívében elrejtve -, hogy a 

szájukon keresztül beszélek, és hagyom, hogy ihletem az elméjükbe áramoljon. Így, tanítványaim szeretet- 

és irgalmassági cselekedetein keresztül eljutok a betegekhez, a rászorulókhoz és a lelki és testi békére 

szomjazókhoz. 

32 Boldogok azok a nemzetek, amelyek nem zárják el útjaikat és nem nyitják meg kapuikat hírnökeim 

előtt, mert bizony mondom nektek, az a nemzet üdvözül. 

33 E küzdelem során egyeseket hamarabb hívnak és választanak ki, mint másokat; de mindannyiuk 

számára eljön ez az óra, és mindenki megtapasztalja majd (küldetésének) beteljesedését az emberek 

között. Egyesek hamarabb kezdik és fejezik be a munkájukat, mások később jönnek; de végül, amikor 

eléritek a tökéletesség határait, nem lesz se nagy, se kicsi, mindannyian egyenlőek lesztek az Atya 

szeretetében, és az Ő tökéletes családjához tartoztok. 

34 Mindegyiküknek ugyanazokat az ajándékokat adtam életük kezdetén*, de míg egyesek képesek 

voltak felemelkedni és naggyá válni erényeik fejlődése révén, mások megálltak, és megint mások 

eltévelyedtek. 
* A szellemi teremtésben 

35 Egyenlő nagyságú ajándékokat osztottam szét minden gyermekem között, ezért nem szabad úgy 

ítélnetek, hogy egyeseknek több jutott, mint másoknak, vagy hogy az egyik rend nagyobb, mint a másik. 

Tökéletes bölcsességemben és igazságosságomban, és ismerve minden egyes gyermekem bűnösségét, 

aszerint adtam nekik, amire szükségük volt. 

36 Azért adom nektek ezeket a magyarázatokat, hogy odaadóak lehessetek, mert semmit sem tudtok a 

sorsotokról, a múltatokról és a vezeklés terhéről. 

37 Ha gyermekeimet, akik által Én magamat ismertté teszem, nagyon tehetségesnek tartjátok, és még 

vágytatok is az ajándékukra, akkor ezzel kapcsolatban azt mondom nektek, hogy ez valóban rendkívüli 

kegyelem, ahogyan az is, hogy lelki kötelességük van az Atya felé, és felelősségük nem ismer határokat. 

38 Mindenki vegye fel a keresztjét szeretettel; de ne keressétek az élvezeteket, a kitüntetéseket vagy a 

jutalmakat, mert csak fájdalmat fogtok aratni. 

39 Emlékezz arra, hogy szeretetemmel meggyógyítottalak, hogy megtisztítottalak a foltjaidtól és 

bezártam a sebeidet. Emlékezz arra, hogy elvettem a keserűséget ajkaidról, hogy megfosztottalak a piszkos 

és rongyos ruháktól, amelyeket viseltél, hogy mással helyettesítselek, amely fehér, mint a hópehely. Te 

voltál a legmegvetettebb, és most már nem vagy többé. Örökség nélkül jöttél, és ma már tudod, hogy 

ajándékot kaptál. Ne hívjátok ki többé a fájdalmat, ne legyetek többé páriák, ne térjetek vissza a bűnösök 

közé, és ne gondoljátok magatokat érinthetetlennek azzal, hogy képesek vagytok megbocsátani, ha 

megsértettek benneteket. 

40 Hányszor megígértétek Nekem, hogy megbocsátotok testvéreiteknek, függetlenül attól, hogy 

milyen módon sértettek meg benneteket. Erőt kértél tőlem a teljesítéshez, és én megadtam neked. De 

milyen ritkán teljesítette fogadalmát. 

41 Három csoportba sorolom azokat, akik megpróbáltak megbocsátást adni: Az elsőt azok alkotják, 

akik, amikor sértést kaptak, nem tudták, hogyan uralkodjanak magukon, és elfeledkezve tanításomról, 

sötét érzések ragadták el őket, és bosszút álltak, és ütést ütésről ütésre viszonozták. Ez a csoport az, 

amelyet legyőz a kísértés, a szenvedélyek rabszolgája. 

42 A második csoportot azok alkotják, akik, miután megbántottak, emlékeznek az Én példámra, 

becsukják ajkukat, és visszafogják indulataikat, hogy utána azt mondhassák Nekem: "Uram, megbántottak, 

de bosszú helyett megbocsátottam." A második csoportot azok alkotják, akiket megbántottak. De Én, aki a 

szívekbe hatolok, felfedeztem benne azt a vágyat, hogy megbosszuljam őt azzal, hogy igazságosságomat a 

testvérére zúdítom. 

Ez a csoport még mindig a csata közepén van. 
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43 A harmadik csoport, a legkisebb, azokból áll, akik Jézust tekintik példaképüknek, és akik, amikor 

megbántották őket, felemelkednek az Atyához, tele könyörülettel testvéreik iránt, és azt mondják Nekem: 

"Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Megbántottak Engem; de (valójában) nem 

Engem bántottak meg, hanem saját magukat. Ezért kérem a Te kegyelmedet értük, és hogy add meg 

nekem, hogy csak jót fizessek nekik"." Ez az a csoport, amely legyőzte. 

44 A lelkiismereted, amely tökéletes cselekedeteket követel és vár el tőled, addig nem hagy békén, 

amíg nem tudod, hogyan gyakorolj valódi megbocsátást a testvéreiddel szemben. 

45 Miért kellene gyűlölnöd azokat, akik megbántanak téged, amikor ők csak színpadok, hogy elérj 

engem? Ha megbocsátasz, érdemeket szerzel, és amikor a Mennyek Országában leszel, a földön fel fogod 

ismerni azokat, akik segítettek neked a szellemi felemelkedésedben. Akkor kérni fogjátok az Atyát, hogy 

ők is találják meg a módját annak, hogy megmentsék magukat és eljussanak az Urukhoz, és a ti 

közbenjárásotok fogja elérni, hogy elnyerjék ezt a kegyelmet. 

46 Ne próbáljátok meg felfedni felebarátotok rejtett érzéseit sem, mert minden lényben van egy titok, 

amelyet csak Én ismerhetek. De ha felfedeznéd azt, ami - mivel csak a testvéredé - neked kellene szentnek 

lennie, ne hozd nyilvánosságra, ne tépd szét ezt a fátylat, inkább vastagítsd meg. 

47 Hányszor láttam már embereket, akik addig hatoltak testvérük szívébe, amíg fel nem fedezték 

erkölcsi vagy szellemi meztelenségét, hogy kárörvendjenek rajta, és azonnal nyilvánosságra hozzák azt. 

Azok közül, akik így meggyalázták egy embertársuk bizalmát, senki se lepődjön meg, ha valaki élete 

során leleplezi és nevetségessé teszi őt. Ne mondja tehát, hogy az igazságosság mércéje az, ami őt méri; 

mert az igazságtalanság mércéje lesz az, amivel testvéreit méri. 

48 Tisztelj másokat, fedd be a kiszolgáltatottakat az irgalom köpenyével, és védd meg a gyengéket az 

emberek pletykáitól. 

49 Tanítványok, nem tiltom meg nektek, hogy a jóságra tanító könyvekben tanuljatok, de ha nem 

találjátok őket, itt van nektek az Én tanításom, amely minden egyszerűségében és alázatosságában több 

bölcsességet tartalmaz, mint minden könyv. Ezért vésd be szíved legbelsőbb részébe, kutasd fel, hogy ez 

legyen az, ami minden cselekedetedben vezéreljen téged. 

50 Azok, akik az élet sok megpróbáltatásán keresztül e fa árnyékában sírva jöttek ide, megtalálták 

szeretetem vigasztalását és megerősítését. 

51 Boldog az, aki a Harmadik Korszakban hallgat az Igémre, mert nem fog eltévedni. (Fizikai) halála 

pillanatában szelleme feltámad az örök életre, és biztonságban járja majd az utat, amely ezen az életen túl 

vár rá. 

52 Boldog az, aki türelemmel viseli szenvedéseit, mert éppen az ő szelídségében talál erőt ahhoz, 

hogy tovább viselje keresztjét a fejlődés útján. 

53 Boldog az, aki alázattal viseli a megaláztatást, és képes megbocsátani azoknak, akik megbántották, 

mert én meg fogom őt igazolni. De jaj azoknak, akik megítélik a testvéreik cselekedeteit, mert ők is meg 

lesznek ítélve! 

54 Boldog, aki teljesíti a törvény első parancsolatát, és minden teremtett dolognál jobban szeret 

Engem. 

55 Boldog az, aki hagyja, hogy megítéljem igazságos vagy igazságtalan ügyét. 

56 Tanításom megújít téged, megerősíti a lelkedet, hogy amikor ajkaid megnyílnak, hogy tanításaimat 

ismételjék, akkor káromlásra vagy átkozódásra záródjanak. 

57 Ebben az időben azért jöttem, hogy újból megöntözzem a magot, amelyet a Második Korszakban 

ültettem el a szívetekbe. 

58 Az első pillanatoktól kezdve kerestem azt a formát, amelyben hallhatóvá és érthetővé tehetem 

magam az emberek számára. Ezért küldtem igaz embereket és prófétákat ebbe a világba, hogy szavaikkal 

és cselekedeteikkel akaratom és parancsaim hírnökei legyenek. 

59 Az Első Korszakban szeretetszövetséget kötöttem Ábrahámmal, mert engedelmeskedett 

parancsomnak, és állhatatosságát, buzgóságát és hűségét azzal jutalmaztam, hogy megáldottam és 

megsokszoroztam utódait. Hogy engedelmességét és hitét próbára tegyem, fiának, Izsáknak az életét 

követeltem tőle, akit annyira szeretett, és a nagy szellemek átadásával kész volt őt feláldozni. De 

visszatartottam, mert a szívében már bebizonyította engedelmességét, és ez elég volt Nekem. 
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60 Izsák volt Jákob atyja, akinek megadatott, hogy meglássa a szellem tökéletességének útját, amelyet 

egy létra szimbolizált, amely a földön állt, és a végtelenbe veszett, és amelyen angyalok alakjában 

szellemek szálltak fel és le. 

61 Ez a három pátriárka alkotja Izrael népének törzsét, amelyből tizenkét ág és végtelen számú levél 

hajtott ki, de a gyümölcs még mindig nem érett meg. 

62 Izrael népe akkor kapta a Törvényt, amikor a Sínai-hegy lábánál zarándokolt. Mózes, a vezetője, 

megkapta a törvény tábláit és az (isteni) ihletet. A sivatagon való átkelés azért történt, hogy megtisztítsa a 

szíveket, hogy szellemivé tegye őket, és hogy meggyújtsa bennük a láthatatlan Istenbe vetett hitet. 

Amikor a nép eljutott az Ígéret Földjére és birtokba vette azt, az Úrba vetett hit mélyen bevésődött az 

elméjükbe, és egyszerű, de magasztos istentiszteletet gyakoroltak, amelyben megerősödött a szívük. De 

íme, a fiak gyermekei nem maradtak meg a hitben és a lelkesítésben, és amikor más - pogány - törzsek 

bevezették bálványimádásukat és babonájukat Izrael népének kebelébe, megosztották őket szellemileg és 

földileg. Ezután felkeltek a próféták, akik figyelmeztették a sokaságot, és kihirdették az ítéletemet rajtuk 

hűtlenségük és bűnük miatt; de a prófétákat kigúnyolták, és néhányukat megölték. 

63 Azért mondom ezt nektek, mert szellemileg valójában az első pátriárkák és Mózes "juhai" vagytok; 

de azt is mondom nektek, hogy azon gyümölcsök közé tartoztok, amelyek ebben az időben érnek majd be, 

és életet és fűszert adnak az emberiségnek. 

64 Krisztus akkor az élet fáját az Ő Vérével öntözte meg, és ma azért jön, hogy isteni Igéjével újra 

megöntözze, hogy a szeretet és irgalom gyümölcsei minden gyermeke számára beérjenek. 

65 Ebben az időben azért jöttem, hogy harcoljak szívetek minden fanatizmusa és bálványimádása 

ellen, mert a spiritualizáció nem teszi lehetővé a materializációt. Aki fanatizmussal gyakorolja szellemi 

tanításomat, az nem az Én Akaratomat cselekszi, és nem is értelmezte helyesen tanításomat. 

66 Miért materializálják az emberek még ebben a korban is Istenségem imádatát, holott az Első 

Korszak óta törvényem Első Parancsolatában megtiltottam, hogy emberi kéz által készített alakokban és 

képekben imádjanak? 

67 Szavam ebben az időben kétélű kardként fog harcolni, hogy eltávolítson az emberi szívből minden 

tévedést, hogy az tudatlanságból felszabadulva felemelkedhessen az Én Istenségemhez, és elérje a szellem 

és a szellem egyesülését. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 45  
1 Lelkem fénye leszáll rátok. Azért jöttem, hogy átadjam nektek a béke kincsét, és hogy az alázat 

ünnepi ruhájába öltöztesselek benneteket. Ha az emberiség foszlányokra akarja tépni a ruhádat, hadd 

tegyék, mert ezek a foszlányok arra fognak szolgálni, hogy elfedjék a meztelenségüket. 

2 E tömegek között vannak olyanok, akik - anélkül, hogy láttak volna Engem - hisznek, szeretnek és 

követnek Engem. Boldogok ők, mert az Ígéret Földjén lesznek. 

3 Ezen a napon Mesteretek feltámadásáról emlékeztek meg, és valóban mondom nektek, sokan 

közületek a kegyelem életére támadnak fel az Igém fényén keresztül. 

4 Csak mint emberi lény születtem és haltam meg, mert mint Istennek nem volt kezdetem, és nem is 

lesz végem. Jézus az Atya emberiség iránti szeretetének tisztaságából született, emberi formát öltve egy 

tisztaságos szűz méhében, akit a Teremtő előre kiválasztott. 

5 Jézus szavai és cselekedetei voltak az az út, amelyet Ő kijelölt számotokra, az az út, amely a 

Mennyek Országába vezet benneteket. Jézus testén keresztül Krisztus átérezte a világ minden fájdalmát és 

félelmét, átélte a halál kínját, és kész volt lélekben belépni a sötétség barlangjaiba, ahol a szellemlények is 

várták Őt. De mondom nektek, Jézus fájdalmát a kereszthalál magasztos órájában senki sem értette meg. 

Volt egy pillanat, amikor egyedül érezte magát ég és föld között, a szabadjára engedett elemek 

korbácsolásában, és tanítványai által elhagyatva. Ekkor történt, hogy felkiáltott: "Istenem, Istenem, miért 

hagytál el engem?". - Az emberek kiűzték őt maguk közül, és a Lelke elhagyta őt. 

6 Hatalmam miatt Jézus áthatolhatatlan lehetett volna a fizikai fájdalomtól; de nem azért jöttem, 

hogy megtévesszelek benneteket emberi természetemmel kapcsolatban. A fájdalmam példátlan volt, a 

halálom valódi, és a vérem valóban vér. 

7 Miközben a Mester teste a sírban feküdt, az isteni Lélek megvilágította azokat a helyeket, ahol az 

igazak és a bűnösök várták Őt, hogy az Ő irgalma egy új korszakba vezesse őket. A Bárány Vére ugyanis 

nemcsak e világ lényei számára nyitotta meg a szellemi fejlődés útját, hanem a Szellemi Völgyben élők 

számára is. 

Miután a szeretetnek ez a küldetése mindenben beteljesedett, Krisztus teste ugyanúgy egyesült az Isteni 

Lélekkel, ahogyan emberi alakot öltött. 

8 Mivel Jézus teste nem a "földből "* jött ki - miért kellett volna neki is adót fizetnie, mint minden 

embernek? 

Azt mondta nektek: "Az én országom nem e világból való". 
* Vagyis a föld természeti törvényei szerint teremtették. 

9 Tanításomat hallgatva szellemetek új életre ébred, mert evett az örök élet kenyeréből, ami az Én 

Igém. Erősítsétek meg magatokat tanításommal, mert közeleg az idő, amikor az emberek éhes farkasként 

fognak rátok támadni, hogy megítéljenek benneteket, és nem az az akaratom, hogy hiteteket és békéteket 

üldözőitek kezében hagyjátok. 

10 Használjátok ki az időt, amíg megnyilvánulásom ebben a formában még veletek van; mert ha ma 

nem gyújtjátok meg lámpásaitokat, holnap visszavágytok majd a tanítások és kegyelmek idejére, és sírva 

fogtok vágyakozni, hogy újra hallhassátok Szavamat. Sokan azt fogják mondani: "Mester, mit adnék azért, 

hogy még egyszer hallhassam a tanító beszédedet azokon keresztül, akiket én annyira elítéltem, mint 

tökéletleneket." 

11 Használjátok fel igazán az utasításaimat - most, hogy átadom nektek ezeken a gyermekeimen 

keresztül, akiket kiválasztottam és felkészítettem. A bölcsesség és a szeretet szavai áradtak ajkukról. 

Megadással elfordultak a világtól, és miattatok isszák a szenvedés poharát, tudván, hogy az Atya eszközei 

a veletek való egyesülésnek. 

12 Még ha sietsz is ezekre a szerény találkozóhelyekre, hogy meghallgasd az Igémet ebben az időben, 

akkor is felküldheted az imádságodat ott, ahol (jelenleg) vagy: Legyen az egy csendes szobában, vagy ott, 

ahol a mindennapi kenyeredet keresed, az úton, a völgyben vagy egy folyó partján - mindenütt hallom a 

kéréseidet. 

13 Tanuld meg megtisztítani a szívedet, és emeld fel hozzám a lelkedet, hogy lelki közösségben 

részesülhess (Velem). Ne felejtsétek el, hogy lényetek legbelsőbb részében hordoztok Engem. Emeljétek 

magatokat Hozzám, hogy amikor eljön az 1950-es évek utolsó pillanata, ne töltse el a lelketeket rémület, 
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mondván: "Mester, elfordultál tőlünk." Bizony mondom nektek, aki felkészül, az attól a pillanattól kezdve 

szellemről szellemre összekapcsolódik az Én Istenségemmel. 

14 Ha a sok tanítás közül, amit adtam nektek, egyet használtatok volna, és annak tanítása lett volna a 

Törvény, amely életetek minden cselekedetét irányítja, bizony mondom nektek, nem lenne többé szükség 

arra, hogy közöttetek legyek, mert abban, amit eddig hallottatok, benne van minden tanításom. 

15 Még egyszer átadom nektek az Igémet, hogy a lelketek érezze, hogy az örök élet lakomáján van. 

Frissüljetek fel, mint János apostolom, amikor a túlvilági világ kinyilatkoztatásait szemlélitek. 

16 Abban az időben minden hitetlenség eltűnik közületek, mert úgy hagylak meg benneteket, mint az 

emberek között meggyújtott hit lámpását. 

17 Minden alkalommal, amikor bemutatkozom nektek, és amikor átadom nektek Igémet, fájdalmatok 

visszahúzódik, mert szellemetek érzi jelenlétemet, és felfrissül szeretetemmel. 

18 Nemcsak azok hallgatnak Engem, akik összegyűlnek ezeken a találkozóhelyeken, hanem 

szellemek nagy légiói vannak jelen ezen a megnyilvánuláson, és fogadják fényemet. E sokaság között 

vannak azok, akik a földön a szüleitek, társaitok, gyermekeitek voltak. Mindannyian az evolúció létráján 

felfelé vezető úton vannak. 

19 Szíved örömmel telik meg, amikor így hallasz Engem beszélni, és érzed, hogy maga az Atya 

dicsősége az, amely ezekben a pillanatokban megnyílik, hogy kegyelmét kiárassza az Úr minden 

teremtményére. 

20 Szeretetem fénye, amely megvilágította minden gyermekem fejlődésének útját, néhány tudóst 

zavarba ejtett, amikor rájöttek, hogy a teremtés eredete nem olyan, mint ahogyan azt elképzelték. De a 

"hegyek magasságából" fogok szólni hozzájuk, és hangom erőszakossága megrázza a földet az elemeken 

keresztül, és megmutatom nekik az igazságot. 

21 Emberek, ha közösségbe akartok kerülni Istenségemmel, ne úgy tekintsetek ezekre a 

hanghordozókra, akik által megismertetem magam, mint magasabb rendű lényekre. Tanulmányozzátok és 

kutassátok Igémet, akkor úgy fogjátok érezni magatokat, mintha az Én szentélyemben lennétek, és 

gyönyörködni fogtok tanításom szellemi jelentésében. Így erősek lesztek, hogy tanúságot tegyetek arról, 

hogy ez a Harmadik Korszak, és hogy ebben kinyilatkoztattam magam az embereknek, mint a Szentlélek. 

22 Most választom ki az emberiség közül új tanítványaimat, és azt mondom a férfiaknak: "Újuljatok 

meg", a nőknek pedig: "Ne vétkezzetek többé". Mindannyian megtisztultatok a megbocsátásom által, hogy 

új életet kezdhessetek. 

23 Ti, akik sok keserűséget kóstoltatok - most igyatok tejet és mézet a szeretet e poharából, amelyet 

én kínálok nektek. 

24 Örüljetek, hogy birtokában vagytok ennek a lelki jónak. Ne szomorkodjatok túlságosan a testetek 

táplálékáért, emlékezzetek arra, hogy azt mondtam nektek: "Az ember nem csak kenyérrel él, hanem 

minden Istentől származó szóval". 

25 Mindannyiótokat elveszettnek találtam, és megmutattam nektek az utat, mondván: "Én vagyok az 

Út, az Igazság és az Élet, kövessetek engem mindvégig". 

26 Senkit sem kényszerítettem arra, hogy kövessen Engem, és senkit sem fenyegetek, ha nem követ. 

Természetesen létezik az engesztelés törvénye - amelyet mindenki maga okoz -, hogy lelke fejlődhessen, 

és elérje a megtisztulást és a fényt. De az örök tűz pokla nem létezik, ahogyan Isten büntetése sem létezik. 

Ne értelmezzétek félre azt, amit a múltban allegóriákon keresztül mondtak nektek. 

27 Ma meghallgattok Engem, és mindenki felismeri a küldetését, miközben Illés, mint az Úr 

fáradhatatlan szolgája, összegyűjti a 144 000 új tanítványt, 12 000 gyermeket e nép minden törzséből, 

hogy homlokukon megkapják a jelet, amely azonosítja őket mint trinitárius-mariánus spiritisztákat. 

28 Amikor kimerültnek érzed magad az élet útján, gyere hozzám, és pihenj meg, miközben hallgatod 

ezt az igét, mert én még mindig veled vagyok. 

29 Ez az Ige az a kenyér, amelyet a szátok elé viszek. Spirituális jelentése a kristálytiszta víz, amely 

segít megtisztítani a lelket minden szennyeződéstől. 

30 Attól félsz, hogy a viharok lesodornak erről az útról, és te viszont elgyengülsz a test szenvedélyei 

előtt. Félsz az emberek beszédétől, ítéleteiktől, félsz a világtól, amely sokféle kísértésével eltávolít Tőlem. 

31 Mivel nem értettétek meg Szavamat, azt hiszitek, hogy azt követelem tőletek, hogy adjatok fel és 

mondjatok le minden anyagi dologról, holott azt tanítom nektek, hogy adjátok oda a szellemnek, ami a 
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szellemhez tartozik, és az anyagnak, ami hozzátok tartozik. Amíg a könnyek völgyében vagytok, nem 

fogjátok elérni a tökéletességet. De fel kell szerelkeznetek a szeretetben és az irgalomban, amelyet 

testvéreitek között terjesztetek, hogy elérjétek a szellemi völgyet és learassátok vetésetek gyümölcsét. 

32 A titok, amelyet felfedek nektek, az Én saját Lelkem, amely Jákob létráján túl van. Nem azért 

vagyok a "létrán", mert tökéletes vagyok. Csak azok a lények vannak rajta, akik a tökéletesség felé 

haladnak. - Ki érezheti úgy, hogy tanításom olyan, mint egy nehéz teher a lelkére? Ha összehasonlítod a 

súlyát a kereszt súlyával, akkor megérted, hogy most én vagyok a segítőd*.  

* Lásd a függelék 8. megjegyzését 

33 Ki tud távolodni Tőlem, hiszen mindenhol ott vagyok? Néhányan megpróbálják kivonni magukat 

Jelenlétemből, hogy titokban elvethessék a rájuk bízott magot, és learathassák a termést maguknak, de én 

nektek adom a termékeny földeket. Aki megpróbálja eltávolítani magát, annak a sivatagba kell mennie. - 

Mikor látott valaki magot kicsírázni a fehéren izzó homokban? Ott nem vesznek részt a lakomán, amelyet 

Velem együtt élvezel, és nem hallgatják majd magányukban a madarak trillázását, amelyek énekükkel 

gyönyörködtetnek téged. 

34 Aki a szívében érezte a vágyat, hogy elhagyja a keresztet, az nem ismerte fel a feladatát és a sorsát. 

35 Hányan valljátok magatokat bűnösnek és bűnösnek előttem, és mégis azok közé tartoztok, akik 

szeretnek Engem! Hányan hirdetik, hogy szeretnek Engem, de még csak nem is hisznek Bennem! 

Hisznek, amikor előnyökben részesülnek, de amikor megpróbáltatás éri őket, megtagadnak Engem! 

36 Ez a Harmadik Idő egy meghívás volt a szellemetek számára, egy felhívás számotokra, hogy 

rendelkezzetek azzal a kegyelemmel, hogy azok közé tartozzatok, akik megkapják a Három Idő isteni 

gyümölcsét. 

37 Amikor az emberiség a romlottság legmagasabb fokán állt, Lelkem fénye leszállt - az ember 

számára érthető szavakká alakítva -, hogy megmentse őt. Megmutatják neki a vezeklés útját, segítenek 

neki teljesíteni azt, és megértetik vele a rá váró jutalmat. 

38 Nektek, akik hallotok Engem, azt mondom: ne hordjatok piszkos port a "szandálotokon", 

keressetek Engem, Én vagyok a ti üdvösségetek. Én vagyok a hajó, amely megmentett téged a 

hajótörésből, elragadott a bűn tomboló tengeréről, hogy elvigyen az ígéret földjére. 

39 Miért találkoztál fájdalommal az életed során? Miért csikorgott a lábad az ösvény kavicsain? Miért 

gyötör a szomjúság, mint fáradt vándorokat? Ez azért van, mert korábban ugyanazt az utat jártátok, és nem 

tisztítottátok meg az utat azok számára, akik utánatok jöttek, mert nem tudtátok, hogy újra végig kell majd 

mennetek rajta. De ha soha nem oltottad a szomjazó szomját, hogyan várhatod el bárkitől, hogy a tiédet 

oltsa? 

40 Egyedül én oltom lelked szeretet- és békeszomját. Az Én Igém kristálytiszta víz, amely kiárad 

közétek. Élvezzétek, amikor iszogatjátok, hívjátok meg testvéreiteket is, és őszintén mondom nektek, 

végül megtapasztaljátok majd a lelkek egységét és békéjét. 

41 Ha a Második Korszakban a szemetek látott Engem, mert emberként jöttem, ma szellemben jövök. 

Ha fizikai szemetek nem is látott Engem, szellemetek érzékenysége bizonyosan megéreztek Engem, mert 

jelenlétemet érzékelhetővé teszem számotokra. Ki azok közül, akik Engem hallanak, nem érzett Engem a 

szíve felgyorsult dobbanásában? Ki ne remegett volna közületek az Én Igémtől, amely olyan, mint egy 

átható tekintet, amely fényével eléri a lelketek? 

42 Mesterként szólok hozzátok, nem pedig bíróként. Ne bíróként keressetek Engem, mert az ítélkezés 

helyett vigaszt és életet akarok terjeszteni közöttetek. 

43 Azért nyitottam fel a szemeteket, hogy tudatosuljon bennetek, hogy törvényemet bemocskolják a 

földön, de nem azért, hogy elítéljétek azt, aki megszegi azt. Tanuljátok meg törvényemet, hogy ne 

tévedjetek el, amikor az emberek elrejtik előletek, és hogy tudjátok, hogyan vezessétek azt, aki a 

sötétségben jár. 

44 Nem azért jöttetek (a világra), hogy bárkit is megalázzatok. Igazság szerint azt mondom nektek: 

Mielőtt ez megtörténik, jobb lenne, ha nem beszélnél a munkámról, különben a halál elvágja az életedet. 

45 emberek, nem tudjátok, mit tartogatok számotokra. Ne gondoljátok, hogy amit eddig hallottatok, 

az minden, amit mondani akarok nektek; még nagy tanításokat fogok kinyilatkoztatni nektek; nagyon nagy 

ajándékok fognak kibontakozni bennetek. 
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46 Az én útmutatásom a segítségetekre siet, hogy sikerüljön egyesítenetek magatokat szellem és 

szellem között az Atyátokkal, mert ebben rejlik az üdvösségetek. Nyisd meg a szívedet, hogy megőrizhesd 

benne Szavam kincsét, amíg el nem jön a pillanat, amikor ki kell tárnod azt testvéreid előtt. Mert ez az az 

Ige, amely átalakítja a bűnöst és meggyógyítja a beteget. 

47 A nyom, amit ezúttal hagyok nektek, nem vér, hanem fény. Jöjjetek hozzám, tanítványok, és 

gyógyuljatok ki szenvedéseitekből. Szavammal csillapítsátok éhségeteket és szomjúságotokat a szeretet és 

a béke iránt, hogy amikor elhalmoztalak benneteket lelki javakkal, olyanok legyetek, mint példázatom 

szüzei: égő lámpásokkal, várakozással figyelve a tisztaságos Házastársra, hogy fogadhassátok őt, amikor 

kopogtat az ajtótokon. 

48 Aki megtartja Szavamat a szívében, és hisz benne, annak békéje és boldogsága lesz a világ útjain, 

és eléri szellemi felemelkedését azon az úton, amely az Én országomba vezet. 

49 Szeretettel adom nektek az Igémet, hogy igaz életet adjak nektek, és megtanítsalak benneteket arra, 

hogy ugyanezt tegyétek az emberek között, ahol oly sokan halottak a hit számára. Mindent, amit az Én 

nevemben tesztek, látni fogjátok, hogy testvéreitekben gyümölcsözővé válik. De ha a ti utatokon áldás 

helyett káromoljátok vagy elítélitek felebarátaitokat, bizony mondom nektek, magatokat ítélik el, mert 

azzal a mércével, amellyel méritek, titeket is megmérnek. 

50 Ha megbántottál Engem, kérj tőlem bocsánatot. Ha a testvéred megbántott téged, bocsáss meg 

neki, talán nem is tudja, mit tett. Ha viszont még mindig fájdalmatok, annak ellenére, hogy a kapott 

tanítások révén annyi fényt kaptok, nem mondhatjátok, hogy ártatlanok vagytok. 

Ha megbotránkozást okoznátok, keményebbek lennétek, mint a szikla; mert azért tanítalak titeket, hogy 

nemesek legyetek testvéreitekhez. 

51 Tanulmányozzátok Igémet, hogy a halál ne érjen téged felkészületlenül, és a sötétség ne takarja el 

szellemed fejlődésének útját. Az én tanításom az egyetlen könyv, amely az első szótól az utolsóig 

tartalmazza az igazságot. Ezt a Könyvet újból megnyitottam előttetek ebben az időben, hogy 

felébresszelek benneteket az örök életre, és hogy egyesítselek benneteket szeretetem burkában; mert látlak 

benneteket elveszettnek, mint pásztor nélküli juhokat. 

52 Itt van annak a hangja, aki hívja a lelkeket, hogy megszabadítsa őket a világ gondjaitól. Néhány 

gyermekem felismerte a hangot, mások nem, mert elméjük, amelyet elvakított a kor materializmusa, nem 

ismerte fel. De Én, a Pásztor, akinél a kilencvenkilenc juh az Én Szeretetem nyájában van - ami az Én 

Királyságom -, lejöttem a földre, hogy megkeressem az elveszettet. 

53 Milyen sokáig táplálkoztatok keserű gyümölcsökkel, amelyek elfeledtették veletek az igazi élet 

gyümölcsének édességét, és csak akkor tapasztaltátok meg újra, hogy mi a szellem igazi tápláléka, amikor 

meghallottátok az Igémet. 

54 A múltban hiába indultál el és hiába kerested a lelki felemelkedésed útját, mert bűneid fájdalma 

nyomasztott. Ma egyesítettelek benneteket, megsokszoroztalak benneteket, és megismertettem veletek 

ajándékaitokat. De bizony mondom nektek: mielőtt e kegyelem miatt hiúságba esnétek, és meg akarnátok 

ítélni a bűnöst, vagy megpróbálnátok megalázni azt, aki elmaradt, emlékezzetek és gondolkodjatok el azon 

a tanításon, amelyet a második korszakban adtam nektek, amikor a házasságtörő asszonyt elém állították; 

emlékezzetek a farizeus és a vámpír példázatára és az irgalmas szamaritánus példázatára. E tanítások 

spirituális jelentése örökkévaló. Ma, holnap és mindörökké alkalmazhatod őket az életedben. Ezek azok a 

példázatok, amelyeket a Második Korszakban adtam nektek, néha egy folyó partján, máskor a pusztában 

vagy egy hegyen; ezek voltak az Isteni Üzenet, amelyet Jézusban hoztam nektek, mielőtt az emberek 

megragadtak Engem, hogy elítéljenek és keresztre feszítsenek Jeruzsálemben. 

55 Az volt az akaratom, hogy Szavam a szívetekben éljen, hogy irgalmasság és szeretet áradjon 

belőle, és ti elinduljatok, hogy meggyógyítsátok a betegeket anélkül, hogy jutalmat várnátok, mert 

testvéreitek iránti szeretetből teszitek a jót. 

56 Ne nevezzétek magatokat spiritisztáknak, ha a szívetekben undort éreztek a betegek iránt, vagy 

undort, ha a testük rongyokba van csomagolva. Nem lesztek tanítványaim mindaddig, amíg elkülönítitek 

magatokat a bűnösöktől, mert attól féltek, hogy megfertőződik a szívetek. 

57 Íme, itt van az új Igém számotokra, hogy egyesítsétek azzal, amit a múltban adtam nektek. 

Különböző közvetítők elméjén keresztül adtam át nektek ebben az időben, hogy megerősítést nyerjetek 

benne, hogy amit egy száj által mondtak, azt mindannyian mondták. 
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58 Készüljetek, férfiak és nők, mert köztetek vannak azok, akik által átadom nektek az Igémet. 

59 Itt van a férj, aki bekopogtatott a szüzek ajtaján, és mivel azok várták őt, kinyitottak neki, behívták, 

és lakomát rendeztek a házukban. 

60 Néhányan leültetek a szeretet asztalához, hogy egyétek az Igém kenyerét, és igyátok a bort, amely 

az Igém isteni esszenciája. Hányan voltak közületek, akik szintén Velem voltak a Második Korszakban, és 

hallgattak Rám. Mások látták apostolaimat a tartományokban, amint elvetik a Krisztusba vetett hit magját 

a szívekben, és az igazság bizonyítékait viszik az embereknek azáltal, hogy meggyógyítják a betegeket, 

megtisztítják a leprásokat és megvigasztalják a szenvedőket. De azok, akik akkor nem vettek részt az 

étkezésben, ma fognak enni, és azok, akik nem voltak a világban, ma fognak. 

61 Éppen most választom ki újra a tanítványaimat. Emlékezzetek, hogy a Második Korszakban 

megmostam a tizenkét apostol lábát, akiket kegyelmem szerint választottam ki, és a szeretet csókját 

nyomtam rájuk, hogy megértsétek: Ha az Úr ezt tette, mit kellene tenned a testvéreiddel? 

62 Alázattal telve azért jöttem, hogy megvigasztaljalak és megmentselek benneteket, hogy - amikor 

elindultok küldetésetek teljesítésére, hogy megmutassátok az embereknek az utat - a szelídség nyomát 

hagyjátok az út mentén. Aki nem mosta meg a "lábát", mielőtt elkezdi a napi munkáját - a tisztaságnak 

milyen nyomát lesz képes hátrahagyni? 

63 Itt van a Bárány, aki önként feláldozta magát, hogy vére az élet szimbólumaként minden 

gyermekében ott legyen, és hogy nyoma kijelölje az emberi fejlődés szellemi útját. 

64 Látom köztetek azokat, akik követni fognak Engem, de azokat is, akiknek könnyeket kell majd 

hullatniuk, és akik nagy fogadalmakat tesznek, csak hogy később hátat fordítsanak Nekem. Még köztetek 

vagyok; használjátok ki a pillanatokat, mert hamarosan magatok mögött hagylak benneteket, és a 

végtelenségből szemlélni fogom azoknak a beteljesedését, akik megkapták ezt az örökséget. Aki 

megtisztítja a szívét, hogy továbbadja Szavamat, az erős lesz tisztasága, irgalmassága, szeretete és alázata 

által. De aki felmagasztalja magát és elárulja Munkámat, az gyenge lesz a kísértésekkel szemben. 

65 Nemzetetek megnyitotta kapuit, melyeken keresztül nagy tömegek érkeztek különböző 

nemzetekből; mert megmondtam nektek, hogy ebben az időben nem tizenkét kiválasztott lesz, hanem 

tizenkétezer a tizenkét törzs mindegyikéből - száznegyvennégyezer, akik elviszik az Én Igémet az 

emberiségnek. Egyesek a szellemi völgyben vannak, mások az anyagban. Azokat, akik a másik világban 

élnek, és nem ismerték ezt a tanítást, újra testet öltve fogok eljönni, hogy mindannyiukat összegyűjtsem a 

földön. Ők lesznek azok, akik testvéreik iránti szeretetből viselni fogják az áldozati keresztet, és 

megisszák a keserűség poharát. 

66 Ma a Mennyei Királyság kenyerét eszitek és borát isszátok tanításom szellemi értelmén keresztül, 

míg az emberiség továbbra is a földi kenyérrel és borral képviseli ezt a tanítást. 

67 Gyűljetek körém, hogy megvédjétek egymást, és erősnek érezzétek magatokat, mert a farkasok 

lesben állnak rátok, és a farizeusok, akik a tömegek között rejtőzködnek, a tegnapiak. Még nem tudnak 

felismerni Engem, mert az érzékeik összezavarodtak. Ők azok a képmutatók, akik bűneiket színlelt 

tisztaság mögé rejtik. 

68 Figyeljetek és imádkozzatok, mert ők lesznek az elsők, akik elmondják nektek, hogy én vagyok a 

hamis Krisztus. Néhányan az Első Korszak próféciáira fognak mutatni, mások pedig a Második Korszak 

próféciáira, hogy bebizonyítsák nektek, hogy ez a prófécia hamis volt. Azt fogják mondani nektek, hogy 

ne hagyjátok magatokat becsapni ezekkel a kijelentésekkel. Bizony mondom nektek: Óvakodjatok tőlük és 

azoktól, akik csak az Én Szavamat vették át, és nincs erejük olyan cselekedeteket tenni, amelyek 

igazságukkal meggyőznek. 

69 Megvizsgáljátok-e magatokat a lelkiismeretetek előtt, és megkérdezitek-e magatokat, hogy a 

betegek egészségesek lettek-e, éreztek-e békét, amikor Engem hallgattatok, éreztek-e ösztönzést arra, hogy 

jót tegyetek és szeressétek egymást, megújultatok-e? - Igen - válaszolt a lelkiismereted. 

70 Emlékezzen és élje át újra a régi időket. Itt van az asztal, amelyre az örök életet adó eledel kerül. 

Ismét elmondom nektek, hogy Testemet és Véremet ma saját Szavam képviseli. Egy morzsa ebből a 

kenyérből elég ahhoz, hogy örök életet adjon egy léleknek. A betegek, akik ebből a kenyérből kóstolnak, 

egészséget nyernek, és aki ezt a bort a lélek emelkedettségével és az Én Tanításom iránti tisztelettel issza, 

örökké békét kap. 
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71 Aki az emberi halál magasztos órájában emlékezik az Én Igémre, annak lelkében ott lesznek az 

ajándékok és kegyelmek, amelyek benne (az Én Igémben) vannak, hogy a kijáratnál meglássa Szentlelkem 

fényét. 

72 Az Atya titkos gondolatai a szegények és alázatosok számára nyilatkoztak meg. Aki ebből a borból 

iszik, úgy fogja érezni, hogy lelke megerősödik; aki a halálfélelem miatt becsukja ajkát, hogy ne igyon 

belőle, abban a halál lesz, és csak az Én szeretetem lesz képes feltámasztani. De akkor, ha úgy akarom, el 

fogok jönni hozzá, hogy azt mondjam neki: "Miért nem ittál az én boromból? Kelj fel, én vagyok az, aki 

az ember száján keresztül szólt, és ugyanaz (Ő), aki ma felemel téged a kegyelem életére. Ki másnak van 

hatalma, mint nekem, hogy a halottakat feltámasszam?" 

73 Miközben tanításomat adom nektek, minden jelenlévő szívét szemlélem. Néhányan átadják Nekem 

a szívüket, amely addig táplálkozott az Igémből, amíg nem elégítette ki a szeretet és a vigasztalás iránti 

éhségét. Mások azon gondolkodnak, hogy miként tehetnék tönkre ezt a munkát, mert nem hisznek benne, 

és nyugtalanítja őket a nagy tömeg, amely lelkes szívvel tolong ezeken a találkozóhelyeken, hogy 

meghallgassa az Igémet. 

74 Egyetek ebből a kenyérből, benne van az örök élet. Igyátok a bort, annak lelki tartalma az az isteni 

íz, amellyel az Én Igém rendelkezik. 

75 Ne feledjétek el azokat a cselekedeteket, amelyeket értetek tettem, hogy ti is megtegyétek azokat 

testvéreitekért. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek felebarátotokat is. Ültesd a rászorulókat az 

asztalodhoz, és add meg nekik a legjobb helyet. 

76 Minden egyes szavamban* a kinyilatkoztatások gazdagsága rejlik, hogy elmerüljetek a 

tanulmányozásában; mert közeledik távozásom pillanata, amikor magányosnak fogjátok érezni magatokat. 

Úgy maradtok, mint bárányok a farkasok között, de én megvigasztallak benneteket. Ezután megkezdődik a 

küldetésetek, és egyesek az otthonokba mennek, mások a tartományokba, megint mások pedig más 

nemzetekhez. Jó munkások lesztek az Én földjeimen, és fáradhatatlanul elvetitek a béke és a szeretet 

magvait. De nem lesz szükségetek arra, hogy dupla zsáknyi élelmiszert cipeljetek az útra - én 

gondoskodom rólatok. Nem kell félnetek sem az időjárás, sem az elemek viszontagságaitól, az Én 

Jelenlétem minden teremtett dologban ott van. 
* A "szó" kifejezés itt nem az egyes szavakat jelenti, hanem az isteni gondolat emberi szavakon keresztül történő 

kifejtését. 

77 Elvezetlek benneteket azokba az otthonokba, ahol azok laknak, akik osztoznak a hitetekben. 

Örömmel fogadnak majd, és ott fogsz másokat is imára hívni, és elhozod nekik az üzenetemet. Ezek az 

"utolsók" "elsőkké" válnak, és új apostolokként indulnak el, hogy úgy vessenek, ahogyan tanítottátok őket. 

78 Nagyon kiterjedtek az Én földjeim, és nagyon gyéren vannak még a vetők; mégis az az akaratom, 

hogy abban az időben, amikor még ebben a formában adom nektek az utasításaimat, a 

száznegyvennégyezer ki lesz rajzolva. Mert azok lesznek azok, akiknek közvetítésével fogom magamat 

megismertetni az emberiséggel ebben az időben, és mindazokról, akik tanúságot tesznek rólam, Én is 

tanúságot fogok tenni, ahogyan mindenkinek, aki elárul Engem, meg kell majd jelennie ítéletem előtt. 

79 Íme, mindnyájan ettetek a Bárányból; mégis látom közöttetek azt, aki elárul engem. Nem ebben a 

pillanatban, nem is ezen az éjszakán, hanem amikor a világ kísértéseitől elcsábulva elfogadja a fénylő 

érméket testvérei jutalmául. Mivel senki sem tudja, hogy ki lehet az, szívetekben azt kérdezitek: "Mester, 

ki az?". - Én csak annyit mondok nektek: "Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe." 

80 Van olyan is, aki megtagad Engem ebben az időben, és hamarosan lesz is; még ezen az éjszakán 

valaki meg fogja tagadni, hogy hol volt és kihez tartozott. - Senki se tagadjon meg Engem a világtól való 

félelem miatt, mert nagyon nagy lesz a fájdalma. 

81 Egyszer Jézus bement az olajkertbe imádkozni, mert közeledett az Ő áldozati útja. Ma azt mondom 

nektek: Imádkozzatok és idézzétek fel ezt a példát, hogy erőt találjatok az Úrban. Mert bizony mondom 

nektek, hogy a pohár, amelyet azon az éjszakán ittam, nagyon keserű volt; de az is, amelyet ez az 

emberiség ma újra átnyújt nekem - milyen keserű! Benne van az emberek összes könnye, vére és fájdalma. 

82 Ezért, szeretett tanítványok, arra tanítalak benneteket, hogy imádkozzatok, hogy felkészüljetek a 

nagy látogatásokra. Soha azonban nem lesz az összes ember bűne egy emberen. Egyedül Krisztus viselte 

vállán az egész emberiség bűnét, Ádámtól az utolsóig. 
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83 Azok, akik belsőleg gúnyolódnak ezeken a megnyilvánulásokon, azok azok, akik arcul köptek, és 

azok, akik most ítélkeznek felettem, azok, akik megostoroztak Engem abban a Második Korszakban. 

Ennek az emberiségnek a bűne és sötétsége az a tömlöc, amelyben minden kínt elszenvedek. 

84 Készüljetek fel, mert a hitetlenek sokasága és a megzavart szellemek légiói üldözni fognak 

benneteket. De akkor azt fogom mondani nekik: Távozzatok az én tanítványaimtól, ők nem bűnösök. 

85 Figyeljetek és imádkozzatok, éljetek békében, és lelketekben ott lesz az Én erőm, mert az örök élet 

kenyerével táplálkoztok. 

86 Eljött az óra, hogy emlékezzetek Krisztusra, az Isteni Mesterre, az Ő utolsó pillanataiban a 

kereszten, a világ sötétségének azon óráiban, amikor Jelenlétem megvilágította az Engem váró 

szellemeket. 

87 Az emberiség egy új Golgotán magasztalt fel Engem ebben a Harmadik Korszakban, és 

Keresztemről szemlélem titeket, ó emberek. Lelkem fénye leszáll az emberiségre, mint abban az időben, 

amikor Vérem cseppenként ömlött az emberiségre. Isteni szenvedéseim olyanok, mint az emberek 

hálátlansága és bűnei miatt feltörő sebek. De ma a kegyelem vize fog belőlük áradni, hogy a vakok 

lássanak, és a gonoszok megváltassanak. Ha egy fát megsebezel, az élet nedve fog belőle fakadni: Én 

vagyok az igaz élet fája, amely életet ad nektek, amikor ti megpróbáljátok elpusztítani. 

88 Ki fog segíteni Nekem ebben az időben a keresztemet hordozni? - Ti, tanítványok! És aki sír a 

bűnei felett, megbánja és megújul, az úgy marad meg az emberiség emlékezetében, mint az a bűnös, aki 

könnyeivel megnedvesítette a lábamat, és a hajával szárította meg. 

89 Boldogok azok, akik szívükben érzik Uruk fájdalmát, szeretetszomját, mert megengedem nekik, 

hogy a túlvilágon teljes dicsőségemben lássanak Engem. 

90 Míg a földön a halál, amelyet az emberek készítettek Jézusnak, elválasztotta őt szerető Édesanyja 

karjaitól, addig ma az örökkévalóságban Anya és Fiú egyesült az isteni szeretetben. Mert tudnotok kell, 

hogy ha Krisztus Isten Igéje, akkor Mária Isten anyai gyengédsége, és a végtelenségből, közel a 

kereszthez, amelyet újból készítettetek nekem, szeretettel teríti ki köpenyét, hogy betakarjon benneteket, 

és megbocsátással teli anyai tekintetét felétek irányítja. 

91 Ne felejtsétek el ezeket a megnyilvánulásokat, és amikor az 1950-es év véget ér, gyűljetek össze, 

hogy felidézzétek ezeket a tanításokat. Akkor a szemetekből könnyek fognak kicsordulni, szomorúságból 

és ugyanakkor örömtől is - szomorúságból, mert emlékezni fogtok arra az időre, amikor szavaimat 

hallgattátok, és örömből, mert végre beléptetek a szellemtől a szellemhez való kapcsolódás idejébe. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 46  
1 Boldogok vagytok, akik siettetek, amikor meghallottátok a szeretet hívását, amely meghívott 

benneteket a szellemi lakomára, hogy élvezzétek az örök élet eledelét. Ezeket a Jézus által a szellemednek 

tett ígéretem beteljesedéseként hoztam neked. 

2 Amikor látom, hogy elfáradtok fejlődésetek útján, közeledem, hogy erővel töltselek el benneteket, 

és azt mondom nektek: "Menjetek lépésről lépésre az életút végéig, abban a reményben, hogy eléritek az 

Ígéret Földjét. Ott megtaláljátok hitetek és kitartásotok jutalmát abban az áldott és igaz békében, amelyre a 

lelketek annyira vágyik." 

3 Ó, kedvem szerinti népem, akit Izraelnek neveztem el, a világosság gyermeke és a Szentlélek 

tanítványa, ne törődjetek azzal, hogy testetek rongyokba van csomagolva, vagy lábatok meztelen, lelki 

méltóságotok nem az anyagiakon alapul. Vizsgáld meg életed cselekedeteit lelkiismereted fényében, hogy 

megtudd, tiszta-e a lelked a bűntől. 

4 Ha fájdalmat érzel testvéreid kételyei és gúnyolódása miatt, erősítsd meg. Tudjátok-e, hogy nem 

kiáltottatok-e akkoriban Pilátusnak, hogy feszítsen keresztre Engem? Tudjátok-e, hogy nem voltatok-e 

azok között, akik üldözték az apostolaimat, és nem adták-e nekik inni a szenvedés poharát? 

5 Erre a kérdésre elhallgattok, de én azt mondom nektek: "Bocsássatok meg, ha megsértődtek, ne 

tegyétek szavaimat kétélű fegyverré, hogy megsebezzétek testvéreiteket. Ebben az időben a fejlett 

szellemed nyugalmat nyer; ez fogja irányítani minden munkádat, szavadat és gondolatodat. Szellemi 

életkorotok már nem gyermeki, és az Én tanításom által megszűntetek kisgyermekek lenni, és 

tanítványokká váltatok. 

Tegyétek a dolgotokat az Én Tanításomon belül, anélkül, hogy megváltoztatnátok vagy meggyaláznátok 

azt. Ne távolítson el senkit a társaságából, még akkor sem, ha foltokat vagy hibákat lát valamelyik 

testvérén. Ne mondjátok, hogy az kvetlen, ha valaki tökéletlen gondolatokat fűz a tanításomhoz, vagy 

rosszul használja az adottságait. - Javítsd ki őt szeretettel és vezesd irgalommal. 

Csak abban az esetben, ha megmerevedik gonosz hajlamaitokban, és tévesen ítélkezik rólatok, 

hagyjátok el őt, imádkozzatok érte, és bízzátok az ügyet Rám. 

6 Azért készítelek fel benneteket, hogy világosságommal feltámadást hozzatok azoknak, akik 

halottak a kegyelmi élet számára, és hogy imátok megmentse őket, cselekedeteitek pedig üdvös példát 

mutassanak testvéreiteknek. Gyermekeim, gondoljatok arra, hogy mit fogtok felajánlani Atyátoknak, 

amikor az Ő Jelenlétében lesztek. 

7 Az Igazság Szelleme az, aki beszél hozzátok. A fát a gyümölcséről ismerted fel, ezt a forrást pedig 

a tiszta vizéről; ezért követed ezt a nyomot. De szükséges, hogy megtisztítsátok ezt a nagy szeretetet, 

amelyet irántam érzitek, minden önzéstől, a felebarátotokkal való minden viszálytól, hogy tiszta és az 

Atyához méltó legyen. 

8 Légy alázatos, még akkor is, ha úgy érzed, hogy a Teremtő nagyszerű ajándékokat helyezett a 

lényedbe. Ne feledjétek, hogy senkinek sem hoztam koronát, hogy királlyá tegyem. 

9 Emberek sokasága, akik összegyűltek és hallgatják az Én Igémet: Már közeledik a nap, amikor már 

nem halljátok többé ezt az Igét és nem érzitek magatokat egyedül, bár lelki jelenlétem veletek van. Akkor 

egy új időszak kezdődik, amelyben megtisztítalak benneteket testben és lélekben, amelyben megtisztítom 

Isten imádatát és az ezzel kapcsolatos szokásokat ebben a népben, hogy aztán más tartományokba és más 

országokba menjenek, hogy elvigyék Igém jó hírét, és műveikkel tanúságot tegyenek Tanításom szeretet-

tanításairól. 

10 Megjósoltam, hogy az 1950-es év után az ezt a népet alkotó sokaság már a szellem és a szellem 

közötti egyesülésre fog törekedni, mert akkor már nem az emberi elmén keresztül fogom átadni nektek az 

Igémet. Mit fogtok akkor tenni a parancsolataimmal és a tanításaimmal? Mi lesz a lelkesítés, az 

engedelmesség és a hit példája, amelyet azoknak fogtok nyújtani, akik még nem léptek be a körötökbe? Mi 

lesz a példa és a mag, amit az elkövetkező nemzedékekre hagysz? 

11 Ismerjétek fel, hogy ez az idő már közel van, és hogy ez lesz a szellemi egyesülés kezdete 

(Istennel), a bálványimádás és a vallási fanatizmus uralmának vége. 

12 Távoli országokból emberek csoportjai érkeznek majd ebbe a nemzetbe, hogy ezt a tanúságot 

keressék. Szíved teljes szeretetével fogod őket fogadni, és megmutatod nekik az "Igaz Élet Könyvét", 
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amelyet az általam adott tanításokból alkottál, nem feledve, hogy a műveid és érzelmeid részét kell, hogy 

képezzék az általad bemutatott könyvnek. 

13 Használjátok ki a hátralévő éveket, hogy tanítsalak benneteket és lelki örömötökre szolgáljon Igém 

hallgatása; ne adjatok okot arra, hogy ez az idő az ítélkezés és a panaszkodás ideje legyen. Ne engedjétek, 

hogy az első szótól kezdve, amelyet Illés, a hírnök hozott nektek ennek az igehirdetésnek az elején, 

egészen az utolsóig, amelyet adok nektek, (engedetlenségetekért) vezekléssel és fájdalommal fizessetek. 

14 Annak érdekében, hogy elkerüljem a megszentségtelenítést, megtisztítom ezt a "munkaterületet", 

és meglátogatom mindazokat, akik hivatalokat kaptak. Ezt a megtisztulást életetek minden területére ki 

fogom terjeszteni, nem csak a spirituálisra. Ugyanazoknak, akik meggyalázták törvényemet, 

gondoskodniuk kell arról, hogy a foltok, amelyeket ráhordtak, lemosódjanak. 

15 Emberek, azt akarom, hogy békém a lelketeken, a tekinteteteken és a mosolyotokon keresztül 

nyilvánuljon meg. Nem akarom, hogy a szenvedéstől elgyötört arc keserűséget vagy békétlenséget 

tükrözzön. Ti olyan nép vagytok, amely fájdalomban született, és amelynek az a feladata, hogy legyőzze 

azt; amely áldozattal és szeretettel viseli keresztjét, meghajlítva nyakát és legyőzve a test gyengeségeit. 

Türelemmel ürítsétek ki poharatokat, felismerve, hogy Isteni Szavam minden pillanatban meggyógyít 

benneteket sebeitekből. 

16 Mikor jut el ez a szó az egész emberiséghez? E "fülemülék "* trillái nem jutottak el messzire, nem 

juttatták el tanításaim édes hangját a nagyok fényűző házaiba vagy a hatalmasok rezidenciáiba. Nem 

jutottak el az emberek vérével átitatott csataterekre, sem az új Bábel tornyának építésével vagy az új 

Szodomában lakó szellemekhez. De az a szó, amely megnyilvánulásom utolsó éveiben eljut az ajkatokon, 

az lesz az az üzenet, amely holnap minden testvéretekhez eljut; mert erre tisztítalak meg benneteket 

ezekben a pillanatokban, és készítelek fel benneteket. 
* Az isteni szó költői kifejezése a hanghordozókon keresztül. 

17 Csak az özvegyek és árvák sirámai jutottak el a füleitekhez, valamint a háborúról szóló hírek, a 

nagy megpróbáltatásokról és tragédiákról szóló hírek, amelyeket még nem tapasztaltatok és nem 

szenvedtetek el. 

18 Általam megtanultátok, hogy Izrael népének gyermekei vagytok, és a történelemből tudjátok, hogy 

a múltban ez a nép "Isten népének" nevezte magát, a kiválasztottnak, akire a Mennyei Atya minden 

kegyelme kiáradt. Ma azt akarom, hogy tudjátok, hogy azt a népet, amelyet ebben az időben újból a földre 

küldtem, soha nem szerettem jobban, mint a többi népet, és amikor sok kegyelmet kapott Tőlem, az azzal 

a szándékkal történt, hogy megossza azokat a többi néppel, hogy fény, út, nyitott könyv és üdvösség 

legyen minden szomszédja számára. 

19 Beteljesítette-e ez a nép a küldetését a múltban? Beteljesíti-e a szeretet és testvériség e törvényét a 

jelenben? - Ha ismeritek e nép ősi történetét, nem lesz ismeretlen számotokra, hogy nagy csapások, 

nehézségek, fogság, éhínség, dögvész és megaláztatás is érte őket hitetlenségük és engedetlenségük miatt. 

Nem a szeretet, nem a Törvényem iránti engedelmesség, és nem is annak a népnek a spiritualizálása volt 

az, amely könyvet írt a jövő nemzedékek számára. Annak a népnek a könyve testvérek, próféták és igazak 

vérével van megírva, rosszindulattal, engedetlenséggel és széthúzással van megfestve, és Isten Fiának 

vérével van megpecsételve. 

20 Szükséges, hogy ez a nép lemossa és megtisztítsa a szégyen minden foltját, hogy kitörölje minden 

vétkét a könyvből, és helyükre jó cselekedeteket, az Urukhoz méltó cselekedeteket tegyen. 

21 Ti tanítványok, ne írjatok most egy új könyvet, tele engedetlenségekkel és gyalázkodásokkal, mert 

később nem lesz elég könnyetek, hogy eltávolítsátok foltjaitokat erről a könyvről. Írjatok új történelmet, 

de az álljon erkölcsi megújulásból, megbékélésből, testvériségből, engedelmességből és spiritualizációból. 

A te szövetségedet (Istennel) ebben az időben a lelkiismereted írja. 

22 Azokban az években, amelyekben továbbra is adom nektek a tanításaimat, és amelyek arra 

szolgálnak, hogy felkészítsenek benneteket távozásomra, teljesíteni fogjátok a feladatot, amelyet kérek 

tőletek. Tudjátok, hogy ezután az idő után nem akarom, hogy az emberek megismerjék a csalást, sem a 

jelenlegi tökéletlenségeteket. Amikor eljön az az idő, az emberek megismerik az Én Igémet az általam 

Aranytollamra bízott Írásokon keresztül. Akkor fogtok belemerülni ebbe a könyvbe, amikor a Munkámat 

tanulmányozzátok, amikor a látogatások zavarnak benneteket, vagy amikor vigasztalásra vágytok. 
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* Ez a képletes kifejezés azokra a személyekre utalt, akik lejegyezték és összegyűjtötték az isteni tanításokat. 

23 Lelkem fénye árad elmédbe, hogy tudd, hogyan vezesd azokat, akik követni fogják lépteidet. 

24 Ma ugyanúgy adom át nektek a tanításomat, mint abban az időben, amikor veletek éltem, és 

példámmal megmutattam nektek, hogyan váltják meg az emberi nemet. 

25 Az emberiség, mivel nem elégedett meg ezzel a leckével, még mindig azt követeli, hogy még 

egyszer kiontassék az ártatlan vér, de az isteni Mester szellemben jött el, és a szeretetnek ez a 

megnyilvánulása nem fog ugyanabban a formában megismétlődni. Ma az emberi elmén keresztül beszélek 

hozzátok, és fényem számtalan sugarát küldöm nektek, amellyel bölcsességemet adom nektek, hogy 

megtaláljátok az üdvösséget, és hogy szellemetek a testvéreitek iránti szeretet útjára lépjen. 

26 Láttam, hogy sok nép szívében semmi sem maradt meg a szeretetről és alázatról szóló 

tanításomból. Egyesek fellázadtak mások ellen, az erősek megalázzák a gyengéket, és szellemi küldötteim, 

akikre azt a feladatot bíztam, hogy békét és egyetértést sugározzanak a kormányzóiknak, bánattal a 

lelkükben tértek vissza Hozzám, mert nem hallgattak rájuk, és nem engedelmeskedtek nekik. Aztán 

megengedtem az emberiségnek, hogy kiürítse a poharát, hogy ez a fájdalom megvilágosítsa őket, és arra 

késztesse őket, hogy visszatérjenek a (spirituális) fejlődésük útjára. 

27 A megpróbáltatás eme órájában ott van nektek Illés, hogy imára és jó cselekedetekre ösztönözzön 

benneteket a gonosz ellen. Ott van nektek a Mennyei Ügyvédetek, aki minden eddiginél szigorúbban 

őrködik az emberiség felett, amely nem hallgatott a tanácsaira és figyelmeztetéseire. És ott vagyok nektek 

Én, a szeretetemben változatlan Atyátok, aki újabb lehetőséget ad nektek, hogy megújuljatok és 

fejlesszétek szellemeteket, hogy elnyerjétek a jutalmat, amelyet megígértem nektek. 

28 Amikor nemzeteteken kívül testvéreitek kíméletlenül megsebesítik és megölik egymást, 

lerombolják a békét, elpusztítják a gyenge nemzeteket és terrort, nyomorúságot és bánatot vetnek az 

útjukba, ti, akiket előkészítettem és akiknek már régóta bejelentettem ezeket az eseményeket, figyeljetek 

és imádkozzatok. Küldj békés gondolatokat; szíved terjesszen szeretetet és irgalmat testvéreid között. 

Engedjétek, hogy az utasításaim tettekké váljanak, így ellensúlyozni fogjátok a gonoszságot. 

29 Kiválasztottalak benneteket az emberiséget alkotó nagy tömegek közül, hogy megismertessem 

veletek Tanításomat, Akaratomat, és meghívtam minden szellemet, hogy tökéletesítse magát a 

(parancsolataim) teljesítésének útján. De ti sokkal felelősségteljesebbek vagytok, mert tanúi vagytok 

minden szavam beteljesedésének. 

30 A természet elemei és erői felszabadulnak, hogy megtisztítsák és helyreállítsák mindazt, amit az 

ember beszennyezett és bemocskolt a földön. 

31 A gyermekeket ebben az időben megrázza a káosz, amelyet közelről látnak, és ártatlan szívük 

felemelkedik Hozzám, hogy világosságot kérjenek azok számára, akik kormányoznak, és helyes 

útmutatást a döntéseikhez. Ők is közbenjárnak nálam azokért a népekért, akik mások, erősebbek igája alatt 

szenvedtek, és kérnek Engem, hogy szabadítsam fel őket újra. A szeretet és az igazságosság erényei élnek 

bennük, és siratókiáltásuk az emberek közötti békére és jóakaratra szólít fel. Fogadom az imájukat, és 

balzsamként érkezzen ezeknek a háborúzó nemzeteknek a szükségleteire. 

32 Ti gyermeklelkek, ne térjetek le az önátadás, az engedelmesség és a jó érzések útjáról. Ne 

fertőződjetek meg, meneküljetek a gonosz befolyása elől. Bízzatok Bennem, és hagyjátok, hogy fényem 

vezessen benneteket, és megvilágítsa fejlődésetek útját. 

33 Ti, akik felnőttek vagytok, én is gyermekeknek tekintelek benneteket, és értékelem a műveiteket. 

Fogadjátok el tanításaim fényét, és bízzátok rám bánatotokat. Légy erős a fájdalommal szemben, és add 

meg magad a sorsodnak. Imádságotokban helyezzétek szenvedő testvéreiteket a szívemre, és én 

elfogadom közbenjárásotokat. Nektek, mint minden gyermekemnek, ugyanolyan mértékben nyújtom 

szeretetemet. Fogadom imádságodat, és általad megáldom minden gyermekemet, mind azokat, akik 

szeretnek Engem és hisznek ebben az Igében, mind azokat, akik kételkednek és még mindig tagadnak 

Engem. Szívedet, amely korábban olyan zsibbadt volt, mint egy szikla, megérintettem, és az emberek 

iránti szeretet és megbocsátás vize kezd belőle fakadni. Mindig is ezt kértem tőletek: Ez a kezdet és vég 

nélküli örök törvény, a szeretet, az irgalom törvénye, amelyet az emberi faj eddig nem gyakorolt. 

34 Ma a szenvedést eltörlő, a súlyos viharoktól sújtott szívedet simogató Ige után vágyakozva 

közeledsz Hozzám. Meleget adok nektek, mint a szerető pacsirta a kicsinyeinek, hiszen láttam, hogy a tél 
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sok szívbe behatolt: egyesek reszketnek a hidegtől, mások meghaltak. Jelenlétem erőt ad nektek a 

megpróbáltatásokban. Nem akarom, hogy a hitetek kialudjon. 

35 Csak a hit fog támogatni benneteket ebben a fájdalmas időszakban, ha példát akartok mutatni 

testvéreitek számára, és cselekedeteitekkel tanúságot akartok tenni Igémről. Legyetek erősek, készüljetek 

fel, éljetek éberen, és tegyétek tettekre azt, amit tanításom tanít nektek, hogy higgyenek nektek. Azt 

akarom, hogy tanításom által erősnek és megvilágosodottnak lássatok, hogy behozzátok az elvesztegetett 

időt. 

36 Ha szeretsz Engem, megváltozik a szíved: tele leszel élettel, tele leszel buzgalommal, hogy küzdj a 

lelki felemelkedésedért. Igaz tanítványaim lesztek, és amikor az élet viszontagságai sújtanak benneteket, 

nem fogtok elfordulni Tőlem, és nem fogtok Engem hibáztatni a megpróbáltatásokért a vezeklésetekben. 

Egyetértetek majd (küldetésetek) teljesítésével, mert tudjátok, hogy a lélek ezekben a próbatételekben 

tisztul meg és tökéletesedik. 

37 Használjátok ki azt az időszakot, amikor tanításomat kapjátok, mert ezután az időszak után már 

nem kapjátok meg többé a tanításomat ilyen módon. De várjatok addig is, amíg megmondom nektek: "Ez 

a szívek száma, amelyeket a gondjaitokba kell vennetek". Ezeket a határokat húzom meg nektek; nem a 

szeretet vagy a megbocsátás határait, hanem a munkátok határait. Mert - még ha csekély termést is kínálsz 

Nekem - ha azt szeretettel gondoztad, az elég lesz Nekem, és elfogadlak és megáldom a munkádat. 

Vigyázz, hogy lépteid ne térjenek le a jóság ösvényéről, és hogy a fény, amelyet adtam neked, olyan 

legyen, mint egy világítótorony, amely megvilágítja minden lélek útját. Ez eloszlat minden kétséget, és 

biztonságérzetet ad a tetteidhez. De ha elhagyod a (helyes) utat, az mindig arra késztet, hogy visszatérj a 

küldetésed teljesítéséhez. 

38 Gyermekeim közül másoknak azt mondom: Ne legyetek türelmetlenek, ne kérjetek tőlem tisztséget 

anélkül, hogy előbb megértenétek a felelősséget. Ne siessetek, mert hamarosan elfáradtok, és a 

fáradtságtól elalszotok, hogy aztán egy másik alkalommal (újra) felébredjetek. Az élet útja hosszú és 

göröngyös; lépésről lépésre, megállás nélkül kell haladnod. Amikor legyőzitek az anyag ösztönzőit, és 

képesek vagytok felemelni a szellemeteket, magasabb síkokon fogtok élni, ahonnan a legnagyobb 

tisztasággal szemlélhetitek a rátok váró szellemi életet. 

39 Értsd meg, szerelmem, ne feledd, hogy nem vagyok olyan, mint a gazdag zsugori, aki mindent 

magának akar. Minden, ami az enyém, a tiétek is, mert ti az én nagyon szeretett gyermekeim vagytok. 

40 Ti vagytok azok a nemzedékek, akiket ebben az időben kiválasztottak, hogy megkapjátok 

megnyilvánulásaimat. Kegyelmeimet és áldásaimat kiárasztottam rátok, mert nem akarom, hogy 

visszatérjetek a földre, hogy vezekeljetek a múltbeli vétkeitekért. Azt akarom, hogy a feladatotok 

teljesítése után élvezzétek országom békéjét. 

41 Ti azt mondjátok Nekem, hogy a föld a szenvedés és a gyötrelem helye, de Én azt mondom nektek, 

hogy ti tettétek boldogtalanná és viszályossá a világot, mert nem teljesültetek be. Megtanítottalak 

benneteket az engedelmességre és az engedelmességre, és mindig azt tanácsoltam nektek, hogy tegyetek 

jót. Azt mondtam nektek, hogy vessetek békét, hogy békét arathassatok, hogy előkészítsétek az utat az új 

nemzedékeknek, és hogy adjatok nekik a ti magotokból, hogy lássátok, hogy virágzik és gyümölcsöt terem 

közöttük. 

42 Olyan ajándékokat adtam nektek, amelyek közelebb visznek hozzám. Megengedtem nektek, hogy 

a világotokon túlra tekintsetek, és tanúságot tegyetek tanításaimról a harmadik korszakban. Senki sem lesz 

képes megakadályozni ezeknek a szellemi ajándékoknak a megnyilvánulását, ahogyan senki sem 

bitorolhatja a nektek adott kegyelmemet. Csak a Lélek fogja megértetni veletek, hogy milyen nagy 

kegyelmeket adtam nektek. Tisztítsátok meg magatokat és dolgozzatok, hogy hamarosan Velem 

lehessetek, és elégedettek lehessetek azzal, hogy megértettétek és betartottátok parancsaimat. 

43 Ma, a jóvátétel idején add vissza a békét azoknak, akiket hitükben "megöltél"; gyógyítsd meg 

azokat, akiket szavaddal megsebeztél; fizess adósságodat, engedd, hogy szereteted jótéteményei 

testvéreidre áradjanak, és beteljesíted Törvényemet. 

44 Az ember, elfordulva Törvényem beteljesedésétől, különböző eszméket, elméleteket, vallásokat és 

tanokat hozott létre, amelyek megosztják és összezavarják az emberiséget, a szellemet az anyaghoz kötik, 

és megakadályozzák, hogy szabadon felemelkedjen. De Szentlelkem fénye megvilágosít minden embert, 

és megmutatja nekik az igaz élet útját, amelyen csak egyetlen vezető van, a lelkiismeret. 
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45 Amikor kitörnek a nagy járványok, és a tudósok a szeretet és a belső együttérzés hiánya miatt 

képtelenek meggyógyítani a szenvedőket, megjelennek a "munkások", a tanítványok, és szeretettel 

teljesítik feladatukat, hogy gyógyítsák és vigasztalják testvéreiket. És a Szellemi Világ, egyesülve velük, a 

fájdalomtól meghajlott emberiségnek fogja juttatni jótéteményeit. Figyeljetek és imádkozzatok, mert ha 

jelenleg az elmén keresztül adom nektek az oktatásomat, holnap csak azok kapják meg az inspirációmat, 

akik felkészülnek, és szellemtől szellemig kommunikálnak velem. 

46 Az "aranytollak" le fogják írni utasításaimat az eljövendő nemzedékek számára, mert az Én Igém 

nem fog elveszni; olyan lesz, mint egy kincs, amelyet meg kell őriznetek az idők során. De azt mondom 

nektek, hogy az lesz az, aki megtalálja az isteni értelmet az Igém mélyén, aki a legnagyobb kitartással és 

szilárdsággal követi példámat. Aki hisz ebben az Igében, az olyan, mint aki égő fáklyát hordoz, hogy 

megvilágítsa az útját, anélkül, hogy hamis elméletek vagy szépen hangzó szavak összezavarnák. Mert 

akkor fogja felfedezni az igazság megtalálásának titkát, akkor fogja megérteni az irántatok érzett 

mérhetetlen szeretetemet, és akkor fogja érezni, hogy minden gyermekemmel vagyok, és bátorságot adok 

nekik, hogy folytassák a "napi munkát". 

47 Kiálltál viharokat és viharokat, amelyek rongyokban hagyták "ruhádat", de felemelkedtél az 

imában, és kérésed az volt, hogy kegyelmem akadályozza meg, hogy lámpád kialudjon, és a Mestert 

készen találtad, hogy segítségedre siessen. 

48 Az út szomorú, és ebben a világban nem aratjátok le a magok gyümölcsét; de bizony mondom 

nektek, a megpróbáltatások és az ítélet idején egy kis lelki béke és egy darab száraz kenyér az asztalotokon 

többet ér, mint a szép ruhák vagy a pazar ételek, sőt még a föld urainak trónjainál is többet. Én, aki 

belépek e szívekbe, azt mondom nektek, hogy olyanok, mint a sírok, és hogy keserűség van az ajkukon. 

49 Az alázatnak ezen az útján örömök, kielégülések és a szellem számára nagy értékű kincsek 

találhatók. Boldog az, aki tudja őket értékelni. 

50 Köztetek vannak olyanok, akik a világ élvezeteitől undorodva jöttek ide, ahová nem fognak 

visszatérni. De néhányan még mindig vonzódnak az általuk szerzett hamis örömökhöz. De amikor egy 

rossz barát hívja őket a gonosz útra, és abban a pillanatban egy beteg ember fordul hozzájuk, és egy csepp 

"balzsamot" kér, a szellem és az anyag belsőleg küzd egymással, a testvérek iránti szeretet és irgalom 

érzései győzedelmeskednek, és eltávolodnak attól, aki megkísértette őket, hogy annak táborába lépjenek, 

aki a bajban annak a "munkásnak" a mentőcsónakja volt. Milyen nagy volt az öröm és a béke, amit ez a 

szív megtapasztalt, amikor látta, hogy a beteg meggyógyult! Imára emelkedett és így szólt hozzám: 

Köszönöm, Mester, hogy erőt adtál nekem, hogy győzzek a próbatételben. 

51 Nézd meg, hogyan áldanak téged azok, akik a te közbenjárásod által meggyógyultak; nézd meg, 

mekkora öröm van abban, aki a te segítséged által elhagyta az ágyát. Hallgasd meg azoknak a hála szavait, 

akik eltévedtek, és akiket visszavezettél a jóság ösvényére. Mennyire felfrissült a szívetek a feladatotok 

teljesítésében! De jaj azoknak, akik nem értik meg ezeket az örömöket! 

52 Ez az Ige, amelyet ember közvetítésével adok nektek, nem emberi elmélet. E megnyilvánulás 

lényege egy isteni kinyilatkoztatás. 

53 Lelkemnek át kell lépnie tudatlanságotok küszöbét, hogy kinyilatkoztassa nektek az örök életet, 

mert amíg megtestesültök, minden ihletettségetekkel és emelkedettségetekkel együtt képtelenek vagytok 

felfogni azt, ami a tiétek, de ami az Én misztériumomként vár rátok. 

54 Ez a Harmadik Kinyilatkoztatás, a Harmadik Testamentum; ezért ti trinitáriusok vagytok. 

Mindenki, aki ebben az időben megkapta a spirituális jelet a homlokára, már volt Velem az előző két 

időszakban. 

55 Azért küldtelek titeket, hogy nagy csatát vívjatok az emberiség között. Ezért mutatod meg Nekem 

gyakran az élet harcaiban megtépázott "ruháidat "*. De jól tudjátok, hogy szerető Mesteretek 

meggyógyítja szenvedéseiteket és sebeiteket, ahogyan ti is gyógyítjátok beteg testvéreitek fájdalmát az Én 

nevemben. 
* Ez egy átvitt értelemben vett kifejezés a "lélek ruhájára", a lélekre, amelyet az emberek gonoszsága és hálátlansága, a 

Krisztus tanításának elutasítása és ellenállása miatt megsebzett, csalódott, szomorú és levert. 

56 Áldom az ébren töltött éjszakáidat, a vigasztalást és a simogatást, amit a szenvedőnek adtál, a 

könnyeket, amelyeket a világban szenvedőért ontottál; és mindazt, amit adtál, elfogadom. Ne felejtsétek el, 
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hogy amit felebarátotokkal tesztek, azt Atyátoknak és magatoknak is teszitek. Egyetlen mag sem vész el a 

földjeimen. 

57 Ha az Ige, amelyet a füleitek elé hozok, és mindaz, amit tanítok nektek, tökéletes, az azért van, 

mert a ti szellemetek tökéletes, mivel az tőlem származik. Nézd meg, hogy a lelkiismeret által 

megvilágosítva hogyan helyesli a jó cselekedeteket, és nem fogadja el a tökéletlenségeket. 

58 Ki tudja bizonyítani közületek, hogy nem létezett eme élet előtt? Azok közül, akik teljesen 

biztosak abban, hogy egy újabb megtestesülést fognak átélni, melyikük tudja bizonyítani, hogy az Atyával 

való elszámolásuk rendeződött, és hogy még mindig vannak érdemeik a "van" oldalon? 

59 Senki sem tudja, hogy milyen szinten van a tökéletességben. Ezért harcoljatok, szeressetek és 

tartsatok ki a végsőkig. 

60 Egyeseknek még hosszú lesz a "napi munka" a testben, másoknak hamarosan a lélekben kell 

folytatniuk. Bizony mondom nektek: Nagyon szép dolog a szellemben dolgozni, amikor a földön már 

teljesítettetek. De ne gondoljátok - csak azért, mert teljesítitek a feladatotokat a világban -, hogy elértétek a 

tökéletesség célját. A lelki tökéletesség létrája nagyon magas, és ahhoz, hogy elérjétek a csúcsát, hét 

lépcsőfokon kell átmennetek. 

61 Imádkozzatok, hogy erősek legyetek a látogatásokban. Ebben az évben a fájdalom rendkívüli 

módon érezhető lesz az emberek szívében, mert a tudomány és a hatalomra való emberi törekvés keserű 

gyümölcse ismét nagy tömegeket fog megmérgezni és megölni. 

62 Minden szennyezett megtisztul, és minden gyomot gyökerestől ki fogunk tépni. Pontosan azokat, 

akik ma tévúton járnak, fogom tudni használni, hogy gyakoroljam Isteni Igazságosságomat, és ez a 

"völgy", amely eddig a könnyek völgye volt, a vér völgye lesz, mert ez patakokban fog folyni a földön. 

63 Én adtam az embernek szabad akaratot, de ha olyan messzire megy a téveszméjében, hogy ezért 

engem vádol, akkor megmondom neki, hogy én adtam neki akaraterőt és megértést is. Ugyanakkor 

kinyilatkoztattam neki törvényemet, amely az út, amelyen nem botlik meg és nem téved el, és 

meggyújtottam benne a lelkiismeret fényét, amely a belső világítótorony, amely megvilágítja a lélek útját, 

és az örök életre vezeti. 

64 Miért létezik a bűn, miért uralkodik a gonoszság és miért törnek ki háborúk?..: Mert az ember nem 

hallgat a lelkiismeret hangjára, és rosszul használja ki szabad akaratát. 

65 Az emberek eljutnak a saját útjuk végére, és ugyanazon az úton térnek vissza, learatva mindannak 

a gyümölcsét, amit elvetettek - ez az egyetlen eljárás, amely által a szívekben felemelkedik a bűnbánat. 

Mert aki nem ismeri fel vétkeit, az nem tehet semmit hibái kijavításáért. 

66 Egy új világ van készülőben, az új nemzedékek hamarosan eljönnek; de előbb az éhes farkasokat 

kell kiirtani, hogy ne a bárányokat vegyék zsákmányul. 

67 A béke katonáiként küldtek ki benneteket. Ne riadjatok vissza a harctól, ne hagyjátok magatokat 

lenyűgözni a szekták és felekezetek képviselőitől. Minden alázatosságodban nem vagy kevesebb náluk. 

68 A tökéletesség útján, ezen a végtelen létrán mindig is voltak olyan lények, akik elöl haladnak, és 

voltak olyanok, akik hátul. De mindenki ugyanabba az otthonba fog érkezni, mert Istenségem szférájában 

nincsenek rangsorok, hanem csak gyermekek, akiket mindannyian nagyon szeret a Lelkem. Én mindenben 

benne vagyok, ugyanúgy elrejtőzöm a hatalmasok szívében, mint a koldusokéban. Ezért mondom nektek: 

Ha látjátok, hogy egy rászoruló ember jön az ajtótok előtt, ne utasítsátok el tőle szeretetteljes 

segítségeteket, mert Atyátok lesz az, aki kopogtat a szíveteken. 

69 Szomjazom a ti szeretetetekre, ó, szeretett gyermekeim! 

70 Ezúton történő kihirdetésem újabb bizonyíték arra, hogy szeretetemet adom nektek. De készítsétek 

fel a szíveteket, mert ennek az igehirdetésnek hamarosan vége lesz, és még egyszer mondom nektek, hogy 

az év 1950 utolsó napján fogok utoljára szólni hozzátok. Mert azután a nap után szellemileg fogtok Engem 

keresni a Végtelenben, és amikor felkészültök, inspiráció formájában hallani fogjátok a hangomat - most 

már az emberi hanghordozó tökéletlenségei nélkül. 

71 Imádkozzatok, emberek, mert imáitok pillanataiban a háború elcsitul, a szívek megnyugszanak, az 

anyák vigasztalást találnak, a gyermekek menedéket. 

72 Jaj azoknak, akik nem tudták, hogyan készüljenek fel, mert úgy fogják érezni magukat, mintha 

árvák lennének a földön! 
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73 Nagy szellemi eseményeknek lesz tanúja a világ; próféták jelennek meg a nemzetekben, a Hét 

Pecsét tartalma mindenki számára ismertté válik, a Hatodik Pecsét fényét felismerik majd, mint ami ebben 

az időben ragyog; mert ebben a kinyilatkoztatásban minden ember egyesül, és a föld minden hitvallása és 

fajtája összeolvad. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 47 
1 Emberiség, ebben az időben Szavammal oktatlak benneteket, hogy megértsétek tanításomat. Azért 

küldöm a hívást a szellemekhez, hogy megismertessem velük szellemi ajándékaikat, és hogy 

tanulmányozhassák megnyilvánulásaimat, és ne csodálkozzanak rajtuk, hanem megerősítve találják velük 

azt, amit erre az időre ígértem. 

2 Azt akarom, hogy mindannyian elfoglaljátok tanítványként azt a helyet, ahová én helyeztem őt. 

Mindannyian azért kerültetek a Földre, hogy teljesítsetek egy feladatot. Türelmesen vártam a 

megvalósulásra, sok lehetőséget adtam nektek, és még mindig nem tökéletesítettétek magatokat. Azt 

akarod, hogy ez az új korszak anélkül teljen el, hogy használnád, mert a feladat teljesítésének keresztje túl 

nehéznek tűnik? Az idő a tiétek, de korlátozott, és nem akarom, hogy holnap a sír szélén álljatok, amikor 

munkához láttok, közel a közelgő induláshoz a szellemi völgybe, és elvesztettétek a fizikai erőtöket. 

Dolgozzatok a megvilágosodásotok pillanatától kezdve, akár gyermekkorban, akár teljes érettségben, akár 

idős korban vagytok. Vessetek, hogy arathassatok, és tartsátok gabonátokat az én magtáramban, ahol az 

idő nem pusztítja el, és a tolvaj nem rabolhatja el. 

3 Ma az ember nagy harcokba keveredik: míg egyesek kegyetlen háborúkat vívnak, addig ti mások a 

szenvedélyek legyőzéséért és a szellem felszabadításáért küzdötök. Az emberiség megosztott, és az élet 

olyan, mint egy hajó, amely a vihar közepén felborul. Még ti sem éreztek békét, akik ebben a békében 

maradt nemzetben éltek; mindannyian a fájdalom kelyhét ürítitek ki. 

4 Miért van az, hogy egyesek, bár hallják a mennyei harang hangját, mégis süketek maradnak a 

hívására? Ez a harang az Én hangom, amely ebben az időben minden olyan helyen hallható, ahol 

gyermekeim laknak. Szavamat hallgatva érzed, hogy nem az emberi hang visszhangja az, amivel hozzád 

beszélek, hanem hogy hangom a szívedbe hatol, hogy bátorít és életet ad neked. 

5 Csak tiszta imádatot fogadok el tőletek; csak a szeretet és irgalmasság cselekedetei adják meg 

nektek a békémet. 

6 Hallgassatok Atyai tanácsomra, ne meneküljetek el előlem! Megmondtam nektek, hogy egy igaz 

emberért egy ország megmenekül. De ha nem tudtok igazak lenni*, legalább javítsátok meg utatokat, 

dolgozzatok, mert így visszanyeritek a kegyelmet, és küldötteim lesztek minden nemzetben. Ne legyetek 

közömbösek a fájdalommal szemben; hagyjátok, hogy imátok elérjen Hozzám, akkor sok könnyet 

felszárít, és testvéreitek békét és áldást kapnak. Mielőtt az emberiség összeomlik keresztjének terhe alatt, 

én leszek a segítője, és átveszem a nehéz terhet, hogy tovább haladhasson. 
* Ez azt jelenti, hogy teljesen Isten szeretetének törvénye és akarata szerint éljünk. 

7 Boldogok azok, akik tudják, hogyan tisztítsák meg szívüket, hogy befogadják Szavamat, mert ez 

örökké táplálni fogja őket. Boldogok azok, akik sóhajtoznak és szenvednek, amikor azt a zűrzavart 

szemlélik, amelyben testvéreik élnek, mert imájuk eljut hozzám; tanúi lesznek az erény kivirágzásának és 

helyreállításának az emberek szívében. 

8 "Kérjetek, és adatik nektek; keressetek, és találtok. Megismertettem veletek Lelkemet, hogy 

beléphessetek belé, és emlékeztetlek benneteket azokra a szavakra, amelyeket a Második Korszakban 

mondtam nektek: "Tamás, tedd az ujjaidat az oldalamba, és ne légy hitetlen". - Jöjjetek hozzám hittel, 

hagyjátok el a hitetlenséget, ismerjétek fel, hogy a végtelenben megmutatom nektek az Ígéret Földjét, 

amely nyitott kapukkal várja szeretett tanítványaim érkezését. 

9 Bőségesen adtam nektek "kenyeret", hogy jóllakjatok, és holnap ne érezzétek éhesnek ezt az igét, 

amelyet ma megvetetek. Emeljétek fel magatokat lelkileg, hogy elérjétek a fejlődési célt. Imádkozzatok 

mindenkiért, és ne feledjétek, hogy olyanok vagytok, mint egy fénysugár a testvéreitek életútján. Legyetek 

jó pásztorai annak a nyájnak, amely az emberiség. Mindannyian, akiknek a lelkében fény, értelem és 

inspiráció van, képesek lesztek vezetni és visszahozni azokat, akik eltévedtek. 

10 A prófécia szerint a fájdalom nagyon nagy lesz. Nyugodt maradsz, amikor imádkozol és 

gyakorolod tanításomat, mert minden pillanatban érezni fogod az erőmet. De jaj azoknak, akik - bár 

hallgatták ezt a tanítást - nem hittek a megnyilvánulásomban, mert kétségük elkeseríti őket a Látogatáskor. 

Ti, akik emlékezetetekbe vettétek és megőriztétek a próféták szavait - ne káromoljátok Istent, amikor 

eljön az idő, amikor a fájdalom elárasztja az emberiséget, ne essetek kétségbe, hallgassatok és készüljetek, 

mert szeretetemmel megvédelek benneteket. 
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11 Ne kérjétek, hogy vonuljak vissza törvényeimben és ítéleteimben. Kérjetek alázattal, és én 

megadom nektek, ami jár nektek igazságban, hogy üdvösséget találjatok. 

12 Felfogjátok és megértsétek a tanításokat, amelyeket fáradhatatlanul adtam nektek a Harmadik 

Korszakban. Szavam úgy jelent meg nektek, mint egy ragyogó világítótorony, amely megmutatta az utat 

az eltévedt hajótörötteknek. 

13 Tanításom szellemi erőt adott nektek - nemcsak ahhoz, hogy ellenálljatok a világban rejlő 

csapásoknak, hanem ahhoz is, hogy végrehajtsátok a magatokkal hozott szellemi küldetést. Ne várjátok el, 

hogy mindenki tárt karokkal fogadjon benneteket, amikor tanításomat terjesztitek. Néhányan csapdákat 

állítanak, hogy elpusztítsanak. 

14 Megtisztítalak és felkészítelek benneteket szellemileg és fizikailag, hogy megértsétek az Atya 

sugallatait, és később ugyanolyan tisztasággal helyezzétek el azokat testvéreitek szívében, mint amilyen 

tisztasággal elküldtem őket nektek, cselekedeteitek által tanúságot téve tanításom igazságáról. 

15 Azokban a szívekben, amelyeket kegyelmem megkegyelmezett, ezt az imát hallottam: "Uram, adj 

nekünk lelki ajándékokat és előnyöket szüntelenül". De én azt mondom nektek: Én vagyok a ti Atyátok, és 

ismerem a szükségleteiteket. Hogyan ne mozdulhatna meg a Lelkem az imádságodra és kérésedre? 

Megvigasztaltalak téged a szobád magányában, és megvilágosítottalak, hogy az odaadásod hasznos 

legyen. Sietve jöttök, hogy meghallgassátok szavamat, de előbb készítsétek elő a szíveteket, mint egy 

oltárt, és azon ajánljátok fel nekem áldozatként a műveiteket. 

16 Úgy jöttök hozzám, mint a gyermek, aki kinyújtja a kezét az apja felé, hogy vezesse őt az úton; és 

valóban, előttem gyermekek vagytok! De íme, én olyan vagyok, mint a pásztor, aki gondozza a juhait, és 

szerető hangon hívja őket a nyájból. Ebben a Harmadik Korszakban az emberi elme közvetítésével 

hallottátok a hangomat, de csak akkor kerestetek Engem, amikor ajkatok kiszáradt a szomjúságtól, 

miközben szenvedélyeitek sivatagát jártátok. Csak ekkor hallottad meg Mennyei Atyád hívását. 

17 Bármikor, amikor segítségül hívsz Engem, érezni fogod a jelenlétemet, amely vigaszt és békét ad 

neked. De eljött a pillanat, amikor éhséget éreztél, hogy meghallgass Engem, és vágyakozva indultál el az 

én tanításaimért. 

18 Mindegyikük számára az örökkévalóság órája mutatta az órát, és a harang szólt, hirdetve, hogy 

eljött a pillanat, amikor a lelketeknek meg kell találnia a vizet, amely szomját oltja. 

19 Néhányan kételkedtek, tekintettel arra, hogy váratlanul találtak Rám; de később, amikor behatoltak 

a hallott szó jelentésébe, rájöttek, hogy annak "íze" és szellemi értelme csak Istentől származhat. Akkor 

belülről, örömmel telve szóltak hozzám: "Atyám, Atyám, hiszünk a Te új megnyilvánulásodban az 

emberek között!" - Láttátok magatokat szellemi ajándékokkal feldíszítve, megtapasztaltátok a békét a 

szívetekben, és otthonotokban az egyetértés fényét láttátok ragyogni. És miközben a gyermekek az Atya 

jelenlétében és tekintete alatt felfrissültek, Ő is érezte, hogy szeretetszomja csillapodik, amint szemlélte 

kis gyermekei örömét, látta erkölcsi megújulásukat, és imáikon keresztül fogadta simogatásukat. 

20 Akkor azt mondtam neked: Kövessetek Engem, én már adtam nektek bizonyítékokat jelenlétemről, 

máris meggyulladt a hit fénye a szívetekben. Ezért attól az időtől fogva, valahányszor megpróbáltatások 

merültek fel életutadon, nem estél kétségbe, és nem lázadtál fel Törvényem ellen. 

21 Láttad, hogy szeretteid a túlvilágra távoznak, láttad, hogy a munka kapui bezárulnak, és a kenyér 

az asztalon szűkössé válik, elvesztetted földi javaidat; de a hit, mint egy világítótorony, lehetővé tette 

számodra, hogy elérd a biztonságos kikötőt. 

Voltak olyanok is, akik a próbatétel közepette elgyengültek, és kérdéseket tettek fel maguknak az 

Igémmel kapcsolatban, és érezték, hogy hitük kialszik. 

22 De az Én Igém, amely a lelkiismeretükön keresztül jutott be a szívükbe, így szólt hozzájuk: Miért 

lettetek gyengék? Miért nem tartottátok meg a hitet, és miért felejtettétek el szavaimat? Emlékezzetek, 

hogy azt mondtam nektek, hogy a választottak mindig próbára vannak téve, hogy hitük, szilárdságuk és 

szeretetük bizonyítsa önmagát. 

23 Azok, akik erősek maradtak, megtapasztalták, hogy a viharok elmúltak, és új fény derült az 

útjukra. Visszatért a béke, az egészség és az elveszett javak. 

24 Ily módon fokozatosan formálom azoknak a kemény szívét, akiket felhasználok, hogy holnap jó 

tanúim és szolgáim legyenek az emberiség körében, akikbe elvetik Igazságom magvait. 



U 47 

117 

25 A szellem nemes az Én Igém figyelmeztetésével szemben, a test gyarló. Ezért mondom nektek: Ha 

megerősítem és felemelem a szellemeteket, akkor annak magára kell vennie, hogy a maga módján 

feléleszti és fenntartja az anyagát. 

26 Nagy próbatételnek voltatok kitéve, drága tanítványok. Mivel minden próba rejtélyt rejt magában 

számodra, nem tudod, hogy azért van-e, hogy megerősítsen a harcban, hogy felfedjen neked valamit, amit 

nem tudsz, vagy hogy vezekeljen valamilyen bűntettért. De soha ne hátráljatok meg a próbatételek elől, 

mert nem azért küldték őket, és nem is azért, hogy meghaladják erkölcsi vagy szellemi erőtöket. 

27 Legyetek azok közé, akik erősek maradnak a nagy megpróbáltatásokban. Tőletek nemzedékeket 

fogok teremteni, amelyek tele vannak világossággal és kegyelemmel. 

28 Jöjjetek, hogy felkészülésetekre megkapjátok Szeretet-tanításomat, amely által minden zavaros 

elképzelés, amit a földön felhalmoztatok, eltűnik elmétekből. Ez az Ige megmutatja nektek az igaz utat, ha 

eltévedtetek. Mennyei hangom a szívetekbe jön, hogy bejelentse és beszéljen a Harmadik Időről. 

29 Hibáitok és tökéletlenségeitek nem voltak akadályai annak, hogy megnyilvánuljak közöttetek - épp 

ellenkezőleg, ezek voltak az oka annak. Azért jöttem, hogy megkeresselek, mert eltévedtél az utadon, és 

ott voltál száműzetésedben, betegen és a szenvedéstől megfáradva. Akkorra már lejött a Mesteretek, hogy 

azt mondja nektek: "Gyertek hozzám!" Akkor sietve elindultatok, hogy kövessétek a Törvény útját, 

amelyet Ő, a Teremtés Tulajdonosa és Ura írt. 

30 A Harmadik Idő fénye megvilágítja az ösvényeket, hogy tekintetetek felfedezze a töviseket, és 

eltávolíthassátok őket; mert ez az út tele van megpróbáltatásokkal. 

31 Szüntelenül kopogtat Szeretetem "lakásotok" ajtaján, hogy ébren tartson benneteket. Hogy lehet, 

hogy van valaki, aki a szeretet oly sok bizonyítéka után még mindig tagadja az Én Szavamat?: Mert bár 

van szemük, nem látnak, bár van értelmük, nem értik, bár van szívük, nem éreznek. 

32 Még mindig nem ismersz Engem. Csak ha úgy szeretitek egymást, ahogyan én tanítottalak 

benneteket, akkor fogtok nagyon nagy tudásra és megértésre szert tenni a szellemi ajándékokról. 

Megmondtam nektek, hogy ajkatok beszélni fog a szívetekben lévő jó érzések bőségéről. De beszélhet-e 

szeretetről az, akinek nincs a szívében? Nem döbbensz meg a gondolattól, hogy azok, akiknek ezeket a 

tanításokat adom, pontosan azok, akiknek máskor is adtam szeretet-tanításokat? 

Íme, Én, Atyai és Mesteri szeretetemben, ezt a tanítást könyvként bízom rátok, amelyet meg kell 

őriznetek azzal a tisztasággal és bölcsességgel, amelyet az Úr isteni kegyelme helyezett bele, hogy amikor 

az emberek megismerik - akik között lesznek olyan felderítők, mint az új írástudók és farizeusok, hogy 

próbára tegyetek Engem - képesek lesztek megmutatni nekik egy tökéletes művet, a túláradó igazságosság 

és szeretet szellemi tanítását, Isten imádatát, amely mély a belsejében és egyszerű a külsejében, amelyet a 

testvéreitek iránti szeretet és irgalmasság cselekedetei erősítenek meg. 

33 Figyeljetek és imádkozzatok, készüljetek fel, mert tanításomat üldözni fogják. Ezek a 

kinyilatkoztatások ne aggasszanak benneteket; hagyjátok, hogy amikor valósággá válnak, meglepjenek 

benneteket a küldetésetekben, miközben gyógyítjátok a betegeket és vigasztaljátok a szenvedőket. Azzal 

adok nektek erőt, hogy megadom nektek, hogy az élet fájának nedve mindannyiótokban ott van. Üljön le 

ehhez az asztalhoz, ez alatt az árnyék alatt, de vigyázzon, nehogy foltot hagyjon a vakítóan fehér terítőn. 

Ez a tiszta fehér hasonlít ahhoz az úthoz, amelyet utána be kell járnotok. Szeretetköpenyem minden 

gyermekemet betakarja, és irgalmasságom előkészíti az élet útját mindazok számára, akik ebben az időben 

meghallgatnak Engem. 

34 A természet elszabadult erői minden pillanatban megrázzák az emberiséget. Vigyázzatok, nehogy 

a ti földeteken hagyják útjuk nyomait. 

35 Hadd jöjjenek hozzád a sokaságok; minden szív és lélek bánatot hordoz magában. Hozzátok őket 

kapcsolatba Szellemi Világommal - most, hogy még mindig ennek a megnyilvánulásnak az ideje van, 

hogy megkaphassák a szellemi balzsamot, amely Királyságomból száll alá. Azt akarom látni, hogy fel 

vagytok szerelve, és odaadóan dolgoztok szeretetem műveiben, hogy igazságosságom órája találkozzon 

veletek, miközben gyógyítjátok a betegeket, vigasztaljátok a gyászolót, tanítjátok azt, aki szomjazza az 

igazságot, és tanácsot adtok annak, aki eltévedt az útjáról. Ne feledjétek, ha az a nap nem lep meg titeket 

küldetésetek eme beteljesülésében, ti lesztek a szenvedők. 

36 Nem akarlak lehajtott fejjel látni benneteket a jelenlétemben, azt akarom, hogy mindig 

méltóságteljesen és örömmel legyetek jelen. Ezzel a békével és erővel hagylak benneteket az emberek 
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között, amikor eljön távozásom pillanata; mert bizony mondom nektek, harcolnotok kell majd. - Ezekben 

a próbákban látom azokat, akik követni fognak Engem, és azokat, akik hátat fordítanak Nekem. Mert 

mindannyiótokat megpróbáltam és megpróbáltattam, hogy megerősítsem. 

37 Azt akarom, hogy az általad formált fa lombja és gyümölcse egészséges és élénkítő legyen. Akkor 

az Én körültekintő gondoskodásom elhozza nektek azokat az embereket, akik csak a pillanatra várnak, 

hogy elhívjanak, mert a pohár, amit isznak, nagyon keserű. 

38 Lelki, szellemi és testi betegek, özvegyek, árvák, tehetetlen férfiak és nők, szeretetre és békére 

éhezők lesznek azok, akik eljönnek, hogy letegyék terheiket és visszanyerjék hitüket. Azokért, akik nem 

tudnak eljönni, imádkozzatok, kérjetek Engem, és én meghallgatlak benneteket. 

39 Tartsatok ki a megújulásban, ne hagyjátok, hogy a test természete lemaradjon a fejlődésben (a 

jobbik irányba). Értsétek meg, hogy amikor eléritek ezt a fejlődést, akkor leraktátok a spiritualizációtok 

alapjait. 

40 Érezzétek, ó emberek, azt az ujjongást, amelyet az Isteni Lélek érez, amikor hozzátok szól, és érzi, 

hogy meghallgatják. Nézzétek meg, hogy az Én Szavam mennyi fényt vet sok olyan titokra, amelyet nem 

tudtatok megérteni. 

41 E kor emberei, ti, akik azt hittétek, hogy az élet estéjén vagytok - tanításom úgy lepett meg 

benneteket, mint a hajnal, és újjáélesztette a szellemeteket. 

42 Boldogok azok, akik felismerik feladatukat és vállalják keresztjüket ebben az időben, mert a 

mezők, melyekre lépnek, gyümölcsözőek lesznek az Én Igém számára, és képesek lesznek elvetni bennük 

tanításom magját. 

43 Nyugodjatok meg, kisgyermekek és tanítványok, csendesítsétek le elmétekben és szívetekben a 

bennetek tomboló viharokat, és hagyjátok, hogy a béke szivárványa megjelenjen a szellemi égbolton. 

44 Meg fogtok lepődni isteni tanításomon, amikor felfedezitek a lényetekben elrejtett számtalan 

ajándékot és erőt, amelyekkel győztesek lehettek a megpróbáltatásokban és diadalmaskodhattok az élet 

viszontagságaiban a jövőben. 

45 Ebben az időben az Én Szellemem lesz a vezetőd. Utat csinálok nektek az új Vörös-tengeren 

keresztül, mint Mózes idejében. Megmentelek és megtartalak a sivatagban. Csak azt kérem tőletek, hogy 

fáradhatatlanul éljétek az Én szeretetpéldámat, és legyetek hűségesek a végsőkig. Mert a végső célt akkor 

találjátok meg, amikor a szellemetek megérkezik az Ígéret Földjének kapujához, ahol megpihenhettek az 

emberi küzdelmektől, és megszabadulhattok e világ szenvedélyeitől és nyomorúságaitól. Ott 

megismerhetitek a szellem igazi fényét, amely olyan teljességben mutatja meg az igazságot, mint ahogyan 

a nap fényét is láthatjátok ebben a világban. 

46 Az Atyától jöttetek, és Hozzá kell visszatérnetek, nemcsak eredeti tisztaságotok birtokában, hanem 

a nagyságot is, amelyet a birtokotokban lévő adottságok kibontakozása ad majd nektek, ha teljesítitek 

Isteni Törvényeimet. De senki sem fog egyedül jönni Jelenlétembe, mindenki magával hozza mindazokat, 

akiket megmentett, akiket meggyógyított, akiket megvigasztalt és akiket az üdvösség útjára vezetett. Hogy 

segítsem szellemeteket az evolúció útján, ebben az időben átadtam neki a szeretetről szóló tanításaimat. 

47 Most van itt a tanulás ideje. Nézzétek, hogyan árad ki Lelkem minden testre és minden szellemre. 

Egyesek elragadtatásukban, mások elragadtatás nélkül hirdetik Igémet. Az öregek, a fiatalok és a 

gyermekek az Én Szellemi Királyságomról beszélnek. Nem ezek azok a bizonyítékok, amelyeket 

prófétáim és Én is bejelentettünk nektek az új megnyilvánulásomról? 

48 Tisztítsd meg szívedet és elmédet, hogy lelked felemelkedjen és megtisztuljon. Akkor felfedem 

fényemet a lényeteken keresztül, és megdöbbentem az emberiséget a szeretet művein keresztül. A 

gyermeken keresztül szólok az öregemberhez, a tanulatlan és tudatlan emberen keresztül a tanult 

emberhez, és az alázatoson keresztül a gőgöshöz. Ma még nem értitek, mi vár rátok, de holnap tudni 

fogjátok, és készségesen elindultok, hogy elmenjetek a ma (még) alvó tartományokba, akik holnap, amikor 

megkapják Isteni Üzenetemet, készek lesznek követni Engem. 

49 Ma vágyakozva várjátok, hogy a Mesteretek lejöjjön, hogy tanítson benneteket, és emlékeztessen 

benneteket a múlt idők tanításaira. Éberen éltek, készséges füllel és szívvel, amely az irántam való 

szeretetben dobog. Elméd figyelmes, készen áll arra, hogy elgondolkodjon Szavamon; és utána csendben 

emlékezel tanácsaimra és parancsolataimra, és megpróbálod megérteni őket, hogy a gyakorlatba ültesd 

őket. Ekkor felismeritek, hogy tanításom mennyire tiszta, és milyen nehéz a feladatotok, és megkérdezitek 
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Tőlem, hogy szükséges-e, hogy a nagyobb buzgalom érdekében először szellemi lényekké váljatok, 

eldobva a ma viselt testi burkot, mert úgy érzitek, hogy az akadályozza szellemi felemelkedéseteket és 

küldetésetek teljesítését. De azt mondom nektek, hogy fogadjátok el ezt a fedelet szeretettel, és 

használjátok ügyesen. Nem hiába teremtettem és adtam nektek. Ha tudod, hogyan kell irányítani, akkor a 

munkatársad lesz, és képes leszel értékelni és élvezni a földi létedet a termésen keresztül, amelyet a 

testvéreiddel való szeretet vetéséből szerzel. 

50 Vegyetek példát rólam, és tegyetek csodákat, hiszen ti vagytok az Én kiválasztottjaim. Legyetek 

orvosai és tanácsadói testvéreiteknek, szószólói és közbenjárói az embereknek, és teljes lelketekkel 

dolgozzatok azon, hogy biztonságos kikötőbe juttassátok őket, és hogy érezzék, hogy biztos talajon járnak 

a jóvátétel útján. 

51 Menjetek a mezőkre, amelyeket előkészítettem, és ültessétek el a magokat. Lazítsd meg a földet, 

mint egy jó gazda a szereteteddel, mert az emberi szív megkeményedett, és türelmesen meg kell 

dolgoznod. - Amikor engedetlen szellemekkel találkoztatok, el akartátok kerülni őket, mondván: "Ő nem 

azok közül való, akiket Isten keres: alázatos szíveket akar". - Nem tudjátok, hogy éppen ezeket a szíveket 

jöttem megkeresni és átalakítani? Megkérdezem: Amikor hozzám jöttél, a szíved már olyan volt 

számomra, mint egy otthon vagy egy templom? Fordítsd hátra a tekinteted, és vedd észre, hogy már 

letetted a nehéz terhet, és hogy újjászülettél az igazi életre. 

52 Miért kételkedtek néha az emberi értelem által történő megnyilvánulásomban, és miért követeltek 

tőlem bizonyítékot, és miért nincs hitetek mindaddig, amíg nem látjátok teljesülni a kért kegyelmet? 

Szeretnétek hallani Engem egy jobban kiválasztott nyelven beszélni, hogy elhiggyétek és beleszóljatok az 

Én magasrendű tanácsaimba. Azt kérdezem tőletek: már a spiritualitás csúcsán vagytok, hogy képesek 

legyetek értelmezni az inspirációimat? Annyira magasan fejlettek vagytok már, hogy képesek vagytok 

olvasni az Én Akaratomat az Én Lelkemben? - Még túl kicsik vagytok ahhoz, hogy megértsetek Engem, 

de én vezetlek benneteket azon az úton, amely elvezet benneteket a Velem való lelki kapcsolathoz, hogy 

megismerjétek titkomat. 

53 Leértékeltétek a lelketekre bízott küldetést, noha én saját sorsot adtam nektek, amely a békére és az 

örök élet tökéletességére vezet benneteket. 

54 Ha alázatosak vagytok, nagyszerűek lesztek. A nagyság nem az arroganciában és a hiúságban 

rejlik, ahogy sokan hiszik. "Legyetek szelídek és alázatos szívűek" - mondtam nektek mindig. Ismerj meg 

Engem Atyaként és szeress Engem, ne keress a testednek egy trónt vagy egy nevet, amely megkülönböztet 

téged másoktól. Csak légy ember a többi ember között, és legyen benned jóakarat. 

55 Készüljetek fel, hogy láthassatok Engem minden dicsőségemben, és tanúságot tehessetek rólam; és 

ahogyan szellemileg magasabbra emelkedtek, úgy öntöm belétek tudásomat. 

56 Ó emberek, akik nem tudtatok elszakadni a világ hiúságaitól, hogy beteljesítsétek a szellem 

törvényeit! Szereted ezt a földet, amely könnyeket okoz neked, és újra és újra eljössz ide anélkül, hogy 

megértenéd a célt, amiért küldtek. Azt mondom nektek: teljesítsétek küldetéseteket, és készüljetek fel az 

általam megígért földre vezető útra, hogy meghalljátok Atyám hangját, aki üdvözöl benneteket, és 

megadja nektek a pihenést, amelyet a testvéreitek iránti szeretet és irgalmasság cselekedeteivel 

szereztetek. 

57 Ne féljetek a mostani megpróbáltatásoktól. Fegyverkezzetek fel erővel, és segítsétek 

felebarátaitokat. Sokakat találsz közöttük, akiket a fájdalom elbátortalanított. Látni fogjátok testvéreiteket 

gyötrődni, és mindenkinek lesz gyógyító balzsamja, megerősítő és bátorító szava és fénysugara 

Atyátoktól. Tedd magadévá a szenvedők fájdalmát, és akkor osztozol velük a szenvedésben, és szeretetet 

és irgalmat adsz nekik. 

58 Nektek, akik csendben sírtok, azt mondom: áldottak azok, akik vigaszt keresve jönnek. Nem 

kértetek szimbólumokat vagy képeket az imádkozáshoz, mert tudjátok, hogy veletek vagyok, és 

megtaláltatok Engem magatokban. Testedet és szellemedet erővel töltöttem meg. 

59 Boldogok azok, akik tudták, hogyan kell vezetni a tömegeket, és akik, amikor érezték a kereszt 

terhét, Engem kerestek segítségül. Megvilágítom minden lény útját, aki a szellemi és anyagi régiókban él. 

Ne tekintsétek egymást idegennek, adjatok egymásnak melegséget, és szeressétek egymást igazságban; 

mert ha szeretitek testvéreiteket, engem is szerettetek. 
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Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 48 
1 Ti, sokaság, akik a szétterülő fa árnyékát keresitek, ahol megpihenhettek - itt halljátok az Én 

Igémet, amely vigaszt és erőt ad nektek, hogy önfeladással szemléljétek az utat, amelyet be kell járnotok. 

2 Amikor úgy érzed, hogy lelked elgyengül, kérd el Illés botját, hogy arra támaszkodva elérd az Atya 

kristálytiszta forrását, ahol szeretetének és bölcsességének vizei ösztönzésként és az úton lévők 

boldogságára áradnak. 

3 Megtanítalak titeket az igazi templom építésére; mert sokan vannak, akik szentélyeket építettek 

anélkül, hogy a hit alapjait megadták volna nekik. Templomomnak olyan kell legyen, mint egy fa, 

amelynek ágai szeretettel szétterjednek a világegyetemben, ahol a madarak különböző módon örülnek, és 

hangjukat egyesítve harmonikus, édes és tökéletes koncertet adnak, amelyet a Teremtőnek ajánlanak fel. 

Ebben a szellemetek felemelkedik, hogy keresse Urát - mint Atyát, mint Mestert, mint Orvost; de soha 

nem fogjátok Őt keresni, mint Bírót. 

4 Az igaz Istent igaz módon fogják szeretni, a hamis istenségek elpusztulnak, és a tisztátalan és 

tökéletlen kultuszok átadják helyüket a Szellem imádatának, amely az Atyának szóló szeretetének lesz. 

5 Bizony mondom nektek, sokat beszéltem hozzátok ebben az időben, de néha nem értetek Engem, 

máskor pedig csak hagyjátok, hogy a semmibe beszéljek. Mindazonáltal e mennyei Ige visszhangja nem 

marad hallatlanul, és az egész világegyetemben hallani fogják az emberek. 

6 Ha a szellemi átváltozna anyagi dolgokká, akkor ebben a pillanatban egy hatalmas méretű asztalnál 

ülnétek, és mindannyiótok előtt ott állna az Igém kenyere, amelyet válogatott ételek képviselnek. 

7 Azok, akik fokozatosan spiritualizálódnak, azt mondják Nekem, hogy nem cserélnék el az Igémet a 

legfinomabb és legcsábítóbb ételre. Azok, akik még nem tudták legyőzni anyagiasságukat, jobban 

szeretnék, ha Atyjuk ahelyett, hogy szellemi ajándékokat és javakat hozna nekik, inkább a világ 

gazdagságát hozná el nekik bőségesen. 

8 Hányan hagyták ott az ételt az asztalomon, amelyet annyi szeretettel kínáltam nekik, anélkül, hogy 

hozzá is nyúltak volna? Mikor fogják újra megtapasztalni a kegyelem olyan időszakát, mint a mostani, 

amikor arra rendeltettek, hogy eljöjjenek a földre, hogy meghallgassák az Igémet? - Ezek kemény sziklák, 

amelyeknek viharokra és időre van szükségük a kopáshoz. Az örökségüket mindaddig visszatartják tőlük, 

amíg nem tudják, hogyan kell azt őrizni és ápolni. De újra birtokba fogják venni, mert megmondtam 

nektek, hogy amit az Atya a gyermekeinek ad, azt soha nem veszi el tőlük, hanem csak megtartja nekik. 

9 Ez az a hatalmas fa, amelynek árnyékában a vándorok megpihennek, hogy gyümölcséből 

táplálkozva erőt merítsenek a fárasztó vándorlásból. 

10 E fa alatt mindenkit várok; egyesek elégedetten térnek vissza a teljesített feladattól, mások lógó 

fejjel és üres kézzel. 

11 Amikor a béke elhagyta a szíveteket, és a könnyek szüntelenül végigfolytak az arcotokon, 

elkezdtetek gondolkodni, hogy felismerjétek a szomorúságotok okát. Ekkor a lelkiismereted feltárta 

előtted, hogy szomorúságod és békétlenséged oka a kevés lelkiséged, küldetésed teljesítésének hiánya, a 

testvéreid iránti szeretet és irgalom hiánya volt életed cselekedeteiben. 

12 A mostani életetek volt az engesztelés ezért; mert nem tudjátok, hogy mennyi bűntől, amellyel az 

előző életekben bemocskoltátok a lelketeket, ma megtisztítjátok magatokat. Ez az oka annak, hogy nem 

volt béke a szívetekben. 

13 Azok, akik a béke még az utolsó morzsáját is elvesztették, fáradságos küzdelmet folytatnak, hogy 

visszaszerezzék azt, és rájönnek, hogy ez a kegyelem csak az igazságosság és a jóság útján létezik, 

amelyre minden pillanatban a lelkiismereten keresztül mutatok rá az embereknek. Ezért van az, hogy azok, 

akik hallották az Igémet, igyekeznek követni az Én utamat, mert tudják, hogy az Én utamon béke van, és 

amikor nehézség vagy látogatás jön, kegyelmem közel van, hogy felemelje őket. 

14 Az én törvényem nem követel emberfeletti áldozatokat, nem jelent rabszolgaságot, és nem köt 

senkit láncokkal. Ez bizonyára egy kereszt, de a szeretet keresztje, egy olyan kereszt, amelynek súlya 

inkább erősít, mint kimerít. 

15 Emlékezz arra, hogy életedben többször is éreztél már igazi békét, és rá fogsz jönni, hogy ez akkor 

történt, amikor jót tettél, amikor megbocsátottál, amikor kibékültél valakivel, amikor elhagytad a 
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kényelmes ágyadat, hogy odamenj egy beteg ember ágyához, hogy vigaszt nyújts neki. Egy pillanatra az 

Én Királyságom békéje volt a lelkedben. 

Nektek, akiket arra tanítok, hogy egész életetekben őrizzétek a békét, igazat mondok, hogy a ti 

feladatotok az idők kezdete óta az, hogy békét hozzatok a testvéreiteknek. Ezért minden alkalommal, 

amikor megismertetem magam veletek, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok az emberekért; mert az 

egy gondolatban és egy szándékban egyesült lelketek a boldogság és a béke leheleteként fogja elérni a 

szíveket. Arra is kaptatok utasítást és felhatalmazást, hogy belső békét, fényt és nyugalmat adjatok 

azoknak a lényeknek, akik láthatatlanul (számotokra) a spirituális völgyben laknak. 

16 A világ útjai tele vannak veszélyekkel és kísértésekkel. Ezért a szellemek gyakran a világ és az 

anyag uralma alá kerülnek, noha a tudás és az előérzet fényével telve jöttek elő Tőlem, fegyverekkel és 

eszközökkel, hogy megvédjék magukat és hódítsanak. 

17 Legyőzöttnek találtalak, mégis hallgattál a hangomra, amely kedvesen keresett téged, és így hittel 

és reménnyel telve felemelkedtél. Bizony mondom nektek, nem lesz olyan elveszett vagy legyőzött, aki ne 

hallaná meg ezt a hangot, amikor eljön az idő. 

18 Abban az időben azok lesznek azok, akik a legtávolabb voltak, akik a leginkább elveszettek, akik a 

legbuzgóbban fognak Engem szeretni és követni. 

19 Szeretetem vésője a legkeményebb sziklákat is kifaragja. 

20 Hogy elérjem ezt a célt, a ti szellemeteket keresem, mert az képes megérteni Tanításomat; de előbb 

beszélnem kellett a szívetekhez, a hanghordozón keresztül korlátozva Magamat, és humanizálva 

Szavamat. Ez az a szakasz, amely felvezet benneteket a szellemtől szellemig tartó beszélgetéshez. Akkor 

az Én spirituális hangom lesz az, amely inspirációként érkezik hozzátok, és amely megmutatja nektek a 

megtisztulásotok útját; mert testetek néha egy nehéz lánc vagy egy sűrű fátyol, amely nem engedi, hogy az 

anyagon túlra lássatok. 

Hogy segítsek nektek győzni ebben a csatában, itt van nektek az Én isteni ihletem, amely irántatok való 

szeretetből emberi szóvá változik, amely úgy érkezik hozzátok, mint egy simogatás az elme és a szív 

számára. 

21 Ezek az emlékezés napjai, és ezért adtátok magatokat az odaadásnak és a felkészülésnek. Ó, ha 

csak meg tudnátok őrizni ezt a szellemiséget egész életetekben anélkül, hogy fanatizmusba esnétek; 

milyen nagyszerű lenne a fejlődésetek. 

22 Öröm van e tömegek szívében, mert tudják, hogy az elméjük előtt ott van a mennyei lakoma, 

amelyre a Mester várja őket, hogy az igaz élet kenyerét és borát adja nekik enni és inni. 

23 Az asztal, amely körül Jézus akkoriban apostolaival összegyűlt, a mennyek országának jelképe 

volt. Ott az Atyát gyermekei vették körül, ott volt az étel, amely az életet és a szeretetet jelképezte; az 

isteni hang felhangzott, és lényege a világot átfogó harmónia volt, és az akkor uralkodó béke az a béke 

volt, amely az Isten Országában létezik. 

24 Megpróbáltátok megtisztítani magatokat ezekben az áhítatokban, azt gondolván, hogy a Mester új 

testamentumot hoz nektek az Ő szavaival, és így is van: Ma megengedem nektek, hogy emlékezzetek a 

kenyérre és a borra, amelyekkel testemet és véremet képviseltem. De hasonlóképpen mondom nektek, 

hogy ebben az új időben csak az Igém isteni értelmében fogjátok megtalálni ezt a táplálékot. Ha Testemet 

és Véremet keresitek, akkor a teremtés istenségében kell keresnetek, mert Én csak Lélek vagyok. Egyetek 

abból a kenyérből és igyatok abból a borból, de töltsétek meg a poharamat is, veletek akarok inni: 

Szomjazom a szeretetedre. 

25 Vigyétek ezt az üzenetet testvéreiteknek, és tanuljátok meg, hogy a vér, mivel élet, csak az örök 

élet szimbóluma, amely az igaz szeretet. - Rajtatok keresztül kezdem megvilágítani az emberiséget új 

kinyilatkoztatásaimmal. 

26 Férfiak és nők, gyermekek, fiatalok és öregek fogják alkotni Krisztus apostolságát ebben a 

harmadik korszakban. De tényleg, mondom nektek, a szíveknél is jobban - a szellem lesz az, amit keresek. 

Bár nem az egész emberiség hallja Szavamat, azt akarom, hogy érezzék Jelenlétemet ebben az áldott 

Órában. A családapák otthonukban, a betegek a táborukban, az igazságra éhezők, az emberek által 

megbüntetettek, azok, akiknek nincs béke a szívükben, a sértettek, a szegények - mindannyian, csendben 

lépjetek be szentélyembe, hogy halljátok Uratok hangját, amint azt mondja nektek: "Béke legyen 

veletek!". 
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27 Emberek, ebben a pillanatban apostolaim, akik most a Lélekben vannak, láthatatlanul vesznek 

körül Engem - mint azokban a napokban: 

Péter, János, az idősebb és az ifjabb Jakab, Tádé, Tamás, Máté, Bartolomaiosz, Simon, Fülöp, András és 

még a fájdalommal teli Júdás is. Mindannyian elkísérnek Engem ezen az új vacsorán. Melyik más helyen a 

földön lehetne nektek megmutatni azt a képet, amit én mutatok nektek? - Nektek élet nélküli képeket 

fognak mutatni, míg én azt tudom elérni, hogy azok a szellemek az élet és a fény teljességében 

nyilvánuljanak meg. 

28 Ahogy akkor is, úgy most is öröm és ugyanakkor fájdalom van a lelkemben, mert még nem 

minden gyermekem váltotta meg magát. 

29 Ahogy halljátok az Én Igémet, amely azt mondja nektek, hogy az Én asztalomnál vagytok, 

gondolataitok nem tudnak elszakadni attól a tanítványtól, aki a zavarodottság pillanatában elárulta 

Mesterét és testvéreit; akkor azt kérdezitek magatoktól, hogy vajon lesz-e áruló abban az időben is, és a 

lelketek megkérdez Engem: "Talán én leszek az?". - Könnyek gyűlnek a szemedbe, és erőt kérsz Tőlem, 

hogy soha ne ess kísértésbe. Bizony mondom nektek, ebben az időben is lesznek olyanok, akik elárulnak 

Engem; de ez nem az Én Testemben fog történni, mint a Második Időben, hanem arra fognak törekedni, 

hogy műveikkel elrejtsék Tanításom igazságát, arra késztetve az embereket, hogy azt higgyék, hogy ami 

az Isteni Bölcsesség tanítása volt, az csalás. 

30 Mindannyian megfogadtátok, hogy szeretni fogtok Engem, és követni fogtok Engem akár a halálig 

is; de azt mondom nektek, hogy figyeljetek és imádkozzatok, mert Júdás is megfogadta, hogy életét adja 

értem. 

31 Ha akkor az Én testi kínzásaim egy éjszakát és egy napot tartottak, és a halál véget vetett a test 

gyötrelmének, most lélekben érzem a fájdalmat mindazokban, akik szenvednek; minden vádlottban 

elítélnek a földi bírák, és minden börtöncellában be vagyok zárva azoknak a szívébe, akik elszenvedik ezt 

a vezeklést. Ne csak a fájdalom azon óráinak emlékére sírjatok, amelyeket Jézus a földön élt át, mert még 

mindig nincs vége az én szenvedésemnek. 

32 Lelked máris kezd osztozni szomorúságomban, amint felismeri, hogy még mindig érdemeket kell 

szereznie a szeretet és irgalmasság cselekedeteivel, hogy elérje azt a boldogságot és békét, amelyet 

Szavam ígér annak, aki a végsőkig követ Engem. 

33 Emeld fel lelkedet egyszerű imában, mert az ima kapcsolat és közeledés az Úrhoz. 

34 Ez a vacsora szeretetből van, ne felejtsétek el. Vegyétek el a kenyeret az asztalról, és osszátok meg 

testvéreitekkel; és ha egyszer mindannyian az örökkévalóságban lesztek, meg fogjátok érteni, hogy ez a 

kinyilatkoztatás, amit most adok nektek, az örök élet szimbóluma volt. Jöjjetek, ti sokaságok, mert ha a 

Második Korszakban csak tizenketten ültek le az asztalomhoz, ma száznegyvennégyezren lesznek: de az 

én szeretethívásom minden emberhez szól. Szeretném, ha mindannyian elkísérnétek Engem ebben az 

időben. 

Néhányan reszketnek a szavamtól, néhányan sírnak, mások pedig méltatlannak érzik magukat arra, 

hogy hallják. Én, aki tudom, hogy kik vagytok mindannyian, azt mondom nektek, hogy e nép között, 

amely most özönlik, hogy hallgassa tanításaimat, vannak olyanok is, akik annak idején csodákat kaptak, 

hogy higgyenek Bennem; hogy vannak olyanok, akik kételkedtek Jézusban, és olyanok is, akik Pilátus 

előtt kiáltoztak: Feszítsd meg Őt, feszítsd meg Őt! 

35 Sokan láttak Engem a Golgotára menni a kereszttel a vállamon, anélkül, hogy tudták volna, kit 

kísérnek, és látták Mária könnyeit anélkül, hogy felfogták volna, ki volt az, aki sírt. Nézzétek, hogyan 

tanítok most újra, és hogyan alakítom át tanítványaimmá azokat, akik akkor nem ismertek fel Engem. 

36 A kereszten bocsánatot kértem érted, mert nem tudtad, mit teszel. Ez a megbocsátás egy új 

lehetőségben jutott kifejezésre, amelyet az Atya felajánl nektek, hogy nyissátok meg szemeteket az 

igazságra, hogy megmentsétek magatokat és közeledjetek hozzám. Mégis, az irántatok való 

irgalmasságom ellenére még mindig vannak néhányan, akik a tökéletlenségeket keresik Szavamban, hogy 

okuk legyen arra, hogy ne higgyenek és ne kövessenek Engem. De valóban, mondom nektek, az Igém 

szellemi lényegében nincs semmi hiba; míg ezzel a szembetűnő és egyszerű szóval sok hibát töröltem ki a 

szívetekből. 

37 Mindannyian alávetitek magatokat az Én ítéletemnek. Semmi sem fog benneteket jobban 

meghatni, mint az irántatok való szeretetem kegyelme; mert az én ítéletem szeretetből fakad. 
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38 Abban az időben Arimateai József megnyitotta házának kapuit, hogy a Mester nála ünnepelhesse a 

húsvétot a tanítványai társaságában, amikor még nem tudták, hogy a Bárány, akit ezen az ünnepen 

feláldoznak, Jézus lesz. 

39 Most arra kérlek benneteket, hogy készítsétek elő szívetekben a fogadót, ahová belépek, hogy 

emlékeztesselek benneteket Szavammal a művekre és az utasításokra, amelyeket aztán Véremmel 

pecsételtem meg. Azonban ne korlátozzátok magatokat arra, hogy csak ezekben az emléknapokban 

emlékezzetek meg Szenvedésemről. Meg kell építenetek a legbelső lényetekben azt a szentélyt, ahol 

örökké emlékezni fogtok a szeretet leckéjére, amelyet Krisztus hozott nektek a földre. Ez a szentély 

elpusztíthatatlan lesz a viharokban, amelyek az emberiség hitét akarják elpusztítani. 

40 Ma azt eredményezem, hogy Hangom sok tartományban, városban és faluban hallatszik, hogy 

sokan elhívást kapjanak. Az én utamon balzsamot, vigaszt és békét vetek a szívekbe, reményt ébresztek 

azokban, akik elveszettnek hitték magukat a kegyelem életében, és életet adok azoknak, akik halottak 

voltak a bűnben és a bűnben. 

41 Abban az időben is egyik tartományból a másikba mentem, és jelenlétem örömöt okozott a 

rászorulók, a betegek és a lelki szegények körében. Nem mindenki követte lépteimet, de ők élő tanúi 

maradtak a csodáknak, amelyeket velük tettem. Férfiak, nők és gyermekek jöttek Jézushoz, szomorú arcuk 

és panaszuk beszélt nekem nyomorúságukról és szenvedésükről. Hallották a csodáimról szóló 

híreszteléseket és híreket, és türelmetlenül várták a galileai rabbi átvonulását, hogy kinyújtsák felé a 

kezüket, és bizonyítékot kérjenek tőle a hatalmáról. 

Ők egyszerű szívűek voltak, de voltak mások, az írástudók, a törvény tanítói és a farizeusok, akik Jézussal 

szembeni ellenszenvükben végül azt követelték, hogy mutassa meg nekik a kezét, hogy lássák, látszik-e 

rajta az erő, amellyel a betegeket pusztán érintéssel gyógyította. 

42 Az én együttérzésem megkülönböztetés nélkül mindenkinek szólt. Én voltam az Atya, aki azért 

jött, hogy minden gyermekét megszabadítsa a fájdalmuktól. Jézus, az Orvos, minden balzsam volt, és nem 

volt szükséges, hogy megérintse a beteg testét, hogy visszaadja az egészségét. Néha - hogy bizonyítékot 

adjak az embereknek arra, hogy mire képes a hit - megengedtem egy beteg embernek, hogy közeledjen 

hozzám, és megérintse a ruhámat, hogy meggyógyuljon. 

43 Napjainkban és korunkban már nem az az ember Jézus, aki a bűnösöket és a rászorulókat keresve 

jött a világotokba. Most Jézus Lelke az, aki megismerteti magát az emberiséggel, hogy felfedezze a kor 

emberei között az új tanítványokat, akik mindvégig hűségesek lesznek hozzá. Egy lelki asztalnál kínálta 

nekik a kenyeret és a bort, amely az emberi szem számára láthatatlan, de a Lélek számára valóságos. 

Sokan azok közül, akik ma buzgón hallgatják Szavamat, egykor nem hittek Nekem; de én kérlek titeket: 

Milyen csodákra és milyen időkre várnak azok, akik, bár most hallanak Engem, nem hisznek 

megnyilvánulásomban? Kételkednek, mert Én tanulatlan és egyszerű embereken keresztül nyilvánulok 

meg, nem pedig tudósokon vagy teológusokon keresztül; de mondom nektek, hogy mindig megtalálhattok 

Engem "ezek közül a legkisebbek között". 

44 Azok, akik felfogták ennek a szónak az értékét, és addig kutatták, amíg meg nem találták isteni 

jelentését, azok lesznek azok, akik a spiritualizáció magjaként fogják őrizni, amelyet holnap kell majd 

elterjeszteniük az emberek között. 

45 Az Első alkalommal az Úr Hangját hallottátok a Szentek Szentjében, a Második alkalommal Jézus 

Szavában adtam nektek Szeretet-tanításaimat; most egy emberi hanghordozón keresztül halljátok 

Szavamat, holnap pedig az Én Ihletésem lesz az, amely minden szellemet megvilágosít az Atya és 

gyermekei közötti legbensőségesebb egységben. 

46 A Második alkalommal azt mondtam nektek: "Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden 

igével, amely Istentől származik". Ezért a kenyér, amellyel testemet bemutattam, csak egy jelkép volt. Ma 

azt mondom nektek: Vegyétek az Igém kenyerét, igyátok a szellemi jelentés borát, és örökké táplálkozni 

fogtok. 

47 Értsétek meg, hogy a béke országából jövök a könnyek völgyébe, az igazak lakhelyéről szállok alá, 

hogy a bűnösökhöz szóljak. Nem viselem egy király koronáját vagy jogarát, alázatosan jövök, hogy 

megismertessem magam veletek egy ügyetlen testben, amelyet Fényemmel alakítok át, meglepve titeket 

tanításom határtalan igazságával. 
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48 Nem szégyenkezem miattatok, és bűnetek és tökéletlenségeitek ellenére soha nem fogom 

letagadni, hogy a gyermekeim vagytok, mert szeretlek benneteket. Inkább az emberek voltak azok, akik 

szégyelltek Engem, amikor sokszor megtagadtak Engem. 

49 Ma kiárasztom közöttetek a Lelkemet, hogy megtanuljátok, hogy lelki és egyszerű, anyagias, 

hagyományoktól és fanatizmustól mentes istentiszteletet mutassatok be Nekem. 

50 Ti, akik megdöntöttétek a hamis isteneket, akiket a múltban imádtatok, tudni fogjátok, hogyan 

lépjetek be abba a szentélybe, amelyet jelenleg a lelketekben alakítok ki az Igémmel. 

51 Látom a szívetekben azt a vágyat, hogy állandóan veletek maradjak és ebben a formában tanítsalak 

benneteket; ennek azonban nem szabad így lennie, mert ha teljesíteném kéréseteket, nem tennétek 

erőfeszítéseket, hogy a szeretet művein keresztül keressetek Engem, és megelégednétek azzal, hogy 

hallgatjátok tanításaimat. 

52 Régtől fogva mondtam nektek, hogy az én országom nem e világból való; és valóban mondom 

nektek, hogy szellemileg a föld sem a ti otthonotok. Az Atya országa az Ő világosságában, 

tökéletességében, szentségében van. Ez az igazi otthonod, ez az örökséged. Emlékezzetek, hogy azt 

mondtam nektek, hogy ti vagytok a mennyek országának örökösei. 

Ez a bolygó olyan, mint egy lakóhely, amely ideiglenesen menedéket nyújt nektek, ahol a lelketek a 

megtisztulás próbáinak van kitéve, hogy amikor visszatér a szellemi otthonába, már előrehaladást és 

fejlődést ért el. Ezért ne kérdezzétek magatoktól: "Miért nem találtam tökéletes békét és boldogságot 

ebben a világban?". Bizony mondom nektek, még azok sem találtak igazi békét ebben a földi völgyben, 

akik tiszták voltak. 

53 Ha ez a föld megadna nektek mindent, amire vágytok, ha nem lennének rajta a nagy szellemi 

megpróbáltatások - akkor melyikőtöknek lenne kedve eljönni az országomba? 

Ne káromold és ne átkozd a fájdalmat sem, hiszen te teremtetted azt a te vétkeiddel. Türelemmel viseljétek 

el, és ez megtisztít benneteket, és segít nektek közelebb kerülni hozzám. 

54 Felfogjátok, hogy mennyire bele vagytok gyökerezve ennek a világnak a dicsőségébe és 

kielégülésébe? Nos, eljön majd az idő, amikor nagyon erős lesz a vágy, hogy eltávolítsanak tőle. 

55 Aki a lelki felemelkedés révén képes átvészelni a megpróbáltatásokat, az ebben a győzelemben 

békességet tapasztal. Aki a földön jár, szemét az égre szegezve, az nem fog megbotlani, és a lábát nem 

sértik meg a tövisek a vezeklés útján. Ti, akik hallgattok Engem, viseljétek szeretettel a 

megpróbáltatásaitokat, hogy példaképpé váljatok. Törekedjetek arra, hogy egyre jobban és jobban 

fejlődjetek a tökéletességben. Mert ha nem így lenne, miért jöttetek el erre a napra? Miért hagytátok ott a 

munkátokat, hogy ezeken a kemény padokon üljetek? Mert a békét, a fényt, a balzsam gyógyító erejét 

keresitek. 

E tömegek között vannak azok, akik bölcsességemet és kinyilatkoztatásaimat keresik, hogy holnap 

elvigyék ezt az üzenetet a tartományokba. Vannak olyanok is, akik sokat vétkeztek, és akik könnyes arccal 

azt mondták nekem: "Atyám, nem vagyunk méltók arra, hogy halljuk a Te Igédet." De én azt mondom 

nektek, hogy pontosan miattatok jöttem, azok miatt, akik letértek a fejlődés útjáról. Soha nem azért jöttem, 

hogy az igazakat keressem a földön - ők már üdvözültek. Keresem azokat, akik már nem találnak 

magukban erőt, hogy megmentsék magukat; nekik adom áldásomat és gyengéd szeretetemet. 

56 Ha valakinek közületek azt mondták, hogy a lelke elveszett a bűnei miatt, és mégis helyre akarja 

hozni a hibáit és meg akarja menteni magát, jöjjön hozzám, és én megadom neki a bocsánatomat, és új 

életre emelem. Olyan lesz, mint Lázár, aki feltámadt, amikor meghallotta Jézus hangját, amint azt mondta 

neki: "Kelj fel és járj". 

57 Hasonlóképpen keresem a tudatlanokat, hogy megnyissam a szemük előtt az Igazság Könyvét, az 

"Igaz Élet Könyvét". Azt akarom, hogy azok, akik korábban megtagadtak Engem és káromoltak Engem, 

ma felemelkedjenek az emberek közé, és olyan népet alkossanak, amely példát mutat a lelkesítésre, az 

alázatra és a szeretetre, amely tanúságot tesz tanításomról a testvérek iránti szeretet cselekedetein 

keresztül. 

58 Látom, hogy használjátok tanításomat, de még mindig messze vagytok a tökéletességtől. Még 

mindig gyenge vagy, mert három lépést sem teszel, és máris a kísértés lehoz téged. 

59 Legyetek erősek, és ha szüleitek vagy gyermekeitek tévesen ítélnek meg benneteket tanításom 

miatt, tegyetek tanúbizonyságot szilárdságotokról és hitetekről, és ne féljetek, mert hatalmam és példátok 
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meg fogja győzni őket erről az igazságról. Ha néhányan azok közül, akik tévesen ítéltek meg benneteket, 

úgy távoztak erről a világról, hogy nem térítettétek meg őket, ne csüggedjetek, mert a magot, amelyet 

elültettetek bennük, magukkal vitték a lelkükben, és az más világokban is virágozni fog. 

60 Felfogjátok a tanításokat, amelyeket a Második Korszakban adtam nektek az Én 

Szenvedélyemmel. Arra hívlak benneteket, hogy emlékezzetek és gondolkodjatok együtt Velem ezekről a 

tanításokról. Ne feledjétek, hogy csak néhányszor fogok még beszélni róluk. Nem tudjátok, mi következik 

ezután, de fel kell készülnötök arra, hogy befogadjátok az új kinyilatkoztatásokat, amelyeket adni fogok 

nektek. 

Ha eljöttek számodra az emlékezésnek azok a napjai, és szeretnéd, hogy békesség legyen a lelkedben, 

és tetszeni akarsz Uradnak, tedd az irgalmasság cselekedeteit a rászorulókkal, bocsáss meg ellenségeidnek, 

és ne legyen "elintézetlen számlád" senkivel; mert ha lelkiismeretfurdalásod lenne a lelkedben azokban a 

pillanatokban, amikor kimondom hét szavamat (a kereszten), milyen keserű és fájdalmas szavak hullnának 

a szívedbe! Mert akkor a lelkiismereted azt fogja mondani neked, hogy amikor vizet kértem tőled, hogy 

oltsam szomjamat, te epét és ecetet adtál nekem inni. 

61 Imádkozzatok, mert a kísértések és csábítások idején éltek, és nem tudhatjátok, hogy akik ebben a 

pillanatban békében vannak, nem lesznek-e néhány pillanat múlva ellentétesek vagy Istent káromlóak. 

Mindig emlékezzetek arra, amit ma mondok nektek, hogy mindig készen álljatok a (lelki) éberségre és az 

imádságra. 

62 Nézzétek meg, hogy Isteni Lényegem hogyan tud eljutni hozzátok egy bűnös ajkán keresztül. Hát 

nem az erő és a szeretet csodája ez? Ez azért történik, mert Én vagyok az, aki a sziklából vizet tör ki, és a 

sötétségből fényt. 

63 Alázatos közvetítőkön keresztül szóltam "ezek közül a legkisebbekhez"; mert ha a világ urai 

közvetítették volna ezt az üzenetet az emberiségnek - bizony mondom nektek, adományaitok ismerete és 

betöltendő hivatalok nélkül maradtatok volna. Nem ettetek volna ebből a lakomából, és be kellett volna 

érnetek azzal, hogy távolról nézzétek a lakomát. Másrészt az értelem e szervein (a hanghordozókon) 

keresztül, amelyeket nem érintenek elméletek, tudományok és vallási előítéletek, felhívást intéztem az 

egész emberiséghez anélkül, hogy bárkit is előnyben részesítenék társadalmi osztálya, nemzetisége, 

vallása vagy nyelve miatt. 

64 Hangom a Lélek országából jön, ahol Én vagyok a Király, abból a Paradicsomból, ahol 

mindannyian az Uratokkal lesztek, amikor Dimaszhoz hasonlóan, a keresztetekről, alázatosan és hittel azt 

mondjátok Nekem: "Uram, emlékezz meg rólam, amikor a Te országodban leszel". A ti keresztetek az, 

amelyet rátok bíztam, amikor ezt a küldetést adtam nektek: tanítani, betegeket gyógyítani, vigasztalni, 

isteni üzeneteimet az emberiséggel megismertetni. Ez a küldetés nehéz, mert felelősséggel jár, mert 

kényes, mert zajos, és végrehajtása közben a hitetlenek, a rágalmazók és a gúnyolódók gúnyolódása, akik 

nem akarták megtalálni az igazságot tanításomban, rátok zúdul. 

65 Hasonlóképpen Jézus is végigjárta a szenvedés útját, és elviselte a kereszt terhét, amely 

összehasonlíthatatlanul kisebb volt, mint az említett tömegek hálátlansága. 

66 Itt van a Mester, aki emlékezteti gyermekeit a múlt idők cselekedeteire, és összefüggésbe hozza 

azokat a jelen cselekedeteivel, hogy jobban megértsétek tanításaimat. Azt akarom, hogy ez a tanítás 

elterjedjen az egész világon, hogy megvilágosítsa az emberiséget, hogy egy olyan élettel szembesülve, 

amelyet nem ismert, felébredjen, és elinduljon, hogy a világban egy otthont, egy családot alkosson. Ez lesz 

Izrael igazi népe, Isten népe, amelyben a származás, a társadalmi osztályok és a törzsek közötti 

különbségek eltűnnek, mert mindannyian egy törzsből származó ágak lesznek, ahol mindannyian teljesítik 

törvényemet, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

67 Ti, akik vállatokra vettétek ezt a keresztet - ismerjétek fel a felelősséget, hogy megmutassátok az 

emberiségnek megnyilvánulásom és csodáim igazságát. Ezért megkövetelem tőletek az elme nemességét 

és tökéletes tudást arról, hogy kik vagytok Istenhez és az emberiséghez viszonyítva, és ezért adom nektek 

a spiritualizációról szóló tanításomat. 

68 Így készüljetek fel, és ti lesztek ennek a csatának a jó katonái, a Lélek szerinti igaz izraeliták, a 

hűséges tanítványok. Ne fáradozzatok, hogy bebizonyítsátok ennek az Igének az igazságát. Ne felejtsük el, 

hogy Krisztus, hogy tanúságot tegyen az általa hirdetett igazságról, megengedte, hogy testét elpusztítsák. 

Miért védte volna annak a testnek az életét, hiszen korábban azt mondta, hogy az Ő országa nem e 
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világból való? - Hasonlóképpen ti is - gondoljátok, hogy a lelketekre váró örök élet elérése érdekében sok 

nagyra törő célt fel lehet áldozni érte. 

69 Ha el akarod távolítani a testvéredről a lelkében hordozott sötét foltokat, először neked magadnak 

kell szeplőtelenné válnod; ha bocsánatot akarsz nyerni, először neked kell megbocsátanod. 

70 Milyen szép lesz a lelketek számára, amikor eljön az utolsó földi pillanata, és a lélek békével telve 

így szólhat az Atyához: "Uram, minden beteljesedett!" 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 49 
1 Imádságod úgy száll fel Hozzám, mint a virágok illata, és Én elfogadom. 

2 Engedd, hogy lelked élvezze az örök élet kenyerét. Nem ez az első tanítás, amit Isteni Lelkem ad 

nektek; emberként már kinyilatkoztattam magam egy másik alkalommal, hogy megtanítsalak benneteket 

alázatosságot fejleszteni, úgy élni, hogy jót tegyetek másokkal, és meghalni a szeretet keresztjén. Amikor 

halljátok az Igémet, úgy tűnik számotokra, mintha ez lenne az első tanítás, amit a szellemetek kap, mert 

nem értettétek az előző tanítást. Ma újra eljövök, hogy megkeressem a betegeket, akik mind az Én 

gyermekeim, mert mindannyian nyögtek az engesztelés e völgyében, és panaszotok eljut hozzám. 

3 Amikor a fájdalom nagyon erőssé válik, akkor az ember eszébe jut Isten - bármennyire is 

közömbösnek és ridegnek mutatkozott tanításommal szemben -, akkor irgalmam iránti vágyakozással 

fordítja felém tekintetét, és kétségbeesésében ezt az imát küldi fel: "Uram, miért nem adod meg nekem, 

amit annyira kérek Tőled?". Ha nem tudod meghallgatni könyörgésemet, rövidítsd meg földi napjaimat, 

hiszen nincs értelme csak azért lenni a földön, hogy szenvedjek." Mekkora tudatlanságot mutatsz, amikor 

így beszélsz Atyáddal, aki csupa szeretet a gyermekei iránt! 

4 Ezért hozlak ki benneteket az értetlenség sötétségéből az utasításaimmal ebben az időben, hogy 

még a legnagyobb fájdalomban se térjetek le a fény útjáról. Hamarosan megértitek, hogy nem a fájdalomra 

teremtettelek titeket, mert a szenvedés nem tőlem származik, hanem tőletek. Most végig kell menned, 

hogy visszaszerezd a fényt és a tisztaságot, amelyet rongyokban hagytál az ösvény tövisein. 

5 Igaz, hogy az életed olyan, mint egy viharos tenger, amelyben átmenetileg félsz elsüllyedni. De 

mivel olyan mélyre süllyedtél a tökéletlenségeid miatt, legalább higgy a jelenlétemben és az erőmben 

azokban a pillanatokban, amikor a próbatételeid nagyon nehezek. Ne adjatok alkalmat arra, hogy úgy 

beszéljek hozzátok, ahogyan a második korszakbeli tanítványaimhoz beszéltem, akik velem utaztak egy 

csónakban, és akik, látva a habzó tengert és az alvó Jézust, félelemmel és aggodalommal telve mondták 

Neki: "Mester, ments meg minket, mert elveszünk!". Az én dorgáló válaszom ez volt: "Ó, te kishitű!" 

6 Szeretett emberek, mérjétek fel tanításomat, irányítsátok életeteket e tanítványok példája szerint, 

mert ti is tanítványokká lesztek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy az 1950-es évtől kezdve nem fogjátok 

többé hallani ezt a szót. Használd most, hogy megtisztítson téged, és többé ne legyél a bűn útján. 

7 A szeretet áldozatom a Második Korszakban megmutatta nektek, hogyan moshatjátok le a 

testeteken és a lelketeken lévő foltokat, még azokat is, amelyeket Szodoma és Gomorra hagyott rátok 

örökségként*. Feláldoztam magamat az emberek tanítása érdekében, hogy megmutassam nekik az 

engedelmesség és a szeretet útját, amelyen keresztül elérhetik az üdvösséget. 
* Ez a szodomiták főbűnére, a nemiség perverziójára és annak mind a mai napig tartó hatására utal. 

8 Most, miután számtalan tanítást adtam nektek, fel vagytok szerelve arra, hogy megmentsétek és 

megtisztítsátok magatokat. Akkor bejelentettem nektek, hogy vissza fogok térni az emberek közé, és most 

itt vagyok, hogy beteljesítsem ígéretemet. 

9 Ha mindazok, akik hallják ezt a szót, nem érzik jelenlétemet, az azért van, mert materializmusuk, 

bűnük és az elméjükben gyökerező eszmék elválasztják őket a Mestertől. De a bűnbánat egy pillanata elég 

lesz ahhoz, hogy érezzék Engem a lelkükben. Szeretetem fénye megvilágítja majd őket, mint Pétert, 

amikor a Mester kérdésére válaszolva megvallotta Jézus istenségét. Véget vetnek gonoszságuknak, 

elborzadva tekintenek a múltjukra, és új életet kezdenek - tiszta, hasznos és méltó életet. Ezért azt 

mondom nektek, hogy ne ítélkezzetek testvéreitek felett, amikor közétek jönnek a bűnök és bűnök 

terhével. Ne utasítsátok el őket, mert ez a szándék hasonló lenne ahhoz a csoporthoz, akik elfogtak egy 

házasságtörő asszonyt, és Jézus elé vitték, hogy próbára tegyék igazságosságomat. Milyen súlyos leckét 

adtam azoknak, akik a házasságtörő asszonyhoz képest bűnteleneknek gondolták magukat, amikor azt 

mondtam nekik: "Aki bűntelennek gondolja magát, az vesse az első követ erre az asszonyra", és ők 

szégyenkezve visszahúzódtak. 

10 Milyen megértőnek, őszintének és alázatosnak kell lennetek, ha nem akarjátok, hogy 

képmutatóknak nevezzelek benneteket, mint a farizeusokat, akiket én fehérre meszelt síroknak neveztem - 

kívülről gyönyörűen elkészített, belülről tisztátalanok. 

11 Tekintetem kutat, és behatol lényed mélyére és szíved legbelsőbb zugaiba. Kegyelmem készen áll 

arra, hogy feljegyezze cselekedeteidet életed könyvébe, amely az ítéleted könyve lesz. Gondoskodjatok 
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arról, hogy csak jó cselekedeteket jegyezzen fel, akkor a lelketek általuk elért békéje a lelki élet nagy 

jutalmainak előjele lesz. 

12 Ma emlékeztek arra a napra, amikor Jézust megvádolták az emberek, és amikor még a gyerekek is, 

a felnőttek példáját követve, ártatlanságukban felkiáltottak: "Feszítsd meg Őt!". 

13 Szembenéztem a bírákkal, és nagy volt az öröm azok között, akik halálomat kívánták, amikor 

keresztre feszítésre ítéltek. Mint egy áldozati bárány, szelíden lehajtottam a nyakamat, és elfogadtam a 

mártíromságot, ahogy meg van írva. 

14 Ma ismét bíráim előtt állok. Megmutatom nektek az Igazságomat, hogy megvizsgáljátok és 

megítéljétek, és tudom, hogy olyan hibákat fogtok találni benne, amelyek nincsenek benne, hogy aztán 

elítéljétek. Ítéljétek meg a munkámat, de hagyjátok békében mindazokat, akik által átadtam nektek az 

Igémet. 

15 Vannak köztetek olyan szellemek, akik megtisztították magukat nagy hibáiktól az ősidők óta, és 

Izrael kebelében a ti földi napjaitokig, hogy tiszták legyenek, amikor a szellemi birodalomban laknak. Ők 

azok, akik hisznek jelenlétemben ebben a világban. 

és ők lesznek azok, akik megkérdezik majd Munkám üldözőitől: "Milyen hiányosságok miatt 

kifogásoljátok ezt a tanítást?". Ahogyan annak idején Pilátus is megkérdezte a tömeget: "Mivel vádoljátok 

ezt az embert?". - Hangom csendben lesz, ahogyan Jézus ajkai is csendben voltak akkor, és megengedem, 

hogy míg egyesek elítélik Szavamat, mások megvédik azt, mert ebből a harcból a Fény ki fog törni. 

Szerető tekintetem mindenkit átölel, és megbocsátásom mindenkinek ugyanúgy szól majd. 

16 Annás és Kajafás elé vezettek, hogy megvádoljanak, majd Pilátus és Heródes elé, hogy elítéljenek. 

Bizony mondom nektek, ebben az időben az Én Művem, az Én Igém a Nagytanács elé kerül, majd az új 

Pilátus elé, hogy megítéljék. Lesznek olyan állami tisztviselők, akik hisznek az új igehirdetésemben és 

ebben az üzenetben; mégis, a világtól való félelmükben hallgatni fognak, és hagyják, hogy Tanáromat és 

követőimet üldözzék, miközben mossák kezeiket, de a lelkükön lévő foltokat nem. 

17 Egy új keresztet kapok a Harmadik Korszakban. Ez nem lesz látható a halandó szemek számára, de 

a magasságából küldöm majd szeretet-üzenetemet az emberiségnek, és a vérem, amely Szavam szellemi 

lényege, a szellem számára világossággá fog átalakulni. 

18 Azok, akik annak idején elítéltek Engem, ma bűnbánó lélekkel viszik a fényt az emberek szívébe, 

hogy jóvá tegyék hibáikat. 

19 Ahhoz, hogy tanításom győzedelmeskedjen az emberek gonoszsága felett, előbb meg kell 

ostorozni és ki kell gúnyolni, mint Krisztust a Mária-oszlopnál. Minden sebből az Én fényemnek kell 

áradnia, hogy megvilágítsa e szeretet nélküli világ sötétségét. Szükséges, hogy láthatatlan Vérem az 

emberiségre hulljon, hogy még egyszer megmutassa neki a megváltás útját. 

20 A kereszt, amit most rám raksz, nehezebb, mint a Második Korszaké. Akkor nem ismertétek 

Krisztust, most mindannyian ismeritek, és mégis elítélik Őt. Ezúttal nem fogjátok látni Jézust a kereszt 

súlya alatt zihálva elmenni a házatok előtt. Nem fogjátok látni, hogy Lelkemet bűnetek súlya nyomasztja. 

Mégis hallani fogjátok a hangomat, amint azt mondom nektek: "Szomjazom, emberiség"; de az én 

szomjúságom a szeretet szomjazása lesz. 

21 Mária, Jézus szerető Édesanyja nem fogja könnyeit egyesíteni szeretett Fia vérfoltjával; de 

hálátlanságodért a Mennyek Országából, mint a Mindenség Anyja, gyengéd szeretetét küldi neked. 

22 Nem fogok elesni az új Golgotámra vezető úton; ezért nem lesz szükség arra, hogy segítő jöjjön a 

segítségemre, mert én vagyok az erős az erősek között. Tekintetem azonban a tanítványaimat fogja 

keresni, elvárva tőlük, hogy hűségesek legyenek, mint János apostolom volt. 

23 Áldott az, aki tudja, hogyan kell helyesen értelmezni azt, amit a Mester mondott nektek az 

emlékezés eme órájában. Boldogok vagytok, akik ebben az időben hallgattatok az Isteni Mesterre az Ő 

emlékezetről szóló tanításaiban. Az emberiség bűnei által kialakított sűrű sötétség az alkalom arra, hogy a 

Mester felvállalja a mártíromság keresztjét, és ismét végigjárja a szenvedés útját. 

Most a Harmadik Korszakban éltek, és még mindig a keserűség poharát kínáljátok Uratoknak; de én 

alázatosan elfogadom, hogy a szeretet egy újabb leckéjét adjam nektek. Arcomon vér és könnyek folynak, 

amelyeket irántatok való szeretetből ontottam, és Szavaim hallatán könnyek is jönnek hozzátok, 

emlékezésre és bűnbánatra késztetve benneteket. Ez a sírás megtisztít benneteket, és közelebb visz 

hozzám. 
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24 Ti nők, akik vezekeltetek vétkeitekért, legyetek jókedvűek, mert a gonoszságotok el lesz véve 

tőletek, hogy erősek legyetek az élet útján. Magdolnát követted, de a bukásod után megbántad. Légy erős, 

tápláld a lelked és a tested, és gyógyulj meg. 

25 A bűnösökhöz jöttem, nem az igazakhoz; ezért ne háborodjatok fel. Szeretem minden 

gyermekemet, egészségeseket és betegeket, tisztákat és szennyezetteket, és mindannyiukról gondoskodom. 

Az egyik szív világosságot kér tőlem gyermekei számára, egy másik közbenjár beteg édesanyjáért, és Én 

mindenkinek megadom kegyelmemet. 

26 Ha sokat sírtatok, vigasztaljátok magatokat; ha mások közületek érzékenységet kérnek tőlem, hogy 

sírjanak bűneik felett, fogadjátok el őket, és nyugodjatok meg, mert a sírás is megkönnyebbülés és béke a 

bűntudattal és bűntudattal terhelt szívnek. 

27 Ne feledje: Amikor az áldozat beteljesedett, és azok, akik üldöztek Engem, azt hitték, hogy a fény, 

amely megvilágította tanítványaim útját, örökre kialudt, és hogy hangom elnémulásával mindennek vége 

lesz, azok szívében, akik Engem követtek, az örökkévalóság soha ki nem aludt fényének kiolthatatlan 

sugarát látták. Mert ha egyesek félre is ítéltek Engem, mások szerettek Engem, és mivel tudták, hogyan 

kell Engem követni, amikor megígértem nekik, hogy újra eljövök, várták visszatérésemet, figyeltek és 

imádkoztak, és minden megnyilvánulásom alkalmával érezték jelenlétemet. 

28 Ez a jelenben is így lesz. Azok, akik behatoltak tanításom lényegébe, továbbra is figyelni fognak, 

és tisztelettel várják szavaim beteljesülését, míg a többiek elfelejtik a szeretetet, amelyet irántuk mutattam, 

és a megváltásukért való buzgóságomat. 

29 Látom a fájdalmat, ami minden szívben van, és míg az ajkak hallgatnak, mert nem tudják 

szavakkal kifejezni, amit éreznek, a lélek felemelkedik és közösséget vállal Velem. - Az Atya Szelleme 

nagyon közel lüktet a szívetekhez, őriz benneteket és megáld benneteket. Én is megerősítem 

bátorságotokat, felszárítom könnyeiteket, és megáldom mindannyiótokat, akik ma azért gyűltetek össze, 

hogy meghalljátok az Atya hangját, aki azt mondta nektek, hogy az 1950-es év után már nem az emberi 

elmén keresztül fogjátok hallani az Ő szavát. 

Olyanok vagytok, mint a Második Korszak apostolai, mert ők is sokat hallgattak Rám. Hordozzátok 

Szavamat a szívetekben, hogy továbbadhassátok azoknak, akik nem hallottak Engem egy hanghordozón 

keresztül. 

30 Ti a földön megemlékeztek bizonyos időkről és napokról, amelyek Mesteretek nagyszerű tetteire 

emlékeztetnek benneteket a világban tett útja során, és Én veletek vagyok Lényemmel és Jelenlétemmel 

azokban a pillanatokban, amikor műveimre emlékeztek. De csak az embereknek vannak kijelölt napjai, 

hogy ünnepélyesen megünnepeljék szenvedésem emlékét. A szellemi világban nem ünnepeljük ezeket az 

eseményeket, mert az örökkévalóságban nincsenek (meghatározott) idők vagy napok; csak egyetlen "nap" 

van, amely folytatódik és soha nem ér véget. De isteni cselekedeteim jelen vannak az igazak lelkében, akik 

közel élnek Teremtőjükhöz, és az imádat, amelyet Atyjuknak ajánlanak fel, nem csak bizonyos 

pillanatokban, hanem állandóan. 

31 Ó, tanítványok, ti, akik részt vettetek az én lakomámon, és ettétek az örök élet kenyerét, amelyre a 

lelketek vágyott! Azt hiszitek, hogy minden évben meghalok és feltámadok; de ez csak a képzeletetekben 

létezik, mert én az örökkévalóságban élek. Azt hiszitek, hogy Lelkem leszáll a bűnbarlangokba és a 

vezeklőhelyekre, hogy világosságot hozzon azoknak, akik eltévelyedtek, és én mondom nektek: Ha 

kívánjátok, ha kéritek tőlem, megteszem, mert mindig megadom kegyelmeimet, hogy az elveszettek 

megtalálják az üdvösségükhöz vezető utat. Tekintetem mindig azon nyugszik, aki az engesztelés láncát 

viseli, és Lelkem örökké jelen van minden világban és minden szinten, anélkül, hogy bárki számára 

különbséget tenne nagyobb vagy kisebb tudása vagy szellemi érettsége miatt. 

32 Tudjátok meg, új tanítványaim, hogy az Úrnak való hódolatotok és tiszteletadásotok állandó lesz, 

anélkül, hogy meghatározott időpontokra vagy napokra várnátok, hogy felajánljátok, ahogyan Atyátok 

irántatok való szeretete is állandó. De ha tudni akarjátok, hogyan emlékezzetek meg naponta szeretetem 

cselekedeteiről anélkül, hogy fanatizmusba esnétek, akkor elmondom nektek: életeteknek állandó hódolat 

kell legyen annak, aki mindent úgy teremtett, hogy egymást szeretitek. 

33 Tégy így, és én megadom neked, amit alázatosan kérsz tőlem: hogy megbocsáttassanak bűneid. 

Megvigasztallak és megkönnyebbülést adok nektek; de azt mondom nektek: Amikor felfedezitek 

hibáitokat, és lelkiismeretetek megítél benneteket, imádkozzatok, javítsátok ki hibátokat, fegyverkezzetek 
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fel erővel, hogy ne kövessétek el újra ugyanazt a bűnt, és ne kelljen ismételten kérnetek Engem, hogy 

bocsássak meg nektek. Szavam tanít benneteket, hogy felemelkedhessetek, és hozzáférést adhassatok a 

fényhez és a spiritualizációhoz. 

34 Ez a tanítás az az út, amely hozzám vezet. Szeretnéd élvezni az ígért királyságot? - Emlékeztetlek 

benneteket a szövetségre, amelyet velem kötöttetek minden időkre, és felelevenítem azt, hogy ez a 

szövetség ne sérüljön meg. Kérdezlek titeket, Izrael emberei: Akartok-e bejutni az örök életbe és Velem 

lenni? - Érezzétek most, amint megerősítem és beteljesítem a próféciákat, és türelemmel tanítalak 

benneteket, hogy a jövőben minden szó, amely szájatokból kijön, a lelketekből szülessen, amelyet 

előzetesen szeretetem készített elő, és az irgalmasság cselekedeteivé alakuljon át testvéreitek számára. 

35 Kezdd el szeretni felebarátodat, viseld szenvedéseidet alázattal, munkáld meg kenyeredet 

homlokod verejtékével. Szeressétek magatokat, ahogyan én szeretlek benneteket, és vigyázzatok erre a 

nemzetre, amelyet kiválasztottam mindenki közül, és amelyet "gyöngyszemnek" neveztem, amelybe 

elhelyeztem kegyelmi ajándékaimat. 

36 Ne viselkedj úgy, mint Tamás, amikor próbára teszlek, ne kérd, hogy engedjem meg neked, hogy 

az oldalamon lévő sebbe dugd az ujjaidat, hogy higgy. Ha olyan tanítást kell adnom nektek, amely 

megremegteti a lelketek, ne ítéljetek meg Engem félre, ne kételkedjetek, hogy ne sírjatok utána 

bűntudatból. Mert életetek a próbák és csodák, a fájdalmak, majd az örömök útja, amelyen a szellem a 

tökéletességhez vezető létrán formálódik. 

37 Ne legyetek olyanok, mint Péter, ne tagadjátok meg Őt, aki oly nagy szeretettel adta nektek a 

tanításait, és ne szégyelljétek, hogy ehhez a néphez tartoztok, és hogy birtokában vagytok a szellemi 

ajándékoknak, amelyeket rátok bíztam, mert akkor meg fogtok tagadni Engem, nem háromszor, mint az a 

tanítvány, hanem ezerszer ezerszer, mert megsokasodtatok, és a hitetlenségetek más nemzetekben is 

érezteti majd hatását. 

38 Vigyázzatok, nehogy Ügyemet elárulják, nehogy Júdás magja csírázzon a szívekben, és - amikor e 

szívek számára eljön az ébredés órája - zavarodottságukban azt higgyék, mint az a tanítvány, hogy a testi 

halál megszabadítja őket a bűntudattól, amelyet elkövetett vétkük okozott. Különben a lelki völgybe 

jutnak, anélkül, hogy békét találnának a lelküknek, amely soha nem hal meg. 

39 Nézzétek, hogyan mutatom meg nektek az igazi életet, amikor közeledek hozzátok, és éreztetem 

veletek jelenlétemet. De kevesen vagytok, akiket érdekel ennek megismerése; a többiek fokozatosan 

"haldoklanak" hit hiányában, mert nem hittek Bennem, amikor emberré lettem a Második Korszakban. Ma 

ismét kételkedtek Szavamban és nyilvánvaló cselekedeteimben, és próbára tesztek Engem, pedig csak 

azért jöttem, hogy szellemi életre keltselek benneteket, és megismertesselek benneteket az igazsággal. 

40 Lelkem olyan Szenvedélyen megy keresztül, amely nem ér véget. Minden pillanatban 

felmagasztosul a kereszten, és a töviskorona a halántékomat szorítja. Felszakadnak a sebeim, és újból 

feláldozom magam, hogy példámban megtaláljátok a testvéreitek iránti szeretet leckéjét, és örökké éljetek. 

41 Ma a Lélekben jövök hozzátok, és elmondom nektek, hogy Én örökké élek, míg ti gyakran 

meghaltatok, mert bár körülöttetek vagyok, és hallottátok az Igémet, nem tudjátok, hogyan fogadjátok be 

azt a szívetekbe, mint a föld, amikor a magvető megforgatja, és támogatja a mag csírázását. Ezért nem 

hozta százszoros gyümölcsét és nem sokasodott meg a szeretet magja, ahogyan az az Én akaratom. 

42 Ebben az időben ítélem meg az élőket és a holtakat. Szeretetem fénye minden lélekbe és minden 

testre kiárad. "Boldogok, akik gyászolnak, mert megvigasztalódnak." Boldogok az alázatosak, mert ők 

dicsőséget és dicséretet aratnak. 

43 Amikor eljön az idő, fel kell kelnetek, szeretett népem, és szent Igémet kézzelfoghatóvá kell 

tennetek testvéreitek számára. Jó tanítványokként szétszóródtok majd az egész világon, és ez az új 

evangélium, amelyet rátok hagyok, terjedni fog. Ez a fény, amely a Hatodik Pecsétből árad, megvilágítja 

majd az emberiséget ebben az időben, és ezzel együtt a misztériumok is megvilágosodnak. Tanításom 

gyökeret fog ereszteni a különböző nemzetekben, és mindazt, amit az emberek még nem fedeztek fel, meg 

fogják ismerni a világosság által, amelyet a Hét Pecsét ad. De beszéljetek ezekről a tanításokról, amelyeket 

kaptatok, és tanítsátok az embereket parancsaim teljesítésére. 

44 Amikor gyermekeim behatolnak tanításaim lényegébe, meg fogják érteni, hogy az volt az 

akaratom, hogy szellemtől szellemig egyesüljek az emberekkel, hogy visszatértem hozzájuk, mert az Én 

Szövetségem felbonthatatlan. 
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45 Senki sem nevezheti magát élőnek, aki nem ismeri az igazságomat, vagy tanítványnak, aki 

bűncselekményeket követ el, bár rendelkezik ezzel a tanítással. Azért jöttem, hogy visszahozzam azokat a 

szellemeket, akik eltévedtek az útról, és megszabadítsam őket a tudatlanságtól és a bűntől. 

46 Tisztuljatok meg, mint Magdolna, és éljetek az Én szolgálatomra. Szeretetből és bűnbánatból tért 

meg. Mivel a világ nem ébredt rá szeretetemre, tiszteljetek meg Engem (legalább) ti, akik hallottatok 

Engem, azzal, hogy teljesítitek a parancsolatot, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". 

47 A ma háborúban álló nemzetek a "Bolond Szüzek", akik nem akartak ébren maradni, és amikor a 

Házastárs megjelent és kopogtatott az ajtajukon, elaludtak. Ez a nép (itt) megérezte Engem, és ezért 

sikerült megőriznie a békét. 

48 Azért voltam a szolgád, hogy alázatra tanítsalak. Valahányszor igazságosan kértél Engem, 

teljesítettem, a te akaratod az enyém; kérsz Engem, hogy ne szenvedj hiányt a táplálékban, hogy távol 

tartsam a nélkülözést otthonodtól, és megadom neked, ami szükséges. Mindent megadok nektek, anélkül, 

hogy kérnétek, mert én vagyok a ti Atyátok, és szeretlek benneteket. Milyen fájdalom gyötörheti a 

gyermeket, amit az apa nem érez? Ki az közületek, akinek nincs kenyere a szájához, akinek nincs ruhája, 

vagy akinek nincs tetője? - Vigyázok minden gyermekemre. A tiszta levegő táplál téged, a mezők 

magjaikat és gyümölcseiket kínálják neked, hogy tápláljanak. Nem hiányzott a forrás, hogy a szomjadat 

oltó vizet adjon neked. Azért adtam az embernek értelmet, hogy a természetben felfedezve a jólétéhez 

szükséges dolgokat, megkeresse az élet eszközeit, és elegendő életet éljen. Értsétek meg, hogy nem ti 

teremtettétek a lényeket és tartjátok fenn az életüket, hanem Én, aki szeretlek benneteket és minden egyes 

teremtményhez hozzárendelem a sorsát. 

49 Ebben az időben, amikor a Lélekben megismertettem magam, hogy tanításomat adjam nektek, azt 

mondom nektek: teljesítsétek a Harmadik Testamentumot, amelyet rátok hagyok. Lelked jöjjön hozzám 

sietve, fogadd el kegyelmemet, hogy fényem ragyogjon benned, és "az Ige" legyen ajkadon. 

50 Mossátok meg magatokat az engesztelés és bűnbánat könnyeivel. Növeljétek megértéseteket ima 

által, hogy következtetéseitek helyesek legyenek. Akkor érezni fogjátok magatokon ihletem fényét, és 

örömötök mérhetetlen lesz. Miután megkaptátok ezt az isteni sugallatot, elindultok, hogy beszéljetek 

testvéreiteknek az Én Munkámról, és bizony mondom nektek, szavatok az igazság tanúságtétele lesz. 

51 Tanításomat az Ige által ismertettem meg veletek, amelyet sok hanghordozó ajkán keresztül 

hirdettem, sok gyülekezési helyen belül, egy és ugyanazon szellemi jelentéssel és egy és ugyanazon 

formában, és amely (mindegyikben) ugyanazt az utat jelölte ki és ugyanarra a célra mutatott. 

52 Azok közül, akik ebben az időben hallottak Engem, senki sem állíthatja - hazugság nélkül -, hogy 

nem értett meg Engem, mert mindenki, aki elhívást kapott, előre felkészült. Szavam isteni kincs, amelyet 

nem akarom, hogy csak magatoknak tartsatok meg. Ne legyetek gazdag fösvények, mert különben, ha azt 

hiszitek, hogy sok bölcsességetek van, nem lesz semmitek. Bizony mondom nektek, az önzés sötétség, és a 

lélek sötétsége tudatlanság. 

53 Részletes és világos az Én tanításom a Harmadik Korszakban, egy olyan útmutatás, amelyet Illés 

magyaráz el nektek az Igéjével, és amelyet ráadásul szellemi testvéreitek* tanácsukkal megkönnyítenek, 

hogy ne éljetek tévedésben. Melyik tanítványom, aki megkapta ezt a tanítást, lesz képes túl gyengének 

érezni magát ahhoz, hogy teljesítse a parancsomat, hogy ezt az üzenetet eljuttassa az emberekhez? 
* Ez az őrzőszellemekre utal, akiknek szintén megengedték, hogy pártfogoltjaikon keresztül mutatkozzanak be. 

54 Azt akarom, hogy megtanuljátok az aktív szeretet gyakorlásának minden módját és eszközét, hogy 

ne mondjátok Nekem: "Atyám, hogyan akarhatod, hogy megosszam a kenyeremet vagy a pénzemet a 

szomszédommal, amikor az olyan kevés?". - Ha nem tudjátok, hogyan gyakoroljátok a jótékonyságot, nem 

tudjátok a testvéreiteket tanítani ezekre a tanításokra. 

55 Bizony mondom nektek, ha sokszor üres is a kezetek a rászorulókkal szemben, a lelketek mindig 

talál majd magában valamit, amit adhat. Ha anyagilag nincs mit megosztanod a testvéreiddel, akkor a 

lelked ajánlja fel azt a sokat, amije van. De vedd észre, hogy ha szükség van arra, hogy a jótékonyságod 

anyagiakban álljon, nem szabad kibújnod kötelességed teljesítése alól azzal, hogy azt mondod, hogy elég 

volt a (jó) szándékkal. Tanuljatok Atyátoktól, aki mindent megad nektek, a léleknek és a testnek egyaránt. 

Tanuljatok Jézustól, aki arra tanított, hogy mindent adjatok oda testvéreitek iránti szeretetből. 

56 Vigyétek kereszteteket türelemmel és szeretettel, hogy azt mondhassam nektek: Légy áldott! 
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Néhány gyermekem szívében viharokat látok elszabadulni, és nekik azt mondom: figyeljetek és 

imádkozzatok, mert a vihar el fog múlni, és meglátjátok a béke szivárványát újból felragyogni. 

57 Holnap, amikor a nyomorúság beborítja az emberiséget, hálát fogtok adni, mert a ma átélt 

megpróbáltatások miatt sikerült megerősítenetek a lelketek. Ha láthatnátok a fájdalom, az éhség és a 

nyomor képeit, amelyek milliószámra léteznek a háborúban álló nemzetekben, nem mernétek 

panaszkodni; és bizony mondom nektek, ha sokan testvéreitek közül nem is áldanak Engem, legalább nem 

káromolnak! 

58 Figyeljetek és imádkozzatok, tegyétek magatokat méltóvá jótéteményeimre, és imával pusztítsatok 

el mindent, ami az emberi romlottságot okozza. 

59 A közelgő káosz után az emberek keresni fogják Atyai szeretetemet, és minden gyermekemet 

várva megtalálnak Engem. Mert a Harmadik Korszakban az egész emberiség fel fog ismerni Engem, és 

mindenki szellemileg egyesülni fog Isten azonos imádatában. 

60 Az emberek úgy viselkedtek, mint a "Tékozló Fiú"; de amikor már az örökségük utolsó maradékát 

is elherdálták, emlékezni fognak Atyjukra, és visszatérnek hozzá. 

61 Mindannyiótokat figyelmeztetlek prófétai szavammal. Hallgassátok és terjesszétek, hogy holnap, 

amikor látjátok, hogy beteljesedik, rájöjjetek, hogy Atyátok tanított benneteket. 

62 Milyen messze van az emberiség a szellemi harctól, amely közeledik feléje! Hány olyan 

gyermekem lesz meglepve, akinek ajkáról még soha nem hangzott el a nevem, hogy mindenütt dicsérni 

fogják! 

63 Azt mondom nektek, hogy csak akkor mondjátok ki a nevemet, amikor azt elengedhetetlennek 

tartjátok, hogy megtaníthassátok testvéreiteket az Atya iránti tiszteletre. 

64 Amikor látjátok, hogy minden erkölcs, erény és igazságosság eltávozott a világból, annak 

megújítása lehetetlennek tűnik számotokra; de éppen ebben fog megmutatkozni Tanításom nagysága. 

65 Hagyjátok, hogy tanításom kivirágozzon szívetekben. Nézzetek egymásra szeretettel, segítsétek 

egymást lelki feladatotokban, álljatok egymás mellé a megpróbáltatásokban. 

66 Amikor törvényem teljesítésével felkészítettétek magatokat, jeleket adok az emberiségnek, 

amelyek ismertté teszik egyesüléseteket. 

67 Mikor leszel felkészülve arra, hogy testvéreid a szívükben érezzék a vágyat, hogy e nép kebelében 

éljenek? Értsétek meg, milyen súlyos feladat és felelősség hárul azokra, akik az emberi elmén keresztül 

hallottak Engem megnyilvánulásom idején. 

68 Szeressétek egymást, és látni fogjátok, hogy nagy tömegek követnek titeket, mert az emberek csak 

az igaz irgalom és szeretet példájára várnak, hogy kövessék igazságomat. Ha hitet arattok testvéreitek 

szívében, érezni fogjátok szeretetemet lényetekben, és akkor nem lesz nagyobb jutalom a lelketek 

számára, mint a béke. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 50  
1 Mint a pacsirta, amely szárnyait kitárja, hogy beborítsa a kicsinyeit, úgy terjeszkedik feletted az én 

szeretetem. 

2 Ez a hang, amely hív benneteket, az isteni Mester hangja; ez a szó Tőle származik, aki mindent 

teremtett. Ő, akinek hatalma van mindent megtenni, a szeretet és a felemelkedés szentélyévé változtatja 

szíved kövét, és meggyújtja a fényt ott, ahol eddig csak sötétség volt. 

3 Néhányan közületek átalakulnak és felkészülnek Tanításom által, hogy megkeressék azokat, akik 

eltévedtek a sivatagban, mert én így látom az emberi életet - sivatagként. Néhányan egyedül érzik magukat 

a lelkek milliói között, szomjaznak a szomjúságtól, anélkül, hogy bárki is kínálna nekik egy kis vizet; ez 

az, ahová új apostolaimat küldöm. 

Azt akarom, hogy nevemet egyesek ismét szeretettel mondják ki, mások pedig meghatódva hallják. Azt 

akarom, hogy azok is megismerjék, akik nem ismerik. Vannak emberek - idős férfiak, nők és gyermekek -, 

akik semmit sem tudnak a létezésemről. Azt akarom, hogy mindenki megismerjen Engem, és tudja, hogy 

Bennem van a legszeretőbb Atya, hogy mindenki meghallgat Engem és szeret Engem. 

4 Fel kell készülnötök, mert nagyon közel van a pillanat, amikor éreztetni fogom magam a 

lelketekben. Eljövök hozzátok, és bekopogok minden szív ajtaján: Boldog, aki tudja, hogyan adjon nekem 

menedéket. Egyesektől kenyeret fogok kérni, másoktól vizet, ahogyan tanítványom, János megjövendölte 

nektek: "Íme, az ajtóban állok és kopogtatok. Ha valaki meghallja a szavamat, és kinyitja az ajtót, 

bemegyek, és együtt vacsorázom vele, és ő is velem. 

5 Értsétek meg, hogy nem az anyagi dolgokat fogom kérni tőletek, hanem a szellemetek szeretetének 

cselekedeteit. Mert éhségem és szomjúságom az, hogy szeressétek egymást és békében éljetek. 

6 Engedjétek, hogy szeretetem kicsírázzon szívetekben, és ezzel oltsátok a szomjat, amely felemészti 

ezt az emberiséget. 

7 Én nem fáradtam bele a várakozásba; de te belefáradtál a sok vándorlásba, mert hosszúra nyúlt a te 

(fejlődési) utad. Senki se féljen engem követni, mert én leszek a botja. 

8 Harcoljatok azért, hogy az emberiség spiritualizálódjon. Amikor meglátod, hogy megvalósul, 

örülni fogsz és hálát adsz Atyádnak. De ha nem adatik meg nektek, hogy ezt megtapasztaljátok, ne 

féljetek, hagyjátok, hogy elvetésre kerüljön a mag. Mert ha itt nem is aratjátok le a gyümölcsöt, a rátok 

váró életben le fogjátok aratni. Milyen lesz az az élet? - Ne aggódjatok, higgyetek benne, mert végtelenül 

szebb és tökéletesebb, mint az, amelyben ma éltek. A ti nyelveteken nincsenek olyan szavak, amelyek 

leírhatnák vagy kifejezhetnék az Istenit, és ha bármilyen formában leírnám nektek ezt az életet, nem 

fognátok fel spirituálisan, és nem is értenétek meg. Minden világban és minden szinten, ahová eljutsz, 

elmondom neked, amit ott tudnod kell. Mégis sok mindent kell felfednem nektek ebben a világban, hogy 

felemelkedhessetek azokhoz, akik várnak rátok, anélkül, hogy megbotlanátok az út akadályaiban. 

9 Szeretném, ha az ember elsajátítaná a bölcsességet, hogy alázatos és ugyanakkor jótékonykodó 

legyen. Nézd meg, hányan lesznek hiúak egy kis tudás által, nagynak érzik magukat, jogart ragadnak, és 

megkoronázzák magukat a testvéreik előtt. Légy alázatos szívű, légy egyszerű és kedves, akkor 

megkoronázlak, de nem emberi hiúságokkal. Az emberiségnek nem kell látnia ezt a jutalmat. - Ne 

keressetek jutalmat olyan emberek között, akiknek nagyon keveset kell adniuk nektek. Keressétek, hogy 

Ő, aki minden igazság, és aki mindent birtokol, kárpótoljon benneteket. 

10 Ne álljatok meg az életutatokon, ne tegyetek egy lépést sem hátrafelé a fejlődésetekben. 

Gondoljatok arra, hogy mennyi szenvedés és viszontagság vezetett benneteket idáig. A szívek halásza 

megszabadított benneteket és biztonságba hozott benneteket; ne szennyezzétek be magatokat újból. 

Azért küldtelek titeket a földre, hogy vezekeljetek a vétkeitekért, és nem azért, hogy 

megsokszorozzátok azokat. Ne gondoljátok - mert látjátok, hogy minden vétket megbocsátok nektek -, 

hogy igazságosságom soha nem jöhet el hozzátok, és nem kényszeríthet titeket arra, hogy felébredjetek a 

nagyságról szőtt álmotokból. Engedjétek, hogy szeretetem békéje feltárja előttetek mindazt, amit akaratom 

szerint tudnotok kell, hogy ne az igazságosságom fájdalma szóljon hozzátok. 

11 Tanulj, használd az isteni útmutatást, és hagyd, hogy az cselekvéssé váljon. Ez lesz a (legjobb) 

módja annak, hogy bebizonyítsátok, hogy tanultatok Tőlem. De ha megkérdezem tőletek, hogy mit tettetek 

szeretetteljes tanításommal, remélem, nem azt fogjátok válaszolni, hogy nem értettétek meg, amit 
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hallottatok, és hogy minden ismeretlen számotokra. Ha ti, akik hallottátok szavaimat, cselekedeteitekkel 

hamisnak bizonyítanátok szeretetemet és igazságosságomat, milyen magot hagynátok a földön? 

12 Ebben a pillanatban az az akaratom, hogy imádkozzatok a világ nemzeteiért, az emberiségben élő 

testvéreitekért, és megígérem nektek, hogy "pacsirtaként "* fogok leszállni mindannyiótokhoz, ahogyan 

már leszálltam hozzátok. 
* A "pacsirta" költői szimbóluma az Úrnak, aki leszállt hozzánk a Fiastyúkban, hogy megörvendeztessen és 

megvédjen minket, ahogy a pacsirta is megörvendeztet minket énekével, és szárnyaival megvédi a kicsinyeit. 

13 Szeretettel és örömmel látom, hogy mindannyian felkészültetek arra, hogy befogadjatok Engem - 

egyesek jó cselekedeteikkel, mások fájdalmaikkal, megint mások pedig lelki vezekléssel. Tüskés 

ösvényeket kellett bejárnod, hogy elérd a fát, ahol a fülemüle énekel, akinek dala békét ad a szívnek. 

14 Amikor elindultatok az élet, a tapasztalat és a fejlődés útján, az örökségetekkel együtt mentetek; de 

most, hogy meghalljátok a hangomat, ami félig-meddig meglepett benneteket, örökség nélkül találtam 

benneteket. 

15 Milyen örökséget jelent a Mester? - A szellemé. Mert míg egyesek elvesztették, mások elcserélték 

a világ hiúságaira. De eljött a pillanat, amikor szükségét éreztétek a szellemi ajándékoknak, és mivel nem 

találtátok meg azokat magatokban, félve kezdtétek el keresni őket, így vagy úgy. Ezért hívlak titeket 

gyakran "tékozló fiaknak", mert olyanok vagytok, mint az, akiről a példázatomban beszéltem nektek. 

16 A szívetekbe vésődtek a viharok nyomai, amelyek átvonultak rajtuk, a lábatokon még mindig 

frissek a sebek, amelyeket az út tövisei hagytak rajtuk, és egész lényetekben látom egy olyan élet 

gyötrelmeit, amelyről most már értitek, hogy nem lehet az örökkévaló. 

17 Lelked hosszú, álmatlan és könnyekkel teli éjszakán ment keresztül; de a remény, amelybe vetetted 

magad, amikor elindultál, hogy megkeress Engem, nem csalódott. Mert egy gyönyörű hajnal meglepett, és 

pillanatokra elvakította a lelkedet. 

18 Végül a tékozló fiú - aki jelen van mindazok szívében, akik ezt a népet alkotják - visszatért apja 

otthonába, újra meghallotta az Ő hangját, és érezte, hogy végtelen szeretet öleli körül. A szégyen, hogy 

ruhája szakadt, lába pedig szandál nélkül maradt, eltűnt, amikor homlokán érezte az atyai csókot, amely 

annak bizonyítéka volt, hogy az apa, aki már régóta várta a fia visszatérését, mindent megbocsátott neki. 

19 Ezért mondtam nektek ma, hogy mindannyian felkészültetek arra, hogy befogadjatok Engem, és 

hogy méltóvá tettétek magatokat simogatásomra. Amikor megpihentél, és a mellkasodban lévő zokogás 

megszűnt, Atyád, Mesterré alakítva magát, átadta neked az utasításait, hogy elkezdhesd betölteni azt a 

feladatot, amelyre teremtettél és a földre küldtél. 

20 Aki növeli az Atya iránti szeretetét, és az Ő tanítványává válik, az utána már nem tévesztheti el az 

utat. Mindannyiukat beengedem szentélyembe, hogy látva a benne uralkodó tisztaságot és tökéletességet, 

soha többé ne merjék bemocskolni azt. 

21 A neofita örömteli izgalomba kerül az Isteni Mester tanító beszédénél, és az Ő tanításának 

lényegébe hatolva rájön, hogy az örökség, amelyről azt hitte, hogy életútja során elveszett, mindig is vele 

volt. De a szemei nem látták, és a szíve nem érezte, mert süket, vak és érzéketlen volt a szellemi 

ajándékaival szemben. Újra megerősödve, biztonságban és bizalommal, vágyat érez - mivel szereti 

Teremtőjét, és úgy érzi, hogy szereti őt -, hogy ismét bejárja a hátrahagyott ösvényeket. De nem azért, 

hogy eltévedjen, hanem hogy megvilágítsa őket, hogy eltávolítsa a töviseket, hogy felkeresse az eltévedt 

vándorokat, és megmutassa nekik az irányt ahhoz a fához, ahol ő maga is visszanyerte az életet és a hitet. 

22 Boldogok azok, akik fáradhatatlanul keresik az igazságot, és még inkább azok, akik nem tartják 

meg maguknak, miután megtalálták, hanem elviszik az emberekhez, hogy megvilágítsák testvéreik útját a 

fényével. 

23 "Munkásoknak" neveztelek benneteket, és az igazságban azok is lehettek. Megadtam nektek az 

időt, a magot, a vizet, a földeket és a szerszámokat. 

24 Az egyszerű az a szimbólum, amelyben beszélek hozzátok, hogy megértsetek mindent, amit 

ezekben a tanításokban mondani akarok nektek. 

25 Lelkeden hagyom szeretetem harmatát, amely gyümölcsözővé tesz és simogat téged. Sem a 

hegyeken, sem a völgyekben, sem a virágokon nem engedtem, hogy olyan nagy kegyelem áradjon, mint 
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rajtad. Szeretetem mindig veletek lesz; de ez az Ige, amelyet jelenleg az emberi értelem közvetítésével 

adok nektek, nem lesz veletek örökké. 

26 Hallgassátok meg szavaimat, és tartsátok meg őket szívetekben. Ha nem adtam meg az 

emberiségnek, hogy új emberként térjek vissza a földre, ahogyan azt sokan kívánják és meggyőződésük 

szerint kívánják, akkor nem fogom megadni nektek, hogy továbbra is ebben a formában hallgassatok 

Engem a jelzett idő után, ami az 1950-es év végén lesz. Ma még nem tudjátok, mit tartogatok számotokra 

azután az idő után. 

27 Felruházlak benneteket, hogy meggyógyítsátok a betegeket, hogy megvigasztaljátok az özvegyeket 

és az árvákat, hogy a hatalom szavaival megtérítsétek a bűnösöket, hogy meggyógyítsátok a "leprásokat", 

és hogy világossággal töltsétek meg testvéreitek szellemi útját. 

28 Ismét rátok hagyom az élet, a szeretet és a spiritualizáció magját. Ne veszítsd el az örökségedet 

többé az életedben. 

29 Az Én békémet hagyom nektek, mert Én vagyok a béke, amely szétterül a világ felett, mint a 

pacsirta szárnya, amely beborítja a fészekben lévő fiókáit. Mikor lesztek lelkileg olyanok, mint a békesség 

pacsirtái? 

30 Hagytam, hogy a szeretetnek ebben a fészkében szülessetek, ahol soha nem szenvedtetek hiányt 

táplálékban, és ahol tanításaim örömmel töltik el szíveteket. Még gyenge vagy, a szárnyaid még nem 

nőttek ki, a tollaid gyéren állnak. De eljön majd a nap, amikor elég erősnek érzed magad ahhoz, hogy 

szárnyalj a repülésben, hogy legyőzd a távolságokat és dacolj a viharok tombolásával. Ne viselkedjetek 

úgy, mint azok, akik idő előtt el akarták hagyni a fészket, és a földre zuhantak, mert még nem tudták, 

hogyan kell szárnyat verni. Várjatok, amíg megmutatom nektek az utat, akkor nem fogtok eltévedni. Mint 

egy nagy pacsirtaraj, szétszóródtok, magatokkal viszitek az olajágat, mint a béke jelképét, és a fák lombjai 

között új fészket építetek. 

31 Azt kérdezitek tőlem, miért jöttem el hozzátok ebben az időben, és én azt mondom nektek: Nem 

vagytok tudatában mindannak, ami a környezetetekben történik? Nem tudjátok, hogy ami a közelmúltban 

történt a világban, és ami a jelenben történik, az az Én eljövetelem és jelenlétem hirdetését jelenti az 

emberek között? 

32 Nézzétek meg, hogyan ragadta el a háború a legfejlettebb nemzeteket, hogyan érte el a gonoszság a 

fejlődés legmagasabb fokát. A hazugságokat úgy fogadják, mintha azok igazságok lennének; a tudomány, 

miközben nagy titkokat tár fel az emberiségnek, megengedte, hogy pusztításra használják fel őket. És hány 

tisztességtelen tevékenységet hagyott jóvá a világ jónak! Éppen ekkor jelenek meg nektek, hogy 

megvilágosítsam elméteket és megállítsalak benneteket a szakadékba való eszeveszett menekülésetekben. 

33 Örök igazságommal szólok hozzátok, és elmondom nektek: Ha élvezetet keresel és tudományra 

vágysz, akkor Bennem megtalálod az igazi tudományt és az igazi élvezetet. 

34 Milyen kicsi a bolygótok, és mégis milyen messze éltek egymástól! Mennyi viszály van a 

világotokban! 

35 Az ember már nem tudatlan, szellemi és intellektuális fejlettsége nagy, ezért felelőssége is nagyon 

nagy a megpróbáltatások órájában. A mostani kor embere talán azt fogja mondani, hogy nem ismeri 

törvényeimet és igazságosságomat. De ez nem az igazság, mert benne van a fény szelleme. Az ok (a 

törvény megszegése miatt) az, hogy a szellem enged a világ kísértéseinek és örömeinek, amelyeknek lába 

elé teszi szellemi ajándékait, és amelyek előtt meghajol. 

36 Emberiség, az irántatok érzett szeretetből lejöttem és ebben a formában materializálódtam. Lelkem 

leereszkedik a mélységekbe, és segítő kezem kinyújtja kezét, hogy megmentse az elveszett bárányokat. 

Arra tanítalak titeket, hogy lélekkel imádkozzatok és kérjetek, ne pedig ajkatokkal; mert nem a testnek kell 

kérnie, hanem a léleknek, amely tudja, hogy mire van szüksége mindkettőnek. Azért adtam nektek a 

nyelvet, hogy kommunikálhassatok a testvéreitekkel. 

37 A szellem nyelve túl van a ti nyelveteken és gondolkodásotokon. Hogyan tudja a test kifejezni azt, 

amit a lélek érez? Mindig ezek a kifejezések lesznek szegények, és tökéletlenek ezek a kifejezések az 

imádságban. Mindig egy könnycsepp, amely szemedből fakad, és amelyet gyakran senki sem lát, jobban 

beszél az Atyához - egy zokogás, amely megfullad kebledben, egy fájdalom, amelyet csendben elém hozol 

és türelemmel elviselsz, vagy jó cselekedeteid, amelyeknek lelki tartalma úgy emelkedik felém, mint 

ahogy a virágok illatot árasztanak. 
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38 Tanításom tényével bizonyítom jelenlétemet közöttetek. Valaki azt mondhatja: "Mester, nehéz a 

tanításodat a gyakorlatba átültetni, és talán nem is illik a mi materialista korunkhoz." De mondom nektek, 

ugyanezt mondták az Igémről a második korszakban, és mégis éppen a pogányok és bálványimádók voltak 

azok, akik a leggyorsabban megtértek hozzá. 

39 Éppen úgy, ahogyan a nagy szenvedés ezen időszakát hirdettem nektek, azt is mondom nektek, 

hogy amikor a zűrzavar véget ér, harmónia lesz az emberek között. 

40 A gőgösök, azok, akik nagynak hiszik magukat, akiknek nincs szeretetük és igazságosságuk, egy 

ideig visszatartva lesznek a túlvilágon, hogy a jóság, a béke és az igazságosság fejlődhessen a földön, és a 

szellemiség és a jó tudomány növekedhessen közöttük. Mert nem lesz szükségetek misztikus* életet élni 

ahhoz, hogy tetszést szerezzetek Nekem, és senki sem lesz kénytelen Engem követni. Mert azokat a 

műveket, amelyeket kényszerből ajánlotok fel Nekem, nem fogadom el. Csak a jóakarat felajánlásai, az 

őszinte impulzusok, a spontán szeretet jutnak el hozzám. Azt sem akarom, hogy a büntetéstől való félelem 

miatt szolgáljatok Engem. Itt az ideje, hogy megtudjátok, hogy Isten nem bünteti a gyermekeit. Ezért ne 

bántsatok Engem többé a rossz ítéleteitekkel (rólam). 
* Teljesen elmerül a spirituális dolgokban és elvonul a világtól. 

41 Soha ne hagyjátok, hogy az önérdek vezéreljen benneteket, és ne adjatok semmit azért, mert előre 

gondolkodtok a jutalomról, mert ez nem szeretet és nem irgalom. Lelked nem várja, hogy a világban a 

szeretetet arassa le jó cselekedeteinek jutalmaként; mert nem azért jöttél a földre, hogy a szeretetet 

learasd, hanem hogy elvetd. Az aratás nem e világból való. 

42 Azok, akik teljesítették feladatukat ebben az életben, békével a szívükben, mosollyal az ajkukon, 

tele elégedettséggel és alázattal hagyták el azt, és megáldottak mindenkit, nem gondolva arra a sok 

fájdalomra, amit a szeretetért, amit elvetettek, learattak. Én vagyok a tökéletes és igazságos jutalom 

munkáitokért. Ne felejtsétek el, hogy azt mondtam nektek: "Mindazt, amit testvéreitekkel tesztek, velem is 

megteszitek". 

43 Ha egy rövid bűnbánati és lelki emelkedettségi aktus kedvéért isteni sugaram leereszkedik ezekre a 

testekre (a hanghordozókra), és ajkukra helyezi azt a szót, amely kifejezi isteni tanításomat, amely 

megmozgat benneteket és megremegtet benneteket szeretetétől - mit fog az Atya csak akkor adni nektek, 

amikor, lelketekben teljes érdemekkel telve, abban a másik világban találjátok magatokat? 

44 Még azt is mondom nektek: Kérjétek tőlem a jogaromat, és én odaadom nektek! Igen, 

gyermekeim, tudjátok, hogyan kell kérni, és minden megadatik nektek; mert ha egy napon méltóvá 

teszitek magatokat jogaromra, nem fogom megtagadni tőletek. De szeretném, ha helyesen értenétek ezt a 

szót, hogy ne legyetek összezavarodva. 

45 Sok elismert tanult ember a világon nem lesz képes felismerni Engem ebben a formában, és 

megtagadnak Engem. De ne lepődjetek meg ezen, mert már régen bejelentettem nektek, amikor azt 

mondtam nektek: "Áldott légy, Atyám, hogy a kiskorúaknak kinyilatkoztattad igazságodat, a tanult és okos 

emberek elől pedig elrejtetted." Ez a te igazságod. Ez azonban nem azért van, mert bárki elől is elrejtem 

Igazságomat, hanem inkább azért, mert azok, akiknek elméje tehermentes, a maguk (szellemi) 

szegénységében vagy jelentéktelenségében jobban tudnak Engem érezni, míg azok, akik tehetségesek, 

akiknek elméje tele van elméletekkel, filozófiákkal és hitbeli tanokkal, nem tudnak sem felfogni, sem 

érezni Engem. De az Igazság, amely mindenki számára szól, mindenkihez el fog jutni a kijelölt időben. 

46 Sokan jönnek majd, és azt fogják mondani nektek, hogy nem Én beszélek hozzátok, hogy nem az 

Én Isteni Lényem az, aki kiárad ebben az Igében. Erre néhányan közületek kétségekbe esnek majd, és 

bánatukban azt mondják majd Nekem: "Mester, hogyan lehetséges, hogy elveszítem a hitemet, és (most) 

továbbra is törvény és Isten nélkül kell élnem?". De bizony mondom nektek, aki érzett Engem és 

megtapasztalt Engem, az többé nem tagadhat meg Engem. 

47 Az eszmék és a sötét erők vihara régóta megosztja az embereket. A fény vihara fogja őket 

egyesíteni ebben az időben. Bábel tornya, amelyet az emberek építettek, elpusztult, de a népek és fajok 

szívében a büszkeség tornya tovább nőtt. Csak egy szellemi vihar tudja lerombolni, és ez a vihar most 

kezdi megingatni alapjait és falait. De amikor ez a torony elpusztul, egy másik fog a helyén emelkedni, 

amely nem pusztulhat el, mert szilárd alapjai nem a széthúzás, hanem a testvériség és a harmónia lesz. 
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48 Hogy segítsek nektek megérteni tanításomat, azt mondom nektek: fogadjatok be Engem a 

szívetekbe, hogy megértsétek a tanítást, amit ebben az időben kinyilatkoztatok nektek. Ez az Ige, amelyet 

nektek adok, az Újszövetség, amely az örök életre vezet benneteket. Boldog az, aki felismeri ennek az 

Igének a magas értékeit, mert akkor fel fogja ismerni a túlvilági világban létező magas értékeket. 

Ne követeljetek bizonyítékot ahhoz, hogy higgyetek, mert ezzel az ókori pogány népeket utánoznátok, 

és most más idők járnak. Ne vigyétek olyan messzire a materializálódásotokat és a kételyeiteket, hogy 

megtagadjátok a prófétáitokat, sőt meg is ölitek őket, ahogyan azt az Első Korszakban tettétek. 

Azért születtetek újjá a testbe, hogy egy lépést tegyetek előre az evolúció útján, nem pedig azért, hogy 

megálljatok ugyanazon a leckénél. Ha az új tanításom mélyebb - nézzétek meg, hogy Én magam hogyan 

magyarázom el nektek, hogy megértsétek. 

49 Mindannyian ugyanazt a tanítást kapjátok, de nem mindannyian ugyanannyi reinkarnációtok van. 

A Harmadik Korszakban éltek, és még mindig vannak, akik nem tudják, hogy melyik korszakban élnek, 

sem azt, hogy mi az igazság, sem azt, hogy melyik a helyes út. 

50 Ez a fény és a szellem ideje, és sokan még mindig nem ismerik Isten igazi imádatát. Míg egyesek a 

legkevésbé sem félnek az Én igazságosságomtól, mások tévesen és indokolatlanul félnek Istentől. 

Azt mondom tanítványaimnak, hogy az embernek félnie kell önmagától, mert ő az, aki dolgozik, aki 

épít vagy rombol. Milyen igazságtalannak mutatkoztok Atyátok előtt, amikor a mély fájdalomban, amit 

magatoknak okoztok, azt mondjátok Nekem: "Uram, miért fenyítesz engem?". - Nem teszek töviskoronát 

gyermekeim fejére, és nem teszek nehéz keresztet a vállukra. Elítélik magukat, megkoronázzák magukat, 

és fáradsággal halmozzák el magukat. 

51 Jézus, az igazságos, elfogadta a koronát, amelyet ti adományoztatok neki, és a keresztet, amelyet 

rászabtatok, mert az Ő áldozata és vére volt az egyetlen, ami méltó arra, hogy példájával kijelölje azt az 

utat, amelyen fel kell mennetek, hogy megtisztuljatok bűneiktől. 

52 Én vagyok a bírátok, de az Én ítéletem, amely visszavonhatatlan és kérlelhetetlen, a szeretetből 

fakad. Ma megítélem az élőket és a holtakat; de tanuljátok meg megérteni, hogy kik az élők és kik a 

holtak. Én vagyok a feltámadás és az élet, új életre keltem azokat, akik halottak voltak az igazság számára. 

Királyként jövök, de nem a hiúság koronáját viselem, mert az én országom az alázatosság országa. Sokak 

számára én vagyok a halott, aki feltámad, mert azért jöttem a Lélekben az emberiséghez, hogy újból 

elmondjam neki, hogy "az én országom nem e világból való", és hogy - hogy meghalljátok Királyotok és 

Uratok hangját - fel kell támasztani a lelketeket, hogy elérjétek Őt. 

53 Aki földi tartózkodása alatt engedett a kísértéseknek, és a világ és a szenvedélyek rabszolgája volt, 

azt a halál erő és a lélek fejlődése nélkül fogja meglepni, ami olyan, mintha a halált magában hordozná. 

54 A gonosz trónol a világban, és minden lehetséges formában imádják. A jót kigúnyolják, és úgy 

harcolnak ellene, mintha káros vagy haszontalan lenne. De amikor a hangom a végtelenségből hív titeket, 

hogy jöjjetek hozzám a jóság útján, amely az egyetlen út, amely hozzám vezet, akkor ez azért van, mert én 

vagyok a Teremtőtök, és mert hozzám tartoztok. Ha kereslek benneteket, az azért van, mert szeretlek 

benneteket, és nem akarom, hogy bárki is elveszítse a boldogságot, amit mindenkinek tartogatok. 

Tolvajként jöttem, hogy meglepjelek, de amit kerestem, az a te lelked. Mivel láttam, hogy nehéz keresztet 

cipelsz, nem kellett megnövelnem a súlyát az ítéletemmel; inkább segítek neked cipelni. 

55 Bizony mondom nektek, nem követelhetek tőletek tökéletes cselekedeteket, mert bűnben 

születtetek és bűnben éltek. De biztosíthatlak benneteket, hogy Szavam ereje által erényeket fogok 

kiváltani szívetekből. Azok az ajándékok, amelyek jelen vannak a szellemedben, és amelyekről az 

emberiség azt hiszi, hogy csak az igazaknak és egy másik kor prófétáinak jártak, most még a nagy 

bűnösökben is megjelennek, és ezen ajándékok révén az emberiség megmenekül. 

56 Szomjazom a szeretetedre, éhezem a békédre. De ha ti is éhesek és szomjasak vagytok, mit tudtok 

adni Nekem? Spirituális küldetésetek beteljesülése a béke. Figyeljetek és imádkozzatok, hogy ezt az 

ajándékot, amelyet rátok bíztam, valósággá tehessétek. Imádkozzatok naponta egy rövid ideig, a 

fennmaradó időt pedig használjátok fel lelki és anyagi kötelességeitek teljesítésére. 

57 Mondjátok meg az embereknek, hogy megkönnyítettem a bűnösök útját, hogy megmeneküljenek a 

kárhozattól. Az elveszetteket keresem, mert az igazak már Velem vannak. 
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58 Megtanítalak arra, hogy szelídséggel és ugyanakkor szilárdsággal járjatok a világban. Amikor 

megnyilvánulásom akkoriban kezdődött, ki tudta volna megmondani nektek, hogy mennyi lelki kegyelmet 

fogtok élvezni? 

59 Utánanéztetek a múlt idők próféciáinak, és rájöttetek, hogy új kinyilatkoztatásomat jelentették be. 

De amikor megkaptátok Mária, a ti Mennyei Édesanyátok megnyilvánulását, néhányan elgondolkodtak: 

vajon Mária jelenlétét is előre kell-e jelezni? - Bizony mondom nektek, ha helyesen értelmeznétek János 

apostol próféciáit, akkor felfedeznétek, hogy az ő "Jelenlétének" is ebben az időben kellett lennie. 

60 Hányan azok közül, akik ehhez a néphez tartoznak, még csak nem is kutatták a szentírásokat; mert 

a szellemük ihlete és a szívük hite azt mondta nekik legbensőbb lényükben: Ez az Isteni Mester. Ő a mi 

Spirituális Anyánk. 

61 Bizony mondom nektek, bárhol is nyilvánul meg Lelkem, Mária anyai gyengédsége és jósága jelen 

lesz. 

62 Miért ítélték meg sokan rosszul? Gondoljatok bele: Ha csak nőként élt volna, és küldetése arra 

korlátozódott volna, hogy megszülje azt a testet, amelyben "Az Ige" megnyilvánult, akkor nem hagytam 

volna őt anyaként rátok, közvetlenül a kereszt lábánál, és tanítványaim sem tekintettek volna rá úgy, mint 

saját anyjukra, miután a Mester eltávozott. 

A jelen korban, amikor az emberiség egy része tagadja tisztaságát és isteniségét, egy másik része pedig 

Egyetemes Anyaként ismeri el, és fanatikus, tudatlan és bálványimádó kultuszokkal imádja őt, én küldöm 

nektek fényemet, és megadom jelenlétét, hogy az ő Igéje által, amely anyai lényeget, végtelen 

gyengédséget és isteni vigasztalást terjeszt, elmenjetek az emberekhez, és hordozzatok szívetekben egy 

szentélyt, amelyben a legkedvesebb felajánlásotok az lesz, amit Mennyei Édesanyátoknak szenteltek. 

Akkor méltán viselhetitek a trinitárius-mariánus spiritiszták nevet. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 51 
1 Tanítványok, milyen örömmel és gyengédséggel fogad ma a szívetek Engem! Ennek az az oka, 

hogy korábban Szellemi Édesanyátok köztetek volt, és beborított benneteket Isteni Lényével. 

2 Micsoda öröm lesz a lelketekben, ha egyszer az őt fogva tartó anyagon kívül, a béke régióiban él, 

és mindig hallja a Mennyei Anya hangját, mint egy isteni dalt. 

3 A Szellemi Anyátok iránti hit és szeretet egy olyan mag, amelyet rátok bízok, hogy ápoljátok 

testvéreitek szívében. Mindazok, akik kegyelmem által megkapták a jelet a homlokukra, előre fognak 

menni, és megvilágítják az utat. Réges-régen megparancsoltam ugyanezeknek a szellemeknek, hogy 

házaik ajtaját jelöljék meg egy bárány vérével, a szövetség és a megtisztulás jelképeként. Egyedül Én 

tudom, miért jelöltelek meg mindenkor, egyedül Én ismerem sorsodat és vezeklésed útját, és ezért 

igazságosságom mindig keres téged, hogy távol maradj a gonosztól. 

4 Amikor akkoriban a hangom megszólalt, mint egy csengő hangja, azonnal felismertétek, hogy ki 

hív, és elindultatok, hogy meghallgassatok Engem, és később kövessetek Engem. - Egyikőtök sem érzi 

magát királynak vagy úrnak a Tőlem kapott ajándékok vagy a méltóság miatt, amellyel felruháztak 

benneteket. Legyetek a legalázatosabbak, és egyben a legszorgalmasabbak (törvényem betartásában). 

5 Ez a spirituális tevékenységednek az az időszaka, amikor a fejlődés útján szerzett tapasztalataid 

segíteni fognak neked. Amikor a földön éltetek, mindig a kényelemre és az élvezetekre törekedtetek, 

amikor pedig a túlvilágon éltetek, akkor a szemlélődő életre szorítkoztatok. Csak most kezditek megérteni 

létezésetek célját és szellemi feladatotok valódi természetét. 

6 Az emberek minden nap új barázdákat nyitnak az erkölcsi romlásnak, és nektek, Jézus munkásai, 

oda kell elültetnetek ezt a magot, hogy jó cselekedeteitek példája tanúskodjon Tanításom igazságáról, és 

megszabadítsa testvéreiteket az "anyagelvűségtől". 

Hagyd, hogy életed mindig a helyes úton siklik. Aztán, amikor a halál megnyitja az örökkévalóság 

kapuit a lelked előtt, a testvéreid azt mondhatják: "Íme, ez egy igaz ember volt!". És amikor belépsz a 

jelenlétembe, az Atya azt mondhatja neked: "Jöjj, örökké velem fogsz élni!". 

7 Illés, aki a harmadik korszak szellemi pásztora, az, akire a szellemek az Úr nyájának juhaiként 

rábízták magukat. Ő az, aki összegyűjti azt a száznegyvennégyezer embert, akiket Isteniségem jelével 

jelölök meg, és amikor megjelölték őket, igazságosságom a földre hull. Ma Illés világosságot gyújt 

minden lélekben, hogy a megpróbáltatás órájában senki ne vesszen el. 

8 Emberek, fénysugaram az Igévé válik hanghordozóimon keresztül, hogy elmagyarázza nektek 

Tanításomat. Ez az Ige megérintette szíveteket, megmutatta nektek az utat, amely a boldogsághoz vezet, és 

megkönnyíti keresztetek terhét. Erősödjetek meg az Igémben, hogy bátran állhassatok ellen a 

megpróbáltatásoknak, és azt szeretettel és szelídséggel a gyakorlatba is átültessétek. Ne féljetek az 

emberek elszabadult nyelvétől - ne felejtsétek el, hogy nagy próbatételnek kell lennetek. 

9 Szükséges, hogy az emberiség újból fellázadjon ellenem, szükséges, hogy az emberek felderítsék 

munkámat. Csak így lesznek képesek felfedezni az igazságot és az igazságos törvényt, csak így lesznek 

képesek megtalálni jelenlétemet, és tisztán felismerni bölcsességemet és szeretetemet. 

10 Ebben a csatában egy nagyon fontos feladatot kell teljesítened. De ne gondoljátok, hogy ti vagytok 

a törvényem tulajdonosai, mert a törvény Én vagyok, és ti csak értelmezői vagytok. 

11 Örüljetek annak a gondolatnak, hogy nincsenek pompás templomaitok, amelyeket valaki 

lerombolhatna, mert ugyanúgy megtarthatjátok az összejöveteleiteket egy egyszerű kamrában, mint egy 

völgyben vagy egy hegyen. Ahol gyermekeim összegyűlnek és hívnak Engem, ott velük leszek. Azt is 

mondom nektek, hogy nem lesz emberi erő, amely megállíthatná ezt az Igét, amely megszakítás nélkül fog 

jönni az Én akaratom által kijelölt napig. És ha az emberek elhallgattatnák tanítványaim ajkát azelőtt az 

idő előtt, vagy megölnék őket, akkor a holttestük kiáltana! 

12 A próféciák, amelyeket az Igémben adtam nektek, hűségesen be fognak teljesedni. Mert nem 

csaptalak be titeket, nem adtam nektek kenyér helyett köveket, vagy hal helyett kígyókat. Én vagyok az út, 

az igazság és az élet. 

13 A Második Korszakban csak arról a Királyságról adtam hírt, ahonnan jöttem, és ahová be kell 

lépnetek. Most azért jöttem, hogy felfedjem nektek az isteni Atya házának számos szépségét. Ez az új élet 

a kezdete a Béke Országának, amelyet megígértem nektek. 
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14 A nyomom az első alkalom óta jól látható. Járj rajta, haladj előre anélkül, hogy elhagynád a 

keresztedet, mert anélkül nem lehet felismerni téged. 

15 Amit az emberek leromboltak, azt én újjáépítem. 

16 Lépjetek be a hatodik pecsét fényébe és spirituális értelmébe, a könyvbe, amelyben a sorsotok meg 

van írva. 

17 Adok nektek vigasztaló szavakat, másokat útmutatásul, megint másokat éberségre, és néhányat a 

felkészüléshez is, hogy semmi se hiányozzon az útitáskátokból. 

18 Hány prófétám próféciái váltak már most valóra! Joel azt mondta: "Kiárasztom Lelkemet minden 

testre". János apostol látta ezt az időt prófétai látomásaiban, és az Én Igém az örökkévalóságig 

beteljesedik. 

19 Az Isteni Ige visszhangzik e nép szívében. Elkészítetted a lakást, és itt vagyok veled. Az Igaz Élet 

Könyve nyitva fekszik előtted, és minden alkalommal, amikor tanulmányozod, új tanítást kapsz. De 

azoknak, akik apátiájukban mélyen alszanak, nem szabad megvárniuk az 1950-es évet, nem szabad 

megvárniuk, amíg hangosan megszólaló harangom bejelenti távozásomat, és csak abban az órában akarnak 

elindulni, hogy meghallgassanak Engem. Tudjátok, hogy az Én Szavam és szellemi világom szavai nem 

lesznek többé hallhatóak azon év után, amelyet jeleztem nektek. 

20 Megszabadítottalak benneteket, és Vérem az irántatok érzett szeretetem jelképe volt. Nem akarom, 

hogy visszatérjetek a bűnbe, a sötétségbe. 

21 Egy világméretű látogatás közeledik, és azt akarom, hogy népem felkészült legyen, hogy a vihar 

közepén a remény világítótornya legyen, amely megvilágítja a hajótöröttek útját. Bizony, bizony, a föld 

háromnegyede szenvedni fog, megtisztulnak a fájdalomtól. Hallgassatok rám, emberek, mert el kell 

vinnetek ezeket a szavakat minden testvéreteknek. 

22 Ki kell irtanotok a szívetekben az önzést, amit az tartalmazhat, és helyet kell adnotok a szeretetnek. 

Lehetséges, hogy úgy prédikálj a szeretetről, hogy nem érzed azt? Mielőtt a képmutatásnak ezt a maszkját 

feltennétek az arcotokra, addig tanítalak és próbára teszlek benneteket, amíg az őszinteség meg nem 

születik a szívetekben. 

23 Eljön távozásom napja, és azok, akik tudták, hogyan kell felkészülni, szellemileg az Úr jobbján 

találják magukat. De bizony mondom nektek, nagy lesz az engedetlenek száma, azoké, akik átlépik a tiltott 

kört. Ezek lesznek azok, akik, bár sokszor hallgattak Engem, nem tudták, hogyan kell használni vagy 

megérteni a tanítást, és tudatlanságukban kérni fogják az Atyát, hogy még egy ideig legyen velük, noha 

sokszor mondtam nekik: "Az Én szavam egy Király szava, és soha nem veszik vissza"; és: "Inkább múljon 

el az ég és a föld, vagy szűnjön meg a Király csillaga világítani, mint hogy egyetlen szavam se teljesüljön 

be.". Ezért mondom nektek, hogy az volt az akaratom, hogy már megnyilvánulásom első napjaitól kezdve 

bejelentem nektek e megnyilvánulás végét, hogy mindannyian tudjátok és felkészüljetek. 

24 Illés bejelentette az embereknek közelgő érkezésemet, és hasonlóképpen Roque Rojas száján 

keresztül az 1950-es évet jelölte meg távozásom évének, vagyis az emberi elmén keresztül történő 

megnyilvánulás időszakának végének. 

25 Ebben az időben azt mondom nektek, hogy az Én leckéim messze előttetek vannak, ti pedig le 

fogtok maradni. Ha nem akarjátok, hogy a Látogatás napján gyengének érezzétek magatokat, akkor 

sietnetek kell, és meg kell erőltetnetek magatokat, hogy lépést tartsatok a leckéimmel. Csak így fogjátok 

magatokat elég erősnek érezni ahhoz, hogy belépjetek a következő időszakba, a szellem és a szellem 

közötti párbeszéd időszakába. 

26 Feltártam nektek a szellemi világ jelenlétét, hogy érezzétek testvéreitek közelségét, és elfogadjátok 

bölcs tanácsaikat. Azért jöttek, hogy elhozzák nektek a spiritualizációt. Miért akartad minden pillanatban 

lehúzni őket az anyagba?* Nem fog sikerülni, de szenvedést fogsz okozni nekik. 
* Ez azt jelenti, hogy nem terheljük őket anyagi, pénzügyi vagy üzleti ügyekkel. 

27 Ezek a szellemek az Én Istenségemmel összhangban élnek, ti vagytok a halottak, akiket fel akarnak 

támasztani. A hangom állandóan azt fogja mondani nektek: Készüljetek fel! Mert ha nem így lenne, ha 

nem tudatosulna bennetek, hogy a veszélyek és buktatók idejét éltek, akkor a szemetek előtt látnátok a 

hamis Krisztusok, a hamis Illések és a hamis "világosság szellemei" felemelkedését. 
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28 Azt akarod, hogy a világ, az emberek vagy a fájdalom legyen az, ami feloldoz a hibáid alól? 

Emlékezzetek, hogy azt mondtam nektek: "A fát a gyümölcséről ismerik meg", ami úgy értendő, hogy a 

cselekedeteitek alapján fognak megítélni benneteket. Boldogok, akik önátadással és engedelmességgel 

veszik fel keresztjüket. De apostolaim között mindig lesz egy áruló, önző és hamis tanítvány, aki, ha 

tehetné, újból áldozati halálra adna Engem - bár nem szükséges, hogy anyagi testben legyek ahhoz, hogy 

keresztre tudjanak feszíteni Engem, vagy hogy leköpjék Arcomat. 

29 Azt akarom, hogy mindannyian engedelmesek legyetek, nem akarok látni senkit, aki megérdemli 

ezeket a kemény szavakat; mert ha a testvéreitek rólam kérdeznek titeket, ne rejtőzzetek el, és ne 

tagadjátok meg előttük, hogy hallgattatok Rám. Mert senki ne fordítson hátat nekem a megpróbáltatás 

pillanatában, senki ne rejtse el örökségét. 

30 Tanításom minden egyes tanítói megszólításomban kiterjedt; mert szellemi szentélyt akarok 

létrehozni a szívetekben, ahol lakozom, és a béke helyét testvéreitek számára. 

31 Használjátok ki ezt az időt, amikor az Én Igém a Hanghordozón keresztül simogatja a 

szellemeteket. Nyisd ki a szívedet, és tartsd benne ezt a könyvet, mert eljön a pillanat, amikor felébredsz 

mély letargiádból, és fényt keresve fordulsz hozzá. 

32 A szeretet keresztjéről beszélek hozzátok. De most nem vér folyik a testemből, hanem fény, amely 

sugarakban tör elő, és az emberekre hull. Megadtam nektek az Ige ajándékát és az ihlet fényét. A te 

szádból fog elhangzani a Hét Pecsét titkának magyarázata, hogy az emberiség megismerje az igazságomat. 

Ez az Ige, amelyet nektek adok, el fogja távolítani a sötét kötést az emberek szeméről. Minden gyomot ki 

fogunk gyomlálni, és a helyükre jó magot fogunk vetni. 

33 A vér, a bűn és a bűn nyomain jársz, és átkozod azokat, akik ezeket hagyták, anélkül, hogy tudnád, 

hogy ezek a nyomok nem azok-e, amelyeket egy előző életedben hagytál hátra. Ezért ne érezzétek 

magatokat mentesnek a felelősség alól ebben az időben. Akkor meg fogjátok érteni, hogy igazságosságom, 

bármilyen keménynek és kérlelhetetlennek is tűnik nektek, csak szeretetet tartalmaz. 

a bölcsesség kincsét, amelyet hanghordozóimon keresztül árasztottam ki ebben az időben; de csak 

1950-ben való távozásom után fogjátok megadni e szó teljes értékét, amikor a fülemüleim elhallgatnak 

ezen isteni énekekért. 

34 Az Én Szavam egy Királyé, az Én Akaratom egy, és amikor eljön az az idő, semmi és senki sem 

fogja megváltoztatni parancsaim és tanácsaim rendjét. 

Egyesek azt mondják, hogy 1950 még messze van, és hogy még van idő a szabad akarat élvezésére, 

hogy később még lesz idő megtérni és betölteni törvényemet. Milyen szegény és tudatlan az, aki így 

gondolkodik és érez! Ki tudja, hány napja van még hátra a földön? Ki az ura annak, hogy akarata szerint 

meghosszabbítsa létét? 

35 Senki sem kívánja, hogy lelke nyomorúságos maradékká váljon, amikor földi ruhája megszűnik; és 

ne tegyétek lelketekből szenvedő árnyékot, amely ajtóról ajtóra és szívről szívre koldul a fény 

alamizsnájáért, noha Lelkem folyamokban árasztotta rá azt. 

36 Figyeljetek, újoncok: a Mester azt akarja, hogy - amikor ez a szó már nem hangzik el - ti legyetek 

gyermekeitek, a rátok bízott új nemzedékek szellemi mesterei. Tanítanotok kell a spiritualizációt és az 

erkölcsöt, akkor magotok be fog kerülni a magtáramba. 

37 A Második Korszak képmutató farizeusai minden lépésnél keresztezték az utamat, remélve, hogy 

hibát találnak a Munkámban, hazugságot a Szavaimban, de soha nem találtak. 

38 Ebben a jelen időben Jézushoz hasonlóan titeket is meg fognak keresni, de mivel nem rendelkeztek 

a Mester erejével és bölcsességével, szeretném, ha legalább az igaz úton járnátok. Mindazok után, amiket 

mondtam nektek, és az idő után, amit nektek adtam, az imátoknak szinte szellemivé kell válnia. De még 

nem győztétek le a világot, és a szellem sem győzedelmeskedett az anyag felett. 

39 A második korszakban tanítványokat kerestem a Galileai-tenger partján, és amikor megtaláltam 

azokat, akiknek követniük kellett Engem, azt mondtam nekik: "Jöjjetek!", és ők követtek Engem. Mindent 

hátrahagytak, hogy Engem kövessenek. - A tömegeknek, akik hittek az Igémben, azt mondtam: "Aki 

hallani akar Engem, ossza szét javait a rászorulók között, és kövessen Engem. Én tanítom az utat, amely 

az én országomba vezet." Azok a tanítványok, akik később a Krisztus által hirdetett szeretet és igazság 

apostolai lettek, tudták, hogyan kell megingatni az akkori népek szellemi és erkölcsi alapjait. Szeretetükkel 

és vérükkel pecsételték meg az Atyának való átadás művét. Azokból a tömegekből, akik hallgattak 
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Engem, és azokból a népekből, akik később hallgatták tanítványaimat, jöttek ki a tanításomhoz hűségesek, 

a vértanúk. 

40 Ma nem követelem az életeteket, sem a véreteket, mert ma már más időkben éltek. Mindazonáltal, 

nem tudnátok-e valami hasonlót tenni, mint amit azok tettek szeretetben, önmegtagadásban és hitben? 

41 Néhányan azt mondják Nekem: "Atyám, kész vagyok az életemet adni érted"; de Én azt 

válaszolom nektek: "Nem, fiam, ne add az életedet anélkül, hogy tudnád, miért. Inkább tartsd meg, hogy 

hasznára lehess a testvéreidnek, és amikor befejezted a küldetésedet, akkor alázatosan add át Nekem"." 

42 Ma azt mondjátok: "Uram, nem csak kenyérrel élünk. Gyere el hozzánk, és add meg a szavadat." 

43 Életetek viszontagságai közepette emlékeztek rám. Ti vagytok "az erős emberek", de a legnagyobb 

szenvedés pillanataiban a Megfeszítetthez fordultok, hogy erőt kérjetek tőle. 

44 Elég erősek voltatok ahhoz, hogy keressetek Engem és kövessetek Engem, és az intuíciótok 

elvezetett titeket Hozzám, bár az emberek mindent megtettek, hogy elrejtsék az (igaz) Út fényét, 

ígéretemet, hogy újra eljövök, a Második Korszakról szóló próféciáimat és János apostolom 

kinyilatkoztatását. 

45 Mindennek ellenére tudtátok, hogyan kell elhatárolódni a bálványimádástól és a fanatizmustól, és 

hogyan kell megvédeni a szellemetek hitét. És amikor hallottátok, hogy Krisztus visszatért, és hogy 

jelenleg az embereket tanítja, válaszoltatok a hívásra, és felismertétek annak a formának az 

egyszerűségéből, amelyben megismertette magát, a hely szerénységéből és azok egyszerűségéből, akik 

követték Őt, hogy ez a Mester. Ha azt mondták volna nektek, hogy az emberek palotáiban tette magát 

ismertté, nem hittétek volna el, mert a galileai rabbi alázatosságának emléke még nem tűnt el az 

elmétekből. Akkor sem lettetek volna képesek felfogni, ha Ő ismét emberi lényben testesül meg. De 

amikor láttátok Őt szellemi formában a világba jönni, éreztétek, hogy ez a fény a Szentlélektől származik, 

és ez azért van, mert tudjátok, hogy nem jövök kétszer ugyanabban a formában. 

Tanítványok, zárjátok be a fületeket a beszédre és a véleményekre, amelyeket az emberek rólatok 

alkotnak; ne feledjétek, hogy ezek együgyűek. De mindig legyetek felfegyverkezve, hogy ne oltsák ki 

hitetek fényét. 

46 Feltárom nektek a titkot, hogy soha ne térjetek le az igaz élet útjáról, mert jelenleg nincs senki a 

világon, aki képes lenne az igazság ösvényén vezetni benneteket. A titok az, hogy hagyjátok, hogy a 

lelkiismeretetek vezessen benneteket, mert én benne vagyok. 

47 Minden embernek és minden nemzetnek vannak vezetői; de ha megkérdezném tőlük: "Hová 

vezettek titeket?", mindannyian azt mondanák nekem: "A fájdalomba, a szakadékba és a pusztulásba." Ez 

a válasz nem lehet más, mint hogy "a fájdalomba, a szakadékba és a pusztulásba". 

48 Részletes magyarázatot adok nektek arról, hogy milyen az az út, amely Hozzám vezet, 

megtanítalak titeket arra, hogy tisztaságban éljetek a földön, hogy lelki imádatotok tetszetős és hangos 

legyen. Azt mondom nektek, hogy legyetek (valódi) emberek, hogy olyan spiritiszták lehessetek, akik 

teljesítik a "császárral" szembeni kötelességüket, és akik azt is tudják, hogyan teljesítsék az Istenükkel 

szembeni kötelességeiket. 

49 Az emberi életnek vannak törvényei, amelyeket teljesítened kell ahhoz, hogy harmóniában legyél 

vele; a természet megköveteli tőled az adót. Adjátok meg minden egyes törvénynek a neki járó teljesítést, 

de soha ne tévedjetek, ha Nekem ajánljátok fel a világnak járó adót, és ne adjátok meg neki azt az 

áldozatot, amit Nekem kellene. Értsd meg: Aki mindkét törvényt - lelki és anyagi - teljesíti, az Engem 

dicsőít, és el fog érni Engem. 

50 Ezért tanításom nem korlátozódik a szellemre, hanem az emberi életre is vonatkozik, arra az 

erkölcsiségre, amelyet az embernek magában kell hordoznia. Mert ha elmerültök ezekben a tanításokban, 

látni fogjátok, hogy az élet egy, és az Út is egy. 

Ne lepődjetek meg, ha azt mondom nektek, hogy adjatok méltóságot a családoknak, hogy szeressétek a 

szüleiteket, hogy a férjek szeressék egymást, hogy a férfi ne szolgát lásson a nőben, hanem méltó társát, 

hogy a nő lássa a férfiban a védelmező védelmét, a pajzsát, hogy a szülők adjanak a világnak egészséges 

gyermekeket, akik a jó útjára vezetik majd. 

51 Ne csodálkozzatok, amikor azt mondom nektek: Ha a császár (azaz az állam) követeli tőletek a 

munkátok adóját, tegyetek eleget neki, mert ez is egy olyan törvény, amely az emberre nehezedik. 

Fogjátok meg a munka eszközeit, és ragadjátok el a föld kincseit és a szeretet gyümölcseit. 
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52 Keressétek a fejlődést az emberi életben, de soha ne hagyjátok, hogy a túlzott becsvágy uralkodjon 

rajtatok, mert akkor elveszítitek a szabadságotokat, és az anyagiasság rabszolgasorba taszít benneteket. 

53 Minden egyes cselekedetedbe azt tedd bele, amit a lelkiismereted jelez neked, hogy azok igazságot 

tartalmazzanak. Tiszteljétek azokat, akik kormányoznak benneteket, kövessétek felhívásaikat, és 

dolgozzatok velük együtt mindannyiunk javára. 

Tartsátok tiszteletben testvéreitek vallási meggyőződését, és amikor belépsz a templomaikba, őszinte 

áhítattal fedd fel a fejed, tudva, hogy minden istentiszteleten jelen vagyok. Ne tagadjátok meg a világot, 

hogy Engem kövessetek, és ne szakadjatok el Tőlem azzal az ürüggyel, hogy kötelességetek van a 

világban. Tanuld meg mindkét törvényt egybeolvasztani. 

54 Én csak a haszontalantól, a hamisaktól szabadítom meg a lelkedet, hogy képes legyen 

felülemelkedni minden nyomorúságon, rabságon vagy megaláztatáson a földi élet kemény próbatételeiben. 

Halljátok meg a hangomat, amely azt mondja nektek: Nincs senki a földön, akinek hatalma lenne a 

lelketek felett. 

55 Azért kell így szólnom hozzátok, hogy leromboljam a rossz értelmezéseket, amelyeket a 

Tanításomnak adtak. Ma ezeken az embereken keresztül teszem ezt, akik által ismertté teszem magam, 

akik nem igazak, de akiket mégis kiválasztottam, ahogyan az én akaratom volt. 

56 Ők tudják: Minél nagyobb a felkészültségük és a tisztaságuk, annál nagyobb az ihlet, amely az 

elméjükbe jut. Ez az oka annak, hogy megújulnak és javulnak ezek a gyermekeim, akik korábban 

vétkeztek, és akik ma azért küzdenek, hogy méltóvá tegyék magukat arra, hogy ismertté tegyék Szavamat. 

57 Ha a tökéletességet akarod keresni, nem fogod megtalálni a hanghordozókban. Keressétek az Igém 

szellemi értelmében, ott megtaláljátok Jelenlétemet. 

58 Emberek, tanuljátok meg gyakorolni az irgalmasságot annak mindenféle formájában. De ne azért 

tegyétek ismertté tetteiteket, mert csodálatra vagy dicséretre vágytok; mert ez a jutalom csekély, és így 

elveszítitek azt a nagy jutalmat, amelyet én tartogatok számotokra. 

59 Nemcsak azt mondom nektek, hogy tisztítsátok meg a lelketeket, hanem azt is, hogy erősítsétek 

meg a testeteket, hogy a belőletek kikerülő új generációk egészségesek legyenek, és a lelkük képes legyen 

betölteni nehéz küldetésüket. 

60 Imádkozzatok, de legyen rövid az ima, hogy a fennmaradó időt a törvény gyakorlásával 

tölthessétek. Csak öt perc imát kérek tőletek; de ezekben adjátok át magatokat Nekem, hogy meghalljátok 

hangomat lelkiismeretetekben. Bizony mondom nektek, nem vagytok mindannyian ébren és imádkoztok; 

mert éles szemem behatolt a szívetekbe, ahová gyakran még ti magatok sem tudtok behatolni, és felfedezte 

mindazt, amit elrejtetek benne. 

61 Ez az emberiség számára az ítélet ideje. Emberről emberre, népről népre és nemzetről nemzetre az 

Én Istenségem ítélkezik. Az emberek azonban ezt nem vették észre, és azt sem tudják, hogy milyen időben 

élnek. Ezért eljöttem a Lélekben, és leküldtem sugaramat az emberi elmére, és közvetítésével felfedtem 

nektek, hogy Ki beszél hozzátok, milyen időben éltek, és mi a feladatotok. 

62 Három Testamentumom tartalmát helyeztem e nép szívébe, és bár tudjátok, hogy birtokában 

vagytok az Igazságnak és a Törvénynek, mégis rosszul ítélik meg egymást. Ez azért történik, mert a 

nemzetek felett lebegő háború hatása titeket is érintett. 

63 Az egyetlen létező Isten beszél hozzátok, akit Jehovának hívtatok, amikor megmutatta nektek 

hatalmát és kinyilatkoztatta nektek a Törvényt a Sínai-hegyen; akit Jézusnak hívtatok, mert benne volt az 

Én Igém; és akit ma Szentléleknek hívtok, mert én vagyok az Igazság Szelleme. 

64 Hogyan lehetséges, hogy három istenséget láttatok, holott csak egy létezik? Mindannyian ennek az 

Istennek a gyermekei vagytok. Miért van az, hogy itt a földön nem tudjátok, hogyan szeressétek egymást, 

mint testvéreket, akik vagytok? Tudjátok, hogy embereket ölnek emberek, hogy folyókban folyik a vér, de 

a földet elárasztó fájdalom nem rázza meg szíveteket. 

Azt mondtam nektek: Imádkozzatok, és ha teljesítitek parancsaimat, nem kell félnetek háborúktól, 

éhínségtől, dögvészektől vagy ismeretlen betegségektől. De ha megszabadultok ezektől a csapásoktól, az 

azért van, hogy imádkozhassatok felebarátotokért és gondoskodhassatok róla. Ne kételkedjetek az ima 

erejében, mert ez a szellem legnagyobb fegyvere. 

65 Az ember ostoba keze megnyitotta a kapukat, amelyek visszatartották a megtisztulás erőit és 

elemeit, amelyek az emberiségre érkeztek. 
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66 Földi nemzetek, nagyon keserű poharat isztok, és szívetek legmélyéig érzitek a fájdalmat, mert ti 

akartátok. Igyatok türelemmel, hogy ebből a tapasztalatból fényt és hasznot meríthessetek szellemetek 

számára, amikor elindultok, hogy megtaláljátok az igaz utat, amely elvezet benneteket annak a 

templomnak a romjaihoz, amelyet leromboltatok magatokban, és amelyet újra kell építenetek, hogy abban 

az Én hangom szólhasson hozzátok, és újra birtokba vehessétek Törvényemet. 

67 Imádkozzatok és szerezzetek érdemeket, emberek, mert a háború vár a nemzetetekre. Spirituális 

küldetésed vár rád. Ne engedjétek, hogy az éhség, a betegség és a halál elragadjon benneteket. Ha a 

hitetekből hiányzik az erő, akkor a hajadat kell kitépned a kétségbeeséstől, amikor látod, hogy a testvéreid 

megölik magukat, a gyermekeid éheznek. A víz, amit isztok, keserű lesz, hegyeitek és völgyeitek 

kiszáradnak, a fák nem hoznak gyümölcsöt, és ez a föld, amelyet sokan az ígéret földjének tartanak 

gazdagsága és bősége miatt, semmit sem tud majd nyújtani az idegeneknek, akik szabadságot vagy 

kenyeret keresve közelednek hozzá. 

68 Bizony mondom nektek, miközben a bölcsességem rejtett kincse, amely tele van 

kinyilatkoztatásokkal és irgalommal, csak arra az órára vár, amikor az emberiség az Atya felé fordítja 

tekintetét, és hangosan és alázatosan megmutatja magát, hogy elárassza mindazzal, amit tartogatok 

számára, ti mindig is kihívtátok igazságosságomat, és ebben az időben elfogadtam kihívásotokat. 

Háborús szándékkal jövök, hatalmam nagy, seregeim számosak, és fegyvereim legyőzhetetlenek. A 

végén győztes leszek, de nem a holtak fölé emelkedem (győztes), hanem az élők elé. Senkit sem fogok 

megalázni; mindenki felemeli arcát, hogy dicsérje Nevemet. Ezért közöttetek, népem, azt akarom, hogy 

egységet, irgalmasságot, tiszteletet és szeretetet lássatok, egyik "munkás" a másikért, és egyik közösség a 

másikért. 

69 Azért adom nektek ezt az időt, hogy elpusztíthassátok szívetekben a bálványimádást, a 

fanatizmust, minden haszontalant és rosszat, ami jelen van szokásaitokban és Isten imádásában. Érezzétek, 

ahogy az isteni Ige leszáll az emberiségre, de igazságosságom közepette érezzétek békémet. 

70 Ó, könnyek és vér völgye, ahol az emberek felállítják trónusaikat, hogy imádják magukat, majd 

kezükkel megássák saját sírjukat! Azért jöttem, hogy megszabadítsam őket a bűntől és a haláltól; mert 

megkötözték és rabszolgasorba taszították magukat. Bizony mondom nektek, ez a világ már nem tartozik 

ezekhez az emberekhez, ezért minden pillanatban eltaszítja őket magától. 

71 A Föld, amely önfeláldozó és elnéző anyaként óvta az embereket, mostantól kezdve minden egyes 

sarkon megmutatja nekik az utat, amely nem az ő méhébe, hanem a Magasságba vezet, ahol egy másik 

Anya, a Mennyei Anya várja gyermekei érkezését, hogy beburkolja őket köpenyébe, amely a boldogság 

örök ígérete. 

Az én békém legyen veletek! 
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 Utasítás 52 
1 Tápláljátok magatokat Isteni Lényemmel, legyetek erősek Törvényem teljesítésében, és jutalmul 

békét és vigaszt találtok majd műveitekben. Legyetek igaz közbenjárók testvéreitekért, és hozzátok el 

nekik Lelkem békéjét imáitok és érdemeitek által. Ne fosszátok meg magatokat kegyelmemtől a kísértések 

idején. Erősítsd meg a lelkedet, hogy győztesen kerülj ki a megpróbáltatásokból. 

2 Járj közben, és még érdemeket is szerezz azokért, akik nem szeretnek téged. Viselkedjetek úgy, 

mint Mária, a ti Mennyei Édesanyátok, az Isteni Szószóló, aki közbenjár azért, aki reményét belé helyezi, 

és azért is, aki elzárta előle a szívét, vagy azért, aki megtagadja tisztaságát és isteni természetét. 

3 Nehéz a feladatotok és nemes a sorsotok, emberek. Ne térjetek le többé az általam kijelölt útról. 

Szentélyt építettem a szívetekben; de ne engedjétek, hogy a hit lángja kialudjon benne, vagy hogy az 

eszménykép, amely lelkivé tesz benneteket, meghaljon. Ne borítsd sötétségbe templomodat, mert ha valaki 

bekopogtat a kapuján, nem találja meg a fényt, amit keres, és nem hallja meg hangom visszhangját. 

Viseljétek jelenlétemet és Igémet a szívetekben, és bizony mondom nektek, nem lesz senki, aki 

lerombolná szentélyeteket, vagy visszavonulásra késztetne titeket az úton. Ki lesz képes megakadályozni, 

hogy szeressetek Engem? 

4 Fényem minden elmében világít, és hangom minden lelkiismeretben visszhangzik; az emberek 

mégsem akarnak tudatában lenni annak, hogy milyen időkben élnek. Szükséges, hogy egy "nép" 

felkészüljön arra, hogy átadja a jó hírt az emberiségnek, és azt akarom, hogy ez a nép ez legyen, akit 

kiválasztottam, hogy hallhassák isteni Igémet. 

Amikor folyamatosan azt mondom nektek, hogy szereljétek fel magatokat, az azért van, mert tanúságot 

kell tennetek az emberi elmén keresztül történő megnyilvánulásomról, és ez a tanúságtétel nem 

korlátozódhat a Tőlem tanult tanok ismételgetésére, hanem bizonyítékot kell adnotok a szellemi 

hatalomról - legyen az a makacs bűnösök megtérítése, az elhagyott betegek gyógyítása, vagy bármely más 

cselekedet elvégzése, amit tanítottam nektek. Ne feledjétek, ha úgy mentek munkába, hogy előtte nem 

értétek el életetek megújulását és a spiritualizáció kezdetét, akkor olyanok lesztek, mint a képmutató 

farizeusok, akik hamis erényeikkel hivalkodtak és elrejtették romlottságukat, amikor a szeretetet és az 

irgalmat hirdettétek. Nem akarok őszintétleneket vagy képmutatókat az új tanítványaim között. 

5 Ha lelkesen vágytok arra, hogy tanításom kivirágozzon a földön, akkor vessétek el olyan tisztán, 

ahogyan átadtam nektek, és öntözzétek ezt az isteni magot jó cselekedeteitek vizével. Menjetek az 

utatokra, bízva az én védelmemben. 

6 Ki tudna megállítani vagy elhallgattatni benneteket, amikor Isteni Fényem által inspirálva 

munkához láttok? - Senki, népem, ahogyan az Ő idejében senki sem hallgattatta el Jézust. Ha némán 

hallgatott néhány bűnössel szemben, az azért volt, hogy alázatból leckét adjon nektek, hiszen tetteivel 

tanúságot tett az Igéje igazságáról. 

7 Legyetek tudatában az eltelt éveknek, amelyek során az Én Igém ezeken a hanghordozókon 

keresztül hangzott el, és senki sem volt képes elhallgattatni az ajkukról jövő isteni hangot. Bizony 

mondom nektek, az 1950-es év megszakítás nélkül eljön. De amint ennek az évnek a vége elérkezik, a 

fülemüléim elhallgatnak tanításaim átadására; mert mindaz, amit közvetítésükön keresztül kell mondanom 

nektek megnyilvánulásom e szakaszában, akkor befejeződik. 

8 Tanúságot fogtok tenni tanításomról cselekedetekkel, szavakkal és gondolatokkal, és semmi sem 

fogja megállítani a fényfolyamot, amelyet a lelketekből kitörni fogok. De eljön a csend órája is: Lezárom 

ajkaitokat, és hazahozlak titeket (Hozzám); mert amit a ti közvetítésetekkel akartam mondani, az utolsó 

szóig el lesz mondva. 

9 Azt akarom, hogy mindannyian egyesüljetek anélkül, hogy különbséget tennétek azért, mert 

különböző gyülekezeti helyekre jártok. Mert a mindenkit elérő tanítás egy és ugyanaz, a fény, amely 

megvilágítja elméteket, ugyanaz egyesekben és másokban. 

10 Adtam nektek eszközöket, hogy megvédjétek a hiteteket, és hogy vigyázzatok a rátok bízott 

munkára; de soha nem adtam nektek fegyvereket, hogy egymást bántsátok. Azt akarom, hogy azok, akik 

ezt a népet alkotják, lelki ügyem katonái legyenek, de soha ne ellenségei. 

11 Szívem titkos kamrája ekkor megnyílt, hogy a lelki szegények, az igazságosságra éhesek és 

szomjazók egy szellemi kincs tulajdonosai legyenek. Nem örülsz ennek? Nem remeg-e a szívetek a 
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hálától, ó, emberek? - "Igen" - mondod Nekem. De azt akarom, hogy ez az igen ne szavakból, ne 

gondolatokból álljon, hanem a testvéreitek iránti szeretet cselekedeteivel fejezzétek ki. 

12 Most azt mondom nektek: Pihenjetek néhány pillanatra földi fáradozásotoktól. Sokat gyalogoltál a 

fájdalom terhével a válladon. Jöjjetek a kegyelem forrásához, hogy igyatok ebből a megváltó vízből. 

Jelenleg még gyengék vagytok, de hamarosan erősekké váltok, hogy harcolhassatok az Ügyemért, és 

szembenézzetek a megpróbáltatásokkal. 

13 Fűzze fel a szandálját, mert egy új út vár önre, ahol végtelen lehetőséget talál az irgalom és a 

szeretet elvetésére. Még mindig féltek, és ezért nem akartátok bejelenteni az új időt az emberiségnek. - 

Meg kell értenetek, hogy amit az Atya belétek helyezett, az a testvéreiteké, és ezt tudatni kell velük. 

14 Nem adok nektek új szellemi ajándékokat vagy képességeket ebben az időben, mert az, aminek a 

birtoklásáról tudomást szereztetek, mindig is a szellemetekben volt. De az idő fogytán van, és kérlek 

benneteket: Mire vársz, hogy megkezdhesd a feladatod teljesítését? Arra vársz, hogy a hitetlen emberek 

gúnyt űzzenek az Igémből, az új megnyilvánulásomból, és mindenütt hamisításokat tegyenek közzé? 

15 Tegyétek tanításaimat tettekké, és éljétek meg őket: Bizony mondom nektek, a káromló ajkak 

elhallgatnak, azok, akik lázadók voltak, figyelmesen közelednek majd hozzátok, hogy megtalálják 

Tanításom értelmezését, és nagyon nagyszerű és ékesszóló tanúságtételeket találnak majd Igazságomról, 

ha tetteiteket a szeretet és az irgalom jellemzi. Hányan közülük, amikor látják, hogy meggyógyítod a 

betegeket, elhozzák hozzád szeretteiket, tele azzal a reménnyel, hogy enyhülést találnak szenvedéseikre. 

16 Adjátok át tanításomat tisztán, akkor nem kell elrejtőznötök, hogy meggyógyítsátok a betegeket. 

Mert bizony mondom nektek, ebben az időben nem katakombákat kell keresnetek, hogy gyakorolhassátok 

tanításaimat, hanem a napfényben kell ezt tennetek. - Ne féljetek! Ha nem hisznek a környezetedben, 

akkor egyszerűen elmész más tartományokba, ahol buzgó szíveket találsz. 

17 Nektek kell elsőként meggyőződnetek arról az igazságról, amelyet hirdetni akartok, hogy ezt a hitet 

közvetíthessétek testvéreiteknek. Ha kétségek merülnének fel bennetek, az olyan lenne, mint egy tőr, 

amely halálos csapást mérne az odaadásotokra. 

18 Már három korszak telt el feletted. Értsétek meg, hogy a legmagasabb rendeltetésetek 

beteljesítésére kell törekednetek. Ébredjetek fel spirituális tehetetlenségetekből, és lépjetek előre határozott 

léptekkel az evolúciótok útján. 

19 Ne kérdezd tőlem, hogy miért lepődsz meg még mindig a kísértéseken, pedig az Úr útján jársz. 

Értsétek meg, hogy ilyenkor tesztelnek titeket a leginkább. Ezért mondom nektek mindig: "Figyeljetek és 

imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe. 

20 Közel van a nap, amikor a testvéreid eljönnek, hogy kérdéseket tegyenek fel neked. Elrejtitek-e 

akkor azt, amit oly sok szeretettel kinyilatkoztattam nektek? - Semmi szégyellnivalót nem adtam nektek a 

tanításaimban. 

21 Ne várjátok meg, amíg a földi siránkozások megszaporodnak és a háborús pletykák elszaporodnak, 

hogy összeszedjétek magatokat. Imádkozzatok és végezzétek az irgalmasság napi cselekedeteit, mert ezzel 

ellensúlyozni fogjátok a gonosz hatalmát. 

22 Ha valamelyikőtök nem készül fel a feladatai teljesítésére, az azért van, mert nem ismeri a 

képességeket, amelyeket a szellemének adtam. 

23 Boldogok azok, akik tudják, hogyan találják meg Igém szellemi jelentését, mert az övék lesz ez az 

örökség. Az isteni igazság keresői azok, akik mindig is követték Teremtőjüket. Ebben az alázatos 

megnyilvánulásban megtalálják a Mester jelenlétét. 

24 Kívülről nézve megnyilvánulásom ebben az időben szegényesnek tűnhet. De bizony mondom 

nektek, szentélyt építettem annak az embernek a szívében, aki hallja az Igémet. Ne gondoljátok, hogy 

rangsor létezik azok között, akiket kiválasztottam ebben az időben - mindenkit egyformán szeretek. Ne 

gondoljátok, hogy a hang adománya, amellyel azok rendelkeznek, akik az Én Igémet közvetítik, ezt saját 

érdemeik révén érték el. Olyan nagy ez a kegyelem, hogy az ember csak az Én szeretetem által volt képes 

befogadni. 

25 Ezt a feladatot nehéz teljesíteni annak, aki megkapta. Nagy teher ez a kereszt; mert anélkül, hogy 

elfordulna a világ szükségleteitől és feladná anyagi kötelességeit, a hanghordozónak el kell érnie a 

spiritualizációnak azt a fokát, amely lehetővé teszi számára, hogy befogadja ihletem isteni sugarait. 
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26 Vannak pillanatok, amikor csodálkozol, hogy Isten veled lehet, és ennyi szeretettel adja magát 

tudtodra. A csodálkozásotok abból a tényből fakad, hogy foltjaitok és tökéletlenségeitek tudatában 

méltatlannak érzitek magatokat Atyátok szeretetének eme nagyszerű bizonyítékára. Szeretetem mindig is 

meglepett benneteket, mert úgy ítéltetek meg Engem, ahogyan azt magatokkal szoktátok tenni. Miért van 

az az elképzelésed, hogy a harag, a bosszúvágy vagy az önzés érzése rejtőzik Bennem? Azt mondom 

neked: Amikor belsőleg megítéletek magatokat egy (ön)vizsgálat során lelkiismeretetek fényében, 

vétkeitek őszinte és alázatos megvallása által, méltóvá teszitek magatokat arra, hogy leszálljak, hogy 

beszéljek nektek Királyságomról; mert a bánatotok, amiért megbántottatok Engem, segít megtisztulni. 

27 Ne lepődjetek meg, hogy szeretetem mindenhová követ benneteket bűneitek ellenére. Mindannyian 

a gyermekeim vagytok. Ebben a világban az isteni szeretet képét kaptátok a szüleitek szeretetében. 

Elfordulhatsz tőlük, nem ismerheted el a tekintélyüket, nem engedelmeskedhetsz a parancsaiknak, nem 

hallgathatsz a tanácsaikra; gonosz tetteiddel sebet ejthetsz a szívükön, okot adhatsz arra, hogy a sok 

sírástól kiszáradjon a szemük, hogy fehér hajszálak jelenjenek meg a halántékukon, és hogy az arcukon a 

szenvedés nyomai legyenek; de soha nem fognak megszűnni szeretni téged, és csak áldás és megbocsátás 

lesz számodra. De ha ezek a szülők, akik a földön voltak nektek, akik nem tökéletesek, ilyen nagyszerű 

bizonyítékát adták nektek a tiszta és magasztos szeretetnek ─ miért csodálkoztok azon, hogy Ő, aki ezeket 

a szíveket teremtette és rájuk bízta a szülői feladatot, tökéletes szeretettel szeret benneteket? ─ A szeretet a 

legmagasabb igazság. Az igazságért lettem emberré, és az igazságért haltam meg emberként. 

28 Ebben az időben nem követelek tőletek véráldozatot. Néhányan mégis életüket adták az Én 

nevemben, egy pillanatra elvakítva a fanatizmusuktól, és miután tisztátalan életet éltek. Ezek az akciók 

nem lesznek képesek valódi magokat kicsíráztatni, hanem továbbra is a fanatizmust fogják elősegíteni. 

29 Ezért mondom nektek, hogy érezzétek a saját szavatokat, amikor beszéltek, és éljétek meg a 

szívetekben a tanítást, amit adtok. Semmi sem beszél jobban, mint a saját életed. 

30 Szeretetem ne lepjen meg benneteket, de ne is kételkedjetek benne, ha azt tapasztaljátok, hogy 

gyakran nagyon keserű poharat ürítetek a világban. - Az ember mélyre süllyedhet, sötétséggel telhet el, 

vagy habozhat, hogy visszatérjen Hozzám. De mindannyiuk számára eljön majd az idő, amikor saját 

lényükben fognak érezni Engem, nem fognak (többé) távolinak érezni Engem, és nem lesznek képesek 

Engem idegennek tekinteni, vagy megtagadni létezésemet, szeretetemet és igazságosságomat. 

31 Ahogyan az ember megteremtheti a szellemi béke világát a földön, amely hasonló az Én országom 

békéjéhez, úgy romlottsága révén olyan életet is élhet, amely a bűnösök, a gonoszság és a bűntudat 

poklához hasonlít. 

32 A túlvilágon is találkozhat a szellem a sötétség, a romlottság, a gyűlölet és a bosszú világaival, a 

lélek hajlamai, tévelygései és szenvedélyei szerint. De valóban, mondom nektek, mind a mennyország, 

mind a pokol, amelyet az emberek csak földi formák és képek segítségével képzelnek el, nem más, mint a 

lélek fejlődésének különböző szakaszai: az egyik, erénye és fejlődése révén, a tökéletesség csúcsán, a 

másik a sötétség, a bűnök és a téveszmék szakadékában. 

33 Az igaz lélek számára mindegy, hogy milyen helyen találja magát, mert mindenhol ott lesz benne a 

Teremtő békéje és mennyországa. A tisztátalan és zavarodott lélek viszont a legjobb világokban találhatja 

magát, és szüntelenül érezni fogja magában a lelkiismeret-furdalás poklát, amely addig ég benne, amíg 

ezek meg nem tisztítják. 

34 Azt hiszitek, hogy Én, a ti Atyátok, kifejezetten olyan helyeket teremtettem, amelyek arra 

szolgálnak, hogy megbüntessenek benneteket, és így örökké megbosszuljam magam a sértéseitekért? 

35 Mennyire korlátozottak azok az emberek, akik ezeket az elméleteket tanítják! 

36 Hogyan lehetséges, hogy úgy gondoljátok, hogy az örök sötétség és az örök fájdalom az a vég, 

amely egyes szellemekre vár? Még ha vétkeztek is, akkor is Isten gyermekei maradnak örökre.Ha 

oktatásra van szükségük - itt a Mester. Ha szeretetre van szükségük - itt az Atya. Ha megbocsátásra 

vágynak - itt a tökéletes bíró. 

37 Aki soha nem próbál Engem keresni és kijavítani a hibáit, az nem fog hozzám jönni. De senki 

sincs, aki ellenáll az igazságosságomnak vagy a megpróbáltatásaimnak. Csak megtisztulva jöhettek 

hozzám. 

38 Tanítványok, ha abban a pillanatban, amikor halljátok az Igémet, nem értitek azt, tartsátok meg 

emlékezetetekben, idézzétek fel, és a pihenés pillanataiban mérjétek fel. Akkor sok mindent meg fogtok 
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érteni abból, amit tanítottam nektek. Ha nem gyűjtesz tudást, mit tudsz átadni a még eljövendő 

sokaságnak? 

39 Mindannyiótokat különbségtétel nélkül beengedlek Jelenlétembe, hogy átadjam nektek 

tanításaimat. Mielőtt rátok bíznék egy szolgálatot, felszárítom a könnyeiteket, bezárom a sebeiteket, 

csillapítom a lelki éhségeteket és szomjatokat. És amikor már bizonyítékot adtam nektek szeretetemről, és 

meggyújtottam a hit és a remény fényét a szívetekben, azt mondtam nektek: "Mindannyian elhívást 

kaptatok, akartok-e a kiválasztottak közé tartozni?". Aztán néhányan megkérdezik: "Merre és hová vezetsz 

minket?" - Ezek azok, akik a világra és annak örömeire vágynak. A többiek azt mondják Nekem: "Uram, 

nem vagyunk méltók arra, hogy a Te kiválasztottjaidnak nevezzük magunkat, de a Te akaratod legyen meg 

nekünk". - Ezek azok, akik már készen állnak arra, hogy felfelé törekedjenek. 

40 Azoknak, akik követnek Engem, a világ békéjét a szívükre helyezem, hogy "figyeljenek" és 

imádkozzanak érte. A nemzetek hamarosan felküldik imáikat, hogy békét kérjenek Tőlem, amelyet mindig 

is felajánlottam nekik. Korábban megengedtem az embereknek, hogy megízleljék munkájuk gyümölcsét, 

hogy lássák az emberi vér folyamait, és a fájdalom képeit, a hullahegyeket és a rommá vált városokat. Azt 

akartam, hogy az emberek megkövült szívvel lássák az otthonok pusztulását, az ártatlanok kétségbeesését, 

az anyákat, akik a fájdalomtól elborulva csókolják gyermekeik széttépett testét, hogy közelről lássák az 

emberek kétségbeesését, félelmét és siránkozását, hogy gőgjükben érezzék a megaláztatást, és 

lelkiismeretük megmondja nekik, hogy nagyságuk, hatalmuk és bölcsességük hazugság, hogy az egyetlen 

igazán nagy dolog az Isteni Lélektől származik. 

Amikor ezek az emberek kinyitják a szemüket az igazságra, elborzadnak majd - nem a (borzalmas) 

képektől, amelyeket a szemük lát, hanem önmaguktól, és mivel nem menekülhetnek lelkiismeretük 

tekintete és hangja elől, a bűntudat sötétségét és tüzét fogják érezni magukban; mert számot kell majd 

adniuk minden életért, minden fájdalomért, és még az utolsó csepp vérért is, amely az ő számlájukra 

kiontatott. 

41 Nemcsak azért fogom számon kérni az embereken, amit mások életével tettek, hanem számon 

fogom kérni rajtuk azt is, hogy mit tettek a saját életükkel, a testükkel. Ki mondhatja tehát, hogy 

szellemként jött hozzám éppen akkor, amikor az örökkévalóság órája elhívta volna őt? - Senki! - Mert 

gyakran megrövidíted a létedet az idő előtti öregedés miatt, néha olyan okokból fogyasztanak el, amelyek 

nem érnek meg egy könnycseppet vagy egy ősz hajszálat sem. 

42 Könyörtelen és tökéletes igazságosság vagyok, amely a legtisztább szeretetből fakad, amely a ti 

Teremtőtök, és csak azt kérem, hogy forduljatok el a világ örömeitől, hogy meghallgassátok az Én 

Szavamat. A Mester szívesen kinyitja tökéletes tanításainak könyvét, hogy egy új leckével örvendeztessen 

meg benneteket. Hányszor volt képes egyetlen tanításom is megmenteni benneteket. Ekkor a szellemetek 

felébredt és megérezte a megbízásokat, amelyeket az életben való eredetétől kapott. 

43 Felfedeztem, hogy a szíved a hiábavaló magot rejti, amelyet a földön aratott le; de most magtárrá 

kell átalakítani, amelyben a szeretet cselekedeteinek jó gyümölcsét fogod tárolni. 

44 Az emberek sokasága között vannak a nagy bűnösök, azok, akik a szenvedélyek mocskában 

hemperegtették a lelküket, akik megfosztottak (másokat) a becsületüktől, akik megalázták az öregek ősz 

hajszálait, akik ellopták mások javait, akik bemocskolták a gyermek ártatlanságát és megölték 

felebarátjukat testileg vagy erkölcsileg. 

45 Vannak, akik meghallgatnak Engem, akik meggyalázzák az otthont, akik megsértik az isteni vagy 

emberi törvényeket, akik kioltják a szívek hitét. De amikor hallják, hogy Szavam megérinti szívük 

gyengéd húrjait, azt mondják: "A Bíró az, aki beszél; de milyen kedvességgel érteti meg velünk 

tévedéseinket, és milyen finomsággal tanít és javít ki bennünket." Ez az, amiért a Bíró beszél. Amikor 

azok a szívek elhagyták azt a helyet, ahol ezt a hangot hallották, úgy tűnik számukra, mintha az életet és 

mindent, ami körülveszi, nemcsak az anyagi fénytől megvilágítva látnák, hanem túláradva egy isteni 

fénytől, amely a teremtésben mindenütt az emberhez szól. Aztán annak, aki megtisztította magát, a szeme 

előtt egy csodálatos élet jelenik meg ott, ahol ő csak anyagot, testi örömöket vagy bűnöket látott. Lelke 

előtt egy olyan lét jelenik meg, amelyet nem is sejtett - tele kinyilatkoztatásokkal, ígéretekkel és 

sugallatokkal. Ez a szeretet csodája, nem csak a szóé; mert hányszor beszéltek emberek finomabb és 

tökéletesebb módon, mint ezek az alázatos és írástudatlan hanghordozók, akik által Én magamat ismertté 



U 52 

150 

teszem. De az a spirituális jelentés, amely e szavak mindegyikébe beletartozik, csak az Isteni Szeretetből 

eredhet. 

46 Kevesen hallották Szavamat ebben a formában, de valóban mondom nektek, hogy minden ember 

hallja hangomat a lelkükben jelen lévő szentély csendjében, még akkor is, ha elméjüknek nem sikerül 

felfognia ezeket az inspirációkat, és ajkuk sem tudja, hogyan fejezze ki mindazt, amit szellemi ajándékaik 

révén folyamatosan kapnak. Ha fel vagytok szerelve, meg fogjátok érteni ezt az igazságot. 

47 Ebben a Harmadik Időben Illés a Pásztor, aki nap mint nap megment a veszélytől. Ő az, aki benyúl 

a hálószobád meghitt zugába, amikor imádkozol, aki melletted áll a "sivatag magányában", és aki követ a 

"hosszú napi utazásokon". Bárhol, ahol szükséged van valakire, aki megvéd, vagy egy hangra, aki 

bátorságot ad, ott van Illés, a harmadik korszak szellemi pásztora. 

48 Ha tudni akarjátok, hol él Illés, akkor azt mondom nektek, hogy a Szellemi Királyságban. Ki tud 

közületek felemelkedni, hogy lássa őt? - Még senki. - Ezért jön hozzátok, hogy előkészítse a szívetekhez 

vezető utakat, hogy aztán a Mester eljöjjön és megvilágosítsa egész lényeteket. De ne gondoljátok, hogy 

azokhoz jövök le, akik nagyobb tisztasággal és tökéletességgel keresnek Engem; nem, én mindenkihez 

jövök, aki Engem keres - ahhoz, aki a bálványa előtt térdel, ahhoz, aki az igazságtól nagyon távol álló 

formákban vagy elképzelésekben fog fel Engem. Mindenki a szellemének képességei szerint keres Engem, 

és nem fogom kioltani a hit lángját, amelyet lényük legrejtettebb részében hordoznak Isten létezésével 

kapcsolatban. 

49 Az az akaratom, hogy ebben az időben az emberek képesek legyenek lélektől lélekig kapcsolatot 

teremteni Urukkal, hogy az ember szívében legyen egy igazi szentély, amelyben hallja az Atya hangját. 

50 Ahhoz, hogy az emberek elérjék a spiritualizáció e fokát, részt kell venniük a vallások nagy 

csatáiban, amelyek felébresztik az elalvó szellemeket, akik (akkor) meglátják az igazság fényét. 

51 Nem gondoljátok, hogy itt az ideje, hogy az emberek olyan imádatot mutassanak be és olyan 

tiszteletet fizessenek Istenüknek, Teremtőjüknek, amely méltó ahhoz, aki fogadja, és ahhoz, aki felajánlja? 

Ha tanulmányozod és megfigyeled a természet különböző birodalmait, végtelen számú példát, tanítást 

és példázatot találsz bennük, amelyeket érdemes példaképül venned. Nem azt mondom nektek, hogy az 

alacsonyabb rendű lények legyenek az uraitok. De én azt mondom nektek, hogy a természet, az egész élet 

egy könyv, amelynek szerzője Isten. Azért nyitottam ki ezt a könyvet az emberek előtt, hogy felismerjék 

benne tökéletességemet, szeretetemet és igazságosságomat - nem szavakban, hanem tettekben. 

52 Ne keressetek Engem a hamisan tanult könyvekben vagy az elméleteitekben, amelyek általában 

tévesek a materializmus miatt, amelyben éltek. Már megkaptátok, hogy szabad akaratotok teljes 

élvezetében járhassatok minden tekintetben. Ma azt mondom nektek, hogy fékezzétek meg a gyors 

haladást, és néhány pillanatra gondolkodjatok el az életben szerzett tapasztalatokon, mindazon, amit 

láttatok, éreztetek és szenvedtetek a hosszú úton, amelyet bejártatok. Bizony, bizony, mondom nektek, aki 

használja ezt a fényt (a tudást), az megtalálja az igazság útját, amely elvezeti őt a saját eredetéhez. Az 

ösvény Én vagyok; aki ismeri, az ismer engem. Én vagyok az út kezdete és vége. Én vagyok az Alfa és az 

Omega. 

53 Én vagyok az Egyszerűség Mestere, aki jó barátként beszél hozzátok a leghétköznapibb nyelven, 

hogy megvilágítsam számotokra a rejtélyeket, és felfedjem azokat a titkokat, amelyek eddig rejtve voltak 

emberi tudásotok elől. 

54 Adj lehetőséget a szellemednek, hogy felfrissüljön az Isteni szemlélésében és az őt irányító 

törvények gyakorlásában. Ne tekintsétek ezt az életet a jólét egyetlen eszközének, és ne a fizikai munkát 

tekintsétek az egyetlen eszköznek. Ne korlátozzátok magatokat a családotok szeretetére, mert a ti 

területetek sokkal kiterjedtebb. Az önzés nem Isten magva. 

55 Az emberek annyira megszerették ezt az életet, hogy - amikor közeledik az óra, hogy elhagyják - 

fellázadnak akaratom ellen, és nem akarják meghallani a hívást, amelyet én intézek hozzájuk. Elutasítják 

országom békéjét, és újabb földi időszakot kérnek az Atyától, hogy továbbra is birtokolhassák világi 

javaikat. 

56 Legyetek érzékenyek, hogy megérezzétek a szellemi életet, és ne elégedjetek meg fejlődésetek 

kezdetével - mert ez az élet ez -, mert a teremtés magasabb művei léteznek felette. 

57 Ne próbáljátok meg visszautasítani a halált, amikor az akaratom szerint közeledik hozzátok, és ne 

kérjétek a tudóst, hogy tegye meg helyettetek azt a csodát, hogy ellenálltok tanácsaimnak és 
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meghosszabbítjátok léteteket, mert mindketten keservesen meg fogjátok bánni ezt a hibát. Készüljetek fel 

ebben az életben, és nem lesz okotok félni a túlvilágra való belépéstől. 

58 Sírva fakadsz, amikor egyikőtök a lelki völgybe távozik, ahelyett, hogy megnyugodnál, mert 

rájössz, hogy újabb lépést tesz az Úr felé. Másrészt ünnepelsz egy ünnepet, amikor egy új lény érkezik az 

otthonodba, anélkül, hogy abban az órában arra gondolnál, hogy ez a szellem azért jött a testbe, hogy 

engesztelést végezzen ebben a könnyek völgyében; akkor sírnod kellene érte. 

59 Mikor fogod azt érezni az idegenek iránt, amit a rokonaid iránt érzel? - Egyetlen házasságból 

szültem meg ennek az emberiségnek a végtelen magvát, amely nagyon hamar családokra, törzsekre, 

népekre és nemzetekre oszlott, és így szokások, nyelvek és vallások közötti különbségeket hozott létre. 

Ezek a különbségek gyűlöletet szültek, és megosztottságot teremtettek egyesek és mások között. Háborúk 

és rivalizálás alakult ki. Káin magja sok gyümölcsöt hozott. De most, hogy az elme fejlődött, és edzettétek 

az elméteket - miért látjátok egymást továbbra is idegennek, gyűlölitek és gyilkoljátok egymást? Ma már 

tudjátok, hogy minden szellem az én Isteni Lelkemből származik, és hogy az emberiség egyetlen párból 

származik, így testvérek vagytok lélekben, sőt vér szerint is. 

60 Milyen messze vagytok az igaz úttól, ha nem érzitek a felebarátotok fájdalmát, még akkor is, ha ő 

a részetek! Látsz valakit, akit még soha nem láttál, és mivel idegennek tartod, nem köszönsz neki. 

Másrészt, amikor egy temetési menetet lát elhaladni, az ember megcsóválja a fejét. Miért nem szenteled 

figyelmedet, szeretetedet és irgalmadat az élőknek? 

Az volt az akaratom, hogy szereteteddel eltöröld a világban létező határokat és különbségeket, de az 

emberek nem így akarták. Azt akarod, hogy emberi vér legyen, amely eltörli a határokat és közelebb 

hozza egymáshoz az embereket? Azt akarod, hogy a háború egyesítse a fajokat? 

A legkorábbi időktől kezdve felkészítettem egy népet, hogy megismerjen és szeressen Engem, hogy 

olyanok legyenek, mint egy fáklya az emberiség között, és néha erősek, máskor gyengék voltak. Ma 

visszaküldtem őket a földre, hogy a próféciák beteljesedjenek. Ez a nép az, amely szellemileg megkapta a 

három Testamentumot, és mivel tudták, hogy ebben az időben az emberi elmén keresztül nyilvánulok meg, 

nem mertek nyíltan megtagadni Engem. Mert a szellemük emlékszik arra, hogy a második korszakban azt 

kiáltották: "Feszítsétek meg a csalót", és ezután keservesen szenvedtek. 

Ma sokan közülük hittek visszatérésemben, mások viszont nem. De ezek is hinni fognak az 1950-ben 

való távozásom után, mert látni fogják, hogy próféciáim beteljesednek, és azt mondják majd Nekem: 

"Uram, amikor beszéltél hozzám, kételkedtem; de most, hogy eltávoztál, és látom, hogy szavad 

beteljesedik, hiszek benned.". 

61 Mielőtt elhallgatnám (külsőleg hallható) Igémet, azok, akiket ti külföldieknek neveztek, közeledni 

fognak, és akik - anélkül, hogy a nyelvi különbségek miatt világosan felfognák ezt az Igét - érezni fogják, 

hogy lelkük békével van tele, és Isteni Lényem táplálja őket. Mert az Én szeretetemet fogják érezni a 

szívükben, és ti már tudjátok, hogy a szeretet a lélek nyelve. Ezek (a külföldiek) is elindulnak majd, hogy 

kövessenek engem, mert népem szétszóródott az egész világon. 

62 A vihar közepette jöttem hozzátok ebben az időben. A béke szivárványa még nem ragyogott fel, a 

galamb az olajággal még nem érkezett meg. De eljön majd a pillanat, amikor Én, a Legfelsőbb Szeretet, 

azt mondhatom minden embernek: Itt vagyok. Akkor mindenki fel fog ismerni Engem és egyesülni fog. 

Ma is ítélkezem az élők és a holtak felett. 

63 A Harmadik Korszakban feltámadtam a feledés sírjából, ahová az emberiség taszított Engem, hogy 

új életre ébresszem őket, mert Én vagyok az Élet. Senki sem halhat meg. Még az is, aki saját kezével 

fosztja meg magát a lététől, hallani fogja, hogy a lelkiismerete szemrehányást tesz neki a hit hiánya miatt. 

64 Azt akarom, hogy apránként egy családot alkossatok, egy olyan népet, amely testben és lélekben 

egész. 

65 Mikor lesz látható közöttetek Ábel szellemi emelkedettsége, Ábrahám engedelmessége, Jákob 

ereje, Jób türelme és János lelkesedése? Ismerd fel a felelősségedet a világban. 

66 Emberek, meneküljetek a bűntől, hogy véretek termékeny mag legyen, és hogy a holnap 

gyümölcse elfogadható legyen. 

67 Nők, arra készítelek fel benneteket, hogy a világnak a béke és a jóakarat gyermekeit adjátok. A 

meddőnek azt mondom: imádkozzatok, ne szégyelljétek a vezekléseteket. Légy odaadó, mert meg foglak 

lepni, és érezni fogod egy új lény szívverését méhedben. 
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68 Nemzzetek tökéletes gyermekeket, mint Teremtőtök, aki csak tökéletes lényeket teremtett, és 

teljesítsétek az isteni parancsolatot, amely megköveteli, hogy szeressétek egymást. 

Az én békém legyen veletek! 



U  53 

153 

Utasítás 53  
1 Miért fedezem fel, hogy attól a naptól kezdve, hogy megismertetem magam veletek, a következő 

napig, amikor új tanítást adok nektek, ilyen rövid idő alatt máris elvesztettétek a békét, amit adtam nektek? 

Ne veszítsétek el életutatokon azokat a kegyelmeket, amelyeket én adok nektek. 

Csüggedten érkeztek az utatokon tapasztalt megpróbáltatások és viszontagságok miatt, bűnbánó szívvel 

közeledtek. Szinte mindig így látlak benneteket, amikor békémet adtam nektek, hogy örömteli bátorsággal 

és hittel járhassátok életetek fejlődésének útját. 

2 Megtanítottalak titeket imádkozni, hogy megszabaduljatok a veszélyektől és akadályoktól, 

csapdáktól és sötétségtől. Megmondtam nektek, hogy még a természet erői is meghallgatják imátokat, 

amikor az igazságosságom érdekében elszabadulnak. El fognak menni feletted anélkül, hogy 

megérintenének, mert tudtad, hogyan kell hittel és őszintén imádkozni. 

3 A mocsokból és a mélységből kiemelem a szellemeteket ebben az időben, hogy ne csak az Istenét 

ismerje meg, hanem önmagát is, valamint a szellemi ajándékait. De előbb át kell mennetek a szenvedés 

olvasztótégelyén, amely megtisztít benneteket. Belső megújulás nélkül ugyanis ajándékaitok nem lesznek 

képesek teljes erejükben tündökölni. 

4 Az emberi szenvedélyek olyanok, mint a vihar, amely a belső szentélyedet ostorozza, és csak az, 

aki imádkozik, elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a megpróbáltatásoknak, és csak az, aki figyel, elég éber 

ahhoz, hogy megvédje magát. 

5 Amikor templomokról és szentélyekről beszélek nektek, nem a gyülekezési helyekre gondolok, 

amelyeket az anyagban építetek, hanem a szívetekre; mert bárhová mentek, ott lesz a templom, és ott 

találjátok majd mindig jelen lévő szeretetemet. 

6 Az emberiség vallásokat teremtett, olyanokat, mint az Énhozzám vezető ösvények. De én azt 

mondom nektek: Ne járjatok többé az emberi értelmezés szerint, amelyet mindenki az Én törvényemnek 

ad. Itt az ideje, hogy mindannyian tudjátok, hogyan fogadjátok az inspirációmat, hogy az a fény vezessen 

benneteket. 

7 Néha megkérdezitek magatoktól: Miért csak ehhez a néphez* szóltam, amikor annyi nemzetnek 

van szüksége rá? - Erre azt válaszolom nektek, hogy azokban a napokban csak az emberek egy csoportja 

volt az, aki szemtanúja volt keresztre feszítésemnek és halálomnak, és mégis a Bárány Vére szétáradt az 

egész emberiségben, hogy megmutassa nekik az utat a saját engesztelésükhöz. Így fogok ma itt e 

közösségekhez szólni; de Lelkem világossága kiárad az egész világra.  

* Az Izrael szellemi népét jelenti, amelyet a mexikói nemzetben élő kis nyáj képvisel. 

8 Minden eszközt, hogy megtanuljatok és ennek megfelelően cselekedjetek, már átadtam nektek, és 

nem akarom, hogy - amikor lélekben jelenlétembe jöttök - aratás nélkül állítsátok be magatokat, és úgy 

tegyetek, mintha a test hajthatatlansága és engedetlensége nem engedte volna, hogy teljesítsétek 

feladatotokat. Mert aki nem győzedelmeskedik a világ kísértései felett, annak nem lesz érdeme, hogy 

megmutassa magát az Úr előtt. A testnek sok ereje van a szenvedélyeiben, hajlamaiban és 

gyengeségeiben, de a szellem magasabb erővel van felruházva, és ezzel képes legyőzni a rosszat. 

9 Milyen érdeme lenne a szellemednek, ha egy akarat és saját hajlamok nélküli testben működne? A 

szellem és a testi burka közötti harc a hatalom és a hatalom közötti küzdelem. Itt találja meg azt a 

próbakövet, amellyel bizonyítania kell felsőbbrendűségét és szellemi nagyságát. Ez az a próba, amelyben a 

szellem gyakran egy pillanatra legyőzi a kísértéseket, amelyekbe a világ a test által beleviszi. Olyan nagy 

az az erő, amelyet ezek (a kísértések) gyakorolnak a lélekre, hogy végül az a benyomásod támadt, hogy 

egy természetfeletti és rosszindulatú erő ránt téged a romlásba, és pusztít el a szenvedélyekben. 

10 Milyen nagy a lélek felelőssége Isten előtt! A húsvér test nem vállalta ezt a felelősséget. Nézd 

meg, hogyan pihen örökre a földben, amikor eljön a halál. Mikor szerzel érdemeket, hogy a szellemed 

méltóvá váljon arra, hogy tökéletesebb otthonokban lakjon, mint ez, amelyben élsz? 

11 A világ olyan koronákat kínál nektek, amelyek csak hiúságról, büszkeségről és hamis nagyságról 

tanúskodnak. Az a szellem, amelyik tudja, hogyan lépjen túl ezeken a hiúságokon, egy másik koronát 

tartogat számára a túlvilágon, az Én bölcsességem koronáját. 
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12 Egyszer felkerestem a völgyeket, a hegyeket, a tengert és a sivatagot, hogy beszéljek hozzátok. Ma 

is azt tapasztaltam, hogy vannak szívek, amelyek békességükkel völgyekhez hasonlítanak, mások pedig 

olyanok, mint a viharos tenger, mint az, amelyik habzott, amikor Jézus a csónakban ment rajta a 

tanítványaival. Egyesek (szellemi) emelkedettségükkel, amikor hallgatnak Rám, olyanok lesznek, mint a 

hegy, mások pedig magányosságukkal és (szellemi) szárazságukkal a sivataghoz hasonlítanak. 

13 Ti, akik halljátok az Igémet - szeressétek, tanulmányozzátok és gyakoroljátok. Hányan, akik 

vágytak rá, nem hallhatják, mert nem kapták meg ezt a kegyelmet ebben az időben. De bizony mondom 

nektek, a visszhangja mindenkit elér, és még nagyobb tisztaságban, mert nem egy ember hangja lesz az, 

ami hozzájuk szól, hanem Isten Lelke. 

14 Ma megmunkálom a szíveteket az Igém vésőjével, megtanítom, hogy érezze mások fájdalmát, 

mert akiben nincs együttérzés, az nem lehet az én apostolom. Nem akarom, hogy a rászorulók, miután 

hiába kopogtattak az ajtódon, zokogva kérdezzék Tőlem, hogy azok-e az Én kiválasztottjaim, akiket 

testvéreik bánatának gondviselőivé, a rászorulók bizalmijaivá és támaszaivá rendeltem. Figyeljetek, 

tanítványok, hogy még az éjszaka közepén is, amikor már mélyen alszotok, észrevegyétek a kezet, amely 

kopogtat az ajtótokon. Ez a rászoruló, aki ma felkeres téged, lehet az, aki a segítő szándékodtól 

meghatódva holnap szintén az Én munkásommá fog átalakulni, és megkönnyíti a küldetésedet. Hányan 

azok közül, akik ma hozzád fordulnak egy kis szeretetet, megértést vagy igazságot kérve, lesznek holnap a 

pajzs, amely megvéd téged, vagy a tanú, amely megment téged. De mit várhatsz attól, aki minden 

fájdalmában bekopogtatott hozzád, és reményét a segítő szándékodba vetette, de aztán nem talált 

meghallgatásra? Jöjjön hozzád az, aki a bűnök iszapjába süllyedt; ha tudod, hogyan kell őt belsőleg 

megmozgatni, bűnbánatot fog érezni. A rongyos ember érezze magát méltónak a házadhoz és az 

asztalodhoz; de ne érezzen ellenszenvet a szegénysége előtt, talán lelkileg tisztább és díszesebb, mint te. 

Ne tartogasd a legjobb figyelmedet és legkedvesebb mosolyodat azoknak, akiknek anyagi javak vannak a 

kezében, vagy akik drága öltözékben mutatkoznak. Szíved ne tekintsen ezekre a különbségekre, és ne oszd 

szét ajándékaid jótékony hatását mindenkinek egyformán. Szenvedés bőven van - mennyi jót tehetsz 

bármelyik napon és bármikor! 

15 Ha megfigyelitek a gyermekeket, látni fogjátok, hogy sok kicsi van szeretet, törvény és kenyér 

nélkül. Ha az ifjúság körében jársz, megtalálod a szenvedélyek küzdelmét, a tévutakat, és ha körülnézel az 

életben érett férfiak és nők között, megtalálod közöttük a tragédiákat, a nagyon keserű poharat: néha az 

özvegységét, a remény és a hit, valamint az igazi lelki bátorítás hiányát, hogy vigasztalják és támogassák 

őket. 

16 Egyedül az Én Igém képes megérinteni a szenvedés által megkeményedett szívet, és érzékennyé 

tenni azt. Sokan közületek olyan sokat szenvedtek, hogy nem éreztétek mások fájdalmát, és közömbösek 

voltatok iránta. 

Sokat beszélek nektek a fájdalomról, és gyakran említem az irgalmasságot, amelyet testvéreitek iránt 

kellene tanúsítanotok, mert annyi szenvedés van a világon, ahány ember, és a jelen időben az emberiség 

szenvedése csak most kezdődik. Ezért készítelek fel benneteket, hogy szeretetetekkel új erőt adjatok 

testvéreiteknek. 

17 Ha a föld nagy nemzeteinek tetszik, hogy a világ "javára" igyanak azzal, hogy felemelik a 

keserűség poharát és kiöntik azt az emberiségre, én e szerény asztalról egy lelki poharat kínálok nektek, 

tele édességgel és élettel, hogy elvigyétek ezt az üzenetet azoknak, akiknek a szívükben a halál, ajkukon 

pedig a keserűség van. 

18 Lépésről lépésre haladjatok a szeretet útján. Hagyd, hogy a viharos szelek gyengülés nélkül 

fújjanak át rajtad. Fületek hallani fogja, hogy azt mondják, hogy a pusztulás útján jártok; de erősítsétek 

meg magatokat szavaim emlékezetében, amikor azt mondtam nektek, hogy köpenyem beborít mindenkit, 

aki a világban járja azt az utat, amelyet szenvedésem véres nyomával jelöltem ki számára. 

19 Azt akarom, hogy arcotok tükrözze lelketek szelídségét, de ne képmutatást; mert amit testvéreitek 

nem látnak, azt én megítélem. - A viharok után, amelyeknek ezt a népet sújtaniuk kell, kevés lesz azoknak 

a száma, akik körülöttem maradnak, mert sokan kétségbe fognak esni a megpróbáltatások miatt. De azok, 

akik megmaradnak, azok lesznek azok, akik munkámat virágzásnak indítják. Akkor minden tiszta lesz, 

mind az anyagi, mind a szellemi téren. Mert Igémmel megnyitottam előttetek az utat, amelyet az emberek 
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gonoszsága és engedetlensége zárt el. Lelki szemeid is megnyíltak, hogy meglásd az igazságot. Ismét 

mondom nektek, hogy minden szem meglát engem. 

Az igaz bűnbánat, amelyet kértem tőletek, azért van, hogy az életetekben megkezdődjön a megújulás. 

Ezért mondom nektek, hogy nem akarom, hogy a képmutatás "ruháival" takarózzatok. Azt akarom, hogy 

jók és őszinték legyetek, és cselekedeteitekkel tanúságot tegyetek tanításom igazságáról. 

20 A bölcsesség nagy kincsére fogsz szert tenni anélkül, hogy szükséged lenne az emberek könyveire, 

mert az egyetlen tankönyved ez az Ige, amelyben nem lesznek hatással rád idegen tanítások, sem rossz 

értelmezések, sem emberek elméletei, hanem csak az Én Törvényem, amely megmutatja neked fejlődésed 

útját. 

21 Anyagiasságotok vastag fátyla olyan tudatlanságba süllyesztett benneteket, amely miatt távol 

éreztétek magatokat az Istentől, és amely elrejtette előletek a fényt, amelynek meg kell világítania a 

szellem életét. Abban az időben Hangom szétszakította azt a fátylat, és megmutatta nektek Szentélyemet, 

új tanításokat tárva fel nektek szívem titkos kamrájából. szellemi megnyilvánulásomkor egyesek 

meggyújtották a hit lámpását, míg mások inkább tovább szemlélték az életet abban a fényben, amelyet 

kevés szellemi tudásuk adott nekik. Mikor fogod megragadni mindazt, amit a lelked számára fel kell 

halmoznod? 

22 Nem tiltom meg nektek, hogy felfedezzétek a természetet, vagy hogy tudást gyűjtsetek, ha ez az 

emberi életetek javát és fejlődését szolgálja. De azt is szeretném, hogy érdeklődjetek a szellemetek 

fényének megszerzése iránt, mert ez lesz az egyetlen dolog, amit magatokkal viszitek innen a túlvilágra, és 

ami a szellemi úton a fejlődésetekhez hasznos lehet. Olyan közel vagyok mindannyiótokhoz, hogy elég, ha 

gondolataitokkal kérdeztek valamit, hogy azonnal megkapjátok a válaszomat. Senki sem vádolhatja az 

Atyát azzal, hogy elzárkózik gyermekeitől. Mert szerető Pásztorként mindig is vigyáztam minden 

juhomra, és igazat mondhatok nektek, hogy egyik sem veszett el, és nem is fog elveszni, mert én 

mindenhol ott vagyok. Fényem mindenütt jelen van, és Atyátok élete és szeretete lüktet az egész 

teremtésben. 

23 Az ember eltévedt törvényem beteljesedésétől; de ma elmondhatom nektek, hogy szeretet-

tanításaimmal sok eltévedt bárányt visszavezetek a felfelé vezető útra. De ha ezek visszatérnek az 

akadálynak, akkor újabbakat hozok, amíg mindannyiukat szeretetem zártságában nem tartom. 

24 Ma már tudod, hogy a fájdalom megtisztítja a lelket és a szívet, és hogy nem ez az első alkalom, 

hogy meg kellett tisztítanod a lelkedet a bűneidtől. A keserűség pohara kiöntötte tartalmát a világra, és ez 

olyan volt, mint egy új özönvíz, de fájdalmasabb, keserűbb és hosszabb ideig tartó. Eljönnek majd az idők, 

amikor nem a fájdalom fogja leigázni és megfékezni az embereket, hanem a lelkiismeretük fénye. Ha még 

mindig szükséged van a fájdalomra, mint béklyóra, az a legvilágosabb jele annak, hogy még nem fejlődtél 

lelkileg. 

25 Ne feledjétek, gyermekeim, hogy a (tökéletesség) hegyét a fájdalom keresztjével a hátatokon kell 

megmásznotok. De értsétek meg, hogy a kereszt, amely (lelkileg) felemel benneteket, nem a bűneitekért 

való viselés keresztje, hanem a másokért való áldozatotok keresztje. 

A férfiaknak azt mondom: legyenek vezetői, védelmezői és védelmezői az embereknek. A nőknek, az 

anyáknak azt mondom: imádkozzatok a szülők, otthon és kenyér nélkül maradt gyermekek nagy 

tömegéért. Imáitok olyanok lesznek, mint a pacsirta szárnyai, amelyek kiterjesztik szárnyaikat, hogy 

beborítsák a fiatalokat. De ebben a pillanatban ne csak a tieidre gondolj, mert ők megkapják anyai 

szeretetedet, hanem azokra is, akiknek a földön nincs másuk, csak a magány és a szeretetéhség. 

Imádkozzatok értük! Ki tudná nálad jobban megérteni e gyengéd szívek hidegségét, ürességét és 

szomjúságát? Imádkozzatok, és hamarosan kenyér, fedél és szeretet érkezik hozzájuk. Ez a megfelelő 

alkalom az irgalmasság gyakorlására. 

26 A Földre száműztek benneteket, erre a bolygóra, amelyet az ember a könnyek völgyévé 

változtatott, noha ez egy csodálatos kert, amelyet a Teremtő elhalmozott áldásaival. De az emberek meg 

fogják tanulni megérteni, hogy a bűneik törlesztése miatt volt a sorsuk, hogy ebben az időben jöjjenek a 

világra, hogy a nyomorúság és a fájdalom e sivatagát a fény paradicsomává, a testvériség és a béke 

helyévé változtassák, ahol teljesül az Én parancsolatom, amely azt mondja nektek: "Szeressétek 

egymást!". 
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27 Azok között, akik Engem hallgatnak, vannak hitetlenek, akik ahhoz, hogy higgyenek, meg akarják 

tapogatni (a kezükkel), ahogy Tamás tette. Nekik azt mondom, hogy egy napon lélektől lélekig 

kapcsolatba fognak lépni Velem. Először is mossák meg edényüket kívül-belül, hogy az Én Igém úgy 

szálljon le rá, mint a kegyelem és az élet harmata a lélek számára. 

28 A betegek meg akarják érinteni a ruhámat, mint a Második Korszakban, hogy a hitük 

meggyógyítsa őket. De én azt mondom nektek: Miért nem érintitek meg Isteni Lelkemet tiszta 

gondolataitokkal, buzgó imáitokkal? Mindent megkapnál, amire a lelkednek és a testednek szüksége van. 

29 Ez az a tanítás, amelyet adok nektek, amellyel arra késztetlek benneteket, hogy mindenkor 

szemléljétek a Könyvet, amelyet megnyitottam előttetek. Ez az Örök Bölcsességem Könyve, amelyet ma a 

Hatodik Pecsétnél kinyitva mutatok meg nektek, tolmácsként használva a Hanghordozót, akit én 

készítettem. 

30 Mindig is tanulmányozni akartátok megnyilvánulásomat, hogy megismerjétek akaratomat és 

parancsaimat, és én válaszoltam kérdéseitekre, mert mindenki, aki szeretetből, az igazság megtalálásának 

vágyával keres Engem, megtalál Engem, lát Engem maga előtt, érez Engem, és felfrissül szeretetemmel, 

ahogyan Én is örömmel tölt el, amikor gyermekeim megmutatják Nekem a gyümölcsöt, amelyet 

szeretetből és irgalmasságból fakadó cselekedeteikkel értek el, amelyekkel enyhítették testvéreik 

fájdalmát. 

31 Ebben a könyvben, amelyet ismét kinyitottam előttetek, minden tanításom benne van, és ami 

benne le van írva, azt meg fogjátok ismerni, és ez a ti boldogságotokat fogja szolgálni, mert a felfelé 

vezető fejlődésetek útjára fog vezetni benneteket. 

32 Vágytok arra, hogy megkapjátok inspirációimat, amelyeket bőségesen árasztottam mindenkor, de 

nem éltek velük. Ma, amikor az emberi elmén keresztül kommunikálok veletek, továbbra is kételkedni 

fogtok-e tanításaimban és a köztetek való jelenlétemben? - Nem a halottakhoz vagy az értelmetlen 

lényekhez beszélek, hanem hozzátok, akik emberi lények vagytok, lelkiismerettel rendelkeztek és ismertek 

Engem. 

Ha a halottakhoz szólnék, ők már feltámadtak volna a sírjukból, ha a kövekhez vagy a természet 

elemeihez szólnék, azok már tanúságot tennének rólam. De gyermekeim hitetlensége nem fogja 

megállítani tanításomat, és ez a könyv továbbra is az igazságról, a kegyelmi életről és a túlvilágról fog 

beszélni. 

33 Mit kerestek a tanításomban, mit akartok tudni, gyermekeim? "A fény", mondják egyesek. 

"Vágyunk a békére" - hallom másoktól. Én mondom neked: Ha felkészültök, az Én Igémben megtaláljátok 

mindazt, amire a lelketek vágyik. Úgy készítettem ezt a nemzetet, mint egy termékeny és áldott mezőt, 

ahonnan láthatjátok az Új Sion hegyét, a földet, amely rátok vár. És holnap, miután átmentetek a világon, 

teljesítve feladatotokat, lélekben a túlvilági ösvényeken találjátok majd magatokat, és mindannyian egy 

"völgyben" egyesültök, egy szellemet alkotva Velem. 

34 Tanulnotok kell, hogy megérthessétek a mostani események okát: Miért jött el Illés ebben az 

időben, és miért adom nektek az Igémet. Illés minden időben előfutáramként jött, hogy előkészítse minden 

ember lelkét. Az első alkalommal Illés jött a földre, közeledett az emberek szívéhez, és a pogányság és a 

bálványimádás rabjainak találta őket. A világot királyok és papok irányították, és mindketten elfordultak 

az isteni törvények teljesítésétől, és a zűrzavar és a hamisság útjára vezették a népeket. Különböző 

isteneknek állítottak oltárokat, akiknek hódoltak. Illés azokban a napokban felállt, és igazságos szavakkal 

szólt hozzájuk: "Nyissátok ki a szemeteket, és vegyétek észre, hogy megszegtétek az Úr törvényét. 

Elfelejtettétek az Ő küldötteinek példáját, és az élő és hatalmas Istenhez méltatlan szektákba estetek. 

Szükséges, hogy felébredjetek, Rá nézzetek és elismerjétek Őt. Semmisítsétek meg bálványimádásotokat, 

és emeljétek fel szemeteket minden kép fölé, amellyel Őt ábrázoltátok." 

35 Illés hallotta a hangomat, amint azt mondtam neki: "Távolodj el ettől a gonosz néptől. Mondd meg 

neki, hogy hosszú ideig nem fog esni több eső, amíg nem parancsolod meg neki az én nevemben." - És 

Illés így szólt: "Nem lesz több eső, amíg az én Uram meg nem jelzi az órát, és az én szavam meg nem 

parancsolja", és ezt mondva elment. - Attól a naptól fogva a föld száraz volt, az esőre kijelölt időszakok 

elmaradtak, és nem jött el. Az égen nem látszott az eső jele, a földeken érződött a szárazság, a jószág 

fokozatosan elszáradt, az emberek a földben ástak víz után, hogy szomjukat oltsák, de nem találtak, a 

folyók kiszáradtak, a fű elszáradt, mert a tűző nap sugarainak engedett, és az emberek isteneikhez 
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fordultak, kérve őket, hogy az az elem térjen vissza hozzájuk, hogy vetni és aratni tudják a magot, amely 

táplálja őket. 

36 Illés isteni parancsra visszavonult, imádkozott és várta Urának akaratát. A férfiak és nők elkezdtek 

elköltözni otthonukból, hogy új földeket keressenek, ahol nem lesz vízhiány. Mindenütt karavánokat 

láttak, és mindenütt kiszáradt a föld. 

37 Teltek az évek, és egy nap, amikor Illés az Atyához emelte lelkét, hallotta az Ő hangját, aki ezt 

mondta neki: "Keresd meg a Királyt, és amikor megadom neked a jelet, a víz újra le fog szállni erre a 

földre". 

38 Illés alázatosan és engedelmesen elment annak a népnek a királyához, és megmutatta erejét a 

hamis isten imádói előtt. Aztán az Atyáról és az Ő hatalmáról beszélt, és megjelentek a jelek: Az égen 

villámlás, mennydörgés és tűz volt látható, majd az életet adó eső zuhogott szakadatlanul. A mezők ismét 

zöldbe borultak, a fák tele voltak gyümölccsel, és virágzás volt. 

39 Az emberek felébredtek erre a bizonyítékra, és emlékeztek Atyjukra, aki Illésen keresztül hívta és 

figyelmeztette őket. 

40 Illés csodái akkoriban számosak és nagyon nagyok voltak, hogy felkeltsék az embereket. 

41 A második korszakban megjelent Keresztelő János, aki bűnbánatra buzdított és felkészítette a 

szíveket a Messiás befogadására. Ez az áldott előfutár azért szólt a tömeghez, mert közeledett Jézus 

igehirdetésének ideje, és szükség volt arra, hogy felismerjék Őt. - Megkeresztelte vízzel, és kiöntötte 

Jézusra is, mondván neki: "Mester, miért kell megkeresztelnem téged, holott makulátlan vagy?". Erre 

Jézus így válaszolt: "Azért kell megtenni, hogy a napi munkámat azzal kezdjem, hogy megmutatom az 

alázatot, hogy ezek itt, akik követnek engem, tudják, hogyan tisztítsák meg és szereljék fel magukat, 

amikor elindulnak, hogy teljesítsék a feladatukat". 

42 Illés, egy nagy hatalmú szellem, akit az emberiség nem ismert fel, mindig is az előkészítőm volt. 

Ma ismét eljött, hogy felkészítse a megjelölteket, akik hanghordozóként fognak Engem szolgálni, valamint 

minden embert. 

43 Ha felkészültök és tanulmányozzátok tanításaimat, hogy megismerjétek akaratomat, Illés a 

segítségetekre fog jönni, és támogatásotok és barátotok lesz. 

44 Illés egy isteni sugár, aki megvilágosít és vezet minden lényt, és hozzám vezeti őket. Szeressétek 

és imádjátok őt, mint úttörőt és közbenjárót. 

45 Tanítványok, ha be akartok lépni a Mennyek Országába, igaz cselekedeteket akartok tenni, 

teljesíteni a Törvényt, akkor az Én Munkámat mindenki el fogja ismerni, és ki fog tűnni a vallások és 

tanítások közül, mint az egyetlen út, amelyet Én jelöltem ki az emberek számára. 

46 Jöjjetek hozzám, hogy segíthessek nektek a felkészülésben, üljetek le az asztalomhoz, ahol minden 

tanítványom számára készen áll egy hely, ahonnan részt fogtok venni a tanításomban. Ne aggódjatok, 

hogy az a személy, akin keresztül Én magamat megismertetem, férfi vagy nő, öreg, fiatal vagy gyermek. 

Vizsgáljátok meg tanításaimat, amíg meg nem találjátok e szó isteni jelentését; akkor érezni fogjátok 

jelenlétemet minden egyes kiválasztottamon keresztül. Használja ki ezeket a pillanatokat, mert később 

talán siránkozni fog, ha nem így tesz. 

47 Hadd növekedjen ez a nép, ahogyan a fák növekednek ágaik szaporításával, ahogyan a folyók 

terjeszkednek új folyók és patakok kialakításával. Nézzétek meg, hogyan születnek egyetlen közösségből 

új közösségek a tartományokban és a városokban! 

48 Az Én Lelkem küldte őket (a meghívottakat) a különböző tartományokba, hogy átadják a 

spiritualizáció üzenetét. Miért fordulnak el egyesek a lelkesítés elveitől, amelyeket megmutattam nekik - 

vagyis, hogy minden önérdek nélkül adjanak szeretetet és gyakorolják az irgalmasságot -, és miért adják el 

a szolgálatokat, amelyeket olyan ajándékokkal végeznek, amelyek semmibe sem kerültek nekik? Nem 

emlékeztek arra, hogy az első tanításokban, amelyeket hallottatok, azt mondtam nektek, hogy figyeljetek 

és imádkozzatok, mert a kísértés ott leselkedik a lépcsőfokotok körül? Gondolkodjatok, és emlékezni 

fogtok arra, hogy azt is mondtam nektek, hogy többet tudok adni nektek, mint amennyit kérnetek kell 

Tőlem - hogy korlátozzátok magatokat arra, hogy csak azt kapjátok Tőlem, ami megengedett. 

49 Tudjátok, hogy sorsotok könyvében fel van jegyezve a nap és az óra, amikor a túlvilág kapui 

megnyílnak, hogy befogadják szellemeteket. Onnan fogod látni minden földi munkádat, minden múltadat. 



U 53 

158 

Nem akarod majd hallani az ellened szóló vádaskodó vagy panaszkodó hangokat, és nem akarod látni 

azokat, akik téged neveznek a gonoszságuk okozójának! 

50 Milyen szenvedést, milyen fájdalmat érez egy szellem, amikor eljut a fény és a béke világába, és 

hallja, hogy áldozatainak jajkiáltása eljut oda. Ha nem akarjátok átélni ezt a kritikus helyzetet, akkor már 

most műveljétek meg a rátok bízott földeket, és helyezzétek el rajtuk Tanításom magját annak teljes 

tisztaságában. Ne érezzétek magatokat képtelennek arra, hogy hozzám méltó munkákat végezzetek, és ne 

hagyjátok ott a mezőgazdasági eszközeiteket, amikor a munka még csak félig van elvégezve, hogy 

elfelejtsétek ezt a küldetést, és ismét átadjátok magatokat a világ kísértéseinek. 

51 Jöjjetek gyorsan, hogy meghallgassátok Szavamat. Ne feledjétek, hogy nagyon közel van az a nap, 

amikor már nem halljátok majd ebben a formában. Számotokra már elmúlt az az idő, amikor szükség volt 

arra, hogy próféták jelenjenek meg az emberek előtt, hogy megtérésre intsék őket, és Isten 

igazságszolgáltatásával fenyegessék őket, ha nem hallgatnak erre a figyelmeztető felhívásra. Ma azt 

akarom, hogy ti legyetek azok a próféták, akik felébresztik az emberiséget, és átadják nekik ezt a mennyei 

üzenetet. Csodákat fogok tenni az utatokon, és az igazság fegyvereit adom nektek, hogy harcoljatok, mert 

harcolni fogtok. 

52 Sok görbe utat fogok egyenessé tenni jó tanítványaim igazságosságának felhasználásával. Isten 

Izraelnek nevezett népének szellemi jelenléte a földön érezhetővé válik az emberek között, és sokan 

ráébrednek majd arra, hogy az anyagi formában lefektetett dolgoknak magas szellemi jelentése van. 

53 Bár a szellemek, akik ezt a népet alkották, szétszóródtak a világban és a Szellemi Völgyben, hogy 

teljesítsék a vezeklés kötelességét, most, szeretetem miatt, egyesülve a Szentlélek fényével, amely 

megvilágítja fejlődésük útját, egyesítik útjukon mindazokat, akik éheznek a szabadságra, a békére, az 

igazságra és az igazságosságra, a szeretetre és a megváltásra. 

54 Bizony mondom nektek, Isten népe határtalan, mindannyian hozzájuk tartoztok lelkileg. Ezért nem 

lehetett ezt a népet egyetlen nemzetre vagy fajra korlátozni. Izrael népe, amelyet az első idők prófétái és 

pátriárkái Isten népének neveztek, az egyetemes család szimbóluma, egy olyan nép, amely bölcsen 

kiválasztott lényekből áll, akiket az Én céljaimra választottam ki, és akiket eszközként használtam, hogy 

tanításaimat úgy adjam át az emberiségnek, mint egy könyv, amelyet az emberek előtt kinyitottak - egy 

könyv, amely a szellemi és anyagi fejlődésről, az isteni kinyilatkoztatásokról, a próféciákról, az emberi 

értelmezésekről, a nép sikereiről és tévedéseiről, a fényességről és a hanyatlásról, a szabadságról és a 

rabságról, a fényről és a világosságról szól. 

Sötétség. Ennek a népnek már nem lesz "Ígéret Földje" a lába alatt. Feladata, hogy felkutassa az 

elveszetteket, új bátorságot öntsön a gyengékbe, és megmutassa nekik az utat a sivatagból, amelyen túl az 

Új Jeruzsálem kapui vannak, a Szellemi Városé, amelyben örökké együtt fogtok lakni Mesteretekkel. 

55 A száznegyvennégyezer megjelöltnek az a feladata, hogy buzgón kiálljon a Törvény mellett, hogy 

bátorítsa az embereket az úton, hogy megvédje a hitet. A béke katonáinak, bölcsességem mestereinek, 

minden betegség orvosainak, vigasztalóknak és prófétáknak kell lenniük. 

56 Nagyszerű eseményeknek voltak tanúi a kor nemzedékei. Anélkül, hogy észrevennétek, átélitek a 

nagy csatát, amely nem csak a ti csatatereteken vagy a harcoló nemzetek között zajlik, hanem számos 

területen. Az igazi harc a spirituális térben zajlik, ahová a ti szemetek nem hatol be, az emberi elmében és 

szívben, a tudomány és a vallás embereiben és minden emberi intézményben. Ennek az az oka, hogy egy 

új idő közeledik, amikor a hetedik pecsétnek fel kell nyílnia, és az igazságosság és a világosság 

győzedelmeskedni fog a szellemekben. Előtte olyan szellemeket kell a földre küldenem, akik tele vannak 

kegyelmemmel, és akik gyermekként fogják vezetni az embereket, hogy elérjék az üdvösséget. 

57 Imádkozzatok és érezzétek, hogy Illés siet az űrben egyik végétől a másikig, fényt szórva a sötét 

ösvényeken, megmentve azokat, akik eltévedtek, megtisztítva a szennyezetteket, felébresztve azokat, akik 

tudatlanságban alszanak, és rendet rakva mindenben, mert ez az ő ideje. Ne féljetek tőle, szeressétek őt, 

mert pásztorként jött, hogy elvezessen benneteket az Atyához, a rátok váró mennyei akadályhoz. 

58 Az én szavam és minden prófécia valóra fog válni. 

59 A Második Korszakban egy fához szögeztétek Kezeimet, ugyanazokat a Kezeket, amelyek 

meggyógyították a betegeket, és megsimogatták a gyermekeket, fiatalokat és öregeket. Ma felfedtem a 

jogaimat, de nem azért, hogy visszautasítsam a keresztet, amelyen ti magasztaltatok Engem; nem, szeretett 

gyermekeim, ma szeretettel nyújtom ki őket, hogy áldásomat adjam rátok. 
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Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 54  
1 Boldogok azok, akik elhagyják anyagi javaikat, hogy meghallgassanak Engem. 

2 Azok, akik igénybe vették útmutatásaimat, megerősödtek, és amikor megpróbáltatás érte őket, 

ahelyett, hogy kétségbeestek volna, elkezdtek gondolkodni és imádkozni, és érezték, hogy ezekben a 

pillanatokban az isteni ihlet úgy érkezik elméjükbe, mint egy fénysugár, amely megvilágítja szellemi 

fejlődésük útját. 

3 Bizony mondom nektek, aki tudja, hogyan kell felkészülni és megerősödni törvényem 

teljesítésében, az mindent egyben fog átvészelni, még akkor is, ha viharokon vagy tűzön megy keresztül. - 

Még azoknak is, akik hitben képesek voltak átvészelni a lelküket sújtó próbát, ismét azt mondom, hogy ne 

"feküdjenek le aludni", mert újabb próbák jönnek, és akkor fel kell készülniük. Sokan vannak, akik egy 

nagy megpróbáltatás végén, amikor a "napi munka" már majdnem véget ért, közel álltak ahhoz, hogy 

elessenek, mert legyőzte őket a keresztjük súlya. De ezekben a pillanatokban meghallották a hangomat, 

amely arra bátorította őket, hogy elérjék a végső célt, amely már közel van. 

4 Ha az élet megpróbáltatásait a véletlennek tulajdonítod, aligha leszel erős. De ha van fogalmad 

arról, hogy mi az engesztelés, mi az igazságosság és a jóvátétel, akkor felemelkedést és önátadást találsz a 

hitedben, hogy győzedelmeskedj a megpróbáltatásokban. 

5 Az az akaratom, hogy különböző módokon próbára tegyem a lelkedet, mert én formálom, alakítom 

és tökéletesítem azt. Ehhez minden dolgot és minden embert felhasználok; eszközként használom az igaz 

embert és a gonosz embert egyaránt. Egyszer a fényt használom, máskor a sötétséget teszem szolgámmá. 

Ezért mondom nektek: Amikor kritikus helyzetben találjátok magatokat, emlékezzetek Rám, a 

Mesteretekre, aki minden szeretettel megmagyarázza nektek a megpróbáltatás okát. 

6 Vannak poharak, amelyeket mindenkinek ki kell innia, egyeseknek előbb, másoknak később, hogy 

mindenki megértsen és szeressen Engem. A nyomorúság, a betegség, a rágalmazás, a becstelenség nagyon 

keserű poharak, amelyek nem csak a bűnös ajkára jutnak el. Ne feledjétek, hogy a Mindenható kiürítette 

az elképzelhető legkeserűbb poharat azokban a Második Időkben. Az engedelmesség, az alázat és a 

szeretet, amellyel a szenvedés poharát kiisszuk, könnyebbé teszi a keresztet, és gyorsabban elmúlik a 

megpróbáltatás. 

7 A világ a szellemek iskolája, a testetek csak egy eszköz. A földön a lelki tökéletességhez vezető 

létra különböző fokain haladsz végig, amelyen a lelkek felemelkednek Hozzám, érdemeik erejétől hajtva, 

az Atya elérésére irányuló erőfeszítéseik által, a testvéreiknek adott szeretet által. Aki nem járja végig a 

küzdelemnek ezt az útját, az nem fogja tudni, hogy ki a Teremtője, és nem fogja megismerni önmagát 

sem. 

8 Aki megtagadja a sorsát, az elutasítja az "Istenségem gyermeke" megtisztelő nevét. Ha nem hisz a 

létezésemben, akkor nem tud hinni a szeretetemben sem. 

9 Ha egyesek számára ez az élet rendkívül keserű és szomorú volt, tudjátok, hogy ez a lét nem az 

egyetlen, hogy csak látszólag hosszú, és hogy minden teremtmény sorsában van egy olyan titok, amelybe 

csak Én tudok behatolni. 

10 Ez a hang nem mondta neked: engedelmeskedned kell ennek a szónak. Csak annyit mondott 

nektek: keressétek az igazságot, keressétek a szeretetet, keressétek a békét, és ha ezt találjátok 

tanításomban, amit most hallotok, akkor keressétek tovább. De ha itt nem találtátok meg, keressétek 

tovább. 

11 Mindannyiótoknak megismertetem magam, néha a szíveteken keresztül, máskor a szellemetekben. 

12 Az Én megbocsátó hangomra a halottak felemelkednek a kegyelem életére, megszabadulnak lelkük 

zűrzavarától, és beteljesítik Törvényemet, amely azt mondja nektek: "Szeressétek egymást". Ahol nincs 

megbocsátás - amely mindig a szeretetből fakad -, ott nem lesz sem bűnbánat, sem jó cselekedetek, és 

akkor nem lesz üdvösség. 

13 Hány szellemileg halott embernek kell vándorolnia a világban, arra várva, hogy a testi halál 

elhozza őket az Én jelenlétembe, hogy meghallják az Úr hangját, amely felemeli őket az igazi életre és 

megsimogatja őket. Milyen vágyat táplálhattak volna a megújulás után a földön, hiszen örökre 

elveszettnek hitték magukat, még akkor is, ha úgy érezték, hogy képesek a valódi bűnbánatra és a 

vétkeikért való jóvátételre? 
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14 De azokon kívül, akiktől megtagadták a lelkük üdvösségét, és akik remény nélkül jöttek hozzám, 

azok is eljöttek hozzám, akiket a tudósok a testüket illetően halálra ítéltek. Én, aki birtoklom az életet, 

kiszabadítottam őket a testi halál karmai közül. De mit tesznek a világban azok, akikre a test mellett a 

lélek egészségét is rábíztam? Nem tudják, hogy az Úr milyen magas rendeltetést bízott rájuk, hogy 

beteljesítsék? Nekem, aki az egészség és az élet üzenetével küldtem őket, szüntelenül fogadnom kell az 

áldozataikat? 

15 Most, hogy elém tárjátok bánatotokat, és erőt kértek tőlem, azt mondom nektek: Bízzatok bennem, 

és mindannyian meg fogtok vigasztalódni. 

Nem mindenki hallja úgy az Én Igémet, ahogy ti halljátok, de az Én erőm és az Én világosságom az 

atyai örökség minden lélek számára. Ti azonban elgyengültök, és hagyjátok, hogy legyőzzék a próbák. 

16 Csak én, a te Atyád, hallom és értem a szívedet. Még nem találtátok meg egymás iránt az igaz 

szerelmet. Azt is mondom nektek, hogy ne keressetek szentképeket vagy szimbólumokat, hogy azok 

megkönnyebbülést adjanak nektek. Tanulj meg lélekkel imádkozni, ébreszd fel lényed érzékeny rostjait, 

hogy érezd Jelenlétemet, és élvezd Velem a Szeretetemet. Ne érezd magad elidegenítve Atyádtól. Vagy 

annyira eltávolodtál Tőlem, hogy már nem ismersz fel Engem? 

17 Látom, hogy ebben az időben az emberek hozzászoktak a bűnhöz. A szenvedélyek elszabadulnak, 

a gyerekek korán elveszítik ártatlanságukat, és tiltott gyümölcsöt vesznek magukhoz. Az emberiség a 

gonoszság útjára lépett, és nemzedékről nemzedékre hanyatlik, és egyre mélyebbre süllyed. Ezért jöttem el 

még egyszer, hogy kinyilatkoztassam magam közöttetek. 

18 Imádkozzatok, és értsétek meg Szavamat. Ne csak magatokért imádkozzatok, imádkozzatok a 

számotokra ismert és ismeretlen testvéreitekért, az anyagiakért és a szellemi testvérekért. 

19 Nem ismeritek azt a lelki szegénységet, amelyben az emberiség ma él. Egy nép közbenjárására és 

küzdelmére van szükség ahhoz, hogy minden léleknek világosságot hozzon. 

20 Tisztítsd meg azokat, akik bemocskolták magukat. Fedd fel nekik lelkük ajándékait, tedd őket az 

útra, mint a kisgyermekeket, és vezesd őket Hozzám. Sok beteg embert fogtok találni az utatokon, akiket a 

tudomány nem fog meggyógyítani; azonban magatok között megtaláljátok a lehetőséget, hogy gyógyulást 

hozzatok szenvedéseikre: Meggyógyítod őket a szereteteddel, az általad gyakorolt jó hatással, a 

megújulással, amelyre inspirálod őket. És tanításom ismeretén keresztül, amelyet átadsz nekik, felfedezik 

majd, hogy a gyógyító balzsam a lelki békében és a kötelességek teljesítésében, az egymás iránti 

szeretetben rejlik. 

21 Nem akarom, hogy gyermekeim elszalasszák a lehetőséget az üdvösségükre. Ha a nagy bűnösök 

alázattal és bűnbánattal keresnek Engem, megbocsátom vétkeiket, és lehetőséget kínálok nekik, hogy 

újjáépítsék életüket. A legnagyobb bűnösökhöz intézem hívásomat, hogy megváltsam és megmentsem 

őket. 

22 Megihlettem a fiatalok, az ifjak és a szüzek szívét, hogy új nemzedékeket formáljak. Ezért 

megtisztítottam őket, és ha tudják, hogyan teljesítsék gyermekeikben azt a feladatot, amelyet rájuk bíztam, 

és felkészítik ezeket a szellemeket, és a jó útjára vezetik őket, akkor kommunikálni fogok velük, és ti 

támaszkodni fogtok ezekre az új nemzedékekre, és ők lesznek ennek a munkának a folytatói. 

23 Tartsátok meg a kegyelmet, amelyet köztetek hagyok. Hamarosan lesznek olyanok, akik meg 

akarják akadályozni Munkám előrehaladását. De lesznek mások is, akik segítségemért könyörögve csodát 

fognak kapni; és még ha nem is tartoznak a tanítványaim közé, tanúskodni fognak rólam, mondván: "Az 

Úr meggyógyított engem." Mások azt mondják: "Elvesztettem a legdrágábbat, és Ő visszaadta nekem". 

24 Ne védjétek munkámat hamis tanúvallomásokkal, és soha ne hazudjatok, mert nem tanítottalak 

titeket hazudni. Műveim mindig hangosabbak, és ha tudjátok, hogyan kell értelmezni őket, meg fogjátok 

találni bennük az emberek iránti szeretetemet és irgalmamat. 

25 Ha ostoba szavakat hallotok, hallgassatok, ahogy Jézus is hallgatott a farizeusok előtt. De ne 

féljetek attól, hogy a "ruhátok "* elszakad. Megvédelek téged, és felemellek téged a testvéreid előtt. Ezek 

az emberek, akik elítélnek benneteket, akkor látni fogják, hogy nem tévútra tértetek, hanem közelebb 

kerültetek hozzám. 

Vigyázzatok tetteitekre, és csak az Örökkévaló Bírótól féljetek, aki mindig lát benneteket. 
* Ez a képletes kifejezés a hírnév, a becsület, a személy sérelmére utal. 
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26 Szelídséggel és lelkiséggel tegyetek bizonyságot arról, hogy hallottatok Engem, akkor sokan meg 

fognak térni. Ha nem találsz megértést, hallgass és bocsáss meg. Ha egyesítitek a testeteket a 

szellemetekkel, és teljesítitek a Törvényemet, akkor kegyelmet kaptok az emberiség számára. 

27 Emlékezzetek, áldott emberek, hogy minden gyülekezeti helyen elmondtam nektek, hogy az 

emberiség számára közelednek a fájdalom, a megpróbáltatás és az ítélet ideje, amely az emberiség 

megtisztulását fogja szolgálni. Azt is bejelentem nektek, hogy ezután az idő után öröm lesz a földön. 

28 Évek óta halljátok ezeket az üzeneteket, amelyek olyan tanítások, amelyekkel tanítványokként 

készítelek fel benneteket, hogy holnap fényt vigyetek testvéreitek életébe, és megmutassátok nekik a jó 

utat - mind a testben élő, mind a testetlen lényeknek. Az az akaratom, hogy jó példát hagyjatok magként a 

jövő nemzedékeknek; hogy a kinyilatkoztatások, amelyeket adtam nektek, arra szolgáljanak, hogy 

megerősítsék szellemeteket bölcsességemben és szíveteket a jóságban, és eltávolítsanak belőle minden 

gyomot, amely régóta nőtt lényetekben. Mégis szomorúan mondom nektek, hogy még mindig nem érzitek 

Szavamat, hogy elaludtatok ezekre a megnyilvánulásokra, és hogy műveitek nem tanúskodnak 

Tanításomról. 

29 Azt akartam, hogy mindannyian egy szívet, egy akaratot alkossatok; de látom, hogy még mindig 

megmaradtok a széthúzásotokban. 

30 Elmondtam nektek, hogy minden gyülekezési helyeteken megnyilvánulok, mint az egyetlen Isten, 

aki mindannyiótokat egyformán szeret. Mégis vannak, akik megtagadják a lelki ajándékokat és az 

igazságot másoktól. Hogyan hihetitek, hogy így dicsőítitek tanításomat? 

31 Nemcsak a gyülekezési helyeken tanúsított viselkedésetekkel kell arra törekednetek, hogy 

kedvesek legyetek Nekem és szolgáljatok Engem, hanem életetek minden cselekedetével. De eddig a 

pillanatig nem tartottátok be a törvényemet, sem a szellemi, sem az anyagi téren, és még mindig kezdők 

vagytok, akik nem akarnak hinni. Nem akarjátok, hogy Krisztus továbbra is vezessen benneteket, aki azt 

mondta nektek: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet"? Nem akarod, hogy a Szeretet megmentsen, hogy 

erőssé, vidámmá és derűssé tegyen, hogy a viharok és megpróbáltatások órájában ő legyen az, aki megtart 

és megvéd téged? 

32 Ismerjétek fel, hogy olyan bölcsességet adtam nektek, amely minden emberi tudománynál 

magasabb rendű: a természet erőinek uralását. De ti nem értettétek meg, hogyan kell engedelmes 

bárányként válaszolni a hangomra. Azt állítod, hogy ezek az elemek engedetlenségedben odaadó 

szolgaként hajolnak meg előtted? 

33 Most már értitek, miért van szükségetek arra, hogy halljátok tanításaimat, ahogyan az is lényeges, 

hogy elgondolkodjatok rajtuk, hogy átérezzétek és a gyakorlatba ültessétek őket? 

Figyeljetek és imádkozzatok, mondtam nektek, nehogy váratlanul baj érjen benneteket; de ti nem 

akartok sem figyelni, sem imádkozni. Amikor a megpróbáltatások megostoroztak benneteket, azt hittétek, 

hogy megbüntettelek vagy elhagytalak benneteket. Csak ekkor jutott eszedbe, hogy imádkozz, hogy kérj 

Engem, hogy ne hagyjalak magadra. Ó, bárcsak megértenétek, hogy nem hagylak el benneteket, és hogy ti 

vagytok azok, akik megfeledkeztek rólam! 

Tudnotok kell, hogy nincs olyan másodperc, amikor ne adnék nektek valamit, és hogy másrészt 

gyakran úgy éltek egész életetekben, hogy semmit sem adtatok Nekem. 

34 Azért adom nektek ezeket a tanításokat, hogy tudjátok, hogy mindig veletek vagyok, hogy mindent 

hallok és mindent tudok, - hogy ne utasítsátok el jótéteményeimet, és hogy ne érezzétek magatokat 

egyedül és szomorúnak a megpróbáltatásaitokban. 

35 Hányan viselkedtek úgy, miután emberré váltatok, mint a hálátlan gyermekek, akik nem hallgatnak 

szüleik tanácsára, és ostobaságként belevetik magukat az élet veszélyes útjaiba, hogy aztán később, amikor 

már sokat botladoztak és csalódásokat éltek át, megálljanak, és a bűntudat könnyeivel felkiáltsanak: "Ó, 

bárcsak hallgattam volna Atyámra, akkor nem éltem volna át annyi szenvedést, és nem tévedtem volna le 

olyan messze a helyes útról!". 

36 Néha már túl késő, amikor rájönnek a bűnösségükre. Meglepi őket a halál, amely nem engedi, 

hogy visszatérjenek apjuk házába, és térdre boruljanak azok előtt, akiktől megtagadták a hatalmat. 

37 Micsoda elsöprő fájdalom azok számára, akik látták utolsó pillanatukat anélkül, hogy könnyeikkel 

megnedvesíthették volna szüleik arcát, vagy hallhatták volna ajkukról a megbocsátás szavait! 
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38 Amikor elgondolkodsz ezeken a megpróbáltatásokon, néha azt mondod: "Hogyan lehetséges, hogy 

Isten az Ő tökéletes igazságosságában olyan messzire megy, hogy megtagadja ezt az örömöt attól, aki már 

felismerte és megbánta bűnösségét? - De én azt válaszolom nektek, hogy nem a test az, amely ezt a 

kegyelmet megkapja, hanem a lélek, amely számára mindig lesz elég idő, hogy lemossa a foltjait, és arra 

is, hogy learassa a bűnbánat gyümölcsét. 

39 Hogy a lelketek ne tévedjen el a veszélyes földi zarándoklaton, magasabb fényt kap, amely a 

szellem. Sőt, a világot mindig is megvilágította tanításom és kinyilatkoztatásaim fénye, e világban való 

létezésetek első napjaitól kezdve az örökkévalóságig. 

40 Mindig is megvilágosítottalak benneteket, hogy amikor megtestesült szellemetek visszatér a 

szellemi életbe, a lét magas síkjain lakhasson. 

41 Szeretett emberek, akik ebben az időben megnyilvánulásaim eszközei vagytok, spiritualizáljátok 

magatokat, hogy ha ti lesztek Szavam igazi tolmácsolói, akkor az ti lesztek gondolkodásotokon, életeteken 

és szavatokon keresztül. Értsd meg, hogy élő példákra van szükség, hogy az emberiség higgyen Bennem. 

42 Melyikőtök lesz az a nagy szellem, aki az embereket az igazi szellemivé váláshoz vezeti? A 

spiritualizációnak, vagyis a szellemi felfelé ívelő fejlődésnek az elmén és az érzékeken keresztül kell 

megnyilvánulnia, hogy az emberiség megváltása lehessen. 

43 Tanítványok, a nagy tettekhez magas elmére és tiszta szívre van szükség. Fejleszd a 

tulajdonságaidat és légy nagyszerű. Miért kérem, hogy legyetek egységesek, emberek? Mert tudom, hogy 

a háború, az emberek közötti testvériség hiánya miatt, úgy közeledik, mint egy forgószél, amely mindent 

lerombol, és mert azt akarom, hogy figyeljetek és a 

béke, a jó szolgálatában álló katonák serege. Amikor elindultok, hogy teljesítsétek ezt a küldetést, 

hordozzatok Engem a szívetekben; Nélkülem semmit sem tudtok tenni. Ki vagyok én?: Krisztus. És ki az a 

Krisztus?: Ő Isten szeretete. Ezért mondom nektek: hordozzatok engem magatokban, és nem fogtok 

elveszni. Inkább le fogsz győzni minden csapást, és el fogod érni az örökkévalóságot. 

44 Ne felejtsétek el, hogy az isteni erők csak az alázatosokkal vannak, és soha nem szállnak le, hogy 

az emberi hiúságoknak hízelegjenek. 

45 Valóban, sokan beszennyezik a lelküket; de ne ítéljétek el őket, mert nem tudják, mit tesznek. Őket 

is meg fogom menteni, függetlenül attól, hogy jelenleg elfelejtettek Engem, vagy felváltottak Engem a 

hamis istenekkel, amelyeket a világban teremtettek. Őket is be fogom vinni az Én Királyságomba, még 

akkor is, ha most - mivel hamis prófétákat követnek - elfelejtették a kedves Krisztust, aki az életét adta 

értük, hogy megtanítsa nekik az Ő szeretet-tanát. 

46 Az Atya számára senki sem "gonosz", senki sem lehet az, mivel az eredete Bennem van. Kóbor, 

vak, erőszakos, lázadó, ilyenné vált sok gyermekem a szabad akarat miatt, amellyel felruháztam őket. De 

mindannyiukban világosság lesz, és irgalmasságom elvezeti őket az üdvösségükhöz vezető úton. 

47 Ma az anyag hatalma és a világ befolyása egoistává tett benneteket. De az anyag nem örökkévaló, 

ahogy a világ és annak hatása sem az, és én vagyok a türelmes Bíró, akinek igazsága az élet és az idő ura. 

Ne ítélkezzetek azok felett, akik megtagadnak Engem, mert akkor bűnösebbnek talállak titeket, mint őket. 

48 Azért emeltem fel a hangomat, hogy elítéljem hóhéraimat? Nem áldottam-e meg őket szeretettel és 

szelídséggel? Bárcsak megértenétek, hogy sokan azok közül, akik ideiglenesen eltévedtek a világban e 

bűnök miatt, ma már megtisztultak a szellemi világban! 

49 Nézd meg, hogy az Én Igém hogyan mutatja meg neked az utat és vezet téged! Mindenkinek 

adom, mert mindannyiótokat szeretlek és mindannyiótokat kereslek. Ne várd meg, amíg a forgószél 

meglep téged, mint elveszett vagy alvó, mert akkor "fogcsikorgatás" lesz. Még nem ismeritek az 

üdvtervemet; ezért csak bíznotok kell bennem és engedelmeskednetek kell nekem. 

50 Felfogjátok, milyen szerény az Én Szavam, milyen jelentéktelenek a szolgák, akik által közvetítem 

a hangomat, és milyen szegényes az a környezet, amelyben megismertetem magam? Ne lepődjetek meg, 

ha megtudjátok, hogy ebben a korban ez a tanítás fogja irányítani és irányítani az egész emberiség sorsát! 

51 Az isteni gondolatokat elragadtatott hanghordozóim szavakra fordították, amelyek mondatokká 

egyesülve egy olyan szellemi tanítást alkottak és hoztak létre, amely tele van kinyilatkoztatásokkal és 

tökéletes tanításokkal. 

52 Ez a megígért Vigasztaló, ez a bejelentett Igazság Lelke, aki mindenre megtanít majd benneteket. 

A felkészülés már elkezdődött, közelednek azok az idők, amikor szükségetek lesz rá, aki, mivel lelkében 
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erő van, szívének nemességével és egyszerűségével, bölcsességgel és igazságossággal fog vezetni 

benneteket. 

53 Az embereknek szükségük van azokra, akik a megpróbáltatásokban szilárdan meg tudnak állni, 

akik ismerik a világ és a szellem nagy küzdelmeit. Ők azok, akik irányt adhatnak az emberiségnek és 

vezethetik azt, mert az ő szívükben nem lesz vágy arra, hogy bárkit is elnyomjanak vagy uraljanak. Nem 

adhatnak menedéket az önzésnek, mert a magasztos pillanatokban megérezték az Úr irgalmát, aki 

szeretettel árasztja el őket, hogy ezt az irgalmat továbbadhassák testvéreiknek. 

54 Ha nem fogtok össze, nem fogtok tudni válaszolni az embereknek; ha nem fogtok össze, nem 

fogjátok tudni megvédeni magatokat a támadásaiktól. Hamarosan eljön a csata, és akkor szükség van arra, 

hogy védve és felszerelve találjalak benneteket a fényt és hitet birtokló szívek által. Akkor már képesek 

lesztek megbocsátani azoknak, akik megbántottak benneteket, mert tudjátok, hogy testvéreitek valódi 

tudatlanságból okoznak nektek ilyen sebeket. 

55 Amikor a harc elkezdődik, azt akarom, hogy a testvéreitek sértéseire megbocsátással és szeretettel 

válaszoljatok. 

56 Vedd fel te is a keresztedet! Vagy azt hiszed, hogy Krisztus keresztje nem teher? Azt hiszed, hogy 

az Én feladataim kicsik? - Az Engem követők feladatai nem lesznek sem kicsik, sem könnyűek. A könnyű 

művek a lelkileg gyengéknek, a szeretet nélküli szíveknek valók. 

57 Nincs több vesztegetni való idő, mert közeleg az idő, amikor e nép erős emberei megjelennek, 

hogy kikövezzék az utakat, amelyek elvezetnek benneteket ahhoz a nagy lakomához, amikor közelebb 

érezhettek Lelkemet magatokhoz. 

58 A jelenlévők között látom azokat, akik örömmel telve, mert érzik és megértik inspirációmat, 

készülnek erre a csatára. Tudják, hogy csak az igazság, a spiritualizáció és a szeretet lehet a győzelem 

fegyvere. 

59 Gyertek hozzám, siessetek Atyátok szeretetteljes hívására, hogy távol a fájdalom vagy a 

tudatlanság sötét útjaitól, telítődjetek az Én Békémmel és az Én Fényemmel, majd tegyétek ugyanezt 

felebarátotokkal is. 

60 Nem csak azért jöttem, hogy feladatokat vagy felelősséget adjak nektek. Én is felkerestelek 

benneteket, hogy felszárítsam a könnyeiteket és meghallgassam a panaszaitokat. 

61 Ma a Megváltódat követed, és én segítek neked a kereszteddel. De mielőtt vándorlásotok véget 

érne ezen a világon, vigyétek a jó hírt a tartományokba. 

62 "Az ember nem csak kenyérrel él", és ez a világ szellemi éhségben szenved. Ezért felajánlhatjátok 

testvéreiteknek ezt az ételt, amelyet rátok bíztam. 

63 Az én tanításom az az út, amely megmutatja nektek, hogyan éljetek békében a földön, és amely 

közelebb visz benneteket az Atyához, ha egyszer a Lélekben éltek. Hol van a testvériség, amelyet én 

tanítottam az embereknek? A földön nem létezik, mert hosszú időn keresztül hagytátok, hogy a kóró a 

búza között nőjön. Az emberek között burjánzik a kegyetlenség, ahogy a viszálykodás is. Nem ismerték 

fel magukat Istenben testvérekként, és mégis azt állítják, hogy felismernek Engem, sőt szeretnek Engem. 

64 Vannak urak és szolgák, bírák és vádlottak, hóhérok és áldozatok, de mindannyian testvérek. Nagy 

lesz a megrendülés, amit az Én Szavam ezúttal az emberiségben fog okozni, mert bíróként minden 

lélekhez el fog jutni. 

65 Figyeljetek és imádkozzatok, tanítványok, hogy érezzétek Jelenlétemet; mert ha elalszotok, nagy 

szenvedés lesz a lelketekben, amikor felébredtek. 

Nagyon figyeljetek az Igémre, hogy semmi se érjen titeket felkészületlenül. Akkor, amikor az utak 

kikövezve lesznek, és az országok megnyitják kapuikat, készen álltok majd küldetésetek teljesítésére, és 

amikor a szívek az élet szavára vágynak, az azonnal elhangzik majd ajkatokról. Hasonlóképpen, amikor a 

szenvedő emberek elmennek az ajtód előtt, az nem maradhat zárva. 

66 Már nincs itt az ideje, hogy tovább hajszoljuk a világ örömeit. Itt az ideje, hogy ébren éljetek 

minden érzékszervetekkel és erőtökkel, és figyeljetek mindarra, ami szól hozzátok és körülvesz 

benneteket. A világban való tartózkodásotok ideje már nagyon rövid lett, és szükséges, hogy 

kihasználjátok azt a rövid időszakot, amit még itt éltek. Azok számára, akik felkészülnek, semmi sem 

marad észrevétlen, legyenek azok emberi események, természeti jelek vagy szellemi megnyilvánulások. 
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Nagy csodákat fognak átélni azok, akik felkészültek, hogy megvilágosíthassák, taníthassák és 

prófétálhassanak azoknak, akik nem látnak, nem éreznek és nem értenek. 

67 Szeretett emberek, vegyétek észre, hogy milyen nagy lesz annak a szellemnek a boldogsága, aki az 

életútja során vezetőként, tanácsadóként vagy támaszként szolgálta a testvéreit. Ez a feladatotok: legyetek 

erősek, becsületesek és engedelmesek Törvényemnek, hogy jelzőfényként szolgálhassatok felebarátaitok 

számára. 

68 Mikor lesz ez az emberiség olyan, mint egy hatalmas virág, amelynek szirmai a szívetek, és 

amelynek illata az irántam érzett szeretetetek? 

69 Ha látjátok, milyen a világ a megpróbáltatás eme órájában, amikor nagyravágyó szenvedélyei és 

gyűlöletei tombolnak, azt gondoljátok, hogy ezek a szavak, amelyeket mondok nektek, csak egy isteni 

álom. De rámutatok nektek, hogy ez csak azért van, mert a Második Korszakban elfogadtam a keresztet, 

amit ti adtatok Nekem, és most azért jöttem hozzátok "a felhőn", mert tudtam, hogy Szeretetem magja 

győzedelmeskedni fog az emberi tökéletlenség felett. Miért kételkedsz abban, hogy meg tudlak váltani? 

azt hiszed, hogy Krisztus a semmiért ontotta ki a Vérét a Golgotán, hogy ez nem tanított meg semmire? 

Azt gondoljátok, hogy az új megnyilvánulásom terméketlen? - Bizony mondom nektek, Isten nem 

tévedhet, és nem is vallhat kudarcot a szeretet küldetésében. 

70 Nagy, nagyon nagy az emberi romlottság a szemetekben, szörnyűnek tűnik számotokra a gonosz 

hatalma és ereje, amelyet az emberek gyakorolnak, és mégis azt mondom nektek, hogy ez gyenge az Én 

igazságosságom erejéhez képest, az Én Istenségemhez képest, amely a sors, az élet, a halál és az egész 

teremtés Ura. 

71 Az ember pokollá tette ezt az áldott és termékeny földet, mert az összes erőt és elemet, amellyel az 

élethez körülvettem, arra használta, hogy saját magának halált okozzon. Mindezek ellenére elmondhatom 

nektek, hogy aki megbánja, megérti vétkét és igyekszik jóvátenni azt, az hamarosan eléri az igazi 

paradicsom szellemi kapuját, ahol az Úr angyala le fogja hüvelyezni kardját és beengedi őt a béke 

örökkévaló országába, ahol az Atya szeretete megadja neki a jutalmat, amelyet minden jóakaratú 

embernek megígért. 

Az én békém legyen veletek! 
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Utasítás 55  
1 A Szentlélek fénye minden szellem felett vibrál. 

2 Boldogok vagytok, akik felkészülnek arra, hogy teljesítsék parancsaimat, mert mindig érezni 

fogjátok segítségemet. De azt is mondom nektek: Ne hallgassátok el a lelkiismeret hangját, amikor az 

rámutat a hibáitokra, hallgassatok rá, mert ez az én hangom. Ha így akarsz Nekem tetszeni, emeld fel a 

lelkedet imában, miután jóvá tetted a hibáidat, akkor mindig megtalálsz Engem, aki vár rád, hogy békét 

adjak neked. 

3 Minél inkább úgy érzed, hogy megbocsátok neked, annál inkább teljesítened kell a kötelességeidet. 

Soha ne élj vissza ezzel a megbocsátással! 

4 Mindazok, akik elindulnak a spirituálisan magasabbra való fejlődés útján, látni fogják, hogy 

törvényem beteljesítésének útján emberek nagy tömegei veszik majd körül őket, akik követni fogják őket. 

De ha egy embercsoport élére állítalak, ne ragadd meg. Gondoljatok arra, hogy ebben az időben még a 

királyok is leszálltak trónjukról, hogy népeik szolgáivá váljanak; mert az egyenlőség és testvériség kora 

közeledik minden ember számára. 

Emlékezzetek - amikor hívtalak titeket, alázatosan válaszoltatok és azt mondtátok, hogy engedelmesek 

lesztek és szeretettel elfogadjátok a kereszteteket, hogy kövessétek a nyomvonalamat, amellyel kijelöltem 

számotokra a szellemi fejlődésetek útját a Második Korszakban. 

5 Ha felkészültök, a nagy csapások, amelyek hurrikánként érik az emberiséget, olyanok lesznek 

számotokra, mint egy szelíd szellő, amely megsimogat benneteket. Ezután egy új hajnal fénye fog 

felragyogni, és a nap megajándékoz benneteket a jótéteményeivel. De ha nem vagytok éberek, és 

hagyjátok, hogy a képmutatás csírázzon a szívetekben, és báránybőrbe burkolóztok, miközben belül éhes 

farkasok vagytok, akkor nehézségekkel fogtok találkozni, és az ösvény tövisei megsebzik a lábatokat. 

6 Jaj nektek, ha a gonosz hajlamok erősebbek, mint az erények, amelyeket a lelketekben hordoztok, 

és ha az Én tanításom nem hoz gyümölcsöt! Ha nem mérlegelitek és nem vizsgáljátok meg Szavamat, azt 

gondolva, hogy az Én Akaratomat teljesítitek, Fényem fel fog rázni benneteket. De amikor felismeritek a 

teljes igazságot, emlékezni fogtok arra, hogy azért küldtelek titeket a világba, hogy irgalmassági 

cselekedeteket végezzetek. 

7 Még ha el is akarnál menekülni a sorsod elől, nem tudnád megtenni. Bármilyen gyakran tévedtek 

is le az ösvényről, az Én kegyelmem visszavezet benneteket arra. Törvényem minden lélekben meg van 

írva, és nektek engedelmeskednetek kell neki. 

8 Láttam, hogy nem értesz egyet a nemzetek vezetőivel, nem érted, hogy ők csak eszközök, 

amelyeket arra használok, hogy meghajlítsam és megzúzzam a nemzeteket. Nem értettétek meg, hogyan 

kell egyesíteni a gondolatokat, hogy segítsétek azt, akit a nemzet sorsának irányítására kijelöltem. 

Ellenálltok és megosztottságot okoztok, noha az egyesülést és az akaratomnak való engedelmességet 

ajánlottam. Szeressétek egymást, hogy imátok felkészítse és lelkileg támogassa őket. 

9 Egyesülj, Izrael, hallgass rám! Nagy megpróbáltatásoknak teszlek ki benneteket, és akkor nem 

látlak titeket sírni. Imádkozzatok azokért, akik nem tudják, hogyan tegyék, azokért, akik gyengének érzik 

magukat. Hogy ne legyen öröm egyesekben mások kudarca felett! Mert nem tudhatjátok, hogy nem 

fogtok-e mindannyian átmenni ugyanazokon a megpróbáltatásokon, és - amikor azok elérnek benneteket - 

nem fogtok-e ti is elgyengülni. 

10 Utasítsátok el a kísértést, mert ez az az időszak, amikor ez az erő igyekszik megsokszorozni a 

termést, és csak az ima és a jó cselekedetek fogják távol tartani tőletek. 

11 sok tanítás fog titeket egyesülésre szólítani, amikor széthúzást látnak benneteket, és én azt akarom, 

hogy mindannyian egyesüljetek Bennem, és gyakoroljátok az imádatotokat ugyanúgy, ahogyan én 

tanítottalak benneteket. 

12 Hogy segítsek nektek a felemelkedésetekben, a legjobb helyet készítettem elő gyermekeimnek; 

mert közel akarlak vonzani benneteket magamhoz, és békémet akarom adni nektek. Aki fáradtnak érzi 

magát, jöjjön hozzám, hogy felépüljön és megerősödjön. 

13 Tanítványok, könyörüljetek azokon, akik megszegték a törvényt, akik fellázadtak, mert ők azok, 

akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségetekre és a szeretetre." - Miért vétkezik az ember, bár 

tudja, hogy jó, és hogy csak annak gyakorlása teszi boldoggá: Mert nem hallgat lelkiismerete szavára, és 
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mert a pásztorok hagyták, hogy nyája szétszóródjon más utakra, és mert szavuknak már nincs ereje, sem 

hatalma arra, hogy a juhokat visszavezesse a nyájba. Hol vannak az Én tanítványaim, a Második Korszak 

apostolainak utódai? 

14 Nektek, akik jelenleg tanítványaim vagytok, azt mondom: Ne nevezzétek magatokat pásztoroknak 

vagy papoknak, hagyjátok, hogy Én vezessem az embereket, mert bennem lesz Atyjuk, bírájuk, legjobb 

barátjuk és tanácsosuk. Ti csak az Örömhír hordozói és megnyilvánulásom tanúi lesztek. Akkor, amikor az 

emberek ajándékaik révén elérték a Lelkemmel való egyesülést, biztonsággal járják majd fejlődésük útját, 

és olyan cselekedeteket és cselekedeteket fogok beléjük oltani, amelyek az Én Törvényemen alapulnak. Ez 

az engesztelés és jóvátétel után lesz, amin most keresztülmentek. 

15 Ha nem vétkeztél volna, nem ismerted volna meg az Engesztelés Törvényének keménységét, 

hanem mindig előrehaladtál volna a fejlődésedben. Bizony mondom nektek, ha nem teljesítitek azokat, 

akiket azzal bíztak meg, hogy vigyétek el ezt az üzenetet a testvéreiteknek, akkor az emberiség ítélkezni 

fog felettetek, és megismeritek e bíró keménységét, aki nem ismeri sem a könyörületet, sem a szeretetet. 

16 Amikor próbatételnek vetettelek alá benneteket, hogy felemeljem a lelketeket, segítettem nektek, 

hogy az erőtök ne hagyjon cserben benneteket, és amikor alávetettétek magatokat az Akaratomnak, és 

felhasználtátok ezt a leckét, közelebb éreztétek magatokat Hozzám. Ezért hálát adtok Nekem, és békét 

adok nektek. 

17 Egységet követeltem az emberiségtől és visszatérést az egyszerű szellemi élethez, mert azt akarom, 

hogy a szellemek egy hitben egyesüljenek, felismerve és szeretve Engem. A különböző tanítások el fognak 

tűnni, és csak az Én Törvényem és az Én Szavam fog fennmaradni. 

18 Mindig is tudattam veletek szeretetemet, de ti nem értettetek meg Engem. Nem tudjátok, hogy 

amikor új küldetést adok nektek, az azzal a szándékkal történik, hogy annak teljesítésével törlesszétek a 

bűntudatotokat? Azért választottalak titeket, mert szeretlek benneteket, és mert azt akarom, hogy a 

tanítványaimmá váljatok. De ahhoz, hogy annak nevezhessétek magatokat, az alázatot és a szelídséget kell 

elfogadnotok életetek minden cselekedetében. 

19 Az aratás idejét éled, amikor learatod, amit elvetettél. De ha újból vetsz, hogy később arass, 

használj jó magot, és ápold, mert új lehetőséget adok neked. 

20 Értsd meg: Sokkal inkább, minthogy ti követtetek Engem, Én követtelek titeket minden időben, 

hogy megmutassam nektek a feladatotokat, és megtanítsalak titeket Törvényem teljesítésére, hogy 

szellemetek soha ne tévedjen el, és olyan legyen, mint egy harang, amely a tömegeket hívja. 

21 Hány megpróbáltatáson kellett átmennie a lelkednek, hogy végül szelíddé és alázatossá válj, és 

elszántan a Törvény útjára lépj! A múltban káromlás hangzott el ajkadról, amikor az életutadon 

megpróbáltatás érte. Ma, amikor úgy érzed, hogy az élet nehéz leckéjén mész keresztül, imádkozz, mert a 

fény egyre jobban áthatja a lelkedet. 

22 Amikor azt mondom nektek, hogy "ők és ti ugyanazok vagytok", azt akarom, hogy megértsétek, 

hogy szellemetek újbóli megtestesülése révén fokozatosan éritek el annak magasabb fejlettségét. Attól 

kezdve, hogy az Atya hangja azt mondta nektek: "Növekedjetek és sokasodjatok", egészen mostanáig, 

fejlődésetek egy pillanatra sem állt meg. De milyen lassan haladsz az utadon! 

23 Megszaporodtatok, és ezzel teljesítettétek ezt az isteni parancsot. De ezután új parancsolatra volt 

szükség, hogy Istenhez méltó gyümölcs teremjen a szívetekben, és azt mondtam nektek: "Szeressétek 

egymást". Ezt a tanítást a Második Korszakban adtam nektek az egész Törvény összefoglalójaként, és még 

mindig várom, hogy gyümölcsöt teremjen a szívetekben. Most új tanításokkal és új kinyilatkoztatásokkal 

jöttem, de nem fordítom el a szíveteket attól az isteni parancsolattól, hogy szeressétek egymást, sem attól a 

másik parancsolattól, hogy szaporodjatok. 

24 Igen, emberek gyermekei, növekedjetek erényekben és bölcsességben, szaporodjatok a 

spiritualizáció révén, szeressetek mindenkit faji, osztálybeli, hitbeli és világi különbségtétel nélkül. 

25 Látni fogom a búzát növekedni azokon a mezőkön, ahol a parlagfű annyira virágzott és a 

gonoszság annyira elszaporodott. Eljött az Igazság Napja, és a háború tüze elégeti és felemészti a gonosz 

magot, amelyből még hamu sem marad, ahogy a szél szétszórja, és azután a víz és a hó megtisztítja és 

megtisztítja az emberiséget. Amikor az emberek között nagyon erős lesz a fájdalom, oltárokat fognak 

nekem emelni, tömjént égetnek, és azt mondják, hogy szeretnek Engem. De meg fogom mondani nekik, 

hogy ez nem a helyes módja annak, hogy kedvesek legyenek Lelkemnek, és hogy amit ők az irántam való 
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szeretetnek gondolnak, az az (isteni) igazságosságtól és a haláltól való félelem. - Az embereknek meg kell 

érteniük, hogy az egyetlen tömjén, amely eljut hozzám, az a szeretet és irgalmasság cselekedetei, 

amelyeket egymásnak mutattok, amikor Atyátok szeretetéről mintáztok. 

26 Nektek, akik halljátok ezt az Igét, azt mondom, hogy vegyetek Engem példaképeteknek, 

kövessetek Engem a szeretet útján, amelyet a Második Korszakban mutattam nektek, hogy - amikor már 

nem hallotok Engem ebben a formában - képesek legyetek összegyűjteni a sokaságot ezeken az 

imahelyeken, és szavaitok igazsága és meggyőző ereje, valamint példátok által magatoknál tartsátok őket. 

Nemcsak ezeken a helyeken kell továbbadnotok a tanítást, hanem mindenütt, ahol a körülmények 

megkövetelik az elkötelezettségeteket. Ne felejtsétek el, hogy megmondtam nektek, hogy "a pusztában, az 

utakon, a tengeren és a völgyekben" meg fogtok lepődni a megpróbáltatásoktól és az Én inspirációmtól is. 

27 Ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjátok, azt akarom, hogy ez a nép, amelyet tanításom által 

formálok, tisztelje törvényemet, és cselekedeteivel és példájával tanúságot tegyen Mesteréről. Béke 

uralkodik majd otthonotokban, családjaitokban nem lesz egymás elleni harc, nem lesz veszekedés 

testvérek között, sem nézeteltérés szülők és gyermekek között. Amikor a béke kezd uralkodni köztetek, és 

otthonotok nem olyan, mint egy kis csatatér, a háborúk fokozatosan eltűnnek; mert akinek a szívében béke 

van, az mindenhová elhozza azt. 

Gondoljatok gyermekeitekre, és vegyétek észre, hogy még nem értettétek meg, hogyan kell példátokon 

keresztül szívükbe vésni Törvényemet, és hogy ők képviselik az új generációkat, akik arra rendeltettek, 

hogy terjesszék a spirituális fényt az emberiségben. 

28 Nagyszerű a szellemük, de vegyétek észre, hogy anyagi életük gyermekkorában szükségük van a ti 

védelmetekre és útmutatásotokra. Kezdje ezt a feladatot a kisgyerekekkel, legyen megértő és türelmes. 

Tanuljatok Tőlem: Évszázadokat, évezredeket vagy egy örökkévalóságot is tudok várni egy szellem 

fejlődésére és tökéletességére. - Mindannyian olyanok vagytok, mint a gyémánt eredeti állapotában, 

amelyet gondosan kell csiszolni, hogy gyönyörű sugarakat sugározzon. Méltatlannak tartjátok magatokat 

arra, hogy a briliánsokhoz hasonlítsátok magatokat? 

29 Az egyik legszebb és legcsodálatosabb műalkotás, amellyel felruháztam ezt a földet, a virágok, 

amelyek gyönyörködtetik a szemeteket, illattal töltik meg a környezetet és inspirálnak benneteket. De 

valóban, mondom nektek, tökéletesebbek és szebbek vagytok, mint a virágok. 

30 Ha már rendelkeznétek a spiritualizációval, amit el kell érnetek, akkor megértenétek minden 

teremtett dolog nyelvét, én is azon keresztül szólnék hozzátok, és nem lenne okotok arra, hogy Atyátok 

közöttetek materializálódjon, hogy elvérezzen a kereszten, és hogy nekem most tisztátalan emberek ajkán 

keresztül kell adnom Isteni Igémet. De szükséges, hogy megismerjétek Atyátokat, és ezért soha nem 

rejtettem el magam, és nem tagadtam meg, hogy eljöjjek hozzátok - bűnösségetek ellenére. Ha 

megmutattam magam az embereknek, és ők (mégis) mindig hamis isteneket teremtettek: Mi történne, ha 

akaratlanságból eltitkolnám magam a bűneid elől? 

31 Ó, tanítványok, ti, akik felfrissültök, amikor hallotok Engem, és azt mondjátok: "Mester, sajnáljuk, 

hogy nincs meg az a szabadság, amely lehetővé teszi számunkra, hogy fenntartás nélkül beszéljünk a Te 

Igédről felebarátunknak". De én azt mondom nektek: Ne féljetek testvéreitektől, kitől szégyellhetitek 

magatokat? Várjatok, várjatok csak egy rövid ideig, mert hamarosan az emberiség átugorja azokat a 

korlátokat és akadályokat, amelyeket fanatizmusa és tudatlansága teremtett, és amelyek megakadályozták, 

hogy behatoljon az igazság magjába, amelyet csak felületesen ismert fel. 

32 Egyetek abból az ételből, amit ma felajánlok nektek, és érezni fogjátok a békémet. De ne hagyd, 

hogy bármi is megfosszon téged ettől. 

33 A harmadik korszak tanítványainak nevezlek benneteket, mert új szövetséget kötöttetek az 

Istenségemmel. 

34 Új földet bízok rád, amelyen Izrael törzsei szaporodni fognak*. De ne töltsön el benneteket hiúság, 

mert tudjátok, hogy az Én népemhez tartoztok; mert ha alaposan átgondoljátok a feladatotokat, meg 

fogjátok érteni a nagy felelősségeteket. 
Ez egy spirituálisan értelmezendő szimbólum. Az "új föld", amelyet Isten ránk bíz, új emberi szívek, amelyeket meg kell 

nyernünk az Ő tanításának, hogy Izrael szellemi népe megsokszorozódjon. 

35 Újra eljöttem hozzátok, és kérlek benneteket: Újra fel akarod áldozni az uradat? Azt hiszitek, hogy 

a második korszakban kiontott vérem nem volt elég? 
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36 Ebben az időben úgy érzékeljétek, hogy szellemetek a vezeklés keresztjét hordozza, és hogy 

hatalmas szántóföldeket bíztak rá, amelyeket meg kell művelnetek. De más magot ne vessen beléjük, csak 

az enyémet. Az a termés, amit ebben az időben hozol, lesz a kulcs, amely kinyitja a kaput az 

üdvösségedhez. 

37 Azért jöttem, hogy bűnösségetek terhét Keresztem édes terhével váltsam fel, hogy felépülhessetek 

a bűnből, amely évszázadok óta nyomaszt benneteket. 

38 Ajkad ne mondjon káromlást, csak dicsőítse Nevemet. Az általam nektek adott ige ajándéka nem 

arra való, hogy beszennyezzétek felebarátotok becsületét. 

39 Most, hogy tudjátok, hogy elhívtalak benneteket, hogy szeretett tanítványaimmá tegyelek 

benneteket, minden nap vessétek alá magatokat vizsgálatnak a lelkiismeretetek fényében, különösen 

akkor, amikor tudjátok, hogy hallani fogjátok az Igémet. 

40 Óvakodjatok a rosszul értelmezett vezeklésektől, és ne fosszátok meg a testeteket attól, amire 

szüksége van. Éppen ellenkezőleg, kíméljétek meg attól, ami árt neki, még ha ez áldozatot is jelent 

számára. Ez lesz az a vezeklés, amely a lelketeknek szolgál, és ezért az Atyának tetsző. 

41 Fokozatosan megtanulod, hogy gondolataidat a Végtelenhez emeld anélkül, hogy szükséged lenne 

vászonra festett vagy tetszésedre formált képekre. Apránként leomlanak az akadályok, amelyekkel a lelked 

mindig is találkozott, amikor imádkozni akart. Most már úton van az Úrral való lelki egyesülés felé. 

42 Ne felejtsd el: ahhoz, hogy imádságod mély megelégedettséget adjon neked, és valódi békét érezz, 

meg kell tisztítanod a szívedet, amikor arra készülsz, hogy gondolataidat felküldd, hogy azok elérjék az Én 

Szentélyemet. 

43 Holnap nagy tömegek fognak követni benneteket. Fel kell fedezniük egy mély és fényes ösvényt, 

amely elvezeti őket az igazsághoz, és ez az ösvény a ti jócselekedeteitek ösvénye lesz. 

44 Tanúságot kell tennetek arról, hogy ti vagytok az a nép, amelyet az Úr azért küldött zarándokútra a 

földre, hogy meggyújtsa a fényt az emberiségben. A bölcsesség, amely a szellemetekből fakad, a hatodik 

pecsét fénye lesz, amely ebben az időben szabadul fel. 

45 Ha szeretsz Engem, képes leszel teljesíteni a parancsaimat; ha szeretsz Engem, tudni fogod, 

hogyan kell szeretni a testvéreidet. 

46 Néhányan azt mondják Nekem magukban: "Uram, amikor itt összegyűlünk és hallgatjuk a Te 

Igédet, nem azért tesszük, mert szeretünk Téged? - De mondom nektek: nagyon kevesen jönnek el 

szeretetből, hogy meghallgassanak Engem; a legtöbben azért jönnek, mert a fájdalomtól meghajolnak. 

47 Nem hibáztatlak benneteket a fájdalomért, amely jelenlétembe hozott benneteket, mert miután 

betöltötte feladatát, ismét elmúlik, és befogadóvá tette azoknak a szívét, akik később tanítványaim lesznek. 

48 Nem mondhatod, hogy soha nem éreztem emberi fájdalmat, és ezért nem értelek meg téged. 

Emberré lettem és szenvedtem, hogy példát adjak nektek minden próbatételben és minden kritikus 

helyzetben. Ha ma arra kérlek benneteket, hogy adjatok világosságot és jó példát arra az útra, amelyet 

gyermekeiteknek követniük kell, az azért van, mert Jézusban mindig az Atya engedelmes Fia voltam. 

Ismerem és érzem minden szenvedéseteket, és ezért, mivel a Lélekben jöttem hozzátok, nem vagyok 

messze tőletek. Bizony mondom nektek, hogy megnyilvánulásom a harmadik korszakban a legnagyobb 

bizonyíték arra, hogy szeretlek és megértelek benneteket. 

49 Nyugodt pillanataitokban merüljetek el az Igémben. Értsd meg, hogy én vagyok a béke, amely 

leszáll, amikor a vihar ostoroz téged. Tartsátok meg ezt a békét minden megpróbáltatás ellenére, és ne 

engedjétek, hogy elhagyja szíveteket és visszatérjen hozzám. 

50 Ne lázadjatok, ha betegségek sújtják otthonotokat, ezek megtisztítják a lelket. Én azonban nem 

akadályozlak meg benneteket abban, hogy a gyógyító balzsamot keressétek, inkább azt mondom nektek, 

hogy forduljatok Hozzám, mint az Isteni Orvoshoz, és fogadjátok el szeretettel, amit az Én akaratom 

megadni nektek. 

51 Sokan vannak, akik csak az élet szenvedésein keresztül tértek vissza a helyes útra. Néhányan 

káromkodtak, miközben átélték a fájdalmat. De amikor rájöttek, hogy Ő volt az, aki megállította őket a 

kárhozat felé vezető úton, megáldották a szenvedés poharát. Őket ültettem asztalomhoz, és 

megkóstolhatják a Bárányt, amely a szeretet és irgalom ízletes ételévé változott. 

52 Bizony mondom nektek, ha az emberek ugyanezt tennék azokkal, akik hálátlanok voltak velük - 

micsoda béke uralkodna az emberek között! 
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53 Éljetek békében, ez lesz a legjobb tanúságtétel arról, hogy az Én tanítványaim vagytok. Ne felejtsd 

el, hogy mindig sok szem figyel téged, akár azért, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy amit teszel, az 

igaz, akár azért, hogy bizonyítékot gyűjtsenek, és aztán bebizonyítsák, hogy tévedsz. 

54 Legyetek hűséges katonáim! Soha ne legyetek okai annak, hogy testvéreitek tévesen ítéljenek meg 

Engem. Egyszer sem adtam nektek az Igémet anélkül, hogy legalább egy szív ne lett volna jelen, hogy 

kritikusan megvizsgálja azt. Ezekben a pillanatokban Szavamat, megnyilvánulásomat minden 

szempontból alaposan megvizsgálták, ahogyan szolgáim cselekedeteit is. Minden érzékükkel és 

képességükkel azért jöttek, hogy felkutassák az én igehirdetésemet, és azok, akik úgy jöttek, hogy 

hamisnak vélték a jelenlétemről szóló híresztelést, többen voltak, mint azok, akik égő vágyakozással 

jöttek, hogy a jó hír igaz legyen. 

Ki mondta volna nekik, hogy - miközben ők mindent megfigyelnek és megítélnek - az Én tekintetem 

behatol a szívük belsejébe, és az Én hangom hívja őket a lelkiismeretükön keresztül? Éppen ebben a 

pillanatban sokakban, akik kételkedtek, meggyulladt a hit, és azokban, akik már birtokolták, hatalmassá 

vált. Így tanítványaim száma folyamatosan növekedett, akik most egy olyan népet alkotnak, akiknek azt 

mondom, hogy jól őrizzék meg Békémet, hogy az legyen a legnagyobb kincsük. Mert ez lesz a legjobb 

tanúságtétel, amit a föld többi népe előtt a megnyilvánulásom igazságáról tehetnek. 

55 Szeretném, ha megértenétek, hogy ennek a nemzetnek nagy sorsot kell beteljesítenie, és hogy 

mindannyiótoknak nehéz küldetése van. Ez a nemzet a szeretet és a béke forrása lesz, amelyből más fajú 

emberek isznak majd. Nincs már messze ez az idő, de előbb még bele kell fáradnotok a testvérek közötti 

sok küzdelembe, előbb még meg kell győznötök magatokat a sok hazugságról és hamisságról, amelyekből 

az emberek kultuszt csináltak. Akkor eljönnek hozzám, és azt fogják látni, hogy Krisztus, aki meghalt a 

kereszten, él, és megjelenik dicsőséggel és fenséggel telve, ahogyan Őt látták, amikor a második 

korszakban felment a mennybe. 

56 Ma úgy érzed, hogy a körülmények egyáltalán nem kedveznek ahhoz, hogy a Munkámról beszélj. 

De közeledik az a nap, amikor ajkatok folyamatosan az Én Igémet fogja mondani, mert a fájdalom, a 

megpróbáltatások, a félelem és a zűrzavar igyekszik majd megtanulni tőletek mindazt, amit én adtam 

nektek. 

57 Még most is készítelek és oktatlak benneteket, hogy tudjátok, hogyan kell hirdetni Tanításomat 

szavakkal és tettekkel, mert az emberiség belefáradt a képmutatókba. Alakítsatok engedelmes családot, 

egyesítsétek gondolkodásotokat, akaratotokat és ügyességeteket a szellemiség kötelékével, és erősek és 

halhatatlanok lesztek. 

58 Nagy megpróbáltatások várnak az emberiségre; maradjatok éberek és imádkozóak minden 

fájdalomban és katasztrófában. Sok szenvedés enyhülni fog, mások nem fognak bekövetkezni, mert azok, 

akik imádkoznak, megállítják őket. 

59 Amikor más felekezetek és szekták követői látják, hogy nagy tömegek követik ezt a népet, akkor 

ezekből a felekezetekből fognak felemelkedni azok, akik üldözni fognak benneteket. De ne féljetek, mert 

ha higgadtak maradtok, a Szentlélek olyan világosság szavait adja ajkatokra, amelyek elhallgattatják 

azokat, akik rágalmaznak benneteket. 

60 Nem adok nektek gyilkos kardot, hogy megvédjétek magatokat, hanem a szeretet kardját adom 

nektek. Fényének minden egyes felvillanása egy erény lesz, amely belőle árad. 

61 Mennyi kegyelmet fogtok találni az Atyánál, amikor szavaitok által meghódítjátok a munkámat 

üldözők tömegeit, és szeretetből fakadó cselekedeteitek által hozzám térítitek őket. 

62 Ez az a tanítás, amit a Második Korszakban adtam nektek, és amit már elfelejtettetek. 

63 Az emberi elme nyugtalanságot fog elszenvedni, amikor megpróbálja megérteni a 

szentháromságos-mariánus szellemi tanítást. Az anyagiasult emberi lény ugyanis a spirituális irányába 

elrugaszkodott. 

64 Azért jöttem, hogy még egyszer kinyilatkoztassam magam ebben a világban, és hogy megértessem 

az emberiséggel, hogy nem vagyok olyan magasan, amit ti nem érhettek el. Megtanítalak titeket arra a 

formára, hogy ima által felemeljétek a szellemeteket, amíg meg nem találjátok jelenlétemet, és a jóságnak 

szentelt életen keresztül közelebb nem hozzátok szellemeteket istenségemhez. Csak azok tudják, akik az 

Én Törvényemben élnek, hogy valóban az emberben vagyok, és hogy ez nem képletes kifejezés. 
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65 Ti, akik Engem hallgattok - ne akadályozzátok a lelki tanítások megértését. Ne sötétítsd el a 

fényedet, és ne engedd, hogy a szíved, amely érzékeny és kifinomult azokban a pillanatokban, amikor 

hallja az Igémet, újra közömbössé és hideggé váljon. Már megkóstoltad a világ adta örömöket, már 

megismerted a mézét. Jöjjetek, és élvezzétek az általam ültetett fa gyümölcsét. De ha már kielégítetted az 

éhségedet, óvakodj attól, hogy visszatérj azokhoz az utakhoz. Ne feledjétek, hogy nem helyes, ha a 

mocsárba viszitek azt, amit kegyelemből adtam nektek. 

66 Hallgassátok meg Igémet, amely elszakítja a sötétség kötelékeit, és világosságot gyújt minden 

lélekben, hogy a jövőben a jó úton járhassatok, és hasonlóképpen felismerjétek, mi a tilos, és erőt 

találjatok magatokban, hogy ne essetek kísértésbe. Aki megkapta ezt a tanítást, az többé nem nevezheti 

magát tudatlan embernek. Hallgassatok meg és értsetek meg Engem, tanítványok, még ma, amíg még 

veletek vagyok ebben az Igében. 

67 Aki a világban beosztott volt, az nem fog meglepődni, amikor utasításokat adok neki. Aki úr volt, 

felejtse el a büszkeségét, és legyen a szolgám. Akkor mindannyian meg fogjátok érteni, hogy Jézus milyen 

szeretetteljes módon adott utasításokat a tanítványainak. 

68 Engedelmeskedjetek szabad akaratotok törvényemnek és lelkiismereteteknek, akkor nem fogjátok 

magatokat rabszolgának érezni, hanem igazán szabadnak. 

69 Éppen most, amikor a gyomok szétterjedtek az egész földön, azt mondom nektek, hogy készüljetek 

fel, hogy munkásaim legyetek, hogy elvethessétek a béke magját. Ebben az időben minden egyes 

kiválasztottam tegye fel magának a kérdést, hogy mielőtt meghallotta ezt az Igét, nem tisztult-e meg és 

nem acélosodott-e meg a fájdalomban, és nem volt-e gyakran próbára téve abban, ami a legkedvesebb 

számára. 

70 Szerezzetek meggyőződést és hitet, hallgassatok Engem fáradtság és megszokás nélkül, anélkül, 

hogy hozzászoknátok ehhez a megnyilvánuláshoz. Vigyázz, nem foglak meglepni álmodban távozásom 

napján. Ma már látjátok, hogy ez az év elmúlik, és egy másik jön, de az Én Igém változatlanul eljut 

hozzátok. De eljön az 1950-es év, és akkor már nem fogtok Engem ebben a formában hallani. 

Akkor azt akarom, hogy megerősödjetek és bővelkedjetek a tanításokban. 

71 Tanulmányozzátok Munkámat, amelyet minden hanghordozóm által kinyilatkoztattam, ne 

legyenek preferenciáitok. Ne feledjétek, hogy mindenkihez lejövök, és mindenkin keresztül az igazságot 

beszélem. Azt akarjátok, hogy az 1950-es év úgy jöjjön el, hogy nem használtátok Jelenlétemet és nem 

tanultátok meg Tanításomat? Arra vársz, hogy a világ, amely hitetlenkedik Szentlélekként való 

megnyilvánulásom iránt, lecsapjon rád, és gyengének találva téged, kiirtjon téged? Azt akarjátok-e, hogy a 

föld kormányai, amikor viszályt és zűrzavart fedeznek fel köztetek, törvényt alkossanak, hogy megállítsák 

lépteiteket? Hogy jajgatnátok, mai nemzedékek, ha kihívnátok ezeket a próféciákat, hogy valóra váljanak! 

Milyen nehézzé és szomorúvá tennéd a létezésedet, és mennyi tövist hagynál az utánad jövők útjában! 

Kelj fel, tele szeretettel és reménnyel, még sok mindent kell felfednem és rád bíznom. 

72 Amikor bármilyen próbatételen keresztülmész, ne kételkedj. Legyetek figyelmesek, hogy 

láthassátok, hogyan szabadít meg benneteket a Mester minden kritikus helyzetben minden gonosztól; 

akkor érezni fogjátok, hogy szellemetek kibontakozik és megerősödik. Ne feledjétek, hogy senki sem 

mentes a fájdalomtól, hogy azok, akik a legjobban szerettek Engem és a legközelebb követtek Hozzám, 

azok, akik a legjobban érezték, hogy a szívük vérzik. "Aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét". - 

Miért maradtak sokan lemaradva az úton?..: Mert a szerelem, amit érezni véltek, nem volt igaz. 

73 Lelkesítsétek magatokat, kerüljétek a haszontalant és a könnyelműséget, ne törekedjetek többé a 

világ hiúságaira, és ne keressétek a szellemi erényeket, mint a szellemetek puszta díszét, hogy csodáljanak 

benneteket. Díszítsétek szellemeteket azokkal az erényekkel, amelyeket szeretet-tanításaimban tanítottam 

nektek. 

74 Várlak benneteket a hegy csúcsán, ahol átadom nektek a jutalmatokat. Ne fordítsd vissza a 

tekinteted, hogy a múltad nyomaira nézz. Menjetek nyugodtan, anélkül, hogy éreznétek a töviseket, 

amelyeket magatokra szórtatok, és érjétek el tökéletességetek csúcsát, ahol az Én fényem ragyog. Ha 

egyszer ott vagytok, akkor végre megáldjátok Szeretet Törvényemet. 

Az én békém legyen veletek! 
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Megjegyzés 1 

Korábban és az ókori Izraelben a méltóságokat beiktatásukkor olajjal kenték meg. De a betegeket is 

megkenték olajjal a gyógyulásuk érdekében, különösen illóolajokkal. De most a Szellemi Munkában az 

anyagi eszközöknek el kell tűnniük, és elegendő a kézrátétel imával együtt. 

Megjegyzés 2 

Ebben a kinyilatkoztatási műben a "szellemi világ" egy rögzített fogalom. Ez alatt azokat a fényteljes 

őrző szellemeket értik, akik Krisztus Szentlélekként való visszatérésével egy időben, kiválasztott 

eszközökön keresztül megnyilvánulhattak, hogy útmutatást, tanácsot és segítséget adjanak. 

Megjegyzés 3 

Az "ihlet" kifejezést alkalmanként az isteni megnyilvánulásoknak az elragadtatott hanghordozó általi 

továbbításának folyamatára használják, mint ahogyan ez itt is történik, míg általában olyan ihletet jelent, 

amely a befogadó elméjébe áramlik, miközben az teljes tudatánál van. 

Megjegyzés 4 

A zavarodott, földhözragadt lelkek, akik békétlenül bolyonganak az űrben, betegséget okoznak és 

összezavarják az olyan emberek elméjét, akiknek a lelkét meggyengítették vétkeik következményei. 

Krisztus arra szólít fel bennünket, hogy gondoskodjunk arról, hogy mind a testetlen, mind a még 

megtestesült lelkekben a szellem fénye visszanyerje a vezetést. 

Megjegyzés 5 

Attól az időponttól, amikor a szellemek az Isteni Szellemből szikraként keletkeztek, az időközben 

létrehozott anyagi világban való emberré válásukig egy örökkévalóság telik el, amely alatt számos fejlődés 

ment végbe, de amelyekkel ebben a keretben nem lehet foglalkozni. Ha visszatekintünk erre a 

mérhetetlenül hosszú időszakra, és ráadásul megpróbáljuk néhány szóban felvázolni, torzulások 

keletkeznek, így a jelen szöveg nem értékelhető teljes, kronológiailag pontos eseménysorozatként. 

Megjegyzés 6 

Nemcsak az anyagi javak, hanem a presztízs, a becsület és a hatalom, az irigység, az irigység és a 

viszály, az élvezetek és a romlottság iránti hajlamaink is olyanok, mint a rabláncok, amelyek lehetetlenné 

teszik, hogy szellemünk felemelkedjen a szellemi magasságokba, és "kilengjen" oda, ahol az otthona van. 

 

Megjegyzés 7 

Nagyon elterjedt az a vélemény, hogy az "ördög" vagy a Sátán a gonoszság oka, vagy a gonosz par 

excellence. Jól ismertek az olyan népszerű kifejezések, mint: "Ez az ember az ördögöt hordozza magában" 

vagy "Az ördög zavarba hozza az egész világot, és egymás ellen uszítja az embereket". Az ember egy 

hatalmas szellemlényt képzel el, és Luciferrel, a fény hatalmas első szellemével hozza összefüggésbe. 

Azok, akik ezt a véleményt vallják, azt sugallják, hogy Isten a gonoszt Lucifer szellemében teremtette. De 

már az értelmünk és az Isten igazságosságáról alkotott elképzelésünk is ellenáll annak, hogy a Legfelsőbb 

Lény, a szeretet, a bölcsesség és a hatalom Szelleme valami ennyire abszurd dolgot alkosson. A rossz nem 

származhat Istentől. Ha létezne egy szellem, amely arra teremtett, hogy gonoszságra csábítson bennünket, 

az Isten kegyelmének megtagadását jelentené. A gonosz azonban létezik, és ezt nem lehet tagadni. És ha 
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létezik, akkor kell, hogy legyen oka, és felmerül a kérdés: Mi a gonosz? - Szabad akaratunk helytelen 

alkalmazása, az isteni vezetés és rend elutasítása, a jó megtagadása. A gonoszság tehát nem sokkal a 

szellemi ősteremtés után kezdődött, amikor a szellemi lények egy része Lucifer vezetésével Isten akarata 

ellen fordult. Lucifer tehát megadta a lökést a gonoszság kialakulásának, és egyúttal gonosz 

cselekedetének első áldozatává is vált, amikor kizárta magát az Istennel való közösségből, aminek súlyos 

következményei lettek. Lucifer tehát nem a gonosz oka, és nem lehet őt felelőssé tenni a mai világot uraló 

gonoszság okozójaként. 

Isten az Ő erényeit helyezte az elménkbe, és a lelkiismeret hangján keresztül arra biztat minket, hogy 

kövessük őket. Jézus a tanításán és példáján keresztül megmutatta nekünk, hogyan éljük az életünket. Ő 

tanított minket szeretni - mi gyűlöljük egymást. Alázatra tanított minket - mi gőgösek és hiúak vagyunk. 

Megtanított minket arra, hogy megbocsássunk egymásnak - mi neheztelünk és bosszúállóak vagyunk. 

Békére buzdított minket - mi háborúkat vívunk. Megtanított minket arra, hogy legyünk spirituálisak - mi 

csak az anyagi dolgokat hajszoljuk. Szabad akaratunk helytelen gyakorlásával Isten akaratának 

ellenkezőjét tesszük. A test alacsonyabb szenvedélyei és vágyai, a büszkeség, a hiúság, az önszeretet, 

vagyis az ember tökéletlenségei: Ezek a gonoszság okai. Ahogy nőtt az emberiség, úgy nőttek a 

tökéletlenségek is. Ezek romlott gondolatokat, eszméket és érzéseket sugároznak, és olyan erőt képeznek, 

amely hatással van az emberekre. Ez egy végzetes kör: a gonosz az emberből ered, láthatatlan, baljós 

hatalommá fejlődik, amely visszahat az emberre, és rabszolgasorba taszítja őt. Ennek az erőnek a hatása 

olyan erős, hogy az emberek végül úgy vélik, hogy ez egy nagy szellemlény lehet. - — 

Egyes vallásokban ezért külön istenséget hoztak létre a gonosznak, és az emberek egy szeszélyes, 

gonosz isten ártatlan áldozatainak tekintik magukat. 

De még a keresztény vallásokban is széles körben elterjedt az a hit, hogy az ördög minden rossznak a 

szerzője. A gonosz régi szimbolikus ábrázolásait, mint például az ördögöt, mint szarvakkal és farokkal 

ellátott, undorító fekete alakot, szó szerint vették. Az ember nem akarja feladni ezt a hitet - vagy 

helyesebben babonát - a jobb ismeretekkel szemben, mert az a kifogás, hogy az ördög okozza a rosszat az 

emberiségben, kényelmesebb, mint elismerni, hogy saját tökéletlenségeink a rossz tényleges okai. Az 

előzőekben már elhangzott, hogy a gonosz gondolatok befolyásolják az embereket. A jobb megértés 

érdekében meg kell említeni, hogy az emberek említett gonosz kisugárzásait a számtalan sötét lélek veszi 

fel, akik nyugtalanul kóborolnak a földön az emberek közelében, és egyre inkább az emberek ellen 

használják őket. De nem szabad, hogy itt az a babona uralkodjon, hogy ezek "ördögi szellemek"; inkább 

szerencsétlen lelkek, akik átmenetileg összezavarodtak, de akik a megfelelő időben megtapasztalják majd 

a szabadulást és a megváltást. 

Nincs mód arra, hogy a gonosz káros befolyása alól szabaduljunk? Van, és Isten megmondta nekünk a 

gonosz elleni küzdelem fegyvereit is. Ezek szellemi fegyverek: Imádság, bensőséges közösség a Mennyei 

Atyával. Spirituális meditáció, amely által a belső tudáshoz jutunk. Az Ő törvényének beteljesedése. Hit az 

Ő kinyilatkoztatásaiban. A szeretet gyakorlása. Azok, akik ezeket a fegyvereket használják, nemcsak a 

gonosz befolyását tudják elhárítani, hanem saját gondolataik és a jóság, a szeretet és a béke érzései is 

hatékonyan harcolnak a gonosz ellen, és segítik a boldogtalan lelkeket, hogy kikerüljenek a 

rabszolgaságból. 

Megjegyzés 8 

Az eredeti spanyol szövegben a "segítő" szó a "cirineo", amely annak az embernek a nevéből 

származik, aki segített Jézusnak cipelni a keresztjét, amikor az összeesett annak súlya alatt. A neve Simon 

Cirenei Simon spanyolul Simon C i r i n e o . 

Megjegyzés 9 

Ebben a szakaszban, mint sok másban, az Isteni Mester azt mondja, hogy 1950 után már nem az 

emberi elmén keresztül fogjuk befogadni az Ő Igéjét. - Ekkor ért véget egy korszak, amely 1866-tól 1950 

végéig tartott, és amelynek során az Úr kiválasztott és felkészített egyes férfiakat és nőket, hogy az Ő 

eszközei legyenek. Amikor a Mennyei Atya méltónak és tiszta szívűnek talált egy ilyen eszközt, az Ő 
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Lelke megvilágosította a hanghordozó elméjét, és az elragadtatás állapotában ajkai az Istentől származó 

igazság és bölcsesség szavait szólaltatták meg. - Ez volt a "harmadik korszak", a Szentlélek korának 

kezdete, amelyet Krisztus visszatérése vezet be a Lélekben, az "Igében". - Az említett időszak a hallgatók 

nevelésére és felkészítésére szolgált, és Isten kezdettől fogva korlátozta, hogy gyermekei ne szokjanak 

hozzá a kinyilatkoztatásai befogadásának kényelmes módjához, hanem saját maguk tegyenek 

erőfeszítéseket a szellemivé válásuk érdekében. 

A Mennyei Atya 1950 után is kinyilatkoztatta magát, de már nem az elragadtatás állapotában lévő 

emberi elmén keresztül, hanem olyan eszközökön keresztül, amelyeket képessé tett arra, hogy befogadják 

és továbbadják az ihletését. - A Szentlélek korában élünk, és Isten Lelke a földön sok helyen kitör, hogy 

kinyilatkoztassa magát gyermekeinek. Bárhol talál olyan gyermekeket, akik szeretetben és tisztaságban 

megnyitják előtte a szívüket, és engedik, hogy az Ő Lelke inspirálja őket, Ő megismerteti önmagát - 

egyeseknek az Igén keresztül, másoknak lelki látomásokon vagy prófétai álmokon keresztül. 
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A lélek tanulmányozása - spirituális szemszögből*. 
* E tanulmány alapja az "Igaz Élet Könyve" és más Új Kinyilatkoztatások. 

A "lélek" kifejezést az emberek ismerik, de különböző vélemények vannak arról, hogy mi a lélek. Az 

ember tudja, hogy ez az emberi lény alkotóeleme, és a test - lélek - szellem hármasába sorolja. Három 

összetevő alkotja az "ember" egységét, ahol minden résznek más-más feladata van. 

A test az emberi lény látható, anyagi része; a lélek és a szellem védőburkaként szolgál, és egyúttal a 

külvilággal való kommunikáció eszköze. Mivel a test látható és tapintható, a tudósok az idők során 

tanulmányozták és kutatták, így a legnagyobb ismeretekkel rendelkezünk a feladatairól és csodálatos 

mechanizmusáról. Olyan tökéletesen és logikusan működik, hogy sokan elfelejtették, hogy egy rendkívül 

bölcs spirituális erő áll mögötte. 

Az ember másik két összetevőjéről kevésbé biztosak és részben homályosak az ismeretek. Mivel 

láthatatlanok és kísérletileg nem vizsgálhatók, a tudománynak nagyon nehéz a lélek és a szellem 

természetét és feladatát helyesen megmagyarázni. Pedig nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel, mert 

ha sikerül felemelnünk az ismeretlen fátylát, akkor pontos ismereteket szerzünk a földi emberi élet 

értelméről és céljáról is. Értelmünk azonban önmagában nem képes erre, mert a szellemi dolgokat csak 

szellemileg lehet felfogni és megmagyarázni. Isten Lelke azonban olyan embereken keresztül tárja fel 

ezeket a titkokat, akiket felkészített arra, hogy befogadják sugallatait. Isten ezeken az eszközökön 

keresztül tárta elénk azt a tudást, amelyet korlátozott elménk képes felfogni. 

A világ anyagi, látható teremtése elképzelhetetlen idők óta létezik, de előtte már volt egy szellemi 

teremtés. Eredete Isten, az Ősi Szellem az örökkévalóságtól fogva. Lényének középpontjában a tökéletes 

szeretet tüze égett, ami az Ő legfőbb jellemzője. De mit ér a legnagyobb szeretet, ha nem lehet továbbadni 

és így bizonyítani? - Isten tehát egy szellemi lényben edényt teremtett magának, amelybe belehelyezhette 

szeretetét, bölcsességét, fényét és teremtő erejét. Ez egy lény volt, amely Isten szeretetének szívéből 

fakadt, Isten képmása, mivel ugyanazokat az isteni tulajdonságokat hordozta magában. Mivel az isteni 

fény tiszta tükörképe volt, méltán nevezték "Lucifernek" vagy "fényhordozónak". Az isteni hatalomnak 

köszönhetően ez az elsőként teremtett lény képes volt teremtő tevékenységre, és hamarosan más, azonos 

lények is keletkeztek belőle, de kisebb erővel. Ők is Isten szeretetének gyermekei voltak, ragyogó fényben, 

a legmagasabb tökéletességben. Így Isten megtapasztalta azt a kimondhatatlan örömöt, hogy látta 

szeretetét tükröződni a számtalan szellemi lényben. 

Az elsőként teremtett szellem nagyon örült, de mint Isten által teremtett lényt, kötötte a Teremtő 

akarata. 

Isten azonban azt akarta, hogy szabadon fejlődhessen, mert ez egy isteni lény jellemzője. Lucifernek a 

Teremtője iránti szeretetének olyannyira lehengerlőnek kellett lennie, hogy egyedül ez volt döntő az 

akaratának az isteni akaratnak való önkéntes alárendelése szempontjából. Isten a szeretetnek ezt a 

bizonyítékát akarta megkapni az első teremtett lényétől, és ezért teljes akarati szabadságot adott neki. A 

számtalan szellemi lény is rendelkezett az akarat szabad döntésével, így nem voltak alávetve a 

teremtményi kényszer törvényének, hanem Isten gyermekeiként szabadon döntő lények voltak. Isten a 

lelkiismereten keresztül tanította őket, amely az Ő akaratának hangjaként és kifejeződéseként hallható volt 

a lelkükben. A lelkiismeret hangját kellett követniük, nem kényszerből, hanem szabad akaratukkal, 

válaszként arra a nagy szeretetre, amelyet Isten mutatott nekik. 

A szabad akaratra jellemző, hogy magában hordozza azt a rejtett ösztönzést, hogy az ellenkezőjét tegye 

annak, amit a lelkiismeret tanácsol. A szellemi lényekben tehát állandó ellentétek voltak, amelyek miatt 

állandóan szabad küzdelemben kellett dönteniük: megvalósítani az isteni erényeket vagy azok ellenkezőjét 

tenni. Hosszú ideig a lelkiismeret isteni hangja uralkodott, és minden a helyén volt. De eljött az idő, 

amikor Lucifer már nem akart engedelmeskedni Teremtője szellemi útmutatásának. Az elsőként teremtett 

lény dicsősége olyan nagy volt, hogy hagyta magát elvakítani tőle. Lucifer látta a számtalan lényt, akiket 

az ő akarata hozott létre, és úgy érezte, hogy ő maga a teremtőjük, bár tudta, hogy Istentől kapta az ehhez 

szükséges hatalmat. A teremtett szellemeket láthatta, de a hatalom forrását nem, mivel Isten csak ritka 

alkalmakkor ad magának látható formát gyermekei kedvéért. Téveszméiben Lucifer végül elhitte, hogy az 

erő forrása ő maga, és egyedüli uralkodóvá emelte magát "saját" szellemei felett, akiket tudta, hogyan 
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győzze meg arról, hogy nem Isten, hanem ő, Lucifer a teremtőjük, és hogy alá kell vetniük magukat az ő 

akaratának. 

Lucifer a Teremtője ellen döntött. Most a számtalan szellemi lénynek is döntenie kellett, a szabad 

akarat választhatott. - Isten fénysugara megvilágította őket, és érezték isteni Atyjukat, bár nem láthatták 

Őt. Érezték az Ő szeretetét, és hallották a hangját a lelkiismeretükben. - A másik oldalon Lucifer állt, akin 

nagyon jól észrevették az akaratváltozását. De mivel láthatták őt, és szeretetben odaadták magukat neki, 

mint közvetlen Teremtőjüknek, nagyon sokan hallgattak a hívására, alávetették magukat az akaratának, és 

így igyekeztek elszakadni Istentől. Ezekben a hitehagyott lelkekben jelentős változás ment végbe. 

A szeretetnek, az isteni szellemszikra központjának el kellett válnia a szellemi lényektől, miután azok a 

Teremtőjük ellen döntöttek. Ezáltal ők maguk is megfosztották magukat az isteni életerőtől, és a szellem 

nélkül maradt edények és kivégzőszervek (lelkek) lélekanyaggá keményedtek. 

A Teremtő mindentudásában tudta, hogy gyermekeinek nagy része nem fog megfelelni a szeretet nagy 

próbáján, és készen állt a terve: Nem a hitehagyottak elpusztítása, hanem a visszatérésük. Mivel a szellemi 

lények szabad akaratuk helytelen gyakorlása miatt elfordultak Istentől, nagy türelemmel akarta őket 

felkészíteni és nevelni - egy végtelenül hosszú és fáradságos úton, távol az Ő Atyai házától -, hogy újra 

megtalálják az utat az Ő Atyai szívéhez. Isten megragadta Lucifer, valamint a neki szentelt számtalan lény 

lélekanyagát, a legkisebb részecskékre bontotta fel, és a látható, anyagi teremtéssé formálta át. - Ez az 

értelem számára felfoghatatlan; csak azok, akik már rendelkeznek spirituális tudással, képesek megérzéssel 

felfogni. A tudós számára kellemetlen annak a tézisnek az elismerése, hogy az anyag, az anyag irányított, 

megkeményedett lélekanyag. De ennek fényében érthetjük meg Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének 8. 

fejezetének 19. versét, miszerint az egész teremtmény sóhajtozik és velünk együtt várja a megváltást. 

Az általunk végtelenül hosszú fejlődési folyamatnak tekintett folyamat során a lélek szubsztanciájának 

folyamatosan változnia, átalakulnia kell, és az élet egyre újabb és újabb, magasabb rendű formáivá kell 

válnia. Ez érthetővé teszi azt is, hogy miért mulandó az anyag, azaz miért van állandóan a "haldoklás és a 

válás" folyamatában. Más szavakkal: Az anyagnak nincs örökkévaló létezése, mivel csak a szellemi 

lélekanyag burka, amelynek magasabbra kell fejlődnie, és ezért nem maradhat örökké ugyanabban a 

burkában. Maga az anyag ugyanebből a lélekanyagból áll, de még fejlődésének kezdetén áll, és ezért 

alacsonyabb életformaként kell szolgálnia a teremtés már magasabb fejlettségű életformáinak. Míg ezek 

általában láthatatlanok számunkra, az anyag érzékileg érzékelhető számunkra, mivel testünk is 

anyagrészecskékből, azaz ugyanannak az alacsonyabb rezgésnek a sűrített lélekrészecskéiből áll. 

Az anyagi teremtésben kötött lélek részecskéknek a fejlődési folyamat során egyesülniük kell, mint egy 

kristályképződménynek. A felfelé irányuló fejlődés az ásványi birodalomban kezdődik, és a növény- és 

állatvilágon keresztül folytatódik. Ezt úgy kell érteni, hogy például az állatvilágban a nagy mennyiségű 

apró állat lélekegységei hosszabb fejlődési idő után, amikor a héjuk elpusztul, egy nagyobb egységgé 

egyesülnek, hogy egy már fejlettebb lélekanyagot hozzanak létre, amely egy nagyobb állatban fejlődik 

tovább. Ez a folyamat többször megismétlődik, míg végül az okos állatokban a lélek eléri a fejlődésnek 

ebben a szakaszában lehetséges legmagasabb érettségét. Több ilyen lélek aztán az isteni megváltási 

tervnek megfelelően, amely nem tűr megállást a felfelé irányuló fejlődésben, új egységgé egyesül, és egy 

emberi lelket eredményez. A lélek fejlődése az ásványi, növényi és állati birodalmak teremtési birodalmain 

keresztül évmilliárdokig tart, és Isten szelleme vezeti azt a fényszellemek számtalan seregén keresztül, 

akik a természeti törvényeknek megfelelően közvetítik és végrehajtják az Ő akaratát. 

A képzett lélek most már készen áll. A természet különböző birodalmain keresztül vezető útja során 

erőkre és képességekre tett szert, és fejlődésének végső szakaszára vár: az emberben való megtestesülésre. 

A földön közeledik a szerelmesekhez, és a fogantatáskor a leendő anya méhébe kerül. De a lényeg még 

mindig hiányzik ahhoz, hogy a lélek elérje a legmagasabb tökéletességet. Röviddel az új földlakó születése 

előtt Isten egy első megtestesülésre kész szellemet irányít a lélekbe. Ezáltal a szellemi lény újra teljes lesz: 

Ennek az egységnek a két része most együtt törekszik a végső tökéletesedésre, ami szintén hosszú időt 

vesz igénybe, és sok reinkarnáción, azaz több földi életen át tart, az idő különböző korszakaiban. 

A reinkarnáció esetében a szellem-lélek egység készen áll arra, hogy birtokba vegyen egy új földi 

testet, de még ekkor is, a fogantatáskor a lélek először egyedül az anya méhébe lép, és kapcsolatot létesít a 

születő életcsírával. A szellem csak később lép be a lélekburokba, egyes esetekben korábban, más 

esetekben később, de legkésőbb a születés előtt három nappal. - Mivel a lélek számtalan apró részecskéből 
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áll, amelyek nem teljesen elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, a nemzés során a szülők 

lélekrészecskéit is magába szívja, ami - a rokon lelkek vonzása mellett - magyarázhatja egyes szülői 

hajlamok öröklődését. 

Miután a lélek eredetét és fejlődését az előzőekben kifejtettük, most a lélek lényegét és néhány 

feladatát az emberi életben kell megvilágítanunk. Mindenekelőtt még egyszer világossá kell tenni, hogy a 

lélek nem földi anyag, hanem egy láthatatlan, éteri-szellemi erő. Egykor Isten szelleméből önálló lényként 

jött létre, és az isteni teremtéseken keresztül örökké tartó vezeklés után visszatalált eredeti céljához. - 

Térbelileg a lélek az emberben az egész emberi testre kiterjed; az idegrendszerhez hasonlóan szétoszlik a 

test minden szerve és része között. Megeleveníti a testet, amely nélküle élettelen lenne, és amikor leválik 

róla, élettelen burokként hagyja hátra. A gyakorlati gondolkodás és akarás, az érzéki érzés és érzékelés, 

valamint a hallás, a látás, az ízlelés és a szaglás a lélek funkciói. Ez a fizikai burok belső, mozgató ereje, és 

csak azok láthatják, akiknek megvan a szellemi látás adománya, és felismerhetik, hogy teljesen birtokolja a 

hozzá kapcsolódó emberi forma formáját; ezért asztráltestnek is nevezik. 

A lélek a test saját védekezőképességével együtt felelős a test egészségéért. Ha zavartalanul és 

harmonikusan rezeghet, akkor védőfalat képez mindenféle kórokozóval szemben. Ha azonban ezek már 

behatoltak az emberi testbe, a lélek a testi védelmi funkciókkal együttműködve azonnal felveszi ellenük a 

harcot, hogy ártalmatlanná tegye vagy elűzze őket. Ez egy valódi küzdelem, amely megnövekedett 

hőmérsékletet okoz, amit lázként ismerünk. - A léleknek is van feladata a test táplálásában. A test által 

felvett táplálék finomabb életerőit a lélek továbbítja a test összes szervéhez, hogy mindegyik megkapja a 

számára hasznos finom lélekenergiákat. Amikor azonban túl sokat eszünk és iszunk, úgy érezzük, hogy a 

lelkünk tompa és lomha lesz, mert túlságosan lefoglalják a testi gondok, és ezért egy időre elvesztette a 

lendületét. 

Ez a kis tanulmány nem lenne teljes, ha nem magyarázná el a lélek és a szellem közötti kapcsolatot is, 

és nem mondaná el, hogy mi a szellem és mik a feladatai. Először is, mi nem az: nem szabad összekeverni 

az "elmével". Az emberben lévő szellem az Isteni Szellem, az Isteni Szeretet, az Isteni Fény szikrája. 

Magában hordozza az összes isteni tulajdonságot, ezért Isten az Ő képmásának nevez minket, mi pedig 

Atyának szólíthatjuk Őt. Mindazonáltal szellemünknek folyamatosan erőt kell merítenie eredetének 

forrásából: az ima és a lelki emelkedettség, valamint az isteni kinyilatkoztatások tanulmányozása révén. 

Csak így maradhat aktív és élő, és csak így adhatja át az embernek a szeretetet, a bölcsességet és az erőt, 

hogy képes legyen teljesíteni Isten parancsolatait. 

Az emberi szellemet - isteni eredetű - a Teremtő helyezte Ádámba a bibliai beszámoló szerint, amikor 

Isten élet leheletét Ádám orrába fújta. Azóta ez a láthatatlan kegyelmi aktus minden ember születésekor 

megismétlődik, amikor a lélek beágyazódik a lélekbe. A lélek mintegy a szellem burkát alkotja, ahogy a 

test is a lélek burka. A szellem feladata most az, hogy megvilágosítsa a lelket, hogy átitatja az isteni 

erényekkel. Ezekben az erőfeszítésekben azonban a szellem nem kényszerítheti a lelket; a léleknek 

szabadon alá kell vetnie magát a szellem vezetésének. 

Az emberben megtestesült lélek eleinte teljesen a test felé fordul, és készen áll arra, hogy minden 

kívánságát teljesítse. És ugyanolyan mértékben, ahogyan a test fejlődik, a lélek földi érzéki tulajdonságai 

is erősödnek, amelyeket még mindig magában hordoz a fejlődés hosszú útjáról. Itt kezdődik a szellem 

feladata. Szeretettel és türelemmel kell a lelkiismereten keresztül a lelket arra oktatnia, hogy el kell vetnie 

az alacsonyabb rendű és gonosz hajlamokat, és le kell győznie a test földi vágyait - ha azok tiltottak. Ha a 

szellem meghallgatásra talál a lélekkel, akkor nagy sikert ért el, még akkor is, ha mindig vannak 

visszaesések, amikor a lélek a test földi vágyait teljesíti. Ha a lélek továbbra is nyitott marad a szellem 

intéseire, akkor a szellemi erények egyre inkább behatolhatnak belé, és ezzel egyidejűleg egyre 

immunisabbá válik a test helytelen vágyai ellen. Ennek az átalakulásnak a következményei aztán láthatóvá 

válnak a személy kisugárzásában: Jó gondolatokkal és tiszta érzésekkel rendelkező ember; alázatot, 

türelmet és kedvességet, valamint szeretetet mutat. Amikor eljön a halál órája, a szellem és a lélek teljes 

harmóniában és nagy örömmel hagyja el a földi testet, mert tudják, hogy a túlvilágon boldogság és béke 

vár rájuk. Egyként haladnak tovább a szellemi királyságban az előre elrendelt úton, amíg vissza nem 

nyerik azt a legmagasabb tökéletességet, amellyel akkor rendelkeztek, amikor Isten szellemi lényként 

megteremtette őket. Ezzel Isten üdvtervét beteljesedik, és a "tékozló fiú" visszatérése megvalósul. 



A lélek tanulmányozása 

178 

De egy emberi élet folyamata egészen másképp is lezajlik. Amikor a lélek ellenáll a szellem 

tanításainak és sürgetésének, akkor egyre inkább megnyílik a test és a benne rejlő alacsonyabb 

tulajdonságok igényeinek. A lélek kétségbeesett harcot vív, és erőt és bölcsességet kér Mennyei Atyjától. 

Ha a lélek szabad akaratából hozott döntésében makacsul elutasítja a szellem minden befolyását és 

figyelmeztetését, akkor az érzéki szenvedélyek, az anyagi vágyak és minden önző késztetés rabjává válik. 

Olyan mélyre süllyed, hogy a benne lévő Isten szikrája tétlenségre kényszerül; a mentális burok foglya 

lesz, az ember ekkor "szellemileg halott". - Ebben a szakaszban válik világossá, hogy a szellem és a lélek 

két különböző erő. Míg a szellem tétlenségre van ítélve, és a lelkiismereten keresztül már nem nyilvánul 

meg, addig a lélek nagyon intenzíven él a "lelkiismeretlen" emberben (különben a test élettelen lenne), és 

gonosz vétkei ekkor a gondolatokon és szavakon, érzéseken és cselekedeteken keresztül az ember külső 

szférájában nyilvánulnak meg. Isten nem hagyja el gyermekét ebben az elveszett állapotban. Amikor a 

lélek nem akarja meghallani a lelkiismeret hangját, Isten az anyagi testében lévő betegségeken és sok 

nehézségen keresztül szól hozzá. Sok esetben a lélek ekkor kezd el gondolkodni, és kész meghallgatni a 

Lélek figyelmeztetéseit a bűnbánatra. Ily módon változás történik, és a lélek önként aláveti magát a 

szellem vezetésének. Magához vonzza, szellemi erényekkel hatja át, és így együtt járják a magasabb 

fejlődés fáradságos útját, amíg Isten el nem hívja őket a földi életből. 

Sajnos számtalan olyan eset van, amikor a lélek a lelkiismereten keresztül a szellem jó intései és a 

próbák ellenére is kitart a rossz cselekedeteiben. Amikor egy ilyen lelket meglep a halál, a túlvilágon 

durva ébredés vár rá. Ott már nem menekülhet a lelkiismeret hangja elől, amely könyörtelenül vádolja az 

isteni parancsolatok megszegésével, gonosz tettekkel és alantas szenvedélyekkel. Ezek az önvádak 

okozzák a legnagyobb fájdalmat a léleknek, és a megtisztulást szolgálják. Amikor a lélek felismeri és 

megbánja vétkeit, az újra ébredő szellem úgy tudja vezetni, hogy lépésről lépésre leveti rossz hajlamait, és 

magába szívja az isteni erényeket. Azokban az esetekben, amikor egy lélek makacsul megmarad 

gonoszságában, boldogtalan létet készít elő magának. Mivel már nincs földi teste, másrészt a szellemi 

szférába sem léphet be, ezért céltalanul bolyong a földön, az emberek közelében. Ilyenkor azok vonzzák, 

akiknek rossz gondolatai, gonosz tettei és alantas szenvedélyei egybeesnek az ő természetével. 

"Letelepedik" náluk, gonoszságra befolyásolja őket, és ez az állapot megszállottsághoz vezethet, ami egyre 

rosszabbá válik az ilyen embereknél. A földhözragadt lelkek támogatják az erőszakos cselekedeteket, 

összezavarják az elmét és betegségeket okoznak; állandó veszélyt jelentenek minden emberre. De van 

védelem: Azokat az embereket, akik életüket Isten akarata szerint orientálják, és jó gondolatokat és 

érzéseket küldenek, ezek mintegy védőburkolattal veszik körül, amelyekről az alsóbbrendű lelkek rossz 

akaratú támadásai lepattannak, hiszen suttogásaik nem találnak visszhangra ezekben az emberekben, és 

azonnal visszautasításra kerülnek; sőt, a jóakaratú embereknek imádságukkal és a világító gondolatok 

küldésével tudnak és kell segíteniük a jóakaratú lelkeken. 

Isten nem akadályozza meg a sötét lelkek gonosz tetteit, mivel tiszteletben kell tartania szabad 

akaratukat. De eljön a nap - általában nagyon hosszú idő után -, amikor a lélek megunja nyomorúságos 

létét, és undorral tekint vissza az általa okozott szégyenletes tettekre. Ha őszintén megbánja, bocsánatot és 

segítséget kér, szelleme ugyanabban a pillanatban közbeléphet és gyengéden vezetheti. A fény szellemei és 

Isten angyalai is készek segíteni és tanítani őt. Most már lépésről lépésre megkezdődhet a felemelkedés a 

szellemi szférában. 

Az emberi szellem - mint a bennünk lévő isteni szikra - szemben áll a testtel, míg a lélek a kettő között 

áll. Választania kell a szellemet vagy a testet, mert nem szolgálhat egyszerre két urat. Ha a szellemet 

választja, akkor készen áll arra, hogy befogadja az istenit önmagában, és aláveti magát a szellem 

vezetésének. Ha a testet választja, akkor aláveti magát a test vágyainak, és a benne meglévő hajlamok 

teljes mértékben kiélhetik hátrányaikat. Gyakorlatilag csak két pólus létezik, és ezért az Úr a tanításaiban 

nem említi a lelket, vagy annak funkcióit, mint az elme, gondolatok, érzések stb. olyan gyakran, mint a 

szellemet és a testet. Leggyakrabban a "szellemet" szólítják meg - mint a legfontosabb részt -, amivel a 

fenti magyarázatok után érthetővé vált, hogy a szellemi lényre való általános utalásba a lélek is 

beletartozik, még akkor is, ha a "szellem" és a "lélek" között még nem valósult meg a tökéletes egység. - 

Az Új Kinyilatkoztatásokban az Isteni Mester nagyon gyakran beszél a szellemnek a test befolyása elleni 

harcáról. Az előző magyarázatok szerint ezt úgy kell érteni, hogy a szellem harcáról van szó a lélekkel, 
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amikor az már teljesen "testiesedett", azaz teljesen a test és minden anyagi dolog befolyása alá került. A 

testet ugyanis nem vezetheti közvetlenül a szellem, hanem csak a lélek által. 

A nagy költő, Goethe finom érzékenységgel érezte a két ellentétes erőt, és a Faustban egy ember 

szájába adja a szavakat: 

"Két lélek lakik "ah"! a keblemben, 

Az egyik el akar válni a másiktól; 

Aki durva szerelmi vágyban tartja 

A világhoz való ragaszkodás a ragaszkodó szervekkel; 

A másik erőszakkal kiemeli magát a porból. 

A magas ősök birodalmába." 

"Két lélekről" beszél a mellkasában: az egyik erő, a lélek, a szerelmi vágy és a földi gondolkodás és 

akarás rabságában van. A másik erő, a szellem, ki akar szabadulni az érzékek és a materializmus 

szorításából, és fel akar emelkedni a magas birodalmakba, az Isteni Szellemhez, amelyből ered. Ez a 

szellem és a lélek közötti konfliktus, amikor az utóbbi még nem győzte le a testi természet alacsonyabb 

rendű vágyait. 
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